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სსააიინნფფოორრმმააცციიოო    მმხხაარრდდააჭჭეერრაა  --  ტტეელლეეკკოომმპპაანნიიაა    ««ქქაარრთთუულლიი  TTVV»»  

რასაც თქვენ ფიქრობთ და რის გაკეთებასაც აპირებთ, ეს ჰაერივით 
სჭირდება საქართველოს!

წინამდებარე ბარათი-სერთიფიკატი არის დასტური, რომ თქვენ ბრძანდებით 
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ პროექტ, „ერთად საქართველოსთვის“ პროცესის 
მონაწილე, რომელიც დაიწყო მეცნიერებათა აკადემიით, შემოქმედებითი კავში-
რებით, უმაღლესი სასწავლებლებით, მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 
დმანისის ცენტრით, გაგრძელდება მსოფლიოს 40 ქვეყნის 87-ზე მეტი ქალაქის 
ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა კო-
ნგრესის  სესიებით და დამთავრდება ეროვნული ყრილობით.

ეს არის ჩვენი ერთობა საქართველოსთვის, რომელსაც საფუძვლად  უდევს  
ბიბლიური და საერო პრინციპი: მთავარში ერთობა - სადავოში - თავისუფლება, 
მაგრამ  ყველაფერში - სიყვარული!

ეს არის საქართველოსათვის თქვენი ბრძოლის განწყობის აღიარება და შეკავში-
რება იმ ადამიანებისა, რომელთაც გააცნობიერეს, რომ ქვეყანა, რომელიც ქრისტე-
შობამდე და მის შემდგომ აღიარებდა ოჯახის, საკუთრებისა და სახელმწიფოს პრიო-
რიტეტს, ქვეყანა, რომელიც ბიბლიური ფასეულობებით ცხოვრობდა - არ შეიძლება 
21-ე საუკუნეში უარყოფდეს საკუთარ ფასეულობებს და აფეტიშებდეს სხვისას.

ეს არის ქართველთა და ყველა ეროვნების იმ წარმომადგენელთა კონგრესი, 
რომლებიც საკუთარ თავს საქართველოს შვილებად თვლიან. ეს არის კონგრესი 
საქართველოს ნამდვილ მეგობართა აქტიური მონაწილეობითა და მხარდაჭერით. 

კონგრესის ყველა სესია, ტელეკომპანია „ქართულის“ საშუალებით, გადაიცემა 
მთელ მსოფლიოში, რათა ყველა ქვეყანაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს და 
მეგობრებს, მიეცეთ არა მარტო სესიის ნახვის, არამედ იმის საშუალება., გავიგოთ, 
როგორ ცხოვრობენ და რა პრობლემები აქვთ  ჩვენს თანამემამულეებს. ეს გარკვე-
ულწილად, იქნება ჩვენი ერთიანობის დადასტურებაც.    

ამ ფორუმმა უნდა შეგვაძლებინოს მობილიზება, ქვეყნის შიდა პრობლემების 
გადასაწყვეტად და ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის ასამაღლებლად. კონ-
გრესის ყოველი სესია უნდა იყოს შესაძლებლობათა დათვალიერება.

მსოფლიომ კიდევ ერთხელ უნდა აღიდგინოს მეხსიერებაში, თუ რა წვლილი 
აქვს შეტანილი მსოფლიო საგანძურში ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნე-
ბულ და რუსთაველის იდეოლოგიაზე აღზრდილ  ერს. 

კონგრესის დასკვნითი სესია, ჩატარდება 2023 წლის 21 სექტემბერს, ღვთისმ-
შობლობას, (არაუგვიანეს, 2024 წლის 26 მაისისა) თბილისში. კონგრესის ყრილობა 
განიხილავს „საქართველოს მომავლის პროგრამას“, აირჩევს „სახელმწიფო კაცე-
ბის საკრებულოს“, მიიღებს „ეროვნულ დოქტრინას“, საერთაშორისო ორგანიზაცი-
ებთან, უპირველესად, იუნესკოსთან ერთად, გამოაცხადებს უნიკალური პროექტს 
„საქართველოს ყოველი ოჯახი - ტელეკომპანია „ქართული“-ს აქციის მფლობელი“.

თქვენ უცხოეთმა გადაგარჩინათ. თქვენ გადაარჩინეთ თქვენი ოჯახები. ჩვენ 
ერთად მოვიტანეთ დღევანდელი საქართველო და ერთად გადავარჩინოთ იგი. 
თქვენ საქართველოს სრულუფლებიანი დესპანები ხართ უცხოეთში, იმ კონკრე-
ტულ ქვეყნებში, სადაც იღწვით  და საქმიანობთ. 

კონგრესის სესიის რეგლამენტი - 14:00 –  19:00
კონფერენცია - 14:00 – 16:00 სთ მეცნიერთა კონგრესის პროგ-

რამების განხილვა. 

• პრეზენტაცია „იმედის პროგრამის“ - მიზანია სამშობლო და 
ადამიანი, სხვა ყველაფერი, ხელისუფლების  ჩათვლით, საშუ-
ალებაა ამ მიზნის მისაღწევად;

• „ეროვნული დოქტრინის“ პროექტის განხილვა;
• ემიგრანტთა გავლენის გაძლიერება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე;
• სამშობლოში ემიგრანტთა ოჯახების  და უცხოეთში ემიგრან-

ტთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ლიგის შექმნის აუ-
ცილებლობა და პირობები;

• ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაციის შეცვლის მიზნობრივი 
პროგრამის წარდგენა (ყოველ სესიაზე 1-3 პროგრამა);

16:00-17:00 - ბიზნეს-გამოფენები:  
• საქართველო - ღვინის ქვეყანა;
• საქართველო - მედიცინის ქვეყანა
• საქართველო - ხორბლის ქვეყანა
• საქართველო - თაფლის ცივილიზაციის ქვეყანა (გამოფენა-გაყიდვა);
• საქართველო - ბალნეოტურიზმის ქვეყანა;
• სამკურნალო და იმუნური სისტემის გაძლიერების პროდუქციის;
• ქვეყანაში ბოლო პერიოდში გამოცემული მხატვრული და სა-

მეცნიერო წიგნების;

კულტურული ნაწილი - 17:00 – 19:00 სთ. 

• მხატვართა გამოფენის გახსნა;
• ისტორიულ-შემეცნებითი დოკუმენტური ფილმების ჩვენება . 

ფილმის, „იმერეთი“ - პრემიერა;
• კონცერტი - საქართველოდან ჩასულ და ადგილობრივი შემს-

რულებლების მონაწილეობით.

ჩვენო მეგობარო, ჩვენო თანამემამულევ

• ქართული ერთობის დარბაზი (ქედ-ი) - 
რომან რურუა, ჯუმბერ კოპალიანი, რევაზ ბალანჩი-
ვაძე, ტარიელ ხარხელაური, თეკლა მელაძე, პაატა 
ბარათაშვილი,  რამაზ ყურაშვილი, თემურ მონიავა;

• მეცნიერთა კონგრესი - რამაზ გახოკიძე, ერეკლე 
შონია, მურმან ქურიძე, გოჩა ცოფურაშვილი;

• საქართველოს რუსთაველის სა ზოგა-
დოება - დავით შემოქმედელი;

• მშვიდობის საერთაშორისო ფონდი - 
ფერდინანდ ლორთქიფანიძე, ირმა მანჯგალაძე;

• საქართველოს კულტურის ფონდი - თამაზ შილაკაძე
• ტელეკომპანია „ქართული“ - მანანა იმე-

დაძე, ნინო ყოლანდარია;

• მოძრაობა ემიგრანტები - საქართველო-
სთვის - ლუარა ნიჟარაძე;

• ქართულ-აფხაზური მისია - მურმან კვა-
რაცხელია, გიორგი ბენდელავა;

• ქართულ - ოსური  მისია - ირაკლი მაჭავარიანი;
• ინოვაციური ტექნოლოგიების სა ერთა-

შორისო ცენტრი - ამირან აფციაური, გია 
ნადარეიშვილი, გიორგი კეპაშვილი, ნუგ-
ზარ შავთვალაძე, ლერი უდესიანი;

• „გზა ცივილიზებული სა ხელმწი ფოსკენ“ 
მხარდაჭერის ფონდი - ვახში ჟვანია, შოთა 
ჩხეიძე, ზურაბ ჩხაიძე, ელგუჯა ქოჩიაშვილი, 
კობა ზარნაძე, ციური გარუჩავა, თეიმურაზ 
შაშიაშვილი.

კონგრესის სესიები

 ¾ ტელევიზია „ქართული”  მაუწყებლობს:

●  მაგთი – 46 ● სილქნეტი – 259 ● myvideo.ge  ● www.civilizebuli.ge (პირდაპირი)
● https://www.myvideo.ge/tv/qartuli/2021-04-06/20:32:23 (პირდაპირი).. 

        ტელევიზიის ვებ. გვერდი www.civilizebuli.ge;  
        ფეისბუქის გვერდი: https://www.facebook.com/Kartulitv;  
        ტელევიზია „ქართულის TV“ -ს You Tube  გვერდი

 ¾ ტელევიზიის დახმარების მსურველთათვის:
„გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ“ მხარდამჭერი ფონდის ანგარიშები. 
ანგარიში ლარებში: სს ლიბერთი ბანკი GE66LB0115181809573000;  
USD: Liberty Bank GE39LB0115181809573001;
EUR: სს ლიბერთი ბანკი GE12LB0115181809573002  
ბანკის კოდი: LBRTGE22 
შპს „ქართული ტვ“ საბანკო ანგარიში: TBC ბანკი  
საბანკო ანგარიში  GE42TB7162736020100001 
ბანკის კოდი TBCBG22 

 ¾ აქციის შეძენა შეუძლია ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირს, 
საქართველოში და მსოფლიოს ნებმისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ ვალუტაში. 

ლარის ანგარიში:  ბანკის კოდი: TBCBGE 22;
ანგარიშის N: GE07TB7417836020100001
სავალუტო ანგარიში:  ბანკის კოდი: TBCBGE 22 
ანგარიშის N: GE24 TB7417836120100002
ერთი აქციის ღირებულებაა 50 ლარი. 
დანიშნულება: სს „ქართულის” აქციების საფასური.

მეგობრებო, ემიგრანტებო, ჩვენს ხელთ არის 
მამულიშვილთა ამ ოცნების აღსრულება! 

ერთად შევქმნათ ეროვნულ- 
სახელმწიფოებრივი განწყობის ტელევიზია!

კონგრესის ორგანიზატორები გამოვხატავთ მადლიერებას ემიგრანტთა 
ინიციატივისათვის, რომ ბარათ-სერტიფიკატის თითოეულმა მფლობელმა  
საქველმოქმედო ფონდს შესწიროს 30 ევრო. 

შემოსული თანხა მოხმარდება ქველმოქმედებას; კონკრეტულად, ორ 
პროგრამას:

1. მამულიშვილთა მიერ შექმნილი ტელევიზია „ქართულს“, უპირველესად მთელ 
მსო ფლიოზე და საქართველოს ყველა ოჯახში ტრანსლირების უზრუნველყოფას.

2. ემიგრანტებზე „ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართვე-
ლოს მეგობართა” მსოფლიო კონგრესის ფარგლებში ფილმის გადაღებას.

 ¾ საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელ.ფოსტა:
civilizebuli@gmail.com
metsnierta.congresi@gmail.com
tqartuli@gmail.com

ერეკლე შონია -  +995 599 503 051
ამირან აფციაური -  +995 514 010 171
ლუარა ნიჟარაძე -  +39 380 586 0139
მანანა იმედაძე -  +995 558 143 332
ციური გარუჩავა -  +995 593 327 096
ირაკლი მაჭავარიანი -   +995 592 763 231
ვახში ჟვანია -                 +995 577 407 182

საინფორმაციო მხარდაჭერა - ტელეკომპანია „ქართული“

P.S. შედგება კონგრესის სესიის პირდაპირი ტრანსლაცია, ან გაკეთდება სრული 
ჩანაწერი „ქართულზე“ შემდგომი ჩვენებით.

საინფორმაციო მხარდაჭერა - ტელეკომპანია „ქართული“პირველ გვერდზე გამოყენებულია 2019 წლის „ვენეციის ბიენალეს“ ყველაზე 
ახალგაზრდა მხატვრის თეკლა მელაძის ნახატი

ყოველთა ქართველთა, საქართველოს 
შვილთა და საქართველოს მეგობართა

მსოფლიო კონგრესი

მთავარია ხალხის, ეკლესიისა და 
ხელისუფლების თანამშრომლობა

ერთად საქართველოსთვის!

მადლიერების
ბარათი

სესიები ჩატარდება უნიფიცირებული პროგრამით, შეიძლება მოხდეს ცვლილება,
ქვეყნისა და ქალაქის სპეციფიკის გათვალისწინებით!

ბარათი-სერტიფიკატის მფლობელს მონაწილეობის მიღება შეუძლია მსოფლიოს 
ნებისმიერ ქვეყანაში გამართული კონგრესის, ასევე ეროვნული ყრილობის მუშაო-
ბაში, რომელიც გაიხსნება თბილისში, 2023 წლის 21 სექტემბერს, ღვთისმშობლობას.

გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა სესიის მუშაობაში, რომელიც შედგება

(სახელმწიფო, ქალაქი)

(დრო, მისამართი)

კონგრესის სესიებს ვიწყებთ ფლორენციით-2022 წლის 6 ნოემბერს, 14:00 საათზე.   
(მის.: Italia-Firenze, Teatro aurora scandicci – via. S.bartolo in.Tuto 1.)

პირველ ეტაპზე (2022 წლის  ნოემბერ-დეკემბერი), კონგრესის სესიები გაიმა-
რთება იტალიის  ქალაქებში - ფლორენცია, რომი, ვენეცია, ბარი), საბერძნეთის 
ქალაქებში  - ათენი, სალონიკი; თურქეთის ქალქებში - ანკარა, სტამბული, აჭარკე-
ნტი, ართვინლი, იზმითი, ტრაპზონი, ხოფა, რიზე, ბურსა, ურდუ.

სოციალური ქსელები (Facebook):
"გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ"

"ქართული TV"www.civilizebuli.ge



პირველი:
  მიწა, ტყეები, წიაღისეული და ყვლაფერი, რაც 

ეროვნული სიმდიდრეა და ქვეყნისთვის სტრა-
ტეგიული მნიშვნელობის მატარებელია, უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეებზე არ იყიდება!

მეორე: რიონის ხეობა გამოცხადდეს ეროვნულ ნაკრძალად! 

მესამე: საჭიროა ხალხის ინტერესების გამომხატველი კონ-
სტიტუცია! 

მეოთხე: უნდა დაუბრუნდეს ხალხს რეფერენდუმის ჩატარე-
ბის უფლება!

მეხუთე: „საარსებო კალათა“ განისაზღვრის საერთაშორისო 
ნორმების  შესაბამისად!  

მეექვსე:  შეიქმნას „სახელმწიფო კაცების საკრებულო“!

მეშვიდე: ქვეყანაში დამკვიდრდეს რეალური სამართლიანობა!

მერვე: შეიქმნას ქვეყნის განვითარების პროგრამა!

მეცხრე: სახალხო განხილვისთვის გამოტანილ იქნეს  პიროვნე-
ბათა, პროფესიონალთა პარლამენტის კონცეფცია!

მეათე: აიკრძალოს პარტიების დაფინანსება ბიუჯეტიდან!

მეთერთმეტე: რადიკალურად შემცირდეს და დადგინდეს სახე-
ლმწიფო მოხელეთა ოპტიმალური რაოდენობა!

მეთორმეტე:
 ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო 

გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშა-
ვდეს კანონმდებლობა სამართლიანი საინფო-
რმაციო სივრცის თაობაზე!

მეცამეტე:

  პლურალისტური დემოკრატიის რეა ლურად და-
სამკვიდრებლად გადაიდგას სახელისუფლებო 
მარწუხებისგან ქვეყნის სამეცნიერო, კულტუ-
რული, საგანმანათლებლო, სასამართლო და 
მთელი რიგი სფეროების გასათავისუფლებლად 
კონკრეტული ნაბიჯები!

მეთოთხმეტე:
 შეიქმნას სამართლებრივი საფუძვლები სა ბანკო და 

სხვა სახელმწიფო სისტემების  მიერ დაზარალე-
ბულ პირთა პრობლემების მოსაგვარებლად!

მეთხუთმეტე: გატარდეს აუცილებელი და რადიკალური სა-
ბანკო რეფორმა!

მეთექვსმეტე: შეიქმნას ემიგრანტთა ღირსეულად დაბრუ-
ნების ეფექტური პროგრამა!

მეჩვიდმეტე:
 შეიქმნას პოლიტიკური და სამართლებრივი 

წანამძღბვრები ობიექტური არჩევნების  ჩა-
სატარებლად!

მეთვრამეტე: განხორციელდეს სახელმწიფო აპარატის დე-
პოლიტიზაცია!

მეცხრამეტე:
 ქვეყნის შემდგომი კონსოლიდაციის უზრუ-

ნველსაყოფად ჩატარდეს „ყოველთა ქა-
რთველთა, საქართველოს შვილთა და სა-
ქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი“.

მეოცე:
 აღდგეს კანონი სახელმწიფო ღალატის შესახებ; კო-

რუფცია და ნეპოტიზმი გამოცხადდეს სახელმწიფო 
ღალატად, მიღებულ იქნას „ლუსტრაციის კანონი“!

ოცდამეერთე:
 შემუშავდეს „ეროვნული დოქტრინა“, რომელიც 
დაფუძნებული იქნება სახელმწიფოს დამო-
უკი დებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, 
ზნეობის, ტრადიციების, თავისუფლებისა და 
დემოკრატიის პრინციპებზე. 

„იმედის პროგრამა“ მიზანია სამშობლო და ადამიანი, სხვა ყველაფერი,
ხელისუფლების ჩათვლით, საშუალებაა ამ მიზნის მისაღწევად!

მეცნიერთა კონგრესის გელათის სესიის 

მ ი მ ა რ თ ვ ა 

საქართველოს დიდგორი დღეს
მართალ სიტყვაზე გადის

თანამემამულენო!
ყველანი ვხედავთ, რომ საქართველოს საინფორმაციო სივრცე ქა-

რთული აღარ არის, - მონოპოლიზირებულია სამთავრობო და ოპოზიცი-
ური პო ლიტიკური პარტიების მიერ. საინფორმაციო სააგენტოები, პრესა, 
ელე ქტრონული მედია თავიანთ „პატრონებს“ ემსახურებიან მათი საკუ-
თარი ინტე რესების დაცვაში ნებისმიერი გზით - სიცრუით, სიყალბით, მა-
რთალი ინფო რმაციის დაბლოკვით. შედეგად მივიღეთ დეპრესია და უიმე-
დობა სა ზოგადოებაში. 

ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება!
სწორედ ამიტომ, ჩვენ მიზნად დავისახეთ, საზოგადოების ერთობლივი 

მორალურ-მატერიალური ძალისხმევით, შევქმნათ ჭეშმარიტად თავისუ-
ფალი ტელევიზია, რომელიც ადამიანის თავისუფლებას უკავშირებს სიმა-
რთლესა და პასუხისმგებლობას.  

მომავალი ტელევიზიის იდეოლოგიური საყრდენია ამაღლებული ერო-
ვნული მისწრაფება - ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი და გაერთიანებული 
სახელმწიფო. ეს იქნება ხალხის ინტერესებისა და ქართული ტრადიციე-
ბის დამცველი  ტელევიზია, საზოგადოების ყველა ფენის, საქართველოში 
მცხოვრები ყველა ეროვნების წარმომადგენლის, მართლმადიდებელი 
ეკლესიისა და ყველა კონფესიის, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთა და 
საქართველოს ნამდვილ მეგობართა ტელევიზია... ახალგაზრდობაზე, 
თაობათა ერთიანობაზე, კულტურაზე, ხელოვნებაზე, მეცნიერებაზე, გა-
ნათლებაზე, სპორტზე, ბიზნესზე, მომავლის საქართველოზე ორიენტირე-
ბული ტელევიზია.

პროცესი დაწყებულია. მაუწყებლობს ტელეკომპანია „ქართული”,  
იდეის ავტორია - “ქართული ერთობის დარბაზი” (ქედ-ი), რომლის დამფუ-
ძნებლები არიან დიდი მამულიშვილები: მერაბ ბერძენიშვილი, რეზო ჩხე-
იძე, ანზორ ერქომაიშვილი, არნოლდ გეგეჭკორი, გიგა ბათიაშვილი, გივი 
თოიძე, რომან რურუა, ომარ მხეიძე, ტარიელ ხარხელაური, თემურ გუგუ-
შვილი, ჯუმბერ კოპალიანი, რევაზ ბალანჩივაძე, რამაზ ყურაშვილი. ეს 
პატრიოტული წამოწყება აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარ-
ქმა, უწმიდესმა და უნეტარესმა - ილია მეორემ,  მას მხარი დაუჭირეს სა-
ქართველოს მეცნი ერებათა ეროვნულმა აკადემიამ,  შემოქმედებითმა კა-
ვშირებმა. ტელე ვიზიის დღევანდელი ფუნქციონირება დაკავშირებულია 
ქვეყნის განვი თა რების კონცეფციის („გზა ცივილიზებული სახელმწიფო-
სკენ”) მხარდამჭერ ფონდთან  და მიღებულ  შემოწირულობებთან.

ქვეყნის დღევანდელი კრიზისული მდგომარეობა - მდიდარ ქვეყანაში 
ვცხოვრობთ ღარიბად, აღსადგენია ტერიტორიული მთლიანობა - სრუ-
ლიად სხვა მასშტაბის ტელევიზიას ითხოვს. ქვეყანას სჭირდება არა სა-
მთავრობო და არა ოპოზიციური, არამედ მართალი ტელევიზიები.  ასეთი 
ტელევიზიების არსებობა იქნება ქვეყნის სიძლიერის საფუძველი. საერთო 

ძალისხმევით ასეთად უნდა გავხადოთ ტელეკომპანია „ქართული” (რე-
გისტრაციის სახელით «ქართული ტვ»).  

პირველ ეტაპზე  (2022 წლის 26 მაისიდან - 2023 წლის 26 მაისამდე) 
მაუწყებლობამ მთელი საქართველო უნდა მოიცვას; ასევე, გავრცელდეს 
მთელ მსოფლიოზე და დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ შევძელით 
„მართალი ტელევიზიის“ შექმნა.  

მეორე ეტაპზე (2023 წლის 26 მაისიდან - 2025 წლის 26 მაისამდე) დაი-
წყოს დიდი სახალხო მოძრაობა: „საქართველოს ყოველი ოჯახი, (ემიგრა-
ციის ჩათვლით) - ტელევიზიის აქციონერი“. ეს პრინციპული საკითხია. 
ვინც ვერ შეძლებს აქციის შეძენას, მას დაეხმარება სპეციალურად საამი-
სოდ შექმნილი ფონდი. 

საერთაშორისო ექსპერტებმა და იუნესკომ მოიწონეს ეს იდეა და ის, 
რომ ვერავინ შეძლებს აქციების 4 პროცენტზე მეტის ფლობას. სამეთვა-
ლყურეო საბჭო აირჩევა ხალხის მიერ. ყველა აქციონერს ექნება შესაძ-
ლებლობა აკონტროლოს ტელევიზიის საქმიანობა და  გამოთქვას ტელე-
ვიზიის მეშვეობით თავისი მოსაზრება. 

საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ასეთი ტელევიზიის არსე-
ბობა უპრეცედენტოა, უნიკალური მოვლენაა მსოფლიო საინფორმაციო 
სივრცეში. ის ჰაერივით სჭირდება საქართველოს. იგი ყველამ ერთად უნდა 
შევქმნათ, ეს ღირსების საკითხია. 

ტელეკომპანია „ქართული”-ს სრულყოფილად ფუნქციონირებისა თვის 
მინი მალურად  ყოველთვიურად 150 ათასი ლარია საჭირო, წლიურად, 1,8 
მილიონი ლარი: ანუ წლის განმავლობაში იმის ნახევარი, რასაც ქვეყნის ე.წ. 
წამყვანი ტელევიზიები ყოველთვიურად ხარჯავენ; უფრო ზუსტად, 42-
ჯერ ნაკლები (ე.წ. «წამყვანი ტელევიზიები» ყოველთვიურად ხარჯავენ, 
მინიმუმ, 2 მილიონ დოლარს). 

გამოჩნდა რამდენიმე პატრიოტი (მათ შორის ემიგრანტები), რომლებიც 
ყოველთვიურად 100-დან 500-მდე ლარით ეხმარებიან ტელეკომპანია „ქა-
რთულს”. მსურველთა რაოდენობა იზრდება. სია გამოქვეყნდება მიმდი-
ნარე წლის ოქტომბერსა და მომდევნო წლის მაისში. გამარჯვება იქნება, 
ამ დროისთვის 500 -ზე მეტი გარანტირებული, 100 - 500 ლარიანი შემო-
მწირველის არსებობა. იმედი გვაქვს, რომ ქართველი მეწარმეები რეკლა-
მას განათავსებენ ამ ტელევიზიაში, გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც 
შეიძენენ ტელევიზიის აქციებს, ერთჯერად დახმარებას გაუწევენ ტელე-
ვიზიას, დააფინანსებენ პროგრამებს, დაეხმარებიან მატერიალურ-ტექნი-
კური საშუალებებით.

ჩვენ ვირჩევთ შემოსული თანხის ხარჯვის კონტროლის ყველაზე 
ეფექტურ სისტემას: ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ მიღებულ შემოწირუ-
ლობასაც და ხარჯვის დეტალურ ანგარიშსაც. ანუ, ყველას ექნება კონტ-
როლის საშუალება.

მაღალი სატელევიზიო სტანდარტის დამკვიდრებისათვის შემოქმედე-
ბითი დონის  შეფასების სისტემის შემუშავებას ვთხოვთ მაღალი დონის 
პროფესიონალებს, რომელთა ვინაობა გამოქვეყნდება ოქტომბერში. ყვე-
ლას აქვს შესაძლებლობა, ღიად გაუწიოს რეკომენდაცია მისთვის სასუ-
რველ პიროვნებას.

ჩვენ ერთად ვქმნით ინტელექტზე, რწმენასა და ზნეობაზე დამყარებულ 
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი განწყობის მართალ ტელევიზიას!

გელათი, 8 თებერვალი, 2022 წელი

თავისუფლება სიმართლეშია!მოქმედების დროა!

ინფორმაციისთვის: მეცნიერთა კონგრესში ყველა ამ პუნქტთან დაკავშირებით არსებობს კონცეპტუალური გააზრება და კონკრეტული პროგრამები.


