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“მწვანე ალტერნატივა”: დეზინფორმაციაა,
თითქოს გარემოსდამცველები მეწყერის
მიზეზად დარიალის ხეობაში მშენებარე ჰესებს
ასახელებენ
11:36 - 20.05.2014
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საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღე

“მწვანე ალტერნატივა” მედიით გავრცელებულ
ინფორმაციას, თითქოს დარიალის ხეობაში
განვითარებული მოვლენების მიზეზად
ორგანიზაციამ ჰესის მშენებლობა დაასახელა,
დეზინფორმაციას უწოდებს.
მწვანე ალტერნატივა განმარტავს, რომ ამ დროისთვის შეუძლებელია დასაბუთებულად ითქვას,
იქონია თუ არა მომხდარზე გავლენა ჰიდროელექტროსადგურის მშნებლობამ.
“2014 წლის 17 მაისს, ყაზბეგის რაიონში, დარიალის ხეობაში დევდორაკის ხეობიდან ჩამოწოლილ
მეწყერს მსხვერპლი მოჰყვა, არიან დაშავებულებიც, განადგურდა საქართველოს სამხედრო გზის
მონაწკეთი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მიერ გავრცელებული
ინფორმაციით, მეწყერმა ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო 7 პიროვნება დაკარგულად
ითვლება. დარიალ-ჰესის სადერივაციო გვირაბში, სადაც მეწყრის ჩამოწოლის მომენტში
მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, მოყოლილია რამდენიმე პირი.
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უპირველეს ყოვლისა, ვუსამძიმრებთ დაღუპულის ოჯახს და იმედს გამოვთქვამთ, რომ მოხერხდება
დაკარგული ადამიანების უვნებლად გადარჩენა.
სამწუხაროდ, ამ დღეებში მედიით ვრცელდება საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა
დეზინფორმაციული განცხადებები, თითქოს გარემოსდამცველები დევდორაკის მყინვარიდან
ჩამოწოლილი მეწყერის მიზეზად დარიალის ხეობაში მშენებარე ჰესებს ასახელებენ. ასეთი
განცხადებებით ისინი ცდილობენ მიჩქმალონ ამ პროექტების დამტკიცებისა და განხორციელების
პროცესში მიღებული მთელი რიგი უპასუხისმგებლო და შესაძლოა, კორუფციული
გადაწყვეტილებები.

ბოლო სიახლეები
ცესკო-მ 2014 წლის
თვითმმართველობის არჩევნების
კომუნიკაციის სტრატეგია
შეიმუშავა
14:56 - 29.05.2014

მწვანე ალტერნატივა არაერთხელ აღნიშნავდა, რომ დარიალ-ჰესისა და ლარსი-ჰესის მშენებლობის
ნებართვებისა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნების გაცემის პროცესში უგულველყოფილი იქნა
არაერთი გარემოსდაცვითი საკითხი. გარდა იმ პრობლემებისა, რომელიც ემუქრება ქვეყნის
ბიომრავალფეროვნებას, ბუნებრივ და სოციალური გარემოს ამ პროექტების შედეგად, ჰესების
დაპროექტებისას არ იქნა ჯეროვნად გათვალისწინებული ის საფრთხეები, რომლებიც მოელოდა
ენერგეტიკულ ობიექტებსა და იქ დასაქმებულ ადამიანებს უარყოფითი გეოლოგიური პროცესების

შედეგად.
17 მაისს განვითარებულმა სტიქიურმა მოვლენამ ნათლად გვაჩვენა, თუ რა სავალალო შედეგი
შეიძლება მოიტანოს არასრულყოფილად ჩატარებულმა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ და
ხელისუფლების უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებმა. გარემო პირობების უგულვებელყოფით,
მხოლოდ მაქსიმალურ ეკონომიკურ სარგებელზე გათვლილი პროექტები საბოლოო ჯამში არა
მხოლოდ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს აყენებენ ზიანს, არამედ სერიოზული ეკონომიკური
ზიანის მომტანიც არიან. დაუფიქრებლად ინიცირებული პროექტების კიდევ ერთ თვალნათელ
მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ პოტენციური ჰესების ნუსხაში
შეტანილი ამალი ჰესი – ენერგეტიკის სამინისტრო ამ ტრაგედიის გამომწვევ ღვარცოფულ მდინარეზე
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“შანგრი ლამ” თბილისის სხვა
სამორინეებან შედარებით,
ყველაზე ხშირად გათამაშებადი
ჯეკპოტები გაუშვა
14:51 - 29.05.2014

ღარიბაშვილმა კარლოს დიდის
სახელობის დაჯილდოვების
ცერემონიალზე ევროკავშირის
მნიშვნელობაზე ისაუბრა
14:39 - 29.05.2014

შსს-ს ანტიკორუფციულმა
სააგენტომ ქრთამის აღების
ფაქტზე ერთი პირი დააკავა
14:37 - 29.05.2014

შსს-ში პერსონალური მონაცემების დაცვის
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ჰესის მშენებლობას მიიჩნევს ინვესტიციებისათვის მიმზიდველ პროექტად”,-ნათქვამია
ორგანიზაციის განცხადებაში.
შეცდომის პოვნის შემთხვევაში დააჭირეთ Shift + Enter ან და ა წ კა პუნ ე თ ა ქ და გააგზავნეთ
ინფორმაცია.

თემაზე ტრენინგი ტარდება
14:34 - 29.05.2014

ხარაგაულში უწყებათაშორისი
კომისიის სხდომა მიმდინარეობს
14:16 - 29.05.2014

სხვა ახალი ამბები:
ხულოში საინფორმაციოსაკონსულტაციო ცენტრი გაიხსნა
14:10 - 29.05.2014

ალექსი პეტრიაშვილი: სამხედრო
პროვოკაციებში ჩართვა ჩვენს
გეგმებში არ შედის
კიევში აქციის მონაწილეები „მამაო ჩვენოს“
კითხულობენ

ალექსანდრე ჭიკაიძე სამცხე-ჯავახეთში
იმყოფება

13:37 - 29.05.2014

ირაკლი ალასანიამ კოლეგას
აზერბაიჯანელი სამხედროების
საჩხერის სამთო მომზადების
კლოლაში მომზადება შესთავაზა
13:34 - 29.05.2014

აზერბაიჯანის თავდაცვის
მინისტრმა გმირთა მემორიალი
გვირგვინით შეამკო
სეპარატისტებმა უკრაინის სამხედრო საჰაერო
ძალების ორი შვეულმფრენი ჩამოა...
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გიგი უგულავა: გარდაბანსა და
დმანისში მომხდარი თავდასხმა
აშკარად პოლიოტიკურ ხასიათს
ატარებდა
13:02 - 29.05.2014

ირაკლი ალასანია: ძალიან
გვაღელვებს, როგორ აისახება
აფხაზეთში განვითარებული
მოვლენები ქართულენოვან
მოსახლეობაზე
12:55 - 29.05.2014
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„საქართველოს ბანკის მომავლის
ფონდი“ შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების
მხარდასაჭერად მეორე საგრანტო
კონკურსს აცხადებს

Name *

12:33 - 29.05.2014

კომენტარი

Email *

Website

ჭიაბერაშვილზე თავდასხმის
საკითხი უწყებათაშორისი
კომისიის დღევანდელ სხდომაზე
განსაკუთრებული განხილვის
საგანი იქნება
12:32 - 29.05.2014

კომენტარი

გაგზავნა

ღარიბაშვილი: ჩვენმა ქვეყანამ
დაამტკიცა, რომ ჩვენ ვართ
აბსოლუტურად კონსტრუქციული,
პროგნოზირებადი მთავრობა
10:00 - 29.05.2014

ღარიბაშვილი: საქართველოს
მთავრობა მოწოდებულია,
ასოცირების შეთანხმება
ეფექტიანად განახორციელოს
09:40 - 29.05.2014

ღარიბაშვილი: ევროინტეგრაციის
კურსი, საქართველოს საგარეო და
საშინაო პოლიტიკის ქვაკუთხედია
09:35 - 29.05.2014
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