"როდესაც სამყარო იცვლება,
ნატო უნდა შეიცვალოს" –იენს
სტოლტენბერგი
ნატოს

გენერალურმა

მდივანმა,

იენს სტოლტენბერგმა მადრიდში
შეთანხმებულ
ალიანსის
ახალ
სამოქმედო პრინციპებზე ისაუბრა
და აღნიშნა, რომ ნატო უნდა
შეიცვალოს,
იცვლება.

რადგან

სამყაროც

„ჩვენ შევთანხმდით ნატოს ძალების ახალ სტრუქტურაზე, ნატოს ახალი
ძალების მოდელზე. მადრიდში შევთანხმდით ჩარჩოზე, პრინციპებზე.
ალიანსის წევრებმა საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანონ ნატოს ძალების
ახალი სტრუქტურის ფორმირებაში. ეს იქნება კომბინირებული ძალები,
განსაკუთრებით ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში. უკვე 40 000-ზე
მეტი ჯარისკაცი გვყავს ნატოს სარდლობის ქვეშ.
ახალი სტრუქტურა დაეყრდნობა იმ ძალებს, რომლებიც ნატოს
ქვეყნებში იმყოფებიან, მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ახლა ისინი
ორგანიზებულნი იქნებიან ისე, რომ ახალი მოდელი მოერგოს ნატოს
ოპერაციებს, მოერგოს ნატოს თავდაცვის დაგეგმვას.
გავზრდით ძალების მზადყოფნას. ერთი ნაწილი მზად იქნება 10
დღეში, მეორე ნაწილი კი 30 დღეში და ერთად საუბარია 300 000-ზე
მეტ ჯარისკაცზე. გეგმა ერთ წელზეა გაწერილი. მახსოვს, ჩვენ
მივიღეთ გადაწყვეტილება, გვყოლოდა საბრძოლო ჯგუფები
ბალტიისპირეთის ქვეყნებში უფრო მცირე რაოდენობით, მაგრამ ახალი
ნაბიჯი იყო მოკავშირეებისთვის – გამოცდილებაც გვაქვს და
მზადყოფნაც. ეს არის ბირთვი სახმელეთო ელემენტისთვის, ნატოს
ახალი ძალების მოდელისა და ახალი ძალების სტრუქტურისთვის“, –
განაცხადა სტოლტენბერგმა.

"ამ
რეჟიმის
რყევისთვის
საჭიროა კარგა ხანი მზაობა...
ივანიშვილის წასვლა და ახალი
არჩევნების ჩატარება"
საზოგადოებამ პასუხი უნდა
გასცეს ყველას, ვინც
დააპირებს ხვალ ან ზეგ
ისევ საუბარს,
რეჟიმთან

რომ ამ
ერთად

შესაძლებელია
არსებითი
ნაბიჯების გადადგმა –
აცხადებს
ევროპული
საქართველოს“ თავმჯდომარე
გიგა ბოკერია.
როგორც გიგა ბოკერია ამბობს, არჩევნები არის ერთადერთი, რაც
საქართველოს ამ ისტორიულ მონაკვეთში გადაარჩენს.
მოქალაქეებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა.

ბოკერიამ

„გუშინ საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ვიხილეთ, რომ განსაკუთრებით
ამაზრზენი ფორმით წარმოდგა ჩვენ წინაშე ივანიშვილის რეჟიმი. ის,
რაც საზოგადოებამ ნახა საქართველოს არალეგიტიმურ პარლამენტში,
იყო არა მარტო ამ რეჟიმის სახე, არამედ განაცხადი, რომ
დღევანდელ ვითარებას, ჩვენს საფრთხეს – ხელიდან გავუშვათ
თავისუფალ სამყაროში დაბრუნების ისტორიული შანსი, ეს რეჟიმი,
ივანიშვილი და მისი მთავრობა, ამაზრზენი და სამარცხვინო
პოლიტიკური არარაობა ღარიბაშვილი განიხილავენ, როგორც საკუთარი
ძალაუფლების განმტკიცების შესაძლებლობას.
პირდაპირ გვითხრეს, არათუ რამის შეცვლას აპირებენ, რომ მომავალი

გადაარჩინონ, რომელსაც თავადვე შეუქმნეს საფრთხე გარე მტერთან
ერთად – არა, ეს არის ვითარებაა, რაც მათთვის ხელსაყრელია. მათ
უნდათ, საზოგადოებას ოპონენტების უძალობა აჩვენონ.
რეჟიმის,
ივანიშვილის წასვლა და ახალი არჩევნები არის ერთადერთი, რაც
ჩვენს ქვეყანას ამ ისტორიულ მონაკვეთში გადაარჩენს. სწორედ
ამისკენ შემოერთებაში უნდა მოვუწოდოთ მოქალაქეებს. ამის
მიღწევას სჭირდება აქტიური მოქალაქეების დიდი რაოდენობა, არა
ერთი და ორი აქცია, არამედ კარგა ხანი მზაობა რეჟიმის
მშვიდობიანი პროტესტით რყევისთვის. დეოლიგარქიზაცია არ არსებობს
ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოცილების გარეშე.
საზოგადოებამ პასუხი უნდა გასცეს ყველას, ვინც ხვალ ან ზეგ ისევ
დააპირებს საუბარს, რომ ამ რეჟიმთან ერთად შესაძლებელია
არსებითი ნაბიჯების გადადგმა. ესაა იმ ტიპის გზავნილი, რაც ასეთ
უტიფარ რეჟიმებს მხოლოდ აძლიერებს. გუშინ ღარიბაშვილის ამოცანა
იყო ერთადერთი, ეჩვენებინა, რომ ოპონენტები, აქედან
გამომდინარე, საზოგადოება არის უძალო. მას შეუძლია, გვითხრას,
რომ ფეხებზე ჰკიდია და ეს გაუვა. მოვისმინე კითხვები ქუჩაში,
როგორ იტანდით გუშინ ამასო, მიუხედავად იმისა, რომ შეგნებულად
არ ვართ ამ პროცესის ნაწილი. ამას საზოგადოებამ მკაფიო პასუხი
უნდა გასცეს“, – განაცხადა გიგა ბოკერიამ.

პრემიერი
–
ყველაზე
ანტიევროპული
ძალა
დღეს
მელაპარაკება ევროპულობაზე

საქართველოს
პრემიერმინისტრმა,
ირაკლი
ღარიბაშვილმა პარლამენტში,
მთავრობის
საქმიანობის
წლიური
ანგარიშის
წარდგენისას,
დეპუტატების
კითხვების
საპასუხოდ
განაცხადა, რომ ყველაზე
ანტიევროპული ძალა დღეს ელაპარაკება ევროპულობაზე.
პრემიერმა ისაუბრა მადრიდის სამიტის შესახებ და აღნიშნა, რომ
სათანადოდ იქნება დაფასებული და შეფასებული საქართველოს მიერ
მიღწეული პროგრესი.
“თქვენ

ხედავთ,

რომ

ძალიან

რთული

სიტუაციაა

მეგობრებო.

უკრაინაში ომის გაჩერების არავითარი ნიშანი ჯერ არ ჩანს
სამწუხაროდ. ეს არის უბედურება. ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი
იღუპება. ინგრევა ინფრასტრუქტურა და მილიარდობით ზარალი აქვს
მიყენებული უკრაინას. 20 პროცენტი არის დაკარგული უკვე უკრაინის
ტერიტორიის. ეს
გვიკიჟინებდნენ,

საშინელებაა. ამ დროს ეს
რომ სანქციებს შეუერთდით,

ადამიანები
გააგზავნეთ

ჩარტერები და პროვოცირება უნდოდათ რუსეთის, რომ აქ მეორე
მარიუპოლი მიეღო ხალხს. ესენი მელაპარაკებიან დღეს ევროპულ
პერსპექტივაზე.
ყველაზე
ანტიევროპული
ძალა
დღეს
მელაპარაკება ევროპულობაზე. გესმით, რა ხდება? ეს უბედურებაა.
კაციჭამია, კანიბალი რომ გელაპარაკებოდესვეგეტარიანელობაზე,
იგივეა ამათი მდგომარეობა.
მელაპარაკებით ეს ადამიანები, ევროკავშირის დროშას ამოფარებული
კრიმინალები, სააკაშვილი და მისი ეს ბანდა. რა პერსპექტივა უნდა
მოუტანოს აკო მინაშვილმა, ან ხატია დეკანოიძემ, თქვენ რა
უნდა მოუტანოთ. ერთი ფაქტი დამისახელეთ, ერთი ფაქტი,
ხელშესახები, რაც მოუტანეთ ქვეყანას. შევარდნაძის დროს ევროპის
საბჭოს წევრი გავხდით, ნატოში შეიტანა განაცხადი. ივანიშვილის
მთავრობამ, „ქართულმა ოცნებამ“ მოტანა ასოცირება, თავისუფალი
ვაჭრობა, უვიზო რეჟიმი.”– განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვლმა.

სიტყვით გამოსვლისას პრემიერმა ნატო–ში გაწევრიანების
პერეპექტივაზეც ისაუბრა და აღნიშნა რომ
წევრობა
დამოკიდებულია ნატო-ს ყველა წევრის კონსენსუსზე და არა მხოლოდ
საქართველოს ნება– სურვილზე.
„ნატო-ში გაწევრიანების საკითხს რაც შეეხება, მინდა, ძალიან
მკაფიო ვიყოთ და ზედმეტი სპეკულაციები არ დავიწყოთ. კარგად
მოგეხსენებათ, რომ ნატოს- წევრობა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ
ჩვენს ნება-სურვილზე. ეს დამოკიდებულია ნატო-ს ყველა წევრის
კონსენსუსზე და გადაწყვეტილება მიიღება საერთო კონსენსუსის
გზით. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ერთ-ერთი
დამაბრკოლებელი ბარიერი არის ოკუპაცია, ოკუპირებული
ტერიტორიები. ჩვენს ოპონენტებს არ მოეწონებათ – კიმაგრამ, 2007
წელს რუსულმა ქვედანაყოფებმა, ბოლო კონტიგენტმა დატოვა ჩვენი
ქვეყანა, რუსული ჯარები გავიდა 2007 წელს საქართველოდან. 2008
წელს მახსოვს, ომის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მაშინდელი
საგარეო საქმეთა მინისტრი და ძალიან ბევრი ლიდერი იძახდა, რომ
რუსეთი საერთოდ არაფერ შუაშია, ჩვენ საქმე გვაქვს ოსებთან.
მოიგონეს, კოდორს დაარქვეს ზემო აფხაზეთი და ასე შემდეგ.
რამდენიმე დღეში დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი.
რუსული ჯარი შემოვიდა საქართველოში. აქ რომ იჯდა ვაჟბატონი,
მეგის ქარდავას და დათა ახალაიას მეგობარი აკო მინაშვილი, ომის
დასრულების შემდეგ ამ ვაჟბატონს ხელი აქვს მოწერილი
კაპიტულანტურ რეზოლუციაზე. მაგიტომ ხტუნაობდა აქ ზედმეტს. სად
არის თქვენი პროტესტი. რეზოლუციაში პირდაპირ წერია, ბატონმა
მამუკა მდინარაძემ წაგიკითხათ, ბრალი დასდეთ სამხედროებს ომის,
სამხედრო მოქმედებების დაწყებაში. ამაზე ხელი მოუწერეს
სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, შედეგად მივიღეთ
დაკანონებული ოკუპაცია. რუსეთმა განათავსა ორი ბაზა აფხაზეთსა
და ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში, მოხდა რუსეთის მხრიდან უკანონოდ
აღიარება ჩვენი ძირძველი ისტორიული ტერიტორიების. ამან საბოლოოდ
შეიყვანა ჩიხში პროცესი, რომელიც უკავშირდება ნატო-ში
ინტეგრაციას ამ ეტაპზე, ამ მოცემულ მომენტში“, – განაცხადა
ირაკლი ღარიბაშვილმა.

„სტრატეგია აღმაშენებლი" 24
ივნისს
საქართველოს
ხსნის
გეგმას წარადგენს
„სტრატეგია
აღმაშენებლის“
ლიდერის,
გიორგი
ვაშაძის
განცხადებით, საქართველოს ხსნის
გეგმა
24
ივნისს
იქნება
წარმოდგენილი.
ჟურნალისტებთან
საუბარში გიორგი ვაშაძემ არ
დააკონკრეტა, თუ რას გულისხმობს
ეს გეგმა.

ვაშაძის თქმით, „ქართული ოცნება“ აბსოლუტურად მოწყვეტილია
რეალობას და ქართველი ხალხი მას ამ რეალობაში დააბრუნებს.
„როდის ნახეთ თავისი მოტივაციით ქუჩაში გამოსული ამდენი
გულანთებული ადამიანი? ძალაუფლება ხალხს ეკუთვნის, ვინც გუშინ
შეიკრიბა რუსთაველზე და მთელი მსოფლიოდან გულშემატკივრობდა
ასობით ათასი ემიგრანტი – ძალაუფლება მათ ეკუთვნით და არა
ოლიგარქს. ოლიგარქატი უნდა დავასრულოთ, რადგან დეოლიგარქიზაციის
გარეშე კანდიდატის სტატუსი არ იქნება.
„ქართულ ოცნებას“ ორი-სამი დღე კიდევ აქვს დარჩენილი. 24 ივნისს
ჩვენ გეგმას აუცილებლად წარვადგენთ. საკმაოდ საინტერესო ხუმრობა
წავიკითხე სოციალურ ქსელში. ხუმრობაში ეწერა – „ქართულ ოცნებას“
რეკომენდაციებში პირდაპირ ბიძინა რომ ჩაუწერო, იტყვიან, საუბარი
ბიძინა კულუმბეგოვზეა და არა – ბიძინა ივანიშვილზეო. ამ

ქვეყანაში არის ერთი მთავარი ოლიგარქი და ის არის წინაღობა
საქართველოს ევროინტეგრაციის. ბიძინამ თავი ამოწურა, ოღონდ, არა
კულუმბეგოვმა, არამედ ივანიშვილმა“, – განაცხადა გიორგი
ვაშაძემ.

პრემიაერმა
ევროკომისიის
გადაწყვეტილება შეაფასა
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა
მთავრობის სხდომა ევროკომისიის
გადაწყვეტილების
შეფასებით
დაიწყო.

„17 ივნისს ევროკომისიამ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო –
პირველად გაჩნდა ისტორიული ჩანაწერი, რომ ევროკავშირი და
ევროკომისია ევროპულ საბჭოს აძლევს რეკომენდაციას, რომ
საქართველოს პერსპექტივა მიენიჭოს, რათა ევროკავშირის წევრი
ქვეყანა
გახდეს.
როგორც
ევროკომისიის
პრეზიდენტმა,
ქალბატონმა ურსულამ განაცხადა, ევროპამ საქართველოს კარი გაუღო.
ეს ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილებაა. თითოეულ ქართველს
ვულოცავ ამ ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებას.
ევროკომისიამ რეკომენდაციაში ჩაწერა და საბჭოს მიმართა, რომ
საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, როგორც
კი პრიორიტეტები და პირობები შესრულდება. როგორც კი საბჭო
აღნიშნულ რეკომენდაციებს დაამტკიცებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ

მაშინვე დავიწყებთ მუშაობას ბრიუსელთან. ამ რეკომენდაციების
უდიდესი ნაწილი ისედაც იყო ჩვენს დღის წესრიგში. არის სხვა
საკითხები, რომლებსაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბრიუსელთან
გავარკვევთ, ვიმუშავებთ და კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ“, –
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

რას ამბობდა ელენე ხოშტარია იმ
ადამიანებზე,
რომლებიც
რუსეთიდან იღებდნენ ჰონორარს
„დროას“
ლიდერმა
ელენე
ხოშტარიამ 2021 წლის 21 ივნისს
დაგმო ქართველი ხელოვანების
მოსკოვში ვიზიტი და განაცხადა,
რომ ასეთ ადამიანებს ოკუპაცია
არ ადარდებთ.

„მაშინ, როდესაც გახელაძის დედა ბენზინს ისხამს თავზე, ეს
კონკრეტული ადამიანები წავლენ და იცეკვებენ? ამაში არის
პრობლემა, თორემ ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს გახელაძე,
არ აინტერესებს ოკუპაცია, ფული, მოსკოვში ტაში და „ბამბანერკა“
ურჩევნია, ასეთი ადამიანები ყოველთვის არსებობენ“, – თქვა
ხოშტარიამ.
დღეს „ქრონიკამ“ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ „დროას“ დამფუძნებლის
ოჯახის წევრის ანგარიშზე რუსეთიდან, პერიოდულად, მილიონობით

რუსული რუბლი ირიცხება.
მხოლოდ ბოლო სამი-ოთხი თვის განმავლობაში ელენე ხოშტარიას ოჯახის
წევრის სახელზე რამდენიმე მილიონი რუსული რუბლი და ათიათასობით
დოლარია ჩარიცხული, საერთო ჯამში დაახლოებით 140-დან 150 ათას
დოლარამდე, საიდანაც ნაწილი ჩარიცხულია მოსკოვის დიდი თეატრის,
ნაწილი კი რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის ანგარიშიდან.
„დროას“ ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ „ქრონიკის“ მიერ მოპოვებული
სკანდალური ინფორმაცია დაადასტურა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა,
რომ მამამისი არის სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრე და მისი დადგმული
სპექტაკლიდან ჰონორარები ერიცხება.
„მამაჩემი არის სოლიკო ვირსალაძის მემკვიდრე, თეატრის მხატვრის,
რომელიც მეოცე საუკუნეში მოღვაწეობდა მარიინსკის თეატრში და
რომლის სპექტაკლები მთელ მსოფლიოში იდგმება. შესაბამისად,
ჰონორარები ერიცხება ყველა მისი დადგმული სპეკტაკლიდან უკვე 25
წელია.
რუსეთის საავტორო ორგანიზაცია
ურთიერთობა“, – წერს ხოშტარია.

რაოსთან

გაწყვეტილი

აქვს

დამატებით კომენტარს არხთან „დროას“ ლიდერი არ აკეთებს და ისევ
ცდილობს, თავს დაესხას „იმედს“ და მის დამფუძნებელს.
imedinews.ge

"რუსული
ფლოტი
უკრიანის
შავი
პორტებს...შეიძლება,

ბლოკავს
ზღვის
დაიწყოს

შიმშილი"
ლუგანსკის
რეგიონალური სამხედრო
ადმინისტრაციის
თავმჯდომარის, სერგეი
გაიდაის განაცხადებთ,
ოკუპანტები
სევეროდონეცკის
უმეტეს
ნაწილს
აკონტროლებენ, მაგრამ
ბრძოლა
გრძელდება
ქალაქის ქუჩებში.
გაიდაის

თქმით,

რუსი

სამხედროების

მიერ

სევეროდონეცკის

დამცველების ალყის საფრთხე ჯერ არ არსებობს, თუმცა ამ დროისთვის
ლუგანსკის რეგიონის ტერიტორიის 90 პროცენტზე მეტი დროებით
რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება.
რაც შეეხება ლისიჩანსკს, სერგეი გაიდასის განცხადებით, ქალაქი
მთლიანად უკრაინის კონტროლს ექვემდებარება. ქალაქებს,
სევეროდონეცკისა და ლისიჩანსკს ერთმანეთისგან მდინარე ჩრდილოეთის
დონეცი ჰყოფს.
როგორც

უკრაინის

პრეზიდენტმა

ვოლოდიმირ

ზელენსკიმ

ჟურნალ

„თაიმის“ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, მსოფლიოში
მილიონობით ადამიანს შიმშილი ემუქრება, თუ რუსეთის მიერ შავი
ზღვის ბლოკადა გაგრძელდება.
„რუსული ფლოტი და არა ბრიტანული ან რომელიმე სხვა ბლოკავს
უკრიანის შავი ზღვის პორტებს ისე, რომ მსოფლიო აღმოჩნდა
საშინელი სასურსათო კრიზისის წინაშე. ეს არ არის მხოლოდ ფასის
ზრდის კრიზისი. ჩვენ არ შეგვიძლია ექსპორტზე ჩვენი ხორბლის,
სიმინდის, მცენარეული ზეთისა და სხვა პროდუქტების გაგზავნა,
რომლებიც ასრულებდნენ გლობალურ ბაზარზე სტაბილიზაციის როლს. ეს
ნიშნავს, რომ მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში, სამწუხაროდ, შეიძლება,

შეიქმნას პროდუქტების ფიზიკური უკმარისობა. შეიძლება, დაიწყოს
შიმშილი მილიონობით ადამიანისთვის, თუ რუსეთის მიერ შავი ზღვის
ბლოკადა გაგრძელდება“, – განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

საქართველოში მედიაგარემოსთან
დაკავშირებით ევროპარლამენტმა
რეზოლუცია მიიღო
საქართველოში მედიაგარემოსთან
დაკავშირებით ევროპარლამენტმა
რეზოლუცია მიიღო. შესაბამის
დოკუმენტს 308 ევროპარლამენტარმა
მისცა ხმა, წინააღმდეგ 218 იყო.

რეზოლუციაში ევროპარლამენტი „შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო წლებში
მედიის
მდგომარეობის
მნიშვნელოვანი
გაუარესებისა
და
ჟურნალისტების უსაფრთხოების გამო, გამოხატვის თავისუფლებისა და
მედიის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში მყარი
სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის მიუხედავად“.
ამასთან, აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გმობს ჟურნალისტების
დაშინების, მათ მიმართ მუქარების, ძალადობისა და დევნის მზარდ
რაოდენობას, მათ შორის მედიის თანამშრომლებისა და მესაკუთრეების
მიმართ სისხლის სამართლის გამოძიების მზარდ რაოდენობას.
მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, გულდასმით გამოიძიოს
ძალადობის ყველა შემთხვევა და პასუხისგებაში მისცეს პირები,
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ჟურნალისტებისა და მედიის სხვა

თანამშრომლების
წინააღმდეგ
ძალადობასა
და
ძალადობისკენ
წაქეზებაზე,
რაც
აღმოფხვრის
ამგვარი
დანაშაულებისთვის დაუსჯელობის შთაბეჭდილებას.
ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს, შეზღუდოს სტრატეგიული
სამართლებრივი სარჩელების გამოყენება ადამიანის უფლებების
დამცველებისა და მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რაც
ემსახურება მათი კრიტიკული და დამოუკიდებელი მუშაობის
შეფერხებას.
ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს, უზრუნველყოს მედიის
თავისუფლება,
რაც
უნდა
ითვალისწინებდეს
სარედაქციო
დამოუკიდებლობას, პოლიტიკური შეხედულებების გამჭვირვალე
მედია
მესაკუთრეობასა
და
პლურალისტულ,
მიუკერძოებელ
და არადისკრიმინაციულ გაშუქებას კერძო და განსაკუთრებით,
საზოგადოებრივ
მაუწყებლებში,
განსაკუთრებით
საარჩევნო
კამპანიების დროს. ასევე მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს
საჯარო ინფორმაციაზე დაუბრკოლებრივი წვდომა, ჟურნალისტებისა და
სხვა მედია პროფესიონალების უსაფრთხოება, დაცვა და
უფლებამოსილება.
რეზოლუციის თანახმად, ევროპარლამენტის წევრები გმობენ მთავარი
ოპოზიციური ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორის,
ნიკა გვარამიასთვის გამოტანილ განაჩენს, რამაც გამოავლინა
საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ არსებული უნდობლობა.
„ევროპარლამენტი

მიესალმება

ორგანიზაციის

„რეპორტიორები

საზღვრების გარეშე“ მოწოდებას ნიკა გვარამიას საბრალდებო
განაჩენის გადახედვასთან დაკავშირებით; ხაზს უსვამს სასწრაფო
აუცილებლობას, რომ მთავრობამ ნამდვილად წინ წაწიოს სასამართლო
რეფორმა ფართო და ინკლუზიური პარტიათაშორისი პროცესის
საშუალებით სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის გაძლიერების მიზნით, იმ ევროკავშირის
ასოცირებული პარტნიორის ვალდებულებების შესაბამისად.
ევროპარლამენტი
მოუწოდებს
საქართველოს
მთავრობის
წარმომადგენლებს, თავი შეიკავონ აგრესიული რიტორიკის
გამოყენებისგან და დისკრიმინაციული მოპყრობისგან მედიის

წარმომადგენლების მიმართ და თავიანთ საჯარო განცხადებებში
ადვოკატირება გაუწიონ ტოლერანტულ მიდგომას ადამიანის უფლებების
პატივისცემით“, – აღნიშნულია რეზოლუციაში.
როგორც რეზოლუციაში ნათქვამი, მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობის
ყველა წარმომადგენელს, თავი აარიდონ აგრესიული რიტორიკის
გამოყენებას, მედიის წარმომადგენლების მიმართ დისკრიმინაციულ
მოპყრობას და საკუთარ განცხადებებში მხარი დაუჭიროს ტოლერანტულ
მიდგომას, რომელიც პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს.

„მტკიცედ დაგმოს 2021 წლის 5 ივლისს თბილისის პრაიდი მარშზე
ჟურნალისტებისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ
ძალადობაზე პასუხისმგებელ პირთა მიმართ სამართლებრივი დევნისა
ან დეტალური გამოძიების მუდმივი დანაკლისი. ასევე დაჟინებით
აცხადებს, რომ ასეთი ქმედებების ჩამდენ პირთა დაუსჯელობა
არავითარ შემთხვევაში არ არის დაშვებული, რადგან ეს არღვევს
როგორც საქართველოს ეროვნულ კანონმდებლობას, ისე საერთაშორისო
და ევროპულ ვალდებულებებს, და მოუწოდებს 5 ივლისის ინციდენტების
ეფექტურად გამოძიებისკენ. გმობს ლჯბტქი+ პირთა წინააღმდეგ
დისკრიმინაციის
გაგრძელებას.
მოუწოდებს
საქართველოს
ხელისუფლებას სრულად პრაქტიკულად აამოქმედოს ადამიანის უფლებათა
და ანტიდისკიმინაციული კანონმდებლობა“, – აღნიშნულია
რეზოლუციაში.
ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, ჩაატაროს
ფარული ჩანაწერების სკანდალის ეფექტური გამოძიება და აამოქმედოს
შესაბამისი მექანიზმების სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ

თვალთვალის და მონაცემთა შეგროვების ზედამხედველობისთვის.
ამასთან,
რეზოლუცია
ხაზს
უსვამს
ჟურნალისტებისთვის,
მედიასაშუალებების
თანამშრომლებისთვის
და
მედია
ორგანიზაციებისთვის უსაფრთხო, ხელსაყრელი სამუშაო გარემოს
გარანტიების საჭიროებას. როგორც საკანონმდებლო ფორმით, ისე
პრაქტიკაშიც, მათ შორის იმ ჟურნალისტებისთვის ვინც
რუსეთიდან,
ბელარუსიდან
და
სხვა
ავტორიტარული რეჟიმებისგან თავშესაფარს ეძებს. ამიტომ აქეზებს
საქართველოს
გამოიყენოს
საერთაშორისო
თანამშრომლობა მედიაგარემოსა და შესაბამისი კანონმდებლობის
გასაუმჯობესებლად, რაც შესაბამისობაში იქნება მოწინავე
საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
რეზოლუციაში

აღნიშნულია,

რომ

ევროპარლამენტი

აქებს

ნინო ლომჯარიას, სახალხო დამცველს მისი ქმედებებისთვის, რომლებიც
მიმართული იყო მედიის თავისუფლების დაცვისკენ, მიუხედავად
მთავრობის რეგულარული თავდასხმებისა.
ამასთან, რეზოლუციის თანახმად, ევროპარლამენტი აცნობიერებს, რომ
საქართველოში
არის
მრავლფეროვანი
და
პლურალისტული მედიალანდშაფტი, მაგრამ მწუხარებას გამოთქვამს
განსაკუთრებით მწვავე ურთიერთობების გამო მმართველ პარტიასა და
კრიტიკულ მედიასაშუალებებს შორის, ისევე როგორც ოპოზიციურ
პარტიებსა და პროსამთავრობო მედიას შორის. ღრმა მწუხარებას
გამოთქვამს მედია ლანდშაფტის პოლარიზაციის გამო, რაც ასახავს
პოლიტიკური ლანდშაფტის მზარდ და დამაზიანებელ პოლარიზაციას.
ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტში ნათქვამია, რომ მოუწოდებენ
საქართველოს ხელისუფლებას, ჰუმანიტარულ საფუძველზე გაათავისუფლოს
ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან, რათა მას
საზღვარგარეთ სათანადო მკურნალობის გავლის შესაძლებლობა ჰქონდეს.
რეზოლუციის ტექსტში ნათქვამია, რომ მოუწოდებენ საქართველოს
მთავრობას განავითაროს მედიაწიგნიერების განათლების პროგრამები
თავისი მოქალაქეებისთვის, მხარი დაუჭიროს სამოქალაქო
საზოგადოებას ფაქტების შემოწმების მექანიზმების შექმნაში.
„ევროპარლამენტი

იმეორებს

თავის

მოწოდებას

საქართველოს

ხელისუფლების მიმართ, თავი შეიკავოს მედიის თავისუფლებაში
ჩარევისგან ან მედიის მფლობელების ან წარმომადგენლების
წინააღმდეგ
პოლიტიკურად
მოტივირებული
სასამართლო
საქმეების
განხორცილებისგან.
მოუწოდებს
საქართველოს
ხელისუფლებას ჰუმანიტარულ საფუძველზე გაათავისუფლოს ყოფილი
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან, რათა მას საზღვარგარეთ
სათანადო მკურნალობის გავლის შესაძლებლობა ჰქონდეს. გამოხატავს
შეშფოთებას საქართველოში რუსული დეზინფორმაციისა და
ინფორმაციული მანიპულაციის მუდმივი ზრდის გამო, უკრაინაში
რუსეთის შემოჭრის კონტექსტში და მოუწოდებს საქართველოს
მთავრობას განავითაროს მედიაწიგნიერების განათლების პროგრამები
თავისი მოქალაქეებისთვის, მხარი დაუჭიროს სამოქალაქო
საზოგადოებას ფაქტების შემოწმების მექანიზმების შექმნაში და
მიიღოს აქტიური ნაბიჯები, რათა თავიდან აიცილოს დეზინფორმაციული
კამპანიები უცხოური ან ადგილობრივი აქტორების მხრიდან ქვეყნის,
დაუცველი ჯგუფების ან პირების წინააღმდეგ, როგორიცაა ეთნიკური
უმცირესობების თემებში ან კონფლიქტით დაზარალებულ რაიონებში
მცხოვრები ადამიანები და პოლიტიკური პარტიები“, – ნათქვამია
რეზოლუციაში.
ამასთან, „ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს, მაქსიმალურად
გამოიყენოს ყველა ინსტრუმენტი და ინიციატივა, რომელიც მიმართულია
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მდგრადობის გაძლიერებისკენ“.
„ევროპარლამენტი მოუწოდებს ყველა ქართველ პოლიტიკურ მოთამაშეს,
რომ თავი შეიკავონ რუსული დეზინფორმაციული მცდელობების
გამოყენებისაგან მათი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ,
რადგან ეს მხოლოდ ხელს უწყობს დეზინფორმაციის შემდგომ
გავრცელებას და საფრთხეს უქმნის სოციალურ ერთიანობას და
დემოკრატიას. მოუწოდებს საქართველოს, მაქსიმალურად გამოიყენოს
ყველა ინსტრუმენტი და ინიციატივა, რომელიც მიმართულია
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მდგრადობის გაძლიერებისკენ
და მოუწოდებს კომისიას და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს,
უზრუნველყონ დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების
პოლიტიკური, ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა საქართველოში“,
– ნათქვამია რეზოლუციაში.

რეზოლუციაში ასევე ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება
საქართველოს მონაწილეობას 2021-2027 წლების შემოქმედებითი
ევროპის პროგრამაში.
ევროპარლამენტის ტექსტში ნათქვამია, რომ „მოუწოდებენ საქართველოს
ხელისუფლებას, მტკიცედ დაიცვან დემოკრატიის, კანონის
უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სამართლიანი
სასამართლოს და ფუნდამენტური თავისუფლებების უმაღლესი
სტანდარტები, მათ შორის მედიის თავისუფლების სფეროში“.
„ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს მონაწილეობას 2021-2027
წლების შემოქმედებითი ევროპის პროგრამაში; მოუწოდებს კომისიას
და წევრ სახელმწიფოებს მხარი დაუჭირონ ქმედებებს, რომლებიც
აკონტროლებენ და აფასებენ მედიის პლურალიზმისა და თავისუფლების
რისკებს, იცავენ საფრთხის ქვეშ მყოფ ჟურნალისტებს და ხელს
უწყობენ საინფორმაციო მედიის სექტორის ტრანსფორმაციას და
კონკურენტუნარიანობას საქართველოში. მოუწოდებს საქართველოს
ხელისუფლებას, მტკიცედ დაიცვან დემოკრატიის, კანონის
უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სამართლიანი
სასამართლოს და ფუნდამენტური თავისუფლებების უმაღლესი
სტანდარტები, მათ შორის მედიის თავისუფლების სფეროში, და ამით
ცალსახად აჩვენოს თავიანთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება,
განახორციელოს საქართველოს მოსახლეობის ამბიციური ევროპული
მისწრაფებები, როგორც მოწმობს ქვეყნის 2022 წლის 3 მარტის
ევროკავშირში წევრობის განაცხადი. გამოთქვამს რწმენას, რომ
საქართველოს ხალხის ლეგიტიმური მისწრაფებები იმსახურებს
განხორციელებას
და
ამიტომ
მოუწოდებს
ევროკავშირის
ინსტიტუტებს, იმუშავონ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის
მინიჭებაზე საქართველოსთვის, ევროკავშირის ხელშეკრულების 49-ე
მუხლის შესაბამისად, დამსახურების საფუძველზე და იმ პირობით,
რომ საქართველოს ხელისუფლება შეასრულებს ყველა კრიტერიუმს“, –
ნათქვამია რეზოლუციაში.
ევროპარლამენტი ავალებს თავის პრეზიდენტს გაუგზავნოს ეს
რეზოლუცია კომისიის ვიცე-პრეზიდენტს/ევროკავშირის საგარეო
საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს,
საბჭოს, კომისიას, წევრი სახელმწიფოების მთავრობებსა და

პარლამენტებს, ევროპის საბჭოს, ევროპის უსაფრთხოებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაციას და საქართველოს პრეზიდენტს,
მთავრობას და პარლამენტს.
ევროპარლამენტის რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ „სასამართლო
საქმეები იყო აღძრული სხვა მსხვილი კრიტიკული მედიასაშუალებების
მესაკუთრეების ან მათი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ, კერძოდ,
ტელეკომპანია „ფორმულას“ დამფუძნებელ დავით კეზერაშვილისა და
დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „პირველის“ დამფუძნებლის, ვახტან
წერეთლის წინააღმდეგ.
ამასთან, რეზოლუციაში წერია, რომ 2022 წლის იანვარში თბლისის
საქალაქო სასამართლომ „თიბისი ბანკის“ და პოლიტიკური პარტიის
„ლელო საქართველოსთვის“ დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი
ჯაფარიძე, ასევე ავთანდილ წერეთელი, ვახტანგ წერეთლის მამა,
დამნაშავედ ცნო თაღლითობაში და შვიდი წლით პატიმრობა მიუსაჯა,
თუმცა მათი განაჩენი შემსუბუქდა, ვინაიდან თაღლითობისთვის
ხანდაზმულობის ვადა გასული იყო.
რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ „2021 წლის 5 ივლისს 50-ზე მეტ
ჟურნალისტს, მედიის წარმომადგენელსა და მშვიდობიან დემონსტრანტს
ძალადობრივად დაესხნენ თავს ძირითადად ულტრამემარჯვენე
აქტივისტები „თბილისის პრაიდის“ მსვლელობის გაშუქების დროს,
რომელიც საბოლოოდ იძულებით გაუქმდა. ასევე, დოკუმენტში საუბარია
ტელეკომპანია „პირველის“ ოპერატორ ლექსო ლაშქარავაზე. რეზოლუციის
თანახმად, „ალექსანდრე ლაშქარავა თავდასხმიდან მალევე
გარდაიცვალა მიღებული დაზიანებების გამო“.
ევროპარლამენტარებმა ასევე რეზოლუციაში დაამტკიცეს შესწორება,
რომელშიც ევროპულ საბჭოს და დემოკრატიულ პარტნიორებს მოუწოდებს,
ბიძინა ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების განხილვისკენ.
შესწორებაში ვკითხულობთ: „ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას
დესტრუქციული როლის გამო, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკურ და
ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი ბიძინა
ივანიშვილი ასრულებს და კონტროლის დონეზე, რომელსაც ის
ახორციელებს მთავრობასა და მის გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის
ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკურად

მოტივირებულ დევნაზე; ევროპარლამენტი ღრმად არის შეშფოთებული
ივანიშვილის კრემლთან გამოვლენილი პირადი და საქმიანი
კავშირებით, რაც განსაზღვრავს საქართველოს ამჟამინდელი
მთავრობის პოზიციას რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მიმართ;
ევროპარლამენტი მოუწოდებს საბჭოს და დემოკრატიულ პარტნიორებს,
განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება
საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში მისი როლის
გამო“.

"არავითარი მეორე ფრონტი არ
იქნება – ჩვენ და ჩვენს ხალხს
გვინდა
მშვიდობა
და
განვითარება"
არავითარი

მეორე

ფრონტი

არ

იქნება, არც მეორე ომი არ
იქნება საქართველოში, ჩვენ და
ჩვენს ხალხს გვინდა მშვიდობა,
სტაბილურობა და განვითარება, –
განაცხადა
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა
ირაკლი
ღარიბაშვილმა
მთავრობის
სხდომაზე.
მთავრობის მეთაურის თქმით, ევროპის შუაგულში მიმდინარეობს
ფართომასშტაბიანი ომი, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი
გამოწვევა ევროპას არ ჰქონია და გასაგებია უკრაინის მიმართ
ევროპელების სკეპტიკური დამოკიდებულება.

პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველომ ამ პროცესში
მშვიდობა და სტაბილურობა შეინარჩუნა და ევროკავშირისგან სწორ და
სამართლიან შეფასებას და გადაწყვეტილებას ელოდება.
„ჩვენ კარგად გვესმის და მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს ავუხსნა,
რომ არ არის მარტივი სიტუაცია, ბუნებრივია. დღეს, მეორე მსოფლიო
ომის შემდეგ ასეთი გამოწვევა ევროპას არ ჰქონია. ევროპის
შუაგულში, ევროპაში ყველაზე დიდ სახელმწიფოში, უკრაინაში
მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი ომი, რომელიც არა მარტო უკრაინას
და მის სუვერენიტეტს უქმნის საფრთხეს, არამედ საფრთხეს უქმნის
ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას. რეალურად, ეს მთელი მსოფლიო
წესრიგის დიდი გამოწვევაა. ამიტომ, ამ რეალობაში, ბუნებრივია,
არსებობს სკეპტიციზმი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის
უკრაინასთან მიმართებაში, იმიტომ, რომ მათ არ სურთ მთელი ამ
პრობლემების იმპორტირება, შეტანა ევროპაში. პრობლემების მთელი
რიგი სხვა მიმართულებები არსებობს, რომელიც ომს და ომთან
დაკავშირებულ საფრთხეებს უკავშირდება. ამ პროცესში ჩვენ,
საქართველომ, შევინარჩუნეთ მშვიდობა, სტაბილურობა.
მოგეხსენებათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არავითარი მეორე
ფრონტი არ იქნება, არც მეორე ომი არ იქნება საქართველოში. ჩვენ
გვინდა მშვიდობა, სტაბილურობა და განვითარება. ჩვენ და ჩვენს
ხალხს. ეს არის ჩვენი დაკვეთა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის
გავატარებთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ამაში ჩვენ
ვერავინ შეგვაცვლევინებს აზრს. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა,
ჩვენ მივყვებით ჩვენს დასახულ გეგმას, მიზანს. ჩვენი მთავარი
გზამკვლევი ამ პროცესში, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციას
უკავშირდება, ასოცირების შეთანხმება, (DCFTA), იგივე თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმება, რომლის 45% ჩვენ შესრულებული გვაქვს. აი,
ამ ნიშნითაც ლიდერი სახელმწიფო ვართ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
სახელმწიფოებს შორის და ასევე, ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებს
შორის. თავისუფალი ვაჭრობის შესრულების ნაწილში 50% ზე მეტი
გვაქვს შესრულებული. მთელი ის ვალდებულებები, რომელიც არის
ნაკისრი, გვაქვს პირნათლად შესრულებული, კანონმდებლობის
ჰარმონიზაცია და სხვა უამრავი მიმართულება. იგივე, უვიზო
რეჟიმის მიღებისთვის ჩვენ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ და ახლა,
რა თქმა უნდა, დავაგვირგვინეთ, ჩვენი დაპირება, რომელიც 2024

წელს უნდა შესრულებულიყო, 2024-ში ვაპირებდით ამის შეტანას,
მაგრამ არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, ვადაზე ადრე
შევიტანეთ განაცხადი.
კიდევ ერთხელ, ველოდებით ჩვენი ევროპელების ბრძნულ, სწორ და
სამართლიან გადაწყვეტილებას. ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ
ვითხოვთ სწორ და სამართლიან შეფასებას და გადაწყვეტილებას,
ვინაიდან ჩვენი ხალხი, მას შემდეგ, რაც აღვადგინეთ
დამოუკიდებლობა, ერთგულნი არიან და მივყვებით ჩვენს ძირითად
გეზსა და პოლიტიკას, რომელიც გულისხმობს, რომ საქართველო უნდა
გახდეს და აუცილებლად გახდება ევროკავშირის სრულუფლებიანი
წევრი. ჩვენ ახლა წყნარად, მშვიდად, მტკიცედ დაველოდებით
გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არავითარი
შემაფერხებელი არ იქნება, ისედაც და ასედაც გავაგრძელებთ
რეფორმებს და ბოლომდე მივიყვანთ ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს“, –
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

"კანდიდატის სტატუსის მონიჭება
იქნება
აღიარება
იმ
პროგრესისა, რომელსაც ჩვენ
მივაღწიეთ"

კანდიდატის სტატუსის მონიჭება არ
ნიშნავს წევრობის მინიჭებას,
რაზეც გეთანხმებით და მითქვამს
კიდეც.
ამიტომ,
არ
უნდა
გვეშინოდეს
ამ
ახალი
დემოკრატიების – საქართველოს,
მოლდოვისა და უკრაინის – ასეთი
შეგულიანების
–
ასეთი
მოტივაციის,ამის
შესახებ
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა
ირაკლი
ღარიბაშვილმა
ბრატისლავაში, გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში
გამართულ პანელურ დისკუსიაზე – „აღმოსავლეთ სამეზობლოში
მოკავშირეებთან პარტნიორობის განმტკიცება“ კითხვის საპასუხოდ
განაცხადა.

პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ თუ ევროკავშირმა არ მოგვანიჭა
კანდიდატის სტატუსი, ამ გადაწყვეტილებით გახარებული მხოლოდ
რუსეთი იქნება.
„რაც შეეხება მეორე კითხვას, რომელიც ბატონმა ბროკმა დასვა,
რომლის ნახვაც ძალიან მიხარია, კანდიდატის სტატუსის მონიჭება არ
ნიშნავს წევრობის მინიჭებას, რაზეც გეთანხმებით და მითქვამს
კიდეც. ამიტომ, არ უნდა გვეშინოდეს ამ ახალი დემოკრატიების –
საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის – ასეთი შეგულიანების –
ასეთი მოტივაციის.
აი წარმოვიდგინოთ, რომ ევროკავშირმა არ მოგვანიჭა კანდიდატის
სტატუსი, ვინ იქნება ამ გადაწყვეტილებით გახარებული? მხოლოდ
რუსეთი! აი ვნახოთ, რა გზავნილს ვუგზავნით ჩვენი რეგიონის
ქვეყნებს და სხვებს: ეს ქვეყნები ერთგულნი არიან, რეფორმებს
ახორციელებენ, ასოცირების შეთანხმებებს აფორმებენ, უვიზო
მიმოსვლის რეჟიმი გააჩნიათ – რაც ხელშესახები შედეგია და
რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები იყენებენ და მადლობელნი არიან –
თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას აწერენ ხელს, განაცხადს აკეთებენ
და რა? ევროკავშირი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს სიმბოლური და
აზრიანი სტატუსი მათ არ მიანიჭოს. ეს იქნება შეცდომა! ვფიქრობ,

რომ ჩვენი ევროპელი მეგობრები უნდა დავარწმუნოთ, რომ სამივე
ქვეყანას მიანიჭონ კანდიდატის სტატუსი” , – განაცხადა მთავრობის
მეთაურმა.
მისი თქმით, ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის საქართველო მოკლე
გზებს არ ეძებს. როგროც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველო
რეფორმების გატარებას კვლავაც გააგრძელებს.
„ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს კანდიდატის თაობაზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ
წევრობაზე. ჩვენ არ ვეძებთ მოკლე გზებს, არ ვეძებთ სიმარტივეს.
ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ჩვენ გავაგრძელებთ რეფორმებს,
მაგრამ დღესდღღეობით კითხვა ისმის ასე, მოგვანიჭებენ კანდიდატის
სტატუსს თუ – არა და ეს გახლავთ გზავნილი ყველა ჩვენგანისთვის,
ყველა ქვეყნისადმი. რუსეთისთვისაც კი.
ჩემი მხრიდან მინდა, გავიმეორო, რომ ჩვენ შევასრულეთ ყველა
რეფორმა, ჩვენ გავაძლიერეთ დემოკრატული ინსტიტუტები, საუკეთესო
მაჩვენებლები გვაქვს არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არამედ ფართო
რეგიონში, რაც შეეხება გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას,
მედიის თავისუფლებას, კანონის უზენაესობას, სასამართლო
რეფორმას. კანდიდატის სტატუსის მონიჭება მოგვცემს დამატებით
მოტივაციას. ეს იქნება აღიარება იმ პროგრესისა, რომელსაც ჩვენ
მივაღწიეთ, მაგრამ ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის სამუშაო პროცესი.
ევროკავშირიდან ველით ბრძნულ გადაწყვეტილებას. მოდით, აქ ღიად
და გულახდილად ვისაუბროთ. როდესაც 2008 წელს რუსეთი შემოიჭრა
საქართველოში, მაშინ მსოფლიო ფიქრობდა, რომ შესაძლოა, კონტექსტი
იყო განსხვავებული და ასე შემდეგ. ნება მიბოძეთ, ყველას
შევახსენო, რომ 2008 წლის შემდეგ არავის მსოფლიოში არ
დაუწესებია სანქციები რუსეთისთვის. პირიქით, ვხედავდით რუსეთთან
ურთიერთობების განახლებას, გადატვირთვას. 2014 წელს ყველა
შოკირებული იყო, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და
სულ ახლახან მთელი მსოფლიო ისევ გაკვირვებული და შოკირებული
იყო, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. მე ვგულისხმობ, რომ
დასავლეთისგან პასუხი უნდა იყოს ადეკვატური, რელევანტური,
პროპორციული. დღევანდელ რთულ დროს, ევროკავშირი ყველა ამ
ქვეყანას, თანამოაზრე პარტნიორებს, ასოცირებულ ტრიოს –

მოლდოვას, უკრაინას, საქართველოს კანდიდატის სიმბოლური სტატუსის
მინიჭების გარეშე თუ დატოვებს, ყოყმანის გარეშე ვიტყვი, რომ ეს
იქნება შეცდომა, რადგან ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გავაკეთეთ,
ვაკეთებთ და მზად ვართ, გავაკეთოთ, გავაგრძელოთ ყველა რეფორმა“,
– განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

