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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
15 აპრილიდან, ორგანიზაცია „სამოქალაქო იდეა“, მის პარტნიორ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდთან ერთად რიგით VII ინტერნეტ დისკუსიას მასპინძლობს. დღევანდელი
ვებინარი ფორმატით ცოტა განსხვავებულია, ვინაიდან მასში მხოლოდ ქართველი
სპიკერები მონაწილეობენ და შესაბამისად იგი ქართულ ენაზე იმართება.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 29-ე წლისთავზე სწორედ ქართული
სახელმწიფოს წინაშე არსებული პოლიტიკუ რ და დემოკრატიის გამოწვევებზე საუბარი
შევარჩიეთ. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მიმდინარე კოვიდ პანდემია მხოლოდ
ტრაგედიად და პრობლემად არ დარჩეს და აუცილებლად გამოვიყენოთ როგორც
შესაძლებლობა მომავალი კრიზისების პრევენციისა და ინსტიტუციური მზადყოფნისთვის.
სწორედ ამ თემებზე სასაუბროდ წარმოგიდგენთ ჩვენი დისკუსიის სპიკერებს:
დავით უსუფაშვილი - პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე - ლელო საქართველოსთვის
ანა დოლიძე - საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრი
ელენე ხოშტარია - საქართველოს პარლამენტის წევრი - ევროპული საქართველო
სანდრო ბარამიძე - იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე - თავისუფალი დემოკრატები
თამარ კორძაია - პარლამენტის ყოფილი წევრი, რესპუბლიკური პარტია
შამილ შუგაევი - ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის, პროექტების მთავარი კოორდინატორი
დისკუსიას უძღვება თინათინ ხიდაშელი - სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელი და
თავმჯდომარე
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საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამოწვევები
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც დავიწყეთ ეს დისკუსიები იყო, ფაქტობრივად
გამქრალი საპარლამენტო ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში. ვითარება რომელიც პანდემიამ
შექმნა, მოკლედ შესაძლებელია ასე დახასიათდეს - „პარლამენტი შატალოზეა“.
თითქმის ორი თვის მანძილზე, ყოველ ოთხშაბათს online კონფერენციის რეჟიმში
დაახლოებით 34 ქვეყნის წარმომადგენელი გვყავდა მოწვეული სპიკერებად და დისკუსიის მონაწილეებად. ყოველი მათგანი გვიყვებოდა არსებული გამოწვევების პირობებში მათი ქვეყნების წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის, შეცვლილი
რეჟიმის, ონლაინ სამუშაო ფორმატების დანერგვისა და ინოვაციების შესახებ. ერთი
რაც დადასტურებულად შეიძლება ითქვას ის არის, რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ, პარლამენტი დემოკრატიულ სამყაროში, რომელმაც შეწყვიტა ფუნქციონირება პანდემიის დროს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქეყანამ მეტნაკლებად იოლად გადაიტანა კოვიდ 19-ის
პირველი ტალღა, სამწუხაროდ, დემოკრატიული სისტემა სრულიად ამორტიზირებული გამოდგა. პრემიერმა გვაჩვენა რომ ვითარების მენეჯმენტი შეუძლია, თუმცა მხოლოდ პოლიციური რეჟიმის პირობებში, როდესაც სრული აკრძალვა ცხოვრების წესია,
ხოლო სახელმწიფო ინსტიტუტები პარალიზებულია. „ეს პანდემია არ არის მტერი, რომელსაც საზღვრებს იქით გადარეკავ და მშვიდად იქნები. ის შეიძლება ისევ შემობრუნ1
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დეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების თემა,
ძალიან მნიშვნელოვანია პრეცედენტების შექმნა. საგანგებო მდგომარეობის შემოღების პრეცენდენტი არ უნდა დავუშვათ, როგორც იარაღი ვინმეს დასჯის, ამ ასპექტსაც
უნდა შევხედოთ და საკონსტიტუციო სასამართლომ არ უნდა დაადასტუროს, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღება ყოველთვის, ყველანაირად გამართლებულია“ –
აცხადებს დავით უსუფაშვილი,
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე.
პასუხისმგებლობის საკითხი ასეთ დროს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან
სწორედ მისი არსებობის შემთხვევაში ხდება შესაძლებელი მაქსიმალური მობილიზაცია და ეფექტური საქმის კეთება, შესაბამისად ნაკლები ადგილი რჩება დაბნეულობისა და პაუზისათვის. ამასობაში, სწორედ პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი
ახდენს განსაკუთრებით მწვავე დებატებს ინიცირებასა და ამგვარი დებატების შედეგად კონსენსუსის ძიებას. კრიზისი როგორც წესი სწრაფად გადაწყვტილებების მირების სურვილით აერთიანებს მხარეებს და დისკუსიასაც საინტერესოს ხდის. თუმცა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ელენე ხოშტარია გვიყვება, რომ მიუხედავად იმისა რომ „კრიზისის დროს, ყველა იღებს თავის წილ პასუხისმგებლობას ამ პროცესებზე. საქართველოში მოხდა საპირისპიროდ, ფაქტობრივად გაქრა სივრცე, გადაწყვეტილების მიღების. არ გახსნილა დისკუსია პარლამენტში, პარლამენტი გაქრა, ამ უმნიშვნელოვანესმა ინსტიტუტმა არ იმუშავა“.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
ვითარების გამოსწირება ვერც ახალი საკონსტიტუციო რეჟიმის პირობებში გახდა
შესაძლებელი და კრიზისი ერთმნიშვნელოვნად გამოჩნდა. პარლამენტმა, როგორც
უმაღლესმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ, რომელიც ახორციელებს კონტროლს
მთავრობის საქმიანობაზე, უბრალოდ არ იმუშავა.
დისკუსიისას გამოიკვეთა, რომ პანდემიას ქვეყანა შედარებით მობილიზებულად
შეხვდა, რაც ჩვენი ექიმების პროფესიულმა მაღალკვალიფიციურობამ და სწორმა
რეკომენდაციებმა განაპირობა. ხელისუფლებამაც მიიღო ეს რეკომენდაციები და
დაყვა მათ მოთხოვნებს, მაგრამ დემოკრატიის ხარისხის ხარჯზე. მაგალითად საკოორდინაციო საბჭო რომელსაც პრემიერი მართვისა და გადაწყვეტილებების მიღებისთვის იყენებდა სრულად არაკონსტიტუციური ორგანოა, რომელიც რაღაც შტაბს
უფრო წარმოადგენდა და იგნორირებულ იქნა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო,
რომელსაც კონსტიტუციურად ევალება კრიზისების მართვა. თუმცა ეს უკვირს
სანდრო ბარამიძეს.
„პარლამენტის მსჯელობის საგანი ჯერაც არ გამხდარა ქვეყნის ბიუჯეტი, მიუხედავად იმისა რომ ვიცით ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად შემცირდება. ვიცით იმიტომ რომ
პრემიერმა ასე გვითხრა და არა იმიტომ რომ საბიუჯეტო პროცესი მიმდიანრეობს
ქვეყანაში. მთავრობა გეგმავს 3 5 მილიარდის დახარჯვას, მაგრამ ეს როგორ აისახება ბიუჯეტში ეს არც პარლამენტმა და არც ჩვენ არ ვიცით. პარლამენტი, როცა
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ვერ ასრულებს თავის საკონსტიტუციო უფლებამოსილებას, რა გასაკვირი, რომ
სხბვას არც არავის, მაგალითად ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს არავინ არაფერი ჰკითხოს“ –
გვითხრა იუსიტიიც მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და საპარლამენტო
მდივანმა, სანდრო ბარამიძე.
სახელმწიფოში დემოკრატია მაშინ მუშაობს და სისტემა მაშინ არის სტაბილურია,
თუკი არსებობდეს მზაობა და ცოდნა იმის, თუ ვინ რას აკეთებს კრიზისის დროს. აღმოჩნდა რომ 2008 წლის ომმაც კი ბევრი ვერაფერი გვასწავლა ამ საკითხთან მიმართებაში. პარლამენტს ისიც არა აქვს გათვალისწინებული, ასეთ ვითარებაში, როგორ
მოახდინოს თავისი საქმიანობის ადაპტირება და საპარლამენტო ფუნქციის შესრულება. სამწუხაროდ არც საზოგადოებას აქვს მოთხოვნილება გაარკვიოს, რატომ მიატოვა პარლამენტმა ამ ვითარებაში, რაც თავისთავად უფრო უარესად წარმოაჩენს
ქვეყნის უმაღლეს არჩევით ორგანოს. სამწუხაროდ, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში
და არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში დავინახეთ იგივე მიდგომები, რომ დაზაფრული ადამიანები, ადვილად თმობენ საკუთარ უფლებებს. „კოვიდის გამო მოქალაქე მზადაა, თუ მას დაიცავენ ამ ეპიდემიისაგან, ადამიანის უფლებებს შეელიოს. კანონის უზენაესობის საკითხი ხშირად უჭირთ
პოსტსაბჭოურ სივრცეში. საჭიროა პრეცედენტების შექმნით გამყარდეს, ახალგაზრდა
ლიბელარულ-დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძვლები“ - ამბობს ელენე ხოშტარია.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
„ამ ტესტმა, ახალმა გამოწვევამ გვიჩვენა თუ როგორ ასანთის ღერებზე დგას ჩვენი
სახელმწიფო, თუმცა არის წარმატებები და გულწრფელად ვულოცავ, მათ შორის
პრემიერსაც ვულოცავ. მაგრამ ბევრი ხარვეზებიც დაგვანახა. პარლამენტი რომ განერიდებოდა ამ პროცესებს, ჩემთვის იყო ნათელი, მაგრამ საერთოდ შეაჩერებდა
მუშაობას ეს ვერ წარმომედგინა“
- ამბობს დავით უსუფაშვილი.
„კარგია რომ ხელისუფლება მიყვა სპეციალისტების რეკომენდაციებს, მაგრამ იქაც
იყო მათი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის მცდელობა. რაც შეეხება ფორმას,
პარლამენტი მთლიანად არის გამოთიშული ამ პროცესს, მხოლოდ მისი ფორმალური გამოყენება ხდებოდა იმის დამადასტურებლად, რაც უნდოდა ხელისუფლებას“
- აცხადებს ფრიდრიხ ნაუმანის
სამხრეთ კავკასიის ოფისის ექსპერტი შამილ შუგაევი.
კიდევ ერთ უცნაურობაზე მიანიშნებს საქართველოს პარლამენტი ყოფილი წევრი
თინათინ ხიდაშელი.
„მსგავსი უბედურებების ფონზე სახელისუფლებო პარტიები როგორც წესი ცდილობენ გაიამხანაგონ ოპოზიცია, სხვა არასამთავრობო ძალები. ყველა ღონეს მიმართავენ თანამონაწილენი გახადონ ამ პროცესის და მერე მარტოს არ მოუწიოთ პასუხისმგებლობის აღება და ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა. საქართველოს მთავრობამ კი პირიქით, საპარლამენტო სივრცეც კი ჩაკეტა.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი ის სახელისუფლო ფილოსოფიური ჩავარდნა, რომელმაც მოგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე. კრიზისში, პრობლემაში, ტრაგედიაშიც კი ურჩევნიათ მარტო დარჩნენ“
- კითხულობს თინათინ ხიდაშელი.
იმ ვითარებაში როდესაც პარლამენტი გაჩერებულია და ყველა სხვა დემოკრატიული
ინსტიტუტები პარალიზებული, ვითარების კიდევ უფრო დრამატულობაზე აკეთებს აქცენტს ანა დოლიძე, საქართველოს იუსიტიციის საბჭოს წევრი.
„კრიზისი არის გამოცდა დემოკრატიის. განვითარებული ქვეყნები და მათი მმართველები ცდილობენ განავითარონ ახალი ტექნოლოგიები, ზრუნავენ იმაზე, რომ
უფრო დისტანციური გახადონ ურთიერთობები და თანამშრომლობა. დღეს არის
ბრძოლა განვითარებულ სახელმწიფოებს შორის თუ ვინ გახდება ლიდერი ამ სფეროში. ამ დროს ჩვენი სახელმწიფო არის არქაული და ვერც დავასახელებ რომელი წლების ინსტიტუციური ტექნოლოგიების ტყვეობაში. ჩვენ არა მარტო ვართ ამ
ჭაობში არამედ დიდი ხნით გვემუქრება ამ ჭაობში ყოფნა, რადგან ჩვენი ეკონომისტების მართებული მტკიცებით, ტურიზმი, მხოლოდ გადაგვარჩენს და ის ვერ უზრუნველყოფს ჩვენს განვითარებას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენს ახალგაზრდობას სჭირდება“ –
ანა დოლიძე.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
ქვეყნის ეკონომიკა და საგარეო კურსი
სამწუხაროდ, კოვიდამდეც და ახლაც, არაერთი შემაშფოთებელი შეფასება მივიღეთ
ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისაგან, ქვეყნის საგარეო კურსი სულ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება. ქვეყანას, სადაც ხელისუფლება ახალისებს, ღიად რუსეთის
მომხრე პარტიებსა, თუ მოძრაობებს, სადაც მორღვეულია დემოკრატიული ინსტიტუტები, რთულია უწოდო ევროპის დიდი ოჯახისაკენ მიმავალი კურსის მატარებელი.
განვითარებული ქვეყნები მიგვითითებენ, რომ ოლიგარქიული მმართველობა, სადაც
ვერც პრემიერი, ვერც პრეზიდენტი ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ ოლიგარქის გარეშე, ყოვლად დაუშვებელია. უბრალოდ არ გამოვა, ხმამაღლა ილაპარაკო დემოკრატიის მშენებლობაზე და სინამდვილეში დიქტატურა ამყარო.
„გვაქვს ჩამოალიბებული აზრი, რომ ამ ხელისუფლებას არ მიჰყავს ეს ქვეყანა დასავლეთის მიმართულებით. ასეთი კურსის ცვლა შეიმჩნევა დღევანდელი პარლამენტის პირობებში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გადააყენეს გიორგი კვირიკაშვილი
და აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნდა ბიძინა ივანიშვილი. ანაკლიის პორტის პროექტის
ჩაგდება არის ერთი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი თუ როგორ შეგნებულად აფუჭებს ხელისუფლება გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ინტერესების გამოყენებას. ახლა კითხვაა, რამდენად შეცვლის კოვიდი მდგომარეობას. თუ 4-5 % განვითარების პირობებში ვერ დავეწეოდით მოწინავე ქვეყნებს და ახლა ლაპარაკია 5-5%
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
ვარდნაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ ტურიზმის ინდუსტრია, რომელიც ძალიან დიდ
წილს ფლობდა ქვეყნის შიდა პროდუქტში, განადგურებულია და წელს მისი აღდგენა
მთლიანად გამორიცხულია და რა იქნება ჯერ არავინ არ ვიცით“ - სანდრო ბარამიძე.
შამილ შიღაევი კი ერთმნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ „ნდობა მოიპოვება თანამშრომლობით და გაკეთებული საქმეებით. რასაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს, არის
ანტიდასავლური, ანტიევროპული და ანტიევროკავშირული. ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ
რაც კეთდება ამაზე მიუთითებს. შესაბამისად, ამ ადამიანების ნდობა არის დაკარგული საერთაშორისო პარტნიორებთან. ნდობის ლიმიტი ამოწურულია და ლობი არ გამოუვათ, რაც უნდა მოინდომონ“.
არჩევნები - ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის საშუალება
2020 საპარლამენტო არჩვენების წელია. ჯერ კიდევ ბუნდოვანია როგორ და რა პირობებში წარიმართება არჩევნები, თუმცა მთელი ოპტიმიზმი სწორედ ამ მოვლენისკენ
არის მიპყრობილი. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის ქონა
რყვნის მმართველ პარტიებს და სახეზე გვაქვს ხელისუფლების უზურპაცია, უკვე მერამდენედ. დროა შეცდომებზე ვისწავლოთ და ეს ძვირფასი დრო ( პანდემიამ კიდევ
უფრო ნათლად დაგვანახა დროის სიმწირე), დავუთმოთ ქვეყნის მშენებლობას, წინსვლას. დროა გავაკეთოთ გონივრული არჩევანი, არა ვინმეს მოსაცილებლად, არამედ ახლის, განახლებული, უკეთესის ასარჩევად.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ იმედებსა და პროცესზე
ჩვენი ვებინარის სპიკერები აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ მოახერხა და დაკარგა ნდობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ ეს არ
უნდა იყოს ქვეყნის მიმართ უნდობლობის გამომწვევი. ამიტომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიულად წარიმართოს არჩევნები და ხსნა კოალიციურ მმართველობაშია. ასეთი
შედეგის მიღებას, კი ყოველდღიური შრომა და დიდი მონდომება სჭირდება. მის გარეშე ვერ შეცვლი იმას, რისი შეცვლაც გინდა.
- ანა დოლიძე:
„ჩვენი და ჩვენი მოსახლეობის პრობლემა ისაა, რომ ჰგონიათ, რომ ოთხ წელიწადში ერთხელაა არჩევნები და მორჩა. არა, არჩევნები არის ყოველდღე. არჩევანი უნდა გავაკეთოთ იმ ჭაობსა და მომავალს შორის, რომლისკენაც მივდივართ“.
- შამილ შუგაევი:
„ყოველდღიური რეჟიმი უნდა განაგებდეს პოლიტიკოსების და ამომრჩევლების
ურთიერთობებს და მათ სამომავლო გადაწყვეტილებების მიღებას სწორედ ეს ყოველდღიური ურთიერთობები განაგებენ. მოქალაქეებმა უნდა გამოვაცხადოთ,
რომ ჩვენც აქ ვართ და შეგვიძლია საქმის გაკეთებაც და არჩევანის გაკეთებაც“.
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
- თამარ კორძაია:
„არჩევანის თავისუფლება არის ძნელი, ჩვენ სხვაგან ვეძებთ დამნაშავეს. პოლიტიკოსმა უნდა შეპირდე ამომრჩევლებს ის, რაც შეგიძლია გააკეთო. ისინი ითხოვენ შესაძლებლეზე მეტს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა შევპირდეთ, რომ ის ხვალ გახდება მილიონერი.
დასავლური აზროვნება ჩვენში უნდა გავაჩინოთ და არა თავს მოვახვიოთ ვინმეს“.
-დავით უსუფაშვილი.
„ბრძოლის ენერგია საკმარისი დაგვრჩა. მაგრამ რის ფასად, რის ხარჯზე. რამდენი
დრო და ენერგია იფლანგება. რამდენი მოცემული შანსის გაფლანგვა მოხდა. ავტობანი სამჯერ მეტი იქნებოდა, მშპ სამჯერ მეტი იქნებოდა, დასაქმებულთა რაოდენობა
სამჯერ მეტი იქნებოდა და ა. შ. რა თქმა უნდა ქვეყნის პრესტიჟზე აისახება. როცა ხდება ხელისუფლების ჯიბეში ჩადების მცდელობები, ეს რამდენიმე წლის განმავლობაში
რჩება მეხსიერებაში.. ვერ გამოვიყურებით ყოჩაღად, მაგრამ კიდევ არის შანსი“.
საპატრიარქოს როლი კოვიდ პანდემიის პირობებში
კიდევ ერთი საკითხი რომელიც დისკუსიის დროს გამოიკვეთა კრიზისის დროს საპატრიარქოს საქმიანობდა მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები იყო. დისკუსიის მონაწილეებმა გაიხსენეს, რომ მიუხედავად იმისა რომ პანდემიის მძვინვარების პროცესში, მაშინ, როდესაც პარლამენტი ფაქტიურად გაჩერებული იყო, ამას ხელი არ შეუშლია დაჩ-
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კოვიდ-19 - როგორ შეხვდა ქართული დემოკრატია პანდემიის გამოწვევებს?
ქარებით წესით მიეღოთ კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს
მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსთვის ტყის მასივის საკუთრებაში გადაცემა ხდება შესაძლებელი. საუბარია “ტყის კოდექსში” შემავალ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც, მართლმადიდებელ ეკლესიას შეეძლება, ყველა ეკლესია-მონასტრის გარშემო 20 ჰექტრამდე ტყე იყიდოს და კერძო საკუთრებად დაიკანონოს.
„ხაზგასმითი სახეზეა შერჩევითობა და უთანასწორობა. როდესაც ეკლესიის წინ
ყვავილის გამყიდველს აჯარიმებენ და ნებისმიერი სასულიერო პირი ყველანაირ
კანონზე მაღლა დგას, ეს თავისთავად დიდი ზიანის მომტანი იქნება, ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოსთვის“ - ელენე ხოშტარია.
თუმცა ეს არ ყოფილა ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეკლესიამ სწორედ პანდემიის პირობებში გადაწყვიტა საკუთარი ძალის დემონსტრირება. „პანდემიის პროცესში აშკარა გახდა ეკლესიის ზეგავლენა სახელმწიფოზე და მუქარის ტონით საუბარი.
თუ აქამდე ვფიქრობდით, რომ ისინი თანამშრომლობდნენ, ახლა აშკარა გახდა, რომ
ხელისუფლება იმდენად სუსტია, რომ ცდილობს საპატრიარქოს კეთილგანწყობა
მოიპოვოს, საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად“ –
იხსენებს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს განვითარებულ მოლენებს პარლამენტის კიდევ ერთი ყოფილი წევრი, თამარ კორძაია.

ვართ რეალობაში, როდესაც შეიძლება „ამბიონზე, რომელიმე მეუფე უფრო განიხილავდეს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, ვიდრე პარლამენტი“ - დააზუსტა სანდრო ბარამიძემ.
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სრული
ვიდეომასალის სანახავად
ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს

