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წარსულიმოვლენებისსათანადოდ
გააზრებადადასკვნებისგამოტანადამოუკიდე

ბელისაქართველოსგანვითარებისერთერთ

მთავარგამოწვევასწარმოადგენს.ჯერკიდევარ

გვაქვსშესწავლილიეროვნულიმოძრაობის,სამო

ქალაქოომების,გარედაშიგაპოლიტიკური,ეკო

ნომიკურითუკულტურულიწარმატებისანმარცხის

გაკვეთილები.მოკლევადიანიპოლიტიკურიდღის

წესრიგიხელსუშლისობიექტურიშეფასებებისგა

კეთებას,ხოლომოგვიანებითწარსულიმოვლენე

ბიდავიწყებასეძლევა.წარსულისანალიზისადა

გაკვეთილებისგამოტანისმექანიზმებისგარეშე

კისაზოგადოებაგანწირულიაშეცდომებისგამეო

რებისადაერთწრეზეტრიალისთვის.ჩვენცსწო

რედამმდგომარეობაშივართ.

მაგალითადენერგეტიკაცგამოდგება,უფრო

კონკრეტულადკიბოლომარცხი–ნამახვანჰე

სისპროექტისჩაშლა(რასაცბევრისაერთოაქვს

მანამდეხუდონჰესისადანენსკრაჰესისპროექ

ტებისგაჩერებასთან).მიუხედავადიმუდიდესი

ენერგეტიკული,ეკონომიკურიდაპოლიტიკურიზი

ანისა,რაცაღნიშნულიჰესებისმშენებლობისჩაშ

ლასმოჰყვა,ესუმნიშვნელოვანესისაკითხიარ

განხილულასაჯაროდ,აკადემიურთუდარგობრივ

პროფესიულდაპოლიტიკურწრეებში.არყოფილა

სათანადოშეფასებადასამომავლოდასკვნები

რომელიმესაჯაროუწყებისგან.შესაბამისად,ეს

უმნიშვნელოვანესიმოვლენაცშეიძლებაისეჩაი

კარგოს,რომარაფერიგვასწავლოს.

ქვემოთვეცდებით,გადავდგათნაბიჯიამ

საკითხისუფროსიღრმისეულიანალიზისკენდა

საკუთარგამოცდილებაზედაყრდნობით,სამსჯე

ლოდშევთავაზოთისსისტემურიმიზეზები,რამაც

დამდგარიშედეგიგანაპირობა.აქარშევუდგე
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ბითპროექტისავკარგიანობისანმხა

რეებისარგუმენტებისგარჩევასდაარ

შევეხებითინვესტორისქმედებებს,რაც

ცალკეგანხილვასიმსახურებს.ასევეარ

გავიხსენებთმაგალითებსმოყვანილი

შეფასებებისგასამყარებლად,რადგან

ესსრულიადგანსხვავებულფორმატს

მოითხოვს.იმედიგვაქვს,რომაღნიშ

ნულისაკითხებისპეციალისტებისუფ

როღრმაკვლევისსაგანიგახდება.

მდგრადიგანვითარების
პარადიგმა
ბრძოლაუფროადვილია,ვიდრემუშაო

ბა,თუმცამხოლოდბრძოლასგანვითა

რებაარმოაქვს.ესდაგვანახათანა

მედროვესაქართველოსისტორიამ,

როდესაცსაბჭოთასისტემისწინააღ

მდეგმძლავრპროტესტსვერმოვაყო

ლეთსათანადოსახელმწიფოებრივი

აღმშენებლობადადღემდედონორუ

ლიდახმარებისანაბარადაგანგრ

ძობადობისგარეშევართდარჩენილი

უამრავისტრატეგიულიმიმართულე

ბით.მუშაობასპასუხისმგებლობადა

ცოდნაესაჭიროება,მაშინროდესაც

ბრძოლაშიყველახერხიდასაშვებიადა

პასუხისმგებლობაც„მოწინააღმდეგეს“

ეკისრება.

ქვეყნისუსაფრთხოება,დამოუკი

დებლობისადაღირსებისშენარჩუნება

ეკონომიკურზრდასდაინფრასტრუქტუ

რულგანვითარებასმოითხოვს.განვი

თარებისპროგრამებიდაკონკრეტული

პროექტებიკიგარემოზემოქმედებს

და,როგორცწესი,იწვევსაზრთასხვა

დასხვაობას.ჯანსაღსაზოგადოებას

უნდაგააჩნდესმექანიზმები,რომეს

სხვადასხვაობადაპირისპირებასადა

ბრძოლაშიარგადაიზარდოსდაქვეყა

ნაგანვითარებისგზიდანარგადაიყ

ვანოს.

მდგრადიგანვითარებისპარადიგ

მაგულისხმობს,რომგანვითარება

მოხდესეკონომიკური,გარემოსდა

სოციალურიფაქტორებისდაბალანსე

ბით,რაცმიიღწევადაინტერესებული

მხარეებისდიალოგით.დიალოგს,გარ

დაოპტიმალურიგადაწყვეტისა,მოაქვს

თანამშრომლობისდასაზოგადოების

კონსოლიდაციისგამოცდილებაც,რაც

კრიტიკულადმნიშვნელოვანიართულ

გარემოშიმყოფისუსტისახელმწიფოს

თვის,როგორიცსაქართველოა.კონსტ

რუქციულდიალოგსრამდენიმეაუცილე

ბელიპირობაუძღვისწინ:

y დიალოგიმხოლოდმაშინ
არისშესაძლებელი,როცამხა
რეებს,თუნდაცყველაზეძირე
ულსაკითხებზე,გაზიარებული
პოზიციებიდახედვებიაქვთ.
ეროვნულიუსაფრთხოების,
ეკონომიკურიდასოციალუ
რიგანვითარებისთუქვეყნის
სხვასტრატეგიულინტერესებ
თანდაკავშირებითსაერთო
პლატფორმისქონისგარეშე
შეუძლებელიათანამშრომ
ლობადაკომპრომისების
მიღწევა.

y დიალოგისაუცილებელიპი
რობაამხარეთასამოქალაქო
პასუხისმგებლობადამოკ
ლევადიანპირადანუწყებ
რივ/პოლიტიკურინტერესებზე
მაღლაქვეყნისინტერესების
დაყენება,რაცგანაპირო
ბებსდიალოგისადაკომპრო
მისისთვისმზაობას.სხვა
ნაირადგარდაუვალიაარა
მხოლოდკონკრეტულიპროექ
ტებისთვის,არამედსაზოგა
დოებისქსოვილისთვისზია
ნისმიყენებადაპოლარიზება.

y განსხვავებულიშეხედულები
სადაინტერესებისმატარე
ბელმხარეებსსასურველია,
ჰქონდეთგანსახილველი
საკითხებისსაბაზისოცოდ
ნა.შეუძლებელია,რომისინი

სრულადიყვნენგაცნობიერე
ბულიტექნიკის,ეკონომიკის,
პოლიტიკის,გარემოსდასხვა
პროექტთანდაკავშირებულ
საკითხებში.ამიტომგან
ხილვისდათუნდაცკამათის
დროსუნდადაეყრდნონპრო
ფესიონალებს,რომლებმაც
ავტორიტეტულიდაობიექტუ
რიპროფესიულიცოდნისსა
ფუძველზედასაბუთებულიდა
სარწმუნოინფორმაციაუნდა
მიაწოდონმხარეებს.

y დიალოგიმოითხოვსფორ
მალურიწესებისადაქცევის
სტანდარტებისდაცვას.აუცი
ლებელიადადგენილიპროცე
დურებისფარგლებშისაჯარო
განხილვებისრეგლამენტი
სადაეთიკურინორმების
პატივისცემა,რაცდიალოგს
შესაძლებელსგახდის.სახელ
მწიფომუნდაშექმნასსაჯარო
განხილვებისჩატარებისსა
თანადოპირობებიდაუზრუნ
ველყოსრეგლამენტისდაცვა.

სამწუხაროდ,ნამახვანჰესისშემ

თხვევაშითითქმისყველახსენებული

პირობადაირღვა.შედეგად,ისევერო

გორცმანამდეხუდონისთუნენსკრას

ჰესებისშემთხვევაში,კონსტრუქციული

პროცესისნაცვლადწარიმართამწვავე

დაპირისპირება,სადაცშუალედური

პოზიციებიდაგანსხვავებულიაზრები

არმიიღებოდა,რასაცმოჰყვაპროექ

ტისიძულებითშეჩერება.ბრძოლაში

დაიხარჯაუამრავირესურსიდადრო,

მოხდასაზოგადოებისპოლარიზება,

სახელმწიფოინსტიტუტებისდასუსტება,

პროფესიულიდააკადემიურიწრეებისა

დაინსტიტუტებისდისკრედიტაცია,ქვე

ყანასმიადგაენერგეტიკული,ეკონომი

კური,პოლიტიკურიდაუსაფრთხოების

ზიანი,არგაუმჯობესდარეგიონშისო



ციალურიმდგომარეობა.ამისსაპირწო

ნედკიდაუზუსტებელიგარემოსდაცვი

თისარგებელიმივიღეთ.

ქვემოთმოკლედმიმოვიხილავთ

ძირითადფაქტორებს–რამაც,ჩვენი

აზრით,ესშედეგიგანაპირობა–იმიმე

დით,რომხელსშევუწყობთმომავალ

შიამსაკითხებისუფროსიღრმისეულ

ანალიზსდასაბოლოოდგამოსავლების

მოძიებას.

სამოქალაქოდა
სახელმწიფოებრივი
პასუხისმგებლობის
დეფიციტი
მთავრობაპასუხისმგებელიაქვეყნის

განვითარებასადაენერგოუზრუნ

ველყოფაზე,რისთვისაცშესაბამისი

ბერკეტებიაქვსგადაცემული.მანუნდა

შეიმუშაოსქვეყნისეკონომიკურიგან

ვითარებისადაენერგეტიკისსტრატე

გიულიხედვა,უზრუნველყოსმიმზიდ

ველიპროფესიულიდასაინვესტიციო

გარემო,სწორადშეარჩიოსინვესტო

რებიდაუზრუნველყოსპროცესების

მართვასასურველიშედეგისმისაღწე

ვად.წარუმატებლობისშემთხვევაში,

სათანადოშეფასებისსაფუძველზე,

იზრუნოსხარვეზებისგამოსწორებაზე

დაარაპასუხისმგებლობისპროტესტის

მონაწილეებისთვისგადაბრალებაზე.

სამოქალაქოსაზოგადოებისმო

ვალეობაამიმდინარეპროცესების

კონტროლი.გარემოსდამცველიაქტი

ვისტებისუფლებაა,დღისწესრიგში

დააყენონსაკითხებიდაიბრძოლონ

მათიგადაწყვეტისთვის,თუმცაესუნდა

ხდებოდესმდგრადიგანვითარების

პრინციპისდაცვით.მათიპასუხისმგებ

ლობაა,ჩაერთონსაგნობრივდიალოგ

შიდაგარემოსდაცვაარგადააქციონ

ქვეყნისგანვითარებისდაუსაფრთხოე

ბისწინააღმდეგბრძოლად.

სამეცნიეროდაპროფესიულწრე

ებიუნდამუშაობდნენქვეყნისთვის

აქტუალურსაკითხებზედამზადიყვნენ

მიუკერძოებელიდასანდოინფორმა

ციისწარმოსადგენად.მათიპროფე

სიონალურირეპუტაციადასამეცნიე

რო/კვლევითპროცესზედაყრდნობილი

ინფორმაციათავისიობიექტურობით

დასისწორითსაზოგადოებრივკონსენ

სუსსუნდაუწყობდესხელსდაარა–და

პირისპირებას.

სამწუხაროდ,ნამახვანჰესისპრო

ცესებშიარცერთიმხარეარაღმოჩნდა

სახელმწიფოებრივი,სამოქალაქოთუ

პროფესიულიპასუხისმგებლობებისსი

მაღლეზედათავისიმოვალეობაქვეყ

ნისწინაშესათანადოდვერშეასრულა.

დიალოგისნაცვლადმივიღეთბრძოლა

დამძიმეშედეგი,რასაც,სავარაუდოდ,

ქვემოთჩამოთვლილიმიზეზებიგანა

პირობებს.

საერთოფასეულობებისა
დამიზნებისდეფიციტი
კიდევერთხელგამოიკვეთა,რომარა

გვაქვსქვეყნისგანვითარებისადაინ

ტერესებისგამაერთიანებელისტრატე

გიულიხედვა,მათშორის–ენერგეტი

კაში.არვართჩამოყალიბებულიიმაზე,

თურაზომითგვინდა,ვიყოთმოჩუხჩუ

ხემდინარეებისადაველურიტურიზმის

ქვეყანა,დარაზომით–ტექნოლოგი

ურადგანვითარებულიმდიდარისა

ზოგადოება,საკუთარიინდუსტრიითა

დაუსაფრთხოებისმაღალიხარისხით.

საკმარისადარგვიმუშავიაიმაზე,რომ

შევახამოთესინტერესებიდაშევქმ

ნათდამაჯერებელიგრძელვადიანი

სტრატეგიებიდაგეგმებისათანადო

ენერგეტიკულიკომპონენტით.უმრავ

ლესობისმხარდაჭერილიევროპული

დაევროატლანტიკურიინტეგრაციაც

ლოზუნგებისდონეზეადაარგვაქვს

გაცნობიერებულიამისთვისსაჭირო

ეკონომიკური,უსაფრთხოების,გარე

მოსდასოციალურიდაცვისსტანდარ

ტები,მათისარგებელიდაუზრუნველსა

ყოფადსაჭირომექანიზმები.შედეგად

ვიღებთაზრთაპოლარიზებას,მთავრო

ბისქმედებათაარადამაჯერებლობას,

პროტესტისმონაწილეთაცალმხრივ,სა

ზიანომოთხოვნებსდასაზოგადოების

დაბნეულობას.

გამჭვირვალობის
ნაკლებობადაშესაძლო
ფარულიინტერესები
პროექტებისგაცემისარასაკმარისი

გამჭვირვალობააჩენსეჭვებს,რომგა

დაწვეტილებისმიმღებნიშესაძლოა,ამ

გზითპირადსარგებელსიღებენ.ნამახ

ვანჰესისშემთხვევაშიესუნდობლობა

ვერგაბათილდაიმარგუმენტებით,რომ

ინვესტორიღიატენდერისსაფუძველ

ზეშეირჩამრავალკანდიდატსშორის.

დარჩაკითხვებიხელშეკრულებისპი

რობებისმიმართ.ცხადადგაწერილი

პრინციპებისადაპროცედურებისგარე

შე,მაინცძნელიასახსნელია,თურამ

დენადგამართლებულიდააუცილებე

ლიაინვესტორისთვისხელშეკრულებით

განსაზღვრულიკონკრეტულიპირობები.

აუცილებელიაამმხრივმკაფიოწესების

არსებობადაშესრულებისკონტროლი.

შეკითხვებიათავადაქტივისტებისა

დამათიმრჩევლებისმიმართაც.რამ

დენადგამჭვირვალეიყომათიდაფი

ნანსებადარამდენადშემოიფარგლება

ოფიციალურადგაცხადებულიინფორ

მაციით?სადგადისზღვარიგარემოს

დაცვასადაპროექტმებრძოლეობას

შორის?რატომხდებასაზოგადოება

შიცრუდატენდენციურიინფორმაციის

მიზანმიმართულიგავრცელება?ხომარ

იყოგარეარასახელმწიფოებრივიძა

ლებისჩარევა?რატომარარისმსგავსი

რადიკალურიპროტესტითუნდაცგარე

მოსუფროდამაზიანებელიპროექტების

მიმართ?დაა.შ.

შეკითხვებიისმისასევეექსპერტე

ბისადასპეციალისტებისსაქმიანო

ბისდაპროექტებისსასარგებლოდან

საწინააღმდეგოდშესაძლომიკერძოე

ბისმიმართ.ამასხშირადხელსუწყობს

თავადმეცნიერებისადაპროფესიონა

ლებისნაკლებიპრინციპულობადანაკ

ლებიაქტიურობაანსრულიადაშკარა

მიკერძოება.სახელმწიფოსდაფინანსე

მოსაზრება    მურმან მარგველაშვილი



ბულიორგანიზაციებიშეიძლება,ერთი

მხრივ,მიდრეკილიიყვნენსამთავრო

ბოპოზიციებისდაცვისკენდადამოუკი

დებლობისადაობიექტურობისნაწილი

დაკარგონ,მეორემხრივ,ყველაფრის

„ექსპერტების“სიმრავლედაკატეგო

რიულობაასევეპრობლემებსმიუთი

თებსაქტივისტებისმხარეს.

აუცილებელია,საზოგადოებამშეი

მუშაოსმექანიზმები,რაცმინიმუმამდე

დაიყვანსროგორცპოლიტიკოსების,

ასევეგარემოსდამცველებისდამეც

ნიერებისთუსპეციალისტებისარა

მართებულიინტერესებისგავლენას

სახელმწიფოებრივადმნიშვნელოვან

გადაწყვეტილებებზე.ასეთიმექანიზმე

ბისდასიცხადისგარეშეძნელიაეჭვე

ბისარიდებადათანამშრომლობა.

ნორმატიულიბაზის
სისუსტე

ენერგეტიკულიპროექტებისგარშემო

დაპირისპირებადიდწილადგანპირო

ბებულიასაკანონმდებლოდანორმა

ტიულიგარემოსხარისხითდამათი

აღსრულებისხარვეზებით:

კანონშიკერძოთანამშრომლობის

შესახებენერგეტიკულიობიექტებისათ

ვისდაშვებულიაგამონაკლისიდაპრო

ექტებისუმეტესობაგაცემულიაისეთი

პროცედურებით,რაც,მიუხედავადკონ

კურენციისელემენტებისა,ხელშეკრუ

ლებისპირობებშისუბიექტურობისდიდ

არეალსტოვებსდაკორუფციისეჭვებს

ბადებს,მითუმეტეს,როდესაცობიექტე

ბისმშენებლობისსაჭიროებაარარის

გამყარებულიენერგეტიკისგანვითარე

ბისგეგმებით.

მოუგვარებელიაჰიდროტექნიკური

ნაგებობებისმშენებლობისზედამხედ

ველობისადახარისხისუზრუნველ

ყოფისნორმატიულიგარემოამაზე

თავადჰიდროინჟინრებისაუბრობენდა

შესაბამისისაკანონმდებლოინიციატი

ვებიცაქვთმომზადებული.

გარემოზეზემოქმედებისშეფასების

სამართლებრივიჩარჩოარსებითადშე

საბამისობაშიმოვიდაევროკავშირის

კანონმდებლობასთან,თუმცადარჩა

ხარვეზებიმისმეთოდურუზრუნველ

ყოფასადააღსრულებაში.არარის

დადგენილიპროექტებშიხარჯთსარ

გებლიანობისანალიზისთუმდინარეე

ბისგარემოსდაცვითიხარჯისგამოთვ

ლის,რისკებისშეფასებისმეთოდიკები,



გეოლოგიურითუსეისმურიკვლევების

კრიტერიუმებიდასხვატექნიკური

საკითხები.არხდებასათანადოდეკო

ნომიკური,სოციალური,ენერგეტიკული

უსაფრთხოებისსარგებლებისშეფასება

დაგარემოსთვისმიყენებულდაგეგმილ

დაალტერნატიულზიანთანშედარება.

გარემოსდაცვითიარგუმენტებიკი,მიუ

ხედავადმათიწონადობისა,აყვანილია

აბსოლუტისკატეგორიაში.გზშისპრო

ცედურებისარამკაფიოდაცვა,გარემოს

დაცვისანგარიშებისხარვეზებიდამე

თოდიკისარასრულყოფილებასაბაბს

იძლევა,რომმათიგამოსწორებისმა

გივრადძალისხმევაწარიმართოსმთე

ლიპროცესისდისკრედიტირებისადა

საბოლოოდპროექტებისდასაბლოკად.

სამეცნიეროდა
პროფესიული
ინსტიტუციების
სისუსტე
ნამახვანჰესისდებატებშისამეცნი

ეროტექნიკურმასაზოგადოებამდა

ინსტიტუტებმავერშეასრულესაზრის

ლიდერისფუნქცია.მათიგავლენაარ

იგრძნობოდაარცაქტივისტებისდაარც

სამთავრობოგამოსვლებსადაქმედე

ბებში.კამათიენერგეტიკულ,საინჟინ

რო,ეკონომიკურ,გეოლოგიის,ჰიდრო

ლოგიის,სეისმოლოგიისადაგარემოს

საკითხებზემიმდინარეობდაარაპრო

ფესიულგარემოში,არამედ–სატელე

ვიზიოდებატებში.ვერშეიქმნაგარემო,

სადაცპროფესიონალებითავიანთი

მონაცემებისადაკვლევებისსაფუძ

ველზეწარადგენდნენდამოისმენდნენ

არგუმენტებსდაპასუხსგასცემდნენ

(თუნდაცუმართებულო)შეკითხვებს.

საჯაროსივრცეშიპროფესიონალების

ადგილიდაიკავესძირითადადტენ

დენციურადგანწყობილმაარაპროფე

სიონალებმა,ვინცპროტესტისმუხტის

გაღვივებითდაგანსხვავებულიაზრის

დისკრედიტაციითიყოდაკავებული.

გარდასაჯაროდაპირისპირებისგან

თავისარიდებისა,პროფესიონალე

ბისსისუსტეასევემოუმზადებლობის

შედეგიციყო.დამაჯერებელიპასუხი

არჩანდამრავალშეკითხვაზე,რაც

კიდევერთხელადასტურებსადრეჩა

ტარებულიკვლევებისდასკვნას,რომ

ენერგეტიკულიდარგისანალიტიკური

დასამეცნიეროტექნიკურიუზრუნველ

ყოფასაფუძვლიანადმოიკოჭლებს.

დარღვეულიაკავშირიმეცნიერებასა

დაინდუსტრიასშორის.აკადემიური

ინსტიტუტებიარასაკმარისადმუშაო

ბენქვეყნისთვისაქტუალურინტერდის

ციპლინურამოცანებზედადაკარგული

აქვთრელევანტობადაპრესტიჟი,რის

გამოცსაზოგადოებამოწყვლადიხდება

ფსევდოექსპერტებისმიერდეზორიენ

ტაციისდაპირადიმოსაზრებებისან

არაკვალიფიციური„კვლევების“გამო

ყენებითმანიპულირებისმიმართ.

პოლიტიზებადა
პოპულიზმი
ნამახვანჰესისმოვლენებშიცმკაფიოდ

გამოჩნდაპოლიტიკურიპოპულიზმის

ნიშნებიდამოსახლეობისსენტიმენ

ტებზეაპელირებაპროფესიულიდაფაქ

ტობრივისიმართლისსაზიანოდ.

პოპულისტურსენტიმენტებსდა

„პატრიოტულ“,ზოგჯერქსენოფობიურ

დარელიგიურარგუმენტებსაქტიურად

იყენებდნენპროექტისმოწინააღმდე

გეებიდაასევეყოფილიდამოქმედი

პოლიტიკოსები,ვინცამგზითეცადა

დივიდენდებისმიღებას.ჩანდასოცი

ალისტურიმემარცხენეიდეოლოგი

ისზეგავლენადარიონისმცველების

პოლიტიკურმოძრაობადჩამოყალი

ბებისმცდელობაც.ვერცზოგიერთმა

ევროპარლამენტარმათუპატივსაცემ

მადასავლურმაორგანიზაციამდაიცვა

თავიმიკერძოებულიინფორმაციის

საფუძველზეარაობიექტურიჩარევის

გან,რამაცევროპულიინსტიტუციების

მიმართსკეფსისისკვალიდატოვა.რომ

არარიონისმცველებისჰომოფობიური

განცხადებები,შესაძლოა,ესთანამშ

რომლობაუფროშორსწასულიყო.

პოლიტიკურიპოპულიზმიჩანდაასე

ვესამთავრობოზედაპირულგანცხადე

ბებში,მათშორისიყოხელშეკრულების

პირობებისადაპროექტისდიზაინის

გადახედვის,მიწისარგადაცემის,მშე

ნებლობისსახელმწიფოსმიერგანხორ

ციელებისდასხვადაპირებები.

მსგავსიდამაზიანებელიტენდენცია

მოითხოვსსაზოგადოებისმეტმგრძნო

ბელობასდაპროფესიონალებისმეტ

პრინციპულობას.

უცოდინარობადა
დებატებისდაბალი
კულტურა
გარემოსდაცვითიარგუმენტებიად

ვილადიპყრობსადამიანებისყუ

რადღებას,მაშინროდესაცტექნიკური,

ეკონომიკური,უსაფრთხოებისთუსხვა

საკითხებისგაანალიზებასმეტიცოდნა

დაძალისხმევაესაჭიროება.

საინფორმაციოსივრცისგაჯერებას

უხარისხოდატენდენციურიინფორმა

ციითხელიშეუწყოსწორედმხარეების

დაფართოსაზოგადოებისდაბალმა

ინფორმირებულობამ.გამოვლინდა

ენერგეტიკასთანდაკავშირებულისა

ინჟინროტექნიკური,ეკონომიკური,

პოლიტიკური,უსაფრთხოების,ინვეს

ტირების,გარემოსდაცვისთუსხვა

საკითხებისდაბალიცნობადობა.ეს

ნოყიერნიადაგსუქმნიდაშეთქმულე

ბისთეორიებს,ირაციონალურშიშებს,

დანებისმიერაბსურდულარგუმენტს

წონასაძლევდა.ამისმაგალითებია

„მკვლელიჰესები“,რომლებსაცმთელ

მსოფლიოშიანგრევენ,„დაუძლეველი

სეისმურისაფრთხეები“,„34მეტრიანი

ტალღა“,„კარსტულმღვიმეებშიდაკარ

გულიწყალი“,„ურანისსაბადოები“და

სხვამრავალი.

ნამახვანჰესისმოვლენებმაგამო

აჩინაძირეულიხარვეზებისაჯარო

განხილვებისკულტურაშიც.კომუნი

კაციისადაკონსტრუქციულიდიალო

გისუუნარობა,დადგენილიწესებისა

დაპროცედურებისუპატივცემულობა,

მოსაზრება    მურმან მარგველაშვილი



განსხვავებულიაზრებისმიუღებლობა,

რეგლამენტისადაწესებისუგულებელ

ყოფა,უპატივცემულობადაშეურაცხყო

ფაჩვეულიმოვლენაგახდა.

ამფონზე,პროექტისჩაშლისშემდეგ,

დადებითიტენდენციაგააჩინაენერგე

ტიკულიგაერთიანებისმონაწილეობით

მიმდინარეენერგეტიკისადაკლიმატის

სამოქმედოგეგმისსაჯაროგანხილ

ვამ.მიუხედავადუამრავიხარვეზისა,

მიმდინარეპროცესმაძალაუნებურად

გამოიწვიასწორიმექანიზმებისამოქ

მედება,თუმცაცივილიზებულპროცე

სამდეჯერკიდევშორია.

გარემოსდაცვითი
ფუნდამენტალიზმითუ
ჰიბრიდულიჩარევები?
მიუხედავადდიალოგისთვისდეკლა

რირებულიმზაობისადა„ჰესებისწი

ნააღმდეგიარვართ“განცხადებებისა,

რეალურადჩამოყალიბდაერთგვარი

გარემოსდაცვითიფუნდამენტალიზმი,

რომლისმიხედვითაცხდებაგარემოს

დაცვითითუსოციალურიფაქტორების

აბსოლუტიზაცია,მოსახლეობისწი

ნასწარშემზადებაჰესებისსაწინააღ

მდეგოდტენდენციურიდაარასწორი

ინფორმაციისგამოყენებით.მოხდა

ბუნებისსიყვარულისადაპატრიოტიზ

მისმონოპოლიზებადამართებული

თუუმართებულოარგუმენტებისადა

ქმედებებისპროექტისწინააღმდეგსაბ

რძოლველადგამოყენება.თუმცანამახ

ვანჰესისდაანალოგიურისტორიებს

ბევრადუფროფართოშედეგებიაქვს,

ვიდრეკონკრეტულიპროექტისჩაშლა.

ამპროცესშიდავინახეთ:

y ცოდნისადასიმართლის
დისკრედიტაციადასაზოგა
დოებისდეზორიენტაციაცრუ
ინფორმაციით;

y საპროტესტომუხტისშექმნა
დაგამოყენებაპოლიტიკური
მიზნებით(მინისტრისდაპრე
მიერისგადადგომისმოთხოვ
ნები,ქუჩებისგადაკეტვისდა

სხვამუქარებიდაა.შ.)
y სახელმწიფოსტრუქტურებზე

მორალურიზეწოლადამათი
დისკრედიტაცია(პოლიციის
წინდაჩოქილიქალი,ხმაურის
კამპანია);

y პროფესიულისისტემების,
მეცნიერებისადაპროფესიო
ნალებისდისკრედიტაცია;

y მეზობელქვეყანასთანურ
თიერთობებისგაფუჭების
მცდელობა,ქსენოფობიური
გრძნობებისგაღვივებადადა
სავლეთისიმიჯისშელახვა;

y ე.წ.ქურდულისამყაროსჩარე
ვადაადგილობრივიმოსახ
ლეობისბულინგიდასხვ.

ყველაესგარემოებაარყევსდა

ასუსტებსსაზოგადოებისადასახელ

მწიფოსმედეგობასდაჰიბრიდული

შეტევისელემენტებადშეიძლება,ჩაით

ვალოს,რაცსაამაყომიღწევაიქნებო

დამტრულისპეცსამსახურებისთვის.

თუმცაარარისგამორიცხული,რომეს

ჩვენივეუგუნურებისადათვითდაზიანე

ბისშედეგიიყოს.

შეჯამებადაშემდეგი
ნაბიჯები
ნამახვანჰესისმოვლენებშიდავინა

ხეთ,რომჩვენისაზოგადოებაარასაკ

მარისიცოდნით,მოქალაქეობრივი

პასუხისმგებლობით,ინსტიტუციური

დაპროფესიულიუნარებით,განუვითა

რებელიკვლევებითდაპროფესიული

პროცესებით,მოწყვლადიაშეცდომები

სადაარასახელმწიფოებრივიჩარევე

ბისმიმართდავერიცავსსტრატეგიულ

პროექტებს.მხარეებმაქვეყნისინტერე

სებისძიების,ერთმანეთთანდიალოგი

სადაკონკრეტულსაკითხებზემუშა

ობისნაცვლად,არჩიეს,ერთიმხრივ,

უგულებელყოფისდაწაყრუების,ხოლო

მეორემხრივუკომპრომისობრძოლის

მეთოდები.სამწუხაროდ,საზოგადოებ

რივდაპოლიტიკურაზროვნებაშივერ

დამკვიდრდააზრი,რომქვეყნისინტე

რესებისგათვალისწინებით,შედეგებ

თანბრძოლაზეუფროპროდუქტიულია

მათგამომწვევმიზეზებზემუშაობა,რაც

მკვეთრადგანგვასხვავებსევროპული

განვითარებულისაზოგადოებისგანთა

ვისიინსტიტუციებით.

ცვალებადისაფრთხეებითაღსავსე

გარემოშიაუცილებელიასწრაფიმო

ბილიზებადაძალისხმევისმიმართვა

სწორისაზოგადოებრივიმექანიზმე

ბისადაგამართულიინსტიტუციების

ჩამოყალიბებაზე.ამმხრივმშველელი

რგოლისროლიშეიძლებაშეასრულოს

ენერგეტიკაშიმიმდინარერეფორმებ

მა,რომლებიცსწორედევროპულისტან

დარტისკანონმდებლობის,პროცედუ

რების,წესებისადამათიაღსრულების

მექანიზმებისდანერგვასგულისხმობს.

ნამახვანჰესისაშენებისსაკითხი

დღესაცაქტუალურიადაარგამქრა

ლა.პირიქით,არსებულიგეოპოლიტი

კურიგამოწვევებისადაომისფონზე,

კიდევუფროკრიტიკულიხდებაქვეყნის

ენერგეტიკულიუსაფრთხოებისადა

განვითარებისსაკითხები.სწორედ

ახლაარისამთემებისცივიგონებით

განხილვისდრო.აუცილებელია,მშე

ნებლობასთანდაკავშირებულტექნი

კურ,ეკონომიკურ,გარემოს,სოციალურ

დაუსაფრთხოებისსაკითხებზე,ისევე

როგორცაქჩამოთვლილსისტემურ

პრობლემებზე,მიმდინარეობდესსა

ფუძვლიანიდაპროფესიულიდებატე

ბი,კვლევებიდასაკანონმდებლოთუ

მეთოდურიმუშაობა.ამაშითავიანთი

პრინციპულიროლიუნდაშეასრულონ

სამეცნიეროტექნიკურმასაზოგადო

ებამდაინსტიტუტებმა,რომლებიც

აქტიურადუნდამუშაობდნენგარემოს

დაცვითიდამდგრადიგანვითარების

პოლიტიკის,ეკონომიკურიკვლევების,

ენერგეტიკისდაგეგმვის,გარემოს

კვლევისდასხვააქჩამოთვლილთუგა

მოტოვებულსაკითხებზე.სხვაგვარად,

წარუმატებლობადამარცხებიგარდა

უვალია.


