"სააკაშვილი
ქართველთმოძულეა...ყველამ
მოვისმინეთ, ქართველ ხალხზე
რას ფიქრობს"
საქართველოს
პირველმა
ვოლსკიმ

პარლამენტის

ვიცე-სპიკერმა, გია
კომენტარი გააკეთა

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის,
მიხეილ სააკაშვილის უკრაინული
გამოცემისთვის
მიცემულ
ინტერვიუზე,
სადაც
სააკაშვილი ამბობს, რომ „საკუთარ
თავს 100 პროცენტით უკრაინელად
გრძნობს“.
„მიხეილ სააკაშვილი
ეს ერთი საკითხია. ის, რომ
ქართველთმოძულეა, ეს მეორე საკითხია, რაც არაერთხელ გამოვლინდა,
მათ შორის იმ ფარულ ჩანაწერებში, რომელიც სწორედ უკრაინიდან იყო
გაჟღერებული და ყველამ მოვისმინეთ, ქართველ ხალხზე რას ფიქრობს.
ვიცით მისი ღია განცხადებები, რას წარმოადგენდა ქართველი ხალხი,
რა დაბალ კულტურულ დონეზე იყო და როგორ შემოიტანა განათლების
სინათლე საზოგადოებაში. ამაზე თავად საუბრობდა, ისევე როგორც
იმაზე, რომ აუცილებელია სისხლის დაღვრა და რომ მისი წამების
მართვის სისტემა სწორად მოქმედებდა, როცა ტყვიებს არ ინანებდა.
არ ვიცი, თავს რად გრძნობს, მაგრამ ქართველთმოძულე რომ არის,
ამაზე თავადაც უსაუბრია“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ.
ვიცე-სპიკერის
თქმით, „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შექმნა
თაღლითური სისტემა, რომელიც ლამობს დესტაბილიზაციას,
ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით შეცვლას და ამ სისტემის ნაწილად
იქცა სალომე ზურაბიშვილიც.

„გულუბრყვილო კითხვაა, როდესაც ვამბობთ, სალომე ზურაბიშვილზე
„ნაციონალური მოძრაობის“ გავლენა იგრძნობა თუ არა.
„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ შექმნა თაღლითური, აგრესიული სისტემა,
რომელიც ლამობს პოლიტიკურ ველზე მდგომარეობის შერყევას და
დესტაბილიზაციას, ასევე ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით
შეცვლას. ამ სისტემის ნაწილად იქცა სალომე ზურაბიშვილი – თუ მის
განცხადებებს მოვუსმენთ, გავაანალიზებთ, თუნდაც საზოგადოების
ნაწილის, მისი ამომრჩევლის მიმართ. შეგნებით აკეთებს თუ
შეუგნებლად, ამაზე მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ რაც უკვე ფაქტია
და ჩვენს თვალწინ ხდება, ამას ვერ უარვყოფთ. რისი ნაწილია –
„ნაცმოძრაობის“, „ლელოსი“ თუ „სტრატეგია აღმაშენებლის“, ამას
ზუსტად ვერ გეტყვით“, – განაცხადა გია ვოლსკიმ.

"მნიშვნელოვანია,
სააკაშვილისთვის
სასჯელის
გადავადების
საკითხზე
მოსმენები გაგრძელდეს"
საქართველოში აშშ-ის ელჩის, კელი
დეგნანის განცხადებით, მიხეილ
სააკაშვილთან
დაკავშირებით
„სიენენის“ სიუჟეტი არ უნახავს.

მისივე თქმით, აშშ-ის საელჩო ყურადღებით ადევნებს თვალყურს
სააკაშვილის კეთილდღეობის საკითხს. როგორც კელი დეგნანი ამბობს,

მთავრობის პასუხისმგებლობაა, სააკაშვილს შესაბამისი სამედიცინო
დახმარება გაეწიოს.
დეგნანის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილისთვის
სასჯელის გადავადების საკითხზე სასამართლო პროცესები გაგრძელდეს.
„სიენენის“ მასალა არ მინახავს. ჩვენ ყურადღებით და შეშფოთებით
ვადევნებთ თვალყურს სააკაშვილის კეთილდღეობის საკითხს. ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომ მოსმენა გაგრძელდეს. ადამიანის სიცოცხლე
სასწორზეა და ამ დროს ფოკუსი უნდა იყოს იმის უზრუნველყოფაზე,
რომ სააკაშვილი ან ნებისმიერი ამ პოზიციაში, მისთვის საჭირო
სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას იღებდეს. ჩვენ ვთქვით და
ბევრმა თქვა, მათ შორის სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ
მთავრობის პასუხისმგებლობაა, სააკაშვილს შესაბამისი სამედიცინო
დახმარება გაეწიოს. ამ მოსმენით გაირკვეოდა, რა დახმარება
სჭირდება სააკაშვილს. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ
მოსმენები გაგრძელდეს. გადადების დრო არ არის“, – განაცხადა
კელი დეგნანმა.

კორუფციულ სკანდალში გახვეულ
ევროდეპუტატ
ევა
კაილის
მანდატი შეუჩერდა

ევროპარლამენტის
პრეზიდენტმა კორუფციულ
სკანდალში
გახვეულ ევროდეპუტატ ევა
კაილის მანდატი შეუჩერა.

როგორც ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა განაცხადა,
ბელგიის მთავრობის მიერ წამოწყებული გამოძიების გათვალისწინებით,
რობერტა მეცოლამ მიიღო გადაწყვეტილება, დაუყოვნებლივ შეაჩეროს
ყველა უფლებამოსილება, რომელიც დელეგირებული ჰქონდა ევა კაილის,
როგორც ვიცე-სპიკერს.
მანამდე კაილი საბერძნეთში საკუთარი პარტიიდან გარიცხეს.
შეგახსენებთ,
10
დეკემბერს
ცნობილი
გახდა,
რომ
ბერძენი ევროდეპუტატი და ევროპარლამენტის ვიცე-სპიკერი ევა კაილი
ბელგიის პოლიციამ დააკავა. ის ფიგურირებს ანტიკორუფციულ
გამოძიებაში, რომელიც კატარის სასარგებლოდ უკანონო ლობისტურ
საქმიანობას ეხება. გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცავებმა
კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია
600 ათასი ევრო, მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა.
გერმანული „შპიგელის“ ცნობით, ანტიკორუფციული გამოძიების ფონზე
ევროპარლამენტში ისმის მოწოდებები, რომ კატართან დაკავშირებული
ნებისმიერი საკითხების განხილვა დროებით შეჩერდეს. კერძოდ,
საუბარია ამ ქვეყანასთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების
ინიციატივაზე, რომელიც ორშაბათს უნდა დაანონსებულიყო.

"გამსახურდიას მკვლელობა დიდი
ღალატის
შედეგი
იყო...სააკაშვილის
მიმართაც
იგივე სცენარია დაწერილი"
პარტია

„ლელოს“

თავმჯდომარე

მამუკა ხაზარაძე განცხადებას
ავრცელებს.

როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, იმედია, დადგება დრო და
სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში
ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში
არ ჩავარდებოდა.
„30 წელი ქართულ პოლიტიკას ვუყურებთ. იმედით ვიწყებთ ყველა
არჩევნებს, იმ იმედით, რომ, აი, ახლა გვეშველება, ახლა დაიწყება
ის, რაც ნორმალურ და ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება, ის, რომ
ადამიანი, მოქალაქე იქნება დაცული, თუმცა…
უმრავლესობით ვირჩევთ პრეზიდენტებს, თითქმის ერთხმად,
ერთსულოვნად. შემდეგ, ყოველ ჯერზე ამ ლიდერის განადგურებით ვართ
დაკავებული. სახალხო სანახაობის ფონზე აღტკინებულები და
განაბულები მისი სასაკლაოზე გაყვანის ფინალური სერიის მოლოდინში
შევცქერით სისხლიან დასასრულს.
ახლაც იგივე ხდება, რაც 30 წლის წინ. პრეზიდენტ გამსახურდიას
მკვლელობა დიდი ღალატის შედეგი იყო, ღალატის, რომელშიც მისი
გარემოცვა და მტრები თანაბრად მონაწილეობდნენ. მაშინ საღმა
აზრმა ვერ გაიმარჯვა, პრეზიდენტი მოვკალით! დიახ, ყველამ ერთად
მოვკალით, მიუხედავად მომხრისა თუ მოწინააღმდეგისა, ის მოკლა

ღალატმა, რომელიც პროცესების თანმხლები იყო, როგორც ქართული
ფენომენი.
სააკაშვილის მიმართაც იგივე სცენარია დაწერილი, როგორც აქ,
ასევე რუსეთის სპეცსამსახურებში, ზუსტად ისე, როგორც
გამსახურდიას დროს, მაშინაც და ახლაც ქართველების ხელით ხდება
ერთ დროს უმრავლესობით არჩეული პრეზიდენტის მკვლელობა.
არაბული ანდაზაა, ის, რაც ერთხელ ხდება, არაა აუცილებელი,
მეორედ მოხდეს, და თუ ორჯერ ხდება, მესამედ და კიდევ ბევრჯერ
აუცილებლად მოხდებაო. მესამე შეიძლება ივანიშვილი იყოს, თუ
სააკაშვილს დროზე არ მიეცა სიცოცხლის შენარჩუნების უფლება,
ამაში დარწმუნებული ვარ და მთელი გულით არ მინდა, რომ ასე
მოხდეს…
უნდა დამთავრდეს პოლიტიკური ვენდეტა, რევანში და შურისძიება.
იმედია, დადგება დრო და სააკაშვილი თავად იტყვის, ვინ
დაარწმუნა, მიეღო საქართველოში ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, ვინ
მისცა გარანტიები, რომ ამ დღეში არ ჩავარდებოდა, “არაფერი არს
დამალული, რაც არ გამჟღავნდების”.
დავფიქრდეთ ყველა, დავსვათ წერტილი, დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან
ამ რთულ და ქვეყნისთვის უამრავი გამოწვევების სავსე დროს. მერე
გვიან იქნება, მერე ვეღარ გავაჩერებთ ზვავს, რომელიც
წაგვლეკავს, ეს კი ის სცენარია, რომელიც აწყობს ჩვენს მტერს.
გონს მოვიდეთ, დავამარცხოთ ეს ისტორიული ღალატი ერთმანეთის და
ქვეყნის მიმართ“, – აღნიშნულია ხაზარაძის განცხადებაში.

შოტლანდიას

დამოუკიდებლობის

რეფერენდუმის
აეკრძალა

ჩატარება

ბრიტანეთის
სასამართლომ

უზენაესმა
შოტლანდიას

მომავალ წელს დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმის
ჩატარება
აუკრძალა.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით,
შოტლანდიის
რეფერენდუმის

პარლამენტს
ჩატარების

კანონიერი უფლებამოსილება არ
აქვს. ამ საქმეზე არგუმენტები ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს
ხუთმა მოსამართლემ მოისმინა.
ბრიტანეთის
მთავრობის
პოზიცია
იყო,
მხოლოდ
ვესტმინსტერს
შეეძლო
დამოუკიდებლობის

რომ
ახალი

რეფერენდუმისთვის მწვანე შუქის ანთება, რადგან საკონსტიტუციო
საკითხები რჩება ლონდონის მთავრობის უფლებამოსილებაში და არ არის
გადაცემული ედინბურგისთვის.
იმავდროულად, შოტლანდიის მთავრობის იურისტები ამტკიცებდნენ, რომ
შემოთავაზებული
რეფერენდუმი
–
ისევე
როგორც
2016
წლის ბრექსიტის რეფერენდუმი, მხოლოდ საკონსულტაციო იქნება და
თავისთავად არ ნიშნავს შოტლანდიის დამოუკიდებლობას, რამდენადაც
საჭირო იქნება მოლაპარაკებები და ახალი კანონების მიღება, ვიდრე
ეს რეალურად მოხდება.
შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა, ნიკოლა სტერჯენმა თქვა, რომ
გადაწყვეტილებამ წარმოშვა არასასიამოვნო კითხვები დიდი
ბრიტანეთის საფუძველსა და მომავალთან დაკავშირებით და „შეარყია“
გაგება, რომ კავშირი ნებაყოფლობითი იყო

"დღეს
რაღაც
არ
გვესმის
ამერიკის ელჩის განცხადება
უკრაინის
ხელისუფლების
ძალისმიერ მუქარაზე"
მოძრაობა
ერთ-ერთი
ხუნდაძე

„ხალხის ძალის“
ლიდერი დიმიტრი
ალექსეი

არესტოვიჩის განცხადებას
ეხმაურება და აცხადებს, რომ
ეს არის შანტაჟი კონკრეტული
მიზნის
მისაღწევად
და
მუქარა
ქართული
საზოგადოებისა და ქვეყნის
წინააღმდეგ.
დეპუტატი სვამს კითხვას მათთვის, ვინც მათ ქმედებას კითხვების
დასმის გამო ანტიდასავლურს უწოდებს, არის კი არესტოვიჩის ქმედება
დასავლური სტანდარტი? დიმიტრი ხუნდაძე აქვე აღნიშნავს, რომ რაღაც
არ ესმის ამერიკის ელჩის განცხადება უკრაინის ხელისუფლების
ძალისმიერ მუქარაზე.
„ის, რასაც უკრაინის ხელისუფლება საქართველოს მიმართ კადრულობს,
არის ყოვლად უღირსი საქციელი. დღეს კი, გარდა უღირსი
საქციელისა, ისინი ღია შანტაჟზე და სამხედრო დაპირისპირებაზე
საუბრობენ. არესტოვიჩის ხმამაღალი განცხადება „ჩვენ მოვახდენთ
საქართველოში ძალის პროეცირებას და გავათავისუფლებთ
საქართველოს“, სხვა არაფერია, თუ არა ძალისმიერი მუქარა ჩვენი
ქვეყნის მიმართ.
უკრაინის ხელისუფლება ბოლომდე ცდილობს, რომ როგორმე ჩაითრიოს

საქართველო ომში და ასევე დააბრუნოს სააკაშვილის ხელისუფლება.
ბუნებრივია, ისინი დამოუკიდებლად არ მოქმედებენ და ეს იმ
ერთიანი სქემის ნაწილია, ვისაც საქართველოში მეორე ფრონტის
გახსნა სურს. მაგრამ მათ ერთი რამ ავიწყდებათ, აქ ქართველი
ხალხი წყვეტს ქვეყნის ბედს და არა ნაცმოძრაობის მხარდაჭერილი
უკრაინის ხელისუფლება.
ვეკითხებით მათ, ვინც ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს ანტიდასავლურ
ქმედებად აფასებს, ეს თუ ანტიდასავლურია, არესტოვიჩის ქმედება
დასავლური სტანდარტია? ჩვენთვის დემოკრატია ორმაგი სტანდარტის
არ არის. ადვილი მისახვედრია, თუ ვინ დგას უკრაინის
ხელისუფლების უკან და რა მიზნები ამოძრავებთ მათ. მართალია,
მათი ყოველგვარი მცდელობა უშედეგოა, მაგრამ, რომ ცდილობენ, ესეც
უკვე სახიფათოა ქართველი ხალხისთვის. მსგავსი პოლიტიკური
თავხედობა რომ ვინმეს აქედან ეკადრებია მათთვის, განცხადებების
და „დაგმობების“ კორიანტელი იქნებოდა საქართველოში. დღეს კი
რაღაც არ გვესმის ამერიკის ელჩის განცხადება უკრაინის
ხელისუფლების ძალისმიერ მუქარაზე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ
არაერთხელ მივუთითეთ – შერჩევითი დემოკრატია, რაც ჩვენთვის
კატეგორიულად მიუღებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ არესტოვიჩის განცხადება არის შანტაჟი
კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და მუქარა ქართული საზოგადოებისა
და ქვეყნის წინააღმდეგ, ვერც ის და ვერც მისი თანამოაზრენი
მათთვის სასურველ მიზანს ვერ მიაღწევენ“, – აცხადებს ხუნდაძე.
უკრაინის პრეზიდენტის
არესტოვიჩმა განაცხადა:

ადმინისტრაციის

მრჩეველმა,

ალექსეი

„ჩვენ მოვახდენთ საქართველოში ძალის პროექცირებას, მოგვიწევს
ქართველების, მოლდოვის, სომხეთის გადარჩენა, ჩვენი ნაომარი
ბიჭებისა და გოგოებისთვის ყოველთვის მოიძებნება სამუშაო
პოსტსაბჭოთა სივრცეში“.

"ყინწვისის
სპეცოპერაციის"
საქმეზე უკანონოდ მსჯავრდებული
12 პოლიტპატიმარი გამართლდა
საქართველოს
გენერალური
პროკურატურის სამართალწარმოების
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის
გამოძიების
დეპარტამენტის
შუამდგომლობის
საფუძველზე,
სააპელაციო სასამართლომ, ე.წ.
ყინწვისის
სპეცოპერაციის
საქმეზე, თორმეტი უკანონოდ
მსჯავრდებული პოლიტპატიმარი გაამართლა.
„საქმეზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2011
წლის 26 მაისს, დილის 10:00 საათიდან 10:30 საათამდე პერიოდში,
ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა,
ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძველის გარეშე ,,ეროვნულ
სარწმუნოებრივი მოძრაობა უფლისა და სამშობლოსათვის“ წევრები და
მათი ახლობლები, კახაბერ თოდაძე, ზურაბ გელაშვილი, ზურაბ
ჩიტრეკაშვილი, ვარლამ ჩარკვიანი, გიორგი ბეროშვილი, გიორგი
აღაჯანიშვილი (ამჟამად ციციშვილი), დავით ჩიტრეკაშვილი,
თეიმურაზ ცამბაია, ბორის გურული, ბადრი ჩიგოგიძე, მამუკა
ბესელია და მიხეილ მაისურაძე დააკავეს. სახელმწიფოს წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულის ჩადენაში აღიარებითი და განთქმითი
ჩვენებების მიღების მიზნით დაკავებისას და შემდგომ პერიოდში მათ
მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. 2011 წლის 28
მაისს, აღნიშნულ პირებს
ბრალდება საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 315-ე მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული დანაშაულისთვის (შეთქმულება საქართველოს

კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, სახელმწიფო
ხელისუფლების დასამხობად) წარედგინათ.
საქმის სასამართლოში განხილვის ეტაპზე, ცალკეულ პირთა მხრიდან
განხორციელებული ზეწოლის შედეგად, ბრალდებულებმა აღიარეს
არჩადენილი დანაშაული და დათანხმდნენ არსებითი განხილვის გარეშე
საქმის საპროცესო შეთანხმებით დასრულებას. თბილისის საქალაქო
სასამართლოს განაჩენებით, აღნიშნული პირები დამნაშავედ იქნენ
ცნობილი წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ სხვადასხვა
ვადით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრათ.
თორმეტივე პირი „პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური
ნიშნით დევნილ პირთა შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2012
წლის 5 დეკემბრის №76-Iს დადგენილებით, აღიარებულ იქნენ
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ პირებად.
აღნიშნულ საქმეზე ჩატარდა ხელახალი, სრულყოფილი და ობიექტური
გამოძიება, დაიკითხნენ ახალი მოწმეები, ჩატარდა ათეულობით
საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, შესწავლილ იქნა
საგამოძიებო და სასამართლო საქმის მასალები, მოპოვებულ იქნა
ახალი მტკიცებულებები, რის შედეგადაც გამოიკვეთა მსჯავრდებულთა
უფლებების არსებითი დარღვევის ფაქტები.
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების
დეპარტამენტის შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლოში საქმის
ხელახალი არსებითი განხილვის შედეგად დადგინდა, რომ
მსჯავრდებულების მხრიდან რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენის ფაქტს
ადგილი არ ჰქონია და 2022 წლის 23 სექტემბერს თორმეტივე
მსჯავრდებულის მიმართ დადგენილი იქნა გამამართლებელი განაჩენი.
დეპარტამენტის შექმნიდან დღემდე დაზარალებულად ცნობილი იქნა
455 პირი, რომელთაგან 323 პირს პროკურატურის შემაჯამებელი
გადაწყვეტილების შედეგად, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მიერ დაუბრუნდა ან/და დაბრუნების
პროცესშია დაახლოებით 60 000 000 ლარის ღირებულების უძრავი და
მოძრავი ქონება. გარდა ამისა, დეპარტამენტის მიერ ახლად
გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის
შუამდგომლობით, სასამართლოს 115 ყოფილი მსჯავრდებულის საქმეზე

მიემართა. დღეის მდგომარეობით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 108
პირის მიმართ უკვე დამდგარია გამამართლებელი განაჩენი, მათგან
42 პირს საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 5 დეკემბრის
დადგენილებით მინიჭებული აქვს პოლიტპატიმრის სტატუსი“აცხადებენ უწყებაში.

"რატომ გახდა ასეთი საძულველი
ნაცსექტა?
ადამიანურ
ტრაგედიებზე სპეკულირებენ"
რამდენი
ტრაგედია
უნდა
გავიხსენოთ, სადაც ნაცგარეწრები
სამარცხვინოდ
არ
ეცადნენ
პოლიტიკური ქულების დაწერის
უბადრუკ მცდელობას?! ამიტომაც
ტოტალურად
გამქრალია
მათი
საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, –
წერს ანალიტიკოსი გია აბაშიძე
ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის
ირგვლივ გაჟღერებული სპეკულაციების შესახებ.
მისი თქმით, დამნაშავენი მალე გამოვლინდებიან და კანონის წინაშე
აგებენ პასუხს.
„რატომ გახდა ასეთი საძულველი ნაცსექტა? იმიტომ, რომ მათი
ბუნებაა ასეთი – რევანშიზმი, ბოროტება, ფარისევლობა და სიყალბე.
ადამიანურ ტრაგედიებზე სპეკულირებენ, იყენებენ უბედურებას მათი
მახინჯი, დესტრუქციული დღის წესრიგის როგორმე წინ წასაწევად და
„გლოვობენ“ კისკისით. რამდენი ტრაგედია უნდა გავიხსენოთ, სადაც
ნაცგარეწრები სამარცხვინოდ არ ეცადნენ პოლიტიკური ქულების

დაწერის უბადრუკ მცდელობას?! ამიტომაც ტოტალურად გამქრალია მათი
საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. ავსულების გვერდით ხალხი არ დგას!
ღმერთმა აცხონოს და შეიწყალოს ახლად შესვენებული მარიტამარიამის სული, ღმერთმა ძალა მისცეს მის ოჯახსა და ახლობლებს!
ღმერთმა გვაშოროს მომავალი ტრაგედიები! ვაკის პარკში მომხდარ
საშინელებაში დამნაშავენი მალე გამოვლინდებიან და კანონის
წინაშე აგებენ პასუხს“, – წერს გია აბაშიძე Facebook-ზე.
imedinews.ge

რუსეთმა კიევსა და უკრაინის
სხვა
ქალაქებზე
სარაკეტო
დარტყმები მიიტანა
დილიდან
იბომბება
კიევი.
აფეთქებების ხმა ისმის ქვეყნის
სხვა ქალაქებშიც.

უკრაინის დედაქალაქში სარაკეტო იერიშების შედეგად გარდაცვლილია
რვა ადამიანი, დაშავებულია 24. კიევის მეტროსადგურებში მოწყობილი
თავშესაფრები ხალხითაა სავსე. ადილობრივი ხელისუფლება
მოქალაქეებს თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებს.
რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა იერიში მიიტანეს სლავიანსკზეც.
სარაკეტო იერიშების შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა. დაბომბვის

სამიზნე საცხოვრებელი უბნები გახდა. ავიაიერიში განხორციელდა
ლვოვზეც. ქალაქში მასიური თავდასხმების გამო, სკოლები დაიხურა და
შეფერხებები იყო მობილურ ქსელებში. ვრცელდება ინფორმაცია
ხარკოვის დაბომბვის შესახებაც.
პარალელურად,
აფეთქებების
ხმა
ისმის
დნეპროპეტროვსკში, ხმელნიცკსა და ჟიტომირში. უკრაინული
მედია წერს, რომ აღნიშნულ ქალაქებში საჰაერო თავდაცვის სისტემა
მუშაობს. მთელი უკრაინის მასშტაბით საჰაერო განგაშია
გამოცხადებული.
ამასთან, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მეთაურის, ვალერი
ზალუჟნის განცხადებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის
ტერიტორიის მიმართულებით 75 რაკეტა გაუშვეს, მათგან 41 უკრაინის
საჰაერო თავდაცვის სისტემამ გაანეიტრალა.

ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო
სამსახურში გაწვევა დაიწყო
ოკუპირებულ
აფხაზეთში
სამხედრო
სამსახურში
გაწვევა
დაიწყო.
ადგილობრივი
მედიის ცნობით, სეპარატი
სტული
რეჟიმის
პრეზიდენტმა
ასლან
ბჟანიამ ხელი მოაწერა
განკარგულებას 2022 წლის
ოქტომბერ-დეკემბერში
„აფხაზეთის რესპუბლიკის
მოქალაქეების“ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ.

კერძოდ, პირველი ოქტომბრიდან 31 დეკემბრამდე ოკუპირებულ რეგიონში
ჯარში გაიწვევენ 18-დან 27 წლამდე პირებს, რომლებიც არ არიან
აღრიცხული რეზერვში და ექვემდებარებიან სამხედრო სამსახურში
გაწვევას.
მედიის ინფორმაციით, სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლდებიან ის
სამხედროები, რომელთა სამხედრო სამსახურის ვადა ამოიწურა.

