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კომპანია „ტრანს ელექტრიკამ“
(http://transelectrica.com/), რომელიც ვირჯინიის
კუნძულებზე, ოფშორულ ზონაშია
რეგისტრირებული, გაურკვეველი ვადით გადადო
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის
Tw eet 3
საჯარო განხილვა. 18 დეკემბერს ასეთი განხილვა
რ ეკო მენდებული 10
გაგზავნა
სოფელ ხაიშში იყო დაგეგმილი. ხუდონის კასკადის
მშენებლობის შემთხვევაში ამ სოფელს დატბორვა
0
ემუქრება. 20 დეკემბერს კი საჯარო განხილვა უკვე
თბილისში უნდა მომხდარიყო. „ტრანს ელექტრიკა“
აცხადებს, რომ დამატებით კვლევებს აწარმოებს და
ა მ თემა ზე
თავიდან დაიწყებს ხუდონის
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის გარემოზე
პოლიტიკური კრიზისი
ზემოქმედების ნებართვის მიღების პროცედურას.
საქართველოში
საქართველოს მთავრობამ ხუდონჰესის
მშენებლობის განახლებას 2009 წლის დეკემბერში აუნთო მწვანე შუქი,
როცა ინდურ კომპანია „კონტინენტალ კონსტრაქშენთან“
( http://www.cccorpn.com/) ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერა
ხელი. მოგვიანებით მშენებლობის უფლება, მოულოდნელად „ტრანს
ელექტრიკას“გადაეცა. ამ კომპანიის დამფუძნებლების ვინაობა დღემდე
გასაიდუმლოებულია. (იხილეთ
http://www.amerikiskhma.com/content/article-11-55-66132999338/537011.html) „ტრანს ელექტრიკამ“ დღემდე გიგანტური
პროექტის ხუთამდე საჯარო განხილვა მოაწყო და მშენებლობის
ნებართვას ელოდა. „ამერიკის ხმასთან“ საუბარში ენერგეტიკის
მინისტრი კახი კალაძ ე ხუდონთან დაკავშირებით სამინისტროს ახალ
პოლიტიკაზე საუბრობს:
„ხუდონ ს რ აც შეეხება ეს ს აკმ აოდ ს აკამ ათ ო თ ემ აა. ს ამ ომ ავლოდ
ჩ ვენ გან ვიხილავთ რ ომ ხელმ ეორ ედ მ ოხდეს ამ პრ ოექტზე
ს აჯარ ო გან ხილვები, ვინ აიდან ძ ალიან ბევრ ი კით ხვა არ ს ებობს
ხუდონ ის მ შენ ებლობის გაგრ ძ ელებას თ ან დაკავშირ ებით . ჩ ვენ ი
ხედვა არ ის ას ეთ ი, რ ომ ტრ ან ს ელექტრ იკამ უნ და
წარ მ ოგვიდგინ ოს ტექნ იკურ -ეკონ ომ იკურ ი ხედვა და რ ა
ზემ ოქმ ედება შეიძ ლება ჰქონ დეს ამ პრ ოექტს გარ ემ ოზე. კიდევ
ერ თ ი ს აკით ხია ხაიშის დატბორ ვა და ს ოფ ლის გას ახლება. ეს ეც
უნ და გვით ხრ ან რ ოგორ უყურ ებენ ამ პრ ობლემ ის გადაჭრ ას ,

ა მ ა ვტორის სხვა სტა ტიები
პრეზიდენტი სააკაშვილი ბევრს ვეღარ
იფრენს
20 წელი ლათას ტრაგედიიდან
თბილისი პოლიტიკური პატიმრების
არსებობას აღიარებს
ივანიშვილმა რასმუსენის კრიტიკას
უპასუხა
ხმაურიანი დაპატიმრებების სერია
საქართველოში
მეტი სტატიები

ქალაქი ნიუტაუნი, კონექტიკუტის შტატი, 14
დეკემბერი, 2012.
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ტიტრ ების წაშლა

ყ ვ ე ლა ზე ხშ ირა დ წ ა კითხული
1. რატომ ვერ ვისროლეთ M4 ტიპის
ავტომატებით?!
2. ჯანსაღი გადაწყვეტილება კერძო
სექტორიდან მოდის
3.

დემოკრატია ყველაზე უკეთ
საქართველოში ვითარდება

4. მთავარი ამოცანა - ნდობის
პლატფორმის მომზადება
5. კონექტიკუტში ტრაგედია მოხდა

ჩ ატარ დება თ უ არ ა ს ამ არ თ ლიან ი
ს ას ამ არ თ ლო პრ ოცეს ები
ს აქარ თ ველოში, ყოფ ილი ს აჯარ ო
მ ოხელეების პას უხის გებაში მ იცემ ის
მ იზნ ით ?
კი
50,6%
არა
39,9%
არ ვიცი
9,4%
სრ ული ხმები 308

ეს გამოკითხვა დახურულია
ეს არ არ ის მეცნიერ ული გამო კითხვა
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კომ პენ ს აციის ს აკით ხს . ყველა ამ დოკუმ ენ ტაციის წარ მ ოდგენ ის
შემ დეგ ს ამ ინ ის ტრ ო მ ზად არ ის გან ვიხილოთ ეს პრ ოექტი
ხელახლა.“
ხუდონჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის „ტრანს
ელექტრიკისთვის“ კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი
(http://w3.cenn.org/wssl/) ამზადებდა. სოფელ ხაიშისა და ხაიშის თემის
კიდევ 18 სოფლის მოსახლეობისთვის ისევ გაურკვეველია რას
სთავაზობს ინვესტორი სვანეთიდან გასახლების სანაცვლოდ.
განსახლების გეგმაზე „ტრანს ელექტრიკის“ დაკვეთით „მიწის
მესაკუთრეთა დაცვის ასოციაცია“ მუშაობს, რომელიც შინაგან საქმეთა
ყოფილი მინისტრის და ყოფილი პრემიერის, დღეს კი „ნაციონალური
მოძრაობის“ გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის საკუთრებაა.
განსახლების სავარაუდო არეალში მაცხოვრებელთა უმრავლესობა
ეკონომიკის სამინისტროს, „ტრანს ელექტრიკასა“ და „მიწის
მესაკუთრეთა დაცვის ასოციაციას“ მამაპაპისეული მიწების წართმევაში
ადანაშაულებს. ბოლო ერთი წლის მანძილზე, სახელმწიფომ ეკონომიკის
სამინისტროს სახით სვანეთში „ტრანს ელექტრიკას“ 1500 ჰექტარი მიწის
ფართობი ისე გადასცა, რომ ნაკვეთების მფლობელებმა ამის შესახებ
მხოლოდ პოსტ-ფაქტუმ შეიტყვეს. „მწვანე ალტერნატივას“
ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირ აკლი
მ აჭარ აშვილი და გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე
ამბობენ:

გამოკითხვის არქივი

ინტერა ქტივი

ვაშინგტონი დღეს, 13
დეკემბერი, 2012
დღევანდელ გადაცემაში იხილავთ: როგორ
ეხმარებიან ვირჯინიელები ბრძოლის ველზე
დაჭრილ ვეტერანებს და მათ ოჯახებს? სკოლა,
რომელიც ბავშვებს ჩაცმის კულტურის
შემუშავებაში ეხმარება და ტუსაღები, რომლებიც
საზოგადოებას ციხიდან ემსახურებიან. რა
კავშირია ძველ წიგნებსა და თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანებს შორის?

ირაკლი მაჭარაშვილი: „ჩ ვენ ი პოზიცია რ ადიკალურ ია იმ ის გამ ო,
რ ომ აქამ დე იგნ ორ ირ ებული იყო ს აზოგადოება, ადგილობრ ივი
მ ოს ახლეობა. აქამ დე ხაიშის ა და თ ემ ის მ იმ დებარ ე ს ოფ ლების
მ ოს ახლეობა მ აპატიეთ და ფ ეხებზე ეკიდა ყველას . პირ დაპირ
ეუბნ ებოდნ ენ , რ ომ ეს ს აკით ხი გადაწყვეტილია და აქედან უნ და
გადას ახლდეთ . აი ეს არ ის მ იუღ ებელი და ამ ის წინ აშე ჩ ვენ
ყოველთ ვის რ ადიკალურ ები ვიქნ ებით , თ უ ეს მ იდგომ ა
შენ არ ჩ უნ და.“
ხათუნა გოგალაძე: „უნ და მ ოხდეს ხუდონ ის პრ ოექტის
ძ ურ ფ ეს ვიან ი შეს წავლა, თ ავის ი დადებით ი და უარ ყოფ ით
მ ხარ ეების გან ს აზღ ვრ ა. ზოგადად, თ უ გარ ემ ოს შეუქცევადი
ზიან ი მ იადგა რ ათ გვინ და ას ეთ ი ჰეს ი?! მ აგრ ამ , მ ეორ ეს მ ხრ ივ
გვჭირ დება ენ ერ გია.“
ფონდ „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ მონაცემებით,
საქართველოს ენერგიის მიწოდების ძირითად ნაწილს, 60–70%-ს
იმპორტირებული ენერგოშემცველები წარმოადგენს. აქედან, 40–45%-ი,
დაახლოებით, 1 800 000 000 კუბური მეტრი იმპორტირებული
ბუნებრივი გაზია, ხოლო 20–25%-ი , დაახლოებით, 1 000 000 ტონა
ნავთობის ექვივალენტი, იმპორტირებული ნავთობპროდუქტები.
ექსპერტთა აზრით, ასეთი ძლიერი ენერგეტიკული დამოკიდებულების
გამო, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება მნიშვნელოვან პოლიტიკურ
რისკებსაც შეიცავს და შეიძლება გარკვეული იძულებითი ნაბიჯების
გადადგმაც განაპირობოს, თუკი ენერგოდამოკიდებულების რისკები
სათანადოდ არ იქნება შემცირებული. პარალელურად, საქართველოში
ყოველწლიურად იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. 2011 წელთან
შედარებით, 2012 წელს მოხმარება თითქმის 10 პროცენტით გაიზარდა.
ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, დღეს საქართველოს
ელექტროენერგიის მოხმარება წელიწადში - 1900 კილოვატ საათს
შეადგენს. ამ მაჩვენებლით საქართველო განვითარებულ ქვეყნებს 3-4
ჯერ ჩამორჩება. საქართველოს ახალ მთავრობასაც იგივე ამოცანა უდგას,
რომ გარემოს დაცვასა და ენერგიის გაზრდას შორის, ოქროს შუალედის
პოვნა შეძლოს; და, დეფიციტის ამოვსებას გარემოსდაცვითი
პრობლემატიკის იგნორირების ხარჯზე არ შეეცადოს ( იხილეთ
http://www.amerikiskhma.com/content/hydroelectic-plants-georgiawww.amerikiskhma.com/content/georgia_station_project/1561811.html

ვაშინგტონი დღეს, 7
დეკემბერი, 2012
დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ: გახდება თუ
არა მარიხუანა ლეგალური რეკრიაციული
ნარკოტიკი ამერიკაში, ასევე ვისაუბრებთ
იდეოლოგიურ კრიზისზე, რომელიც ამერიკის
რესპუბლიკურმა პარტიამ უნდა გადალახოს და
გაგაცნობთ, თუ რატომ არიან ასტრონავტები
გულნატკენი მთვარეზე ბოლო დაჯდომიდან 40
წლის შემდეგ...

ვაშინგტონი დღეს, 29
ნოემბერი, 2012
ვაშინგტონი დღეს, 29 ნოემბერი, 2012
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108428799/533117.html ) რის გამოც წინა მთავრობას გამუდმებით
აკრიტიკებდნენ.
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