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18 ოქტომბერს, კახეთში, შუა მინდორში, სკამებზე ჩამომსხდარ ფერმერებს,
პრეზიდენტმა ახალ ინიციატივაზე ესაუბრა და აღნიშნა, რომ მიწას ისე
დავამუშავებთ, საკუთარი მოთხოვნილების 35 პროცენტი თვითონ
დავიკმაყოფილოთ, ამისთვის კოლხეთის ჭაობებსაც კი ამოვაშრობთო.
პრეზიდენტის სოფლის განვითარების გეგმაში სხვა საკითხებიც შედის,
მაგალითად, სამხრეთ აფრიკიდან ბურების გადმოსახლება, რომლებიც
ფერმერობაში ჩემპიონები ყოფილან, ქართული სიმინდის და ხორბლის ჯიშების
ამერიკულით ჩანაცვლება.
"ჩვენ კოლხეთის დაბლობი უნდა დავაშროთ, ამას დაახლოებით 2012 წლისთვის ვვარაუდობთ. იქ არის
უამრავი რაოდენობის მიწა, რომელიც საექსპორტოდ შეიძლება გამოყენებული იქნას",- განაცხადა
საქართველოს პრეზიდენტმა.
ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არასამთავრობო ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივის"
წარმომადგენელს ვთხოვეთ, თუმცა ირაკლი მაჭარაშვილმა კომენტარისგან თავი იმ მიზეზით შეიკავა, რომ
არსებული ინიციატივის პროექტი მისთვის ამ დროისთვის უცნობია.
"პრეზიდენტის განცხადება პროექტი არ არის, კომენტარის გაკეთება ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან
არაპროფესიონალური საქციელი იქნება. ჩვენ მივმართეთ გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების
სააგენტოს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიგვიღია, ამიტომ ამ ეტაპზე კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია.
ზეპირად შეუძლებელია ითქვას, რა საფრთხეს გამოიწვევს ეს ფაქტი, რადგან არ არის ცნობილი რამდენი
ჰექტარის დაშრობაზეა საუბარი.
შეიძლება იყოს საუბარი რამდენიმე წლის წინ მსოფლიო ბანკის პროექტზე და გულისხმობდეს ახლა
არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების, რომლებიც ამჟამად დაჭაობებულია - გაუმჯობესებას.
სანამ არ გვექნება პროექტი, ამასთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. პოლიტიკურ
განცხადებებზე კომენტარს აკეთებენ პოლიტიკოსები, სერიოზული ხალხი კი - პროექტებზე, ამიტომ უნდა
დაველოდოთ პროექტს.
პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ აშენდება ნამახვანის ჰესი და რაჭის მოსახლეობა დასაქმდებაო და როგორც
ჩანს, აერია ქუთაისი და რაჭა, ამაზეც ხომ არ გამოვეკიდებით", - განაცხადა ირაკლი მაჭარაშვილმა.
ბოლო ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოში დაუმუშავებელი სახნავ-სათესი მიწები, სავარგულები
70%-ია. ეს არის 540 ათასი ჰექტარი. მითუმეტეს, რომ ჭაობი ეს არის უნიკალური ეკოსისტემა,
რომელიც იცავს ქვეყანას გლობალურადაც და ლოკალურადაც. ამავე დროს კოლხეთის ჭაობებს აქვს
განსაკუთრებული ფუნქცია - ის არის ფილტრი.
"პალიასტომის ტბაზე კომუნისტებმა საშინელი ცოდვა ჩაიდინეს არხის გაყვანით, მაგრამ ტბა იმდენად
უნიკალურია, რომ ბიომრავალფეროვნება მაინც შეინარჩუნა. კოლხეთის ჭაობი ყველაზე მნიშვნელოვანი
მაინც იმითაა, რომ იქ არის ჩრდილოეთიდან სამხრეთით და პირიქით, გადამფრენი ასიათასობით
ფრინველის მოსასვენებელი ადგილი.
ერთი ნიშანდობლივი რამ მინდა გითხრათ, კოლხეთის ჭაობების ამოშრობის იდეა თავში ლავრენტი
ბერიას მოუვიდა, როცა ხელისუფლების პირველი პირი გახდა. ალბათ, ეს წაიკითხა სააკაშვილმა. ესენი
ხომ ბაძავენ ბოლშევიკებს და ეს იდეაც, ეტყობა, აქედან ამოუტივტივდა", - განმარტა "მწვანეთა
პარტიის" ლიდერმა გიორგი გაჩეჩილაძემ.
შეგახსენებთ, რომ საქართველო მიერთებულია გაეროს კონვენციასთან ბუნებრივი ფილტრის ანუ
ჭაობების დაცვის შესახებ და მსგავსი ქმედების უფლება მას არ აქვს. ჭაობებს იცავს გაერო–ს უმკაცრესი
კონვენცია "რამსარი", რომელსაც 1996 წელს შევუერთდით და მის საფუძველზე შეიქმნა კოლხეთის
ეროვნული პარკი. კონვენცია ხელმომწერ მხარეებს გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს. მათ უნდა
უზრუნველყონ წყალჭარბი ტერიტორიების დაცვა და მდგრადი გამოყენება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
1971 წლიდან კონვენციის გეოგრაფია თანდათან გაფართოვდა. დღეისათვის იგი უკვე 159 ქვეყანას
მოიცავს.
ასეთი ჭაობიანი დაბლობების დაშრობამ არცერთ ქვეყანას არ მოუტანა სიკეთე. ის ქვეყნები იძულებულნი
გახდნენ ხელახლა დაეჭაობებინათ ასეთი ტერიტორიები, რადგან გარემოს განვითარებისთვის საჭირო
ოპტიმალური თანაფარდობა დაირღვა. ამ ტერიტორიის ხელახლა დაშრობა და მასზე სოლიდური
თანხების დახარჯვა, იმ ეკოლოგიური კატასტროფის რისკის ფასად, რამდენად მოუტანს შესაბამის
მოგებას სახელმწიფოს - საეჭვოა. მითუმეტეს, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მთავრობის
განცხადებითვე საქართველოს სახნავ-სათესი მიწების 70% დაუმუშავებელია.
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"ამ ჭაობებში 294 უნიკალური სახეობა ბუდობს და თუ ტურიზმის განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, ეს
ტურიზმის ნაწილია. თუ სააკაშვილი ამის განადგურებას აპირებს, ეს საერთაშორისო სკანდალის
ტოლფასი იქნება",- აცხადებს გიორგი გაჩეჩილაძე.
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