Prezidentliyə namizədin baxışı:
Avtandil Marqiani

1. Baxış: Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?
Ölkənin birləşməsi və Rusiya ilə qardaşlığın, dostluğun və qonşuluğun bərpası. Ümumi həyatı və
əməyi təşkil edən ədalətin, nümunəvi ictimai və siyasi həyatın bərpası.

2. Təhsil: Təhsil siyasəti ilə bağlı baxışınız nədir? İbtidai, ikinci dərəcəli, ali və profesional

təhsilin səviyyəsin və keyfiyyətin qaldırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcəksiz?
Yuxarıda sadalanan təhsil mərhələlərinin ölkəmizin təhsil yolunda öz yeri vardır. Əsas odur ki, o
ödənişsiz və hamı üçün olmalıdır. Özəl ödənişsiz təhsiz şəbəkəsinin mövcudluğuni da rədd etmirik.

3. Vergiqoyma: Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı

prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?
Vaxta uyğun gəlirlərindən ödəmələr Sosial-demokratik nizamnaməsinə tam riayət olunması ilə həyata
keçməlidir.

4. İqtisadiyyat: İqtisadi artımı sürətləndirməklə bağlı baxışınız nədir? Hansı sahələr sizin

prioritetinizi təşkil edir və bununla bağlı Gürcüstan parlamenti və hökümətinə nə təklif
edəcəksiz?
İlk növbədə aqro-istehsal kompleksi dirçəlməlidir.

5. Məşğulluq: İşsizlik problemini həll etmək üçün hökümət hansı siyasəti həyata keçirməlidir?
Öz imkanlarını tamamilə hərəkətə gətirməlidir.

6. Səhiyyə: Tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və eləcədə ona çatımlılıq imkanını

asanlaşdırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcək və konkret qərarlar qəbul edəcəksiz?
özəl sektorunla yanaşı (İsveç modeli) pulsuz tibbi xidmət.

7. Sosial Təhlükəsizlik: Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata

keçirəcəksiz?
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Sosial təhlükəsizliyinə İsveç modelini nəzərə alınma əsasında səhiyyənin keyfiyyətini yüksəltməklə,
pensiya məsələləri üçün minimal yaşayış normasını reallığa uyğunlaşdırmaqla nail ola bilərik

8. Yerli özünü idarəetmə:

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil

olunmalıdır?
Yerli özünüidarəetmənin işinə qarışma məsələsini dövlət özü o dərəcəyə salmalıdır ki, aqrar və yaxud
istehsalat sektorunda onların maraqlarını qoruya və lazım gəldikdə iqtisadi baxımdan arxalaraında da
sura bilə.

9. Ərazi bütövlüyü: Ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və insanlar arasında qarşılıqlı inamı

yüksəltmək üçün hansı siyasəti dəstəkləyəcəksiz?
Millətlər arasında tarixi keçmişi nəzərə alaraq, ilk növbədə Rusiya ilə qabaqki əlaqələrin
tənzimlənməsi yolu ilə və digər qonşularla birgə tarixi dostluq həyatını davam etdirməklə.

10. Cinsi azlıqlar: Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi
həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?
Gürcüstanda seksual azlıqların haqları tarixən heç vaxt pozulmamışdır, indi də pozulmur və
millətimizin toleramtlığından irəli gələrək heç bir vaxt pozulan deyil də. Bu həmişə şəxsi sirrin nəzərə
çarpdırmadan ifadəsi olmuşdur. Reklam və paradların təşkili əxlaqca yol verilməz pozğunluğa gətirib
çıxarar.

11. Qadınların siyasətdə iştirakı: Xahiş edirik, qadınların siyasətdə iştirakını artırmaq üçün

mövqeyinizi (əgər varsa) bildirəsiz.
Həyat göstərdi ki qadınlar siyasıtdı və nəinki siyasətdə məqsədli, kompromislərə çətin gedən,
qanunlara qüsursuz riayət edən və qanunları həyata küçirəndrilər. Buna görə onlar müvafiq yerləri
tutmalıdırlar.

12. Etnik azlıqların hüquqları: Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və

inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?
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Etnik azlıqların haqları hərtərəfli qorunmalıdır. Onlar nə dil, nə də mədəni diskriminasiyaya məruz
qalmamalıdırlar. Yerli və Mərkəzi hakimiyyətdə təmsil olunmalıdırlar.

13. Ətraf mühitin qorunması/ekalogiya: Xahiş edirik, sağlam və təhlükəsiz ətraf mühitin

yaradılması ilə bağlı təkliflərinizi (əgər varsa) təqdim edəsiz.
Taxta-şalbanın haqq qazandırılmadan doğranmasına, hidroelektrik stansiyalarının inşaatına ehtiyatlı
yanaşmaq, meşə və parkların qorunub-saxlanılması və onların süni şəkildə yaradılmasına şərait
yaratmaq sazımdır. Bizcə, dövlət onları öz balansına keçirməlidir.

14. Strateji partniyorluq: Hansl ölkə/və ya ittifaqlarla (alyanslarla) strateji partniyorluğun eləcədə,

hərbi strateji partniyorluğun qurulmasına çalışacaqsız? Bu istiqamətdə hansı addımları
atacaqsız?
Tarixən göründüyü kimi və bu gündə bəyal olduğu kimi Avro-asiya alyansında iştirak yeganə yol
olaraq qalmaqdadır. Onlarla yanaşı avropa, asiya, istərsə də, dünyanın hər bir alyansı ilə iqtisadi və
ümumi sülh işlərində dostluq münasibətlərdə olmalıyıq.

15. Regional əməkdaşlıq: Sizin Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz regionu ilə bağlı siyasətiniz nə

olacaq?
Siyasi və iqtisadi həyatda regional əməkdaşlıq olduqca mühüm yer tutur. Bu isə qonşularla əlaqələrdə
və onlarla dostluq münasibətlərində nəzərə alınmalıdır.

16. Müdafiə siyasəti: Müdafiə sistemini necə təşkil edəcəksiz?
Geostrateji maraqlardan irəli gələrək Daxili Qoşunlar formasının tərəfdarıyam.

17. Təhlükəsizlik siyasəti: Gürcüstanın milli təhlükəsizlik iləbağlı fundamentl prinsiplərini necə

görürsüz?
Hər bir xoşniyyətli ölkə ilə, ilk növbədə isə qonşularla, dostluq əlaqələrini qurmaq. Tarixən eyni dini
paylaşdığımız ruslarla iqtisadi və strateji yolları birgə bərpa etməliyik.
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18. Abort: Sizin fikirinizcə abort qadağan olunmalıdır ya yox? Və Niyə?
Abort bədxahlıqdır. O qətlə, günaha gətirib çıxaran yoldur. Müvafiq tibbi müəssisələr özünü qoruma
medikamentləri və spesifik vasitələri hamı üçün əlyetən olmasını təmin etməlidirlər.

19. Komersiya kreditləri: Fikirinizcə, əgər insanlar krediti verə bilmirsə komersiya bankları

onların daşınmaz əmlakını konfiskasiya edə bilərmi? Və niyə?
Xeyr, qanunvericilik yenidən müzakirə olunmalı və kreditorların borcluya göstərdikləri “soyqunçu”
münasibətləri dəyişməlidir. Dövlət aldadılmış ya da borclara qərq olmuş insana uzunmüddətli,
aşağıfaizli borcun verilməsini təmin etməlidir. Evsiz qalan əhalini isə munisipalitet mənzilləri ilə
təmin etməlidir.

20. Kənd təsərrüfatı torpaqları: Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı torpaqları

almasına münasibətiniz?
Heç bir vəchlə, bu artıq elə hiylədir ki ölkəni hissə-hissə parçalara böləcək. Ölkədə real müddəti
nəzərə alan icarə müqavilələri tətbiq olunmalıdır.
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