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ბიმურზა დადეშქელიანი-აფრასიძე 
 

რუსეთის იმპერიის ეთნიკური პოლიტიკა 
 

ქართულ სახელმწიფოს, მის არსებობას რუსეთის იმპერია 

სხვადასხვა თეორიების, კონცეფციების გამოყენებით ებრძოდა. 

აღსანიშნავია, რომ „საქართველო მცირე იმპერიის“ სახაროვის 

კონცეფცია სრულ თანხვედრაში იყო რუსული იმპერიის არქი-

ტექტორების ალექსანდრე პირველის, დეკაბრისტების, ალექსან-

დრე მეორის, სტალინის, გორბაჩოვის, პრიმაკოვის, დუგინის, 

პუტინის, ჟირინოვსკის გეგმებთან. 

მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიამ გადაწყვიტა, მდინარე 

ყუბანის შესართავიდან ფოთამდე, შავი ზღვის სანაპირო რუსი 

სამხედროებით დაესახლებინა და ადგილობრივი მოსახლეობი-

საგან კავკასიია დაეცარიელებინა. ამ გეგმას ალექსანდრე მეორე 

ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდით და მასიურად გადა-

სახლებით ახორციელებდა. ასე დაცალეს სოჭი-ადლერ-ტუაფსეს 

სანაპირო ზოლი ჩერქეზი და უბიხი მოსახლეობისგან, რომლე-

ბიც მასიურად გადაასახლეს თურქეთში. იგივე გაგრძელდა 

აფხაზეთის სანაპირო ზოლში. კავკასიელი მუჰაჯირების გა-

სახლება თურქეთში და თურქეთიდან სომეხთა და ბერძენთა 

ჩამოსახლება ორივე იმპერიის ინტერესში შედიოდა, რაც 

სამწუხაროდ წარმატებით განხორციელდა. მათ ადგილზე 1864-

69 გადაასახლეს ათიათასობით ჩერქეზთა ოჯახი და დემოგრა-

ფიული სურათი ასე შეცვალეს. 

1864 წლიდან 1869 წლამდე ჩატარებული გენოციდის 

შედეგები: 

შაფსუღები იყვნენ 300 000, დარჩა 1983 კაცი 

აბაძეხები – 260 000, დარჩა – 14 660 

ნათუხაელები – 240 000 დარჩა – 175 

თემირღოელები – 80 000, დარჩა – 3140 

ბჟედუღები – 60 000, დარჩა – 15 263 

მახოშეველები – 8 000, დარჩა – 1204 

ადამიელები – 3000, დარჩა – 230 

უბიხები – 74 000, დარჩა – 0. 

დაახლოებით ასი ათასი ჟანეველებისა და ხაკუჩებისაგან 

ცოცხალი არ დარჩენილა არცერთი (დადეშქელიანი-აფრასიძე, 

2006: 5; Дроздов: 1877: 134). 
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რუსეთის იმპერიის ეს გეგმა დეკაბრისტების (პავლე 

პესტელი) მიერ მიღებულ კონსტიტუციაში იყო თავის დროზე 

ასახული, რომლის მეორე და მესამე მუხლებში ნათქვამია: „2. 

დაიყოს კავკასიიის ყველა ხალხი ორ ჯგუფად: მშვიდობიანებად 

და შფოთიანებად. პირველნი დატოვონ თავისსავე საცხოვრისში 

და დაუმყარონ მათ რუსული მმართველობა და წყობილება, 

ხოლო მეორენი ძალდატანებით გადაასახლონ შიდა რუსეთში 

და დაფანტონ მცირერიცხოვან ჯგუფებად ვოლოსტებში; 3. 

შემოიყვანონ კავკასიის მიწაზე რუსი მოსახლეობა და დაურიგოს 

მათ აქედან გადასახლებულთა მიწები. ამ საშუალებით კავკა-

სიაში წაშალონ ყველანაირი ნიშანწყალი წინანდელი მკვიდრი 

მოსახლეობისა და გადააქციონ ეს მხარე წყნარ და კეთილ-

მოწყობილ რუსულ ოლქად“ (პესტელი, 1906: 8). (ქართველთა 

ნიშანწყალის გაქრობას დღესაც გამუდმებით ცდილობენ 

გუდაუთის, ილორის, ბედიის ქართულ მონასტრებში, რაც ერთ-

მორწმუნეობის პრინციპის არავითარ ჩარჩოებში არ ჯდება; 

არაფერს ვამბობთ ვანდალიზმზე, როგორც დანაშაულზე).  

1880 წელს რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ 

აფხაზი ერი ოფიციალურად გამოაცხადა დამნაშავე ხალხად 

(1877-78 წწ. ანტიიმპერიული აჯანყების მოწყობის გამო). ეს 

ბრძანებულება უკრძალავდა ზღვისპირას, გზების მახლობლად, 

სოხუმში, გუდაუთაში, ოჩამჩირეში დასახლებას. ქართველი 

ერის გათიშვის მიზნით მეგრულისა და სვანურისათვის რუსულ 

გრაფიკაზე დაფუძნებული ანბანის შექმნის მცდელობაც იყო. 

იგივე მეორდებოდა აფხაზური ენისათვისაც, აფხაზებში მიმ-

დინარეობდა ანტიქართული პროპაგანდა. რუსი შოვინისტი 

მეცნიერები ამტკიცებდნენ, რომ მალე აფხაზური ენა გაქრებოდა 

და შესაბამისად მოხდებოდა აფხაზების ასიმილაციაც. იმის გამო, 

რომ აფხაზებს 1905-07 წწ. რევულიცაიში მოანწილეობა არ 

მიუღიათ, ცარიზმმა გააუქმა ბრძანება დამნაშავე ერის შესახებ 

და აფხაზებს ეს სტატუსი მოეხსნათ. საპასუხოდ ქართველებს 

დაუწესეს ის შეზღუდვები, რაც მანამდე აფხაზებს ჰქონდათ, რი-

თაც ხელოვნურად დაძაბეს ქართველებსა და აფხაზებს შორის 

ურთიერთობა. საბჭოთა ხელისუფლება აგრძელებდა ორ მოძმე 

ხალხებს შორის დაპირისპირების პოლიტიკას. ქართველებისა 

და აფხაზებისთვის „პრივილეგიების“ მონაცვლეობით მინი-

ჭებით, ხან ერთ მხარეს იმადლიერებდა და ხან მეორეს. 

აფხაზების პრივილეგიების წლები იყო მეოცე საუკუნის 20-30-
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იანი, 50-იანი, 70-80-იანი წლები, დანარჩენ დროს ქართველები 

იყვნენ „პრივილეგირებულნი“. ასე მაგალითად, 80-იან წლების 

სტატისტიკას თუ გადავხედავთ ყველა პრესტიჟულ თანამ-

დებობებზე, ასევე ყველგან პირველი პირები მხოლოდ აფხაზები 

იყვნენ, მეორე პირების როლში ქართველები, სომხები, რუსები, 

რაც უკიდურესად ძაბავდა ერებს შორის ურთიერთობებს. 

ლიხნის ყრილობის მსგავსი რამ გაიმართა 1917 წელსაც (მაშინაც 

საქართველო დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა). საყურად-

ღებოა გიორგი შერვაშიძის (აფხაზეთის უკანასკნელი მთავარი, 

კონსტანტინე დადეშქელიანის ცოლისძმა) გამოსვლა ე.წ. 

„აფხაზი ხალხის ყრილობაზე“ - 1917 წლის 8 ნოემბერს. 

„ყრილობის“ მკვეთრად გამოხატულმა ანტიქართულმა პათოსმა 

ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეთა პროტესტი გამოიწვია. 

გიორგი შერვაშიძემ აფხაზურ ენაზე მიმართა „ყრილო-

ბის“ მონაწილეებს, აუხსნა მათ რუსეთში განვითარებული 

მოვლენების არსი, მიულოცა თავისუფლების მოახლოება და 

საფრთხეზე მიუთითა: „თქვენ თქვენს უფროს ძმებს მიჰყევით, 

მათთან ერთად იმოქმედეთ და იბრძოლეთ თავისუფლების 

მოსაპოვებლად და შესანარჩუნებლად. ვიცი, ზოგიერთებს არ 

მოეწონებათ ჩემი ასეთი აზრი, რადგან ისინი მოსკოვისაკენ 

იყურებიან, მე კი – თბილისისაკენ. სხვა გზა არ არის და არც 

ყოფილა აროდეს აფხაზეთისათვის, გარდა საქართველოსთან 

მჭიდრო კავშირისა და მასთან ყოფნისა განუყრელად ჭირში და 

ლხინში“. ამ ამბიდან სულ რაღაც სამ თვეში - 1918 წლის 19 თე-

ბერვალს - საქართველო შეძრა სოხუმიდან მოსულმა ცნობამ, 

რომ დიდი მამულიშვილი გარდაიცვალა. ეროვნულ-განმათავი-

სუფლებელი ბრძოლის დროს, ლიხნის ყრილობა იყო ქართველი 

და აფხაზი ხალხების წინაღმდეგ კარგად დაგეგმილი პროვო-

კაცია, რომლის გამოძახილი იყო აპრილის პირველ რიცხვებში 

ანტიაფხაზური გამოსვლა (რაც მხოლოდ იმპერიის შენარ-

ჩუნების მსურველებს აწყობდათ და ეწინააღმდეგებოდა ამ ორი 

ხალხის მისწრაფებებს). მოსკოვის ეს პროვოკაცია ჩაშალეს 

ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ, როდესაც ეს გამოს-

ვლა 1989 წლის 4 აპრილს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის მოთხოვნაში გადაზარდეს (აფხაზეთის წინააღმდეგ 

არსებული ყველა ლოზუნგი აპრილის მანიფესტაციებიდან 

გაქრა). 
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საინტერესოა ქართველი და აფხაზი დიდი მოღვაწეების 

ურთიერთობაც... კონსანტინე გამსახურდიას „მთვარის მოტაცე-

ბის“ ერთ–ერთი გმირის თარაშ ემხვარის პროტოტიპი, აფხაზე-

თის ავტონომიური რესპუბლიკის ეროვნული მთავრობის პირ-

ველი თავმჯდომარე და საქართველოს დამფუძნებელი კრების 

წევრი არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარი საფრანგეთში, ლევილის 

ქართველთა სასაფლაოზე განისვენებს. 1927-1933 წლებში 

არზაყან ემუხვარი ხელმძღვანელობდა ქართულ კოლონიას პრა-

ღაში, მეგობრობდა მიხეილ და ლიდია უბირიებთან და მათ 

ოჯახში პოულობდა სულიერ სიმშვიდეს. 

1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აქტს ხელი მოაწერეს აფხაზებმა ვარლამ შერვაშიძემ და არზაყან 

ემუხვარმა. აფხაზეთის ავტონომიის აქტი მიიღეს 1919 წლის 20 

მარტს - „პუნქტი 1) აფხაზეთი შედის საქართველოს დემოკრა-

ტიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში როგორც მისი ავტონო-

მიური ერთეული“. ამ აქტზე ხელისმომწერ აფხაზ არზაყან 

ემუხვარს სტალინმა და ნესტორ ლაკობამ სიკვდილი მიუსაჯეს. 

განაჩენი ნკვდმ აღასრულა 1930-იან წლებში პარიზში. 1939 წლის 

მარტის დამდეგს, მეგობრების თხოვნით, რათა უფრო ახლოს 

გასცნობოდა განმათავისუფლებელი მოძრაობის მიმდინარეო-

ბას და მასში უშუალო მონაწილეობა მიეღო არზაყან ემუხვარი 

პარიზს გაემგზავრა. მას დიდი სიხარულით შეხვდნენ მეგობრე-

ბი: აკაკი ჩხენკელი, კონსტანტინე კანდელაკი, გრიგოლ ურატაძე 

და სხვები. პარიზში არზაყან ემუხვარი ყველასთვის მოულოდ-

ნელად 1939 წლის 24 მარტს სისხლის მოწამვლით კლოდ 

ბერნარის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. არსებობს ეჭვი, რომ ის 

ბოლშევიკების აგენტებმა მოწამლეს.  

არზაყან ემუხვარის ემიგრაციაში წასვლის შემდეგ ცხოვრება 

ძალიან გაუჭირდა საქართველოში დარჩენილ მის ოჯახს. 

არზაყანმა მომავალი მეუღლე მარიამ მიხეილის ასული ჩიკვაიძე 

(1880–1943 წწ.) ქუთაისში სწავლისას გაიცნო, 1902 წელს შეუღლ-

დნენ და ჯვარი პეტრე-პავლეს ეკლესიაში დაიწერეს. აფხაზეთში 

მარიამი სათავეში ედგა ქართული ენის სწავლებას. წყვილს სამი 

შვილი შეეძინა: უფროსი ვაჟი 1908 წელს დაბადებული 

ვლადიმერი (კუჭიკო) 1937 წლის რეპრესიებს შეეწირა, შუათანა 

პატარაობაშივე გარდაიცვალა, გივი ემუხვარი (1921-2000 წწ.) კი 

მუდმივ დევნასა და შევიწროებას განიცდიდა. ერთხანს, სამ-

შობლოდან გადახვეწილი, რუსეთში იმალებოდა. იქვე შეირთო 
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მეუღლე ლუდმილა მიხეილის ასული კოვალენსკაია, რომელ-

თანაც ერთადერთი ასული მარინე ემუხვარი შეეძინა. მარინე 

ემუხვარი მეუღლესთან ამირან ხაჭაპურიძესა და ვაჟიშვილ 

დავითთან ერთად სანკტ-პეტერბურგში ცხოვრობს და მოღვა-

წეობს. 

კონსტანტინე გამსახურდიამ არზაყან ემუხვარის ვაჟს, 

ვლადიმერ ემუხვარს წერილი მისწერა: 

„ჩემო პატარა ემუხვარო! 

ჩემს ნაწარმოებში „მთვარის მოტაცებაში“ შენი მამის 

პროტოტიპად მთავარი გმირი, რომელშიდაც მე ჩემი სიყრმის 

მეგობარი კეთილი აფხაზი არძაყან იგივე დიმიტრი ემხვარი 

გამოვხატე, რომელთანაც გავატარე პარიზში ჩემი ცხოვრების 

ყველაზე ტკბილი დღენი. 

ენგურის დიდ ზვირთებთან ბრძოლაში დავამარცხე, ვინაი-

დან მისი მიზნების განხორციელება არ ძალმიძდა. გიჟი ენგურის 

ზვირთებთან შეკაჟება ეს მისი იდეების შებრძოლება იყო მის 

იდეალისა და არსებული მიმდინარეობისა მომიტევეთ...“ (სი-

გუა, 2011). 

გენერალ პასკევიჩს (ამ პასკევიჩმა 20 ათასი მუსულმანი 

ქართველი გაანადგურა და 55 ათასი კი თურქეთში გაასახლა... 

მათ ადგილზე ჩამოასახლეს 30 000 სომეხი, ბერძენი და ჯავახეთ-

ში შეცვალეს დემოგრაფიული სურათი) ნიკოლოზ პირველმა 

რუსეთ-თურქეთის ომის (1828-29 წწ.) წარმატებით დასრულების 

შემდეგ ახალი დავალება მისცა: „დაამთავრეთ რა ამრიგად ერთი 

დიდებული საქმე, მოგელით მეორე, პირდაპირი გაგებით უფრო 

მნიშვნელოვანი – ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა სრული 

განადგურება“. 

სახაროვამდე სტალინმა გამოაცხადა საქართველო მცირე 

იმპერიად, რაც აისახა მის ყალბ და მტრულ განსაზღვრებებში: 

„ქართველები მებრძოლი შოვინისტები არიან – ისინი საშინლად 

ავიწროებენ სხვებს: სომხებს, აზერბაიჯანელებს, აფხაზებს, 

აჭარლებს, ოსებს; ქართველები არა ეროვნება, არამედ კონგლო-

მერატია; საქართველოს არ შეუძლია რუსეთის გარეშე არსებობა“. 

სტალინმა საინგილოს აზერებისთვის გადაცემით დაიწყო ქარ-

თების მიერ დაპყრობილი ინგილოების „განთავისუფლე-

ბა“ (საინგილოს აზერბაიჯანისთვის გადაცემაზე ხელი სტალინს 

აქვს ხელმოწერილი), შემდგომ ეს გააგრძელა შევარდნაძემ 

აფხაზებისა და ოსების „განთავისუფლებით“. 
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იმპერიის დეზინფორმაციის მანქანა ქართველებს ცილს 

სწამებდა, თითქოს მათი ლოზუნგი იყო „საქართველო ქართვე-

ლებისათვის“ (როდიონოვი - 9 აპრილის ტრაგედიის ავტორი), 

პირველად „იზვესტიაში“ გაჩნდა ტერმინები „ზვიადისტები“, 

„პროვინციალური ფაშიზმი“, შემდეგ „ბუნკერი“ რათა გაეიგივე-

ბინათ ეროვნული ხელისუფლება ფაშიზმთან, ხოლო მხარ-

დამჭერები კერპთაყვანისმცემლებად მოენათლათ. 

ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ 1989 წლის 4 

აპრილის აქციის მონაწილეებს შეაცვლევინეს ეროვნებათშორისი 

დაპირისპირების ლოზუნგები (რაც მხოლოდ კრემლის წის-

ქვილზე ასხამდა წყალს) და ერთადერთი, დამოუკიდებლობის 

მოთხოვნა დარჩა აქციაზე, რის გამოც კრემლი 1989 წლის 9 

აპრილს სასტიკად გაუსწორდა აქციის მონაწილეებს. 

აღსანიშნავია ასევე, გორბაჩოვის სატელეფონო მუქარა 

პრეზიდენტ ზ. გამსახურდიასადმი: „საქართველოს საბჭოთა 

კავშირიდან შეუძლია გავიდეს, მაგრამ სამხრეთ ოსეთისა და 

აფხაზეთის გარეშე“-ო. 

სახაროვის „საქართველოს მცირე იმპერიის“ კონცეფციის 

საფუძველზე იქნა მიღებული რუსეთის იმპერიის დაკვეთით 

პრაღის 24-ე რეზოლუცია ქართველთა მიერ ვითომდა 

ეროვნული უმცირესობების შევიწროებისა და ოსთა გენოციდის 

შესახებ. აფხაზების და ოსების „განთავისუფლების“ შემდეგ 

რუსულ გეგმაშია სვანების, მეგრელების (პუტინის ყოფილი 

მრჩეველი დუგინი ამას საჯაროდ აცხადებს), აჭარლების, 

ჯავახების და სხვათა გამოყოფა ქართული სახელმწიფოს 

ლიკვიდაციამდე (დადეშქელიანი-აფრასიძე, 2016: 9). 
სახაროვის „მცირე იმპერიის“ კონცეფციას წინ უძღოდა 

რუსეთის ცარიზმის და საბჭოთა იმპერიის ენობრივი პოლიტიკა; 
„რუსი მოხელეები შეეცადნენ, ქართველთა ნაწილისთვის გაეუც-
ხოებინათ წინაპართა მიერ შექმნილი დედა ენა და კუთხური 
კილოები უმწერლობო ენებად გამოუცხადეს მათ (ი. ვოსტორ-
გოვმა, ქ. პატკანიანმა); რუსეთის იმპერიის მიზანი იყო 
სხვადასხვა კილოზე მოლაპარაკე საქართველოს კუთხეების 
ქართველობა ცალკეულ ერებად წარმოედგინა“. 

ბოლშევიკების იდეოლოგი ი. ჟვანია ამბობს: „რატომ არ 
არსებობს მეგრული ნაცია? — კითხვას სვამს იგი, - სამეგრელოს 
ხომ ყველა ის თავისებურება გააჩნია, რისგანაც იქმნება ნაცია: 1. 
კულტურისა და ყოფის ერთობა; 2. ტერიტორია, 3. ეკონომიკური 
ურთიერთობა; 4. ენა და ა.შ.“ (გამსახურდია, 1976: 5). 
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მოკლედ დღესაც გრძელდება იგივე რუსული პოლიტიკა 

ჰერეთის, საინგილოს, აფხაზეთის, სამაჩაბლოს, ქსნის საერისთა-

ვოს, დვალეთის, სამურზაყანოს, დალის სვანეთის (სანიგეთის) 

შემდეგ სამეგრელოს, აჭარის, სვანეთის, ჯავახეთის განთავისუ-

ფლებისა ქართებისაგან და რუსეთის საზღვრის უშუალოდ 

თურქეთთან გადატანისა (იხილეთ რუსი პოლიტიკოსის ჟირი-

ნოვსკის განცხადებები).  

საქართველოში 1990-91 წწ. არ ირღვეოდა ეროვნული 

უმცირესობების უფლებები, კონსტიტუციაში ჩაიწერა საერთა-

შორისო სამართლის უპირატესობა ადგილობრივთან შედა-

რებით ადამიანის უფლებების საქმეში, წარმატებით მიმდინა-

რეობდა აფხაზთა ერთიან ქართულ სივრცეში ინტეგრაციის 

პროცესი, 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო სახალხო 

რეფერენდუმში 3 657 477 ამომრჩევლიდან 3 295 493 ამომრჩევ-

ლის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ-

ლობის აღდგენისათვის ხმის მიცემა უდიდესი სამართლებრივი 

აქტი გახლდათ. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და-

მოუკიდებლობის აღდგენას ხმა მისცა რეფერენდუმში მონა-

წილეთა 97,73%-მა ანუ ამომრჩევლების საერთო რაოდენობის 

59,84%-მა, მათ შორის ქ. სოხუმში კენჭისყრაში მონაწილეთა 

96,6%-მა, ანუ ამომრჩევლების საერთო რაოდენობის 64, 02%-მა, 

გულირიფშის რაიონში 97, 85%-მა (83, 52% ცნობისთვის ქარ-

თველთა რაოდენობა 52, 71%, სომხები-25, 3%, რუსები 13, 81%), 

ოჩამჩირის რაიონში 91,1%-მა (54,27%), სოხუმის რაიონში 94, 

44%-მა (60, 61%), გალის რაიონში 99, 71%-მა (97, 39%), გაგრაში 

94, 01%-მა (დადეშქელიანი-აფრასიძე, 2006: 5-11).  

1991 წელს აფხაზთა და ქართველთა ორმხრივმა კომისიამ 

(რუსების გარეშე) შეიმუშავა ახალი დროებითი საარჩევნო 

კანონი, რომლის მიხედვითაც აფხაზურ მხარეს ეძლეოდა დეპუ-

ტატის 28 ადგილი (43%), წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 40, 

7%-ის ნაცვლად, ქართული დეპუტაციისთვის გამოიყო 26 

ადგილი (40%), წინა მოწვევის უმაღლესი საბჭოში 37, 9%-ის 

ნაცვლად. სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს რჩებოდათ 11 

ადგილი ანუ 17%-ი, წინა მოწვევის 21, 4%-ის ნაცვლად. საქარ-

თველოს „კონგრესის“ ანტიეროვნული საქმიანობამ (არჩევნების 

ბოიკოტირებამ) ქართველებს 11 ადგილიდან 3 ადგილი დააკარ-

გვინა და ქართული ორიენტაციის დეპუტაციის მაჩვენებელმა 

შეადგინა 47, 6%-ი აფხაზეთში ქართული მოსახლეობის პროცენ-
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ტული მაჩვენებელი ნაცვლად 52, 4%-ისა (წინა მოწვევის 

უმაღლეს საბჭოში ქართული ორიენტაციის დეპუტაციამ შეად-

გინა 37, 9%-ი ანუ 10%-ით გაიზარდა ქართული დეპუტაციის 

რაოდენობამ უმაღლეს საბჭოში) ორმხრივი კომისიის შეთან-

ხმებით ქართული მხრიდან უნდა დანიშნულიყო მთავრობის 

თავმჯდომარე, ძალოვანი მინისტრები (შსს, უშიშროება) და 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. კონსტიტუ-

ციური ცვლილებებისთვის საჭირო იყო ხმების ორი მესამედი 

ანუ 43 ხმა, ეს მაშინ, როცა აფხაზები ფლობდნენ 36 ხმას. ამავე 

დროს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს საქართველოს 

კონსტიტუციის 121-4 მუხლის მე-13 პუნქტით უფლება ჰქონდა 

შეეჩერებინა ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

მიერ მიღებული აქტების მოქმედება, თუკი ისინი ეწინააღმ-

დეგებოდნენ საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციას და 

კანონებს. ამ კანონმა განმუხტა კრემლის მიერ აფხაზეთში 

შექმნილი დაძაბული ვითარება, აფხაზეთის კონფლიქტი 

თავიდან აგვაცილა... (ამ დაძაბულობის შექმნაში მონაწილეობ-

დნენ ქართველი „კონგრესმენები“, რომლებიც ცრუ კინო-ფოტო 

მასალებით, პრაღის 24-ე რეზოლუციით „ამტკიცებდნენ“ ქარ-

თველების მიერ ოსების „გენოციდს“, აფხაზებისა და სხვა 

ეთნიკური ჯგუფების შევიწროებას, ამყარებდნენ გორბაჩოვ-

სახაროვ-მამარ-დაშვილის მითს საქართველოს მცირე იმპერიის 

შესახებ) 28-26-11- დროებითი საარჩევნო კანონის მეშვეობით 

ქართველებმა და აფხაზებმა დიპლომატიური გამარჯვება 

მოიპოვეს მოსკოვზე, რადგან: 1. თავიდან იქნა აცილებული 

აფხაზეთში კონფლიქტი „ადგილობრივი მოსახლეობის გენო-

ციდი და ქართველთა ეთნიკური წმენდა. 2. აფხაზებისთვის 

მოსახლეობის 17%-ის მიერ 43%-ი ადგილების მოპოვებით 

განეიტრალდა მითი „მცირე იმპერიის“ შესახებ. 3. აფხაზეთში 

მართვის ბერკეტებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება 

ფლობდა. 4. აფხაზეთში არჩევნების მაგალითზე ჩრდილო 

კავკასიაში დაიწყო ავტოქთონი მოსახლეობის „თვითგამორ-

კვევის“ პროცესი, დაჩქარდა „კავკასიური სახლის“ მშენებლობა. 

რუსეთმა იგრძნო რა კავკასიის დაკარგვის საფრთხე, 1992 წელს 

მოახდინა თბილისში სამხედრო გადატრიალება ადგილობრივი 

კრიმინალების მეშვეობით და 1992 წელს მისი მარიონეტების 

ხელით კონფლიქტის პროვოცირება. კიტოვანმა, არძინბამ, 

შევარდნაძემ აფხაზეთში კონფლიქტის გაჩაღებით გაყიდეს 
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აფხაზი, ქართველი და აფხაზეთი მიყიდეს რუსეთს, საქარ-

თველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია მოკლეს, 30 000 

ადამიანი დაიხოცა, 300 000 აყარეს აფხაზეთიდან, სამეგრელო 

ხუთგზის დალაშქრეს, გადაწვეს სოფლები, 1 500 000 ქართველი 

საქართველოდან გააქციეს, ჩააბნელეს და ძაძებით შემოსეს 

მთელი საქართველო, 20 მილიარდი დოლარი ანაბრებით 

აართვეს მოსახლეობას, გააპარტახეს ეკონომიკა. სამწუხაროდ, ამ 

ომის პროვოცირებამ დიდად დააზარალა, როგორც აფხაზი, ისე 

ქართველი ერი. ომის შედეგები დამღუპველია მთლიანად 

საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის, რომლის აღმოფხვრა 

შესაძლებელია მხოლოდ ქართველთა და აფხაზთა ინტეგრა-

ციაში. საქართველოს პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია ასე 

მიმართავდა აფხაზებს: „აფხაზთა და ქართველთა ძმობა 

უხსოვარ დროიდან იწყება. ჩვენი საერთო კოლხური წარმოშობა, 

გენეტიკური ნათესაობა ჩვენს ხალხებსა და ენებს შორის, 

საერთო ისტორია, საერთო კულტურა გვავალებს დღეს დიდ 

დაფიქრებას ჩვენი ხალხების მომავალ ბედი-ღბალზე. ჩვენ ერთ 

მიწა-წყალზე ვცხოვრობდით მუდამ და ერთმანეთის ჭირ-ვარამს 

ვიზიარებდით. ჩვენ საერთო სამეფო გვქონდა საუკუნეთა 

განმავლობაში. ერთ ტაძარში ვლოცულობდით და ერთ ბრძო-

ლის ველზე ვიბრძოდით საერთო მტრების წინააღმდეგ. აფხაზი 

მუდამ ამაღლებული, რაინდული კეთილშობილების სიმბოლო 

იყო ქართველის ცნობიერებაში“ (აფრასიძე... 1994: 4-5). 

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დამოუკიდებ-

ლობის აღდგენას ხმა მისცა რეფერენდუმში მონაწილეთა 97, 

73%-მა, ასევე დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლია-

ნობის სიმბოლოს ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევას 

ხმა აფხაზთა უმრავლესობამ მისცა, 28-26-11- დროებითი 

საარჩევნო კანონის მეშვეობით აფხაზებისთვის მოსახლეობის 

17%-ის მიერ 43%-ი ადგილების მოპოვებით განეიტრალდა მითი 

„მცირე იმპერიის“ შესახებ, თავიდან იქნა აცილებული აფხაზეთ-

ში კონფლიქტი ადგილობრივი მოსახლეობის გენოციდი და ქარ-

თველთა ეთნიკური წმენდა. ეს იმპერიაზე მოპოვებული დიდი 

გამარჯვება იყო (დადეშქელიანი-აფრასიძე, 2006: 20-50). 
აფხაზების, ოსების, სომხების, აზერბაიჯანელების დიდმა 

უმრავლესობამ რეფერენდუმში ხმა მისცა საქართველოს დამოუ-
კიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. დამოუკიდებელი 
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი ეყრდნობოდა 
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საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შემუშავებულ პრინ-
ციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას, ერთა თვითგამორკვევის 
პრინციპებს (1975 წელს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ 
კოსტავამ შექმნეს ადამიანის უფლებების დამცველი „ჰელსინკის 
ჯგუფი“), ითვალისწინებდა ზოგადსაკაცობრიობო ღირებეუ-
ლებებს. ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებისათვის პოლიტი-
კური ორიენტაცია წმიდა სახით არ იყო ან ევროპა ან ამერიკა, 
არამედ საქართველოს მოიაზრებდა ერთიან კავკასიურ სივრცეში 
(ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე მან იცოდა, რომ 
„საერთო კავკასიური სახლის“ საფუძვლები შექმნეს გორგასლმა, 
დავით აღმაშენებელმა, მეფე თამარმა, გიორგი ბრწყინვალემ და 
იმიტომ იყო მათი მეფობის დროს საქართველო ძლიერი 
სახელმწიფო) და აქედან გამომდინარე, ძირითადად დასავლეთ-
თან ურთიერთობით ცდილობდა პოლიტიკური ინსტიტუტების 
ფორმირებას (მან მმართველობის ფრანგული მოდელი აიღო 
საფუძვლად მმართველობის დასაწყისში; პრეფექტები, საკრებუ-
ლოები) დასავლეთმა „ბოროტების იმპერიასთან“ მებრძოლი 
საქართველო პირველ ეტაპზე წაახალისა (რეიგანის დოქტრინაში 
თავსდებოდა ქართველ დისიდენტების ბრძოლა), რასაც მოყვა 
ცნობილი ყაზბეგის შეხვედრა რუსეთის ფედერაციის მეთაუ-
რთან. ცხინვალის რეგიონში არსებული კონფლიქტის მოგვარე-
ბის მიზნით 1991 წლის 23 მარტს საქართველოს ტერიოტორიაზე, 
ყაზბეგში ერთმანეთს შეხვდნენ რსფსრ უზენაესი საბჭოს თავმ-
ჯდომარე ბორის ელცინი და საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია. დაიგეგმა 
მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიებანი. უპირველესი და უმთავ-
რესი მათ შორის იყო გადაწყვეტილება რუსეთ-საქართველოს 
შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, რომელიც 
დაიგეგმა თბილისში. გაფორმდა შეხვედრის და მოლაპარაკების 
ოქმი, რომელშიც, კერძოდ, აღინიშნა: 1. 1991 წლის აპრილის 
მანძილზე ხელმოსაწერად მომზადდეს რუსეთის სფსრ და 
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოთაშორისო ურთი-
ერთობის ხელშეკრულების პროექტი, რისთვისაც შეიქმნას 
სამუშაო ჯგუფები ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის რეგიონში ვითარების სტაბილიზაციისათვის; ერთობლი-
ვი მოქმედების მიზნით შეთანხმების შედეგად მხარეები 
მორიგდნენ: 2. რუსეთის სფსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და 
საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 
დღეში შექმნან ერთობლივი კომისია აღნიშნულ რეგიონში 
ვითარების შესასწავლად და მიმდინარე წლის 20 აპრილამდე 
სიტუაციის ობიექტურად შეფასების მიზნით. 3. რუსეთი სფსრ 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და საქართველოს რესპუბლიკის 
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შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 10 აპრილამდე შექმნან მილიციის 
გაერთიანებული რაზმი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონო-
მიური ოლქის ტერიტორიაზე ყველა უკანონო ფორმირების 
განსაიარაღებლად. ამ რაზმს დაევალება საზოგადოებრივი 
წესრიგის დაცვა მოცემულ ტერიტორიაზე ვითარების სტა-
ბილიზაციამდე. 4. სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს 
წინადადება მიეცეს გაიყვანოს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან აქ დისლოცირებული 
საბჭოთა არმიის ნაწილები. 5. რუსეთის სფსრ, საქართველოს 
რესპუბლიკის და ჩრდილოეთ ოსეთის ასსრ მინისტრთა 
საბჭოებმა დაუყოვნებლივ დაიწყონ საიმისო მუშაობა, რომ 
ლტოლვილებს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების 
საშუალება შეექმნათ, უზრუნველყონ ადგილობრივი ხელის-
უფლების კანონიერი ორგანოების აღდგენა. 6. საქართველოს 
რესპუბლიკის, რუსეთის სფსრ და ჩრდილოეთ ოსეთის ასსრ 
მთავრობებმა შექმნან ლტოლვილებისათვის მიყენებული ზა-
რალის შემფასებელი კომისია და დამატებითი მატერიალურ-
ტექნიკური და ფინანსური სახსრები გამოყონ ამ ზარალის 
ასანაზღაურებლად. 7. შექმნილი კომისიებისა და რაზმების 
საბოლოო ამოცანად ჩაითვალოს რეგიონში მშვიდობისა და 
სიმშვიდის აღდგენა. 8. შეიქმნას მუდმივი ჯგუფი, რომელიც 
კონტროლს გაუწევს ამ ოქმის შესრულებას და განიხილავს 
წამოჭრილ მიმდინარე საკითხებს. საქართველოს რესპუბლიკის 
უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე: ზვიად გამსახურდია რუსეთის 
სფსრ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე: ბორის ელცინი დაბა 
ყაზბეგი, 1991 წ. 23 მარტი“ (დადეშქელიანი-აფრასიძე, 2006: 5-6). 
დოკუმენტიდან ჩანს, რომ რუსეთი სცნობს სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიურ ოლქს გაუქმებულად. შეთანხმებაში ყველგან ნახ-
მარია „ყოფილი სამხრეთ ოსეთი“! უფრო მეტიც, მოლაპარა-
კებებში იგი საერთოდ არ ფიგურირებს როგორც არსებული 
სუბიექტი. ასევე წერია - „გაიყვანოს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან აქ დისლოცირებული 
საბჭოთა არმიის ნაწილები“.  

კონფლიქტის თავიდან აცილება ცხინვალის რეგიონში, 

საოკუპაციო ჯარების გაყვანა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან, 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის გაუქმების ლეგიტიმურად ცნობა 

იყო ეროვნული ხელისუფლების უდიდესი მიღწევა. სამწუხა-

როდ, რუსეთმა ვერ დაინახა გამსახურდიას პოლიტიკის დადე-

ბითი მხარე კავკასიაში ერთა შორის დიალოგის გზით პრობ-

ლემების გადაწყვეტის (იგი კვლავ აგრძელებდა ინერციით 

„გათიშე და იბატონეს“ პოლიტიკას - შექმნა მთიელ ხალხთა 
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კონფედერაცია სოხუმის დედაქალაქობით) და მას ბუმერანგი-

ვით შემოუტრიალდა მის მიერ პროვოცირებული კონფლიქტები 

ჩეჩნეთში, ინგუშეთში, დაღესტანში. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის პირველ ეტაპზე ზვიად 

გამსახურდიას პოლიტიკა სრულ ჰარმონიაში იყო მსოფლიო 

თანამეგობრობის პოლიტიკასთან. 

1991 წლის 23 მარტს გამსახურდია-ელცინის შეხვედრის 

საფუძველზე 1991 წლის 14 მაისს საქართველოს, რუსეთისა და 

სსრკ-ს პარლამენტარებმა (ოსური მხარე მეთვალყურის როლში) 

მოვახდინეთ პარაფირება დოკუმენტის, რომელშიც დაფიქსირდა 

ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან სსრკ-ს (რუსეთის) ჯარების 

დაუყონებლივ გაყვანის აუცილებლობის შესახებ და ამ რეგიო-

ნებში პრობლემების გადაწყვეტა მხოლოდ საქართველოს პრიო-

რიტეტად გამოცხადდა. 

ასევე რუსეთის პარლამენტარებისა და პრეზიდენტ ელცინის 

მიერ აღიარებული იქნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ერთეუ-

ლის გაუქმების მართლზომიერება და დამკვიდრდა ტერმინი 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომია. 

სსრკ-ს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა მიიღო ანალო-

გიური შინაარსის დადგენილება ამ პარაფირებული დოკუ-

მენტის საფუძველზე. 

28-26-11 პრინციპით არჩევნების ჩატარება, ეროვნული უმ-

ცირესობების დიდი უმრავლესობის მიერ რეფერენდუმში დამო-

უკიდებლობისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ხმის მიცემა, ყაზბეგის შეხვედრის ოქმი, სსრკ-ს პრეზიდიუმის 

დადგენილება და პარლამენტების (სსრკ-ს, რუსეთის და 

საქართველოს) მიერ მიღებული დადგენილებები იყო ქართვე-

ლების, ოსების, აფხაზების დიდი გამარჯვება, რითაც შეიძ-

ლებოდა სისხლისღვრის თავიდან აცილება და ამ ხალხების 

გადარჩენა. ეს იყო ეროვნული ხელისუფლების უდიდესი 

მიღწევა. 
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Birmuza Dadeshkeliani-Aprasidze 

 

Ethnic Politics of Russian Empire 

 

Russian Empire had always been fighting against Georgian 
sovereignty with the use of different theories and concepts and this fight 

continues to these days. It must be noted, that concept of Sakharov – 

„Georgia – Little Empire“ was in full accordance with the plans of 
Russian Empire architects – Alexander I, Nicholas I, Decembrists, 

Alexander II, Stalin, Gorbachev, Primakov, Dugin, Putin, Zhirinovsky. 

In 19th century Russian Empire decided to completely remove local 

population from entire coast spanning from river Kuban to town Poti and 
instead settle Russian military personnel there. This plan was carried out 

by Alexander I and Alexander II by conducting the genocide and mass-

deportation against local population. With these methods entire coast of 
Sochi-Adler-Tuapse was cleansed from Circassians and Ubykhs, they 

were deported to Turkey. The same methods of cleansing were used for 

the coastal settlements of Abkhazia. Genocide of years 1864-1869 had 
following results: 

Shapsughs were initially 300 000 people, remained only 1983. 

Abzakhs were 260 000, remained – 14 660 

Natukhais – 240 000, remained – 175 
Temirgoys were 80 000, remained – 3140 

Bzhedugs were 60 000, remained – 15 263 

Mamkhegs – 8 000, remained – 1204 
Adamiels – 3000, remained – 230 

Ubykhs – 74 000, remained – 0. 

From nearly 100 000 Zhaneys and Khakuchs none remained alive.  
This plans of Russian Empire was also declared in constitution 

adapted by Decemberists (Pavel Pestel), its second and third paragraphs 

mentioned: „2. Caucasus shall be divided into two groups: peaceful and 

troublemaker. The firsts shall be left untouched in their settlements under 
Russian rule, though the seconds (Georgians, Circassians, Adygheans, 

Kabardians, Chechens, Ingushs, Avars, Lezgins…) must be forcefully 

relocated in the mid-Russian Volosts and diffused into the small groups. 3. 
Bring Russian population into the Caucasus and settle them down on the 

lands previously owned by the locals. With these actions, all the footprints 

of aboriginal population had to be erased and this area should be turned 

into the quiet and well-organized Russian oblast“. (They are trying to 
erase Georgian footprints from the Georgian monasteries of Gudauta, Ilori, 

Bedia, which is out of accordance with declared principle of „common 

belief“, not to mention vandalism, which is a crime). In the year 1880 
Russian emperor Alexander II officially declared Abkhazian people as 
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criminals (because of the failed coup against rule of Empire in 1877-78). 
This order prohibited Abkhazians to settle down at the shoreline, close to 

the roads, in Sukhumi, Gudauta and Ochamchire. 

In the same period there were attempts to disintegrate Georgian 
people by creating cyrillic-based alphabet for Megrelian and Svan 

„languages“, which were developed by the Russian officials on the base 

of Megrelian and Svan dialects of common Georgian language. The same 

was done for Abkhazian language, while also carrying out anti-Georgian 
propaganda. Russian chauvinist scientists insisted, that Abkhazian 

language would vanish soon and assimilation of Abkhazians would be 

unavoidable. As an act of appreciation for not participating in revolution 
of years 1905-07, Tsar regime abolished the order regarding criminal-

nation and Abkhazians were released from that status. In response to that 

now Georgians went under scrutiny and same limitations were imposed 

on them as Abkhazians had before. By that action they put a tension on 
Georgian-Abkhazian relationship. 

Soviet government continued its confrontational politics between two 

brother nations. By alternating privileges between them, government 
managed to get their loyalty. Years when Abkhazia was privileged were 

18- 20’s, 30s’, 50’s, 70-80s’, for the remaining periods Georgia was the 

one getting political privileges. For example, if we look at the statistics of 
1880s’, every prestigious government position were granted to 

Abkhazians, only second-rated positions were available for Georgians, 

Armenians and Russians… This made relationship between two nations 

very complex. Similar meeting to Likhni Meeting was held in 1917 (then 
time Georgia was fighting for independence). Very important event was 

speech of Giorgi Shervashidze (last lord of Abkhazia, brother-in-law of 

Konstantine Dadeshkeliani) at the „Congress of Abkhazian People“ on 
November 8, 1917. Anti-Georgian pathos of the „Congress“ provoked 

sense of protest of Georgian politicians. 

Giorgi Shervashidze addressed the Congress in Abkhazian language, 
explained to them what was happening in Russia, congratulated upon 

nearing independence and indicated on possible dangers: „You shall 

follow your older brothers and fight with them for freedom. I know some 

may not like my advice, because they look towards Moscow and I look 
towards Tbilisi. There is no other way for Abkhazia except of having 

close relationship with Georgia and be with him through good and bad 

times“. General Paskevich (By his order 20 000 Muslim Georgians were 
killed and more 55 000 were expelled to Turkey… In their place 30 000 

Armenians and Greeks were settles and by doing so he changed ethnic 

profile of Javakheti region). Nicholas I issued new order after his success 

in Russian-Turkish war (1828-29 years): „Now, as you finished one great 
task, another one is waiting for you, even more important than the first – 

to completely wipe out aboriginal population of North Caucasus“. Before 
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Sakharov, Stalin was the one who declared Georgia as a little empire, 
which found expression in his fake and hostile definitions: „Georgians 

are militarist chauvinists – they bully other nations: Armenians, 
Azerbaijanians, Abkhazians, Adjarians, Ossetians; Georgians are not a 
nation, but a conglomerate; Georgia cannot exist without Russia“. Stalin 
begin freeing up Ingilo people conquered by historical Georgians by 
granting Saingilo to Azerbaijan (Stalin is the one who signed the order 
granting Saingilo to Azerbaijan), later this practice was continued by 
Shevardnadze who „set free“ Abkhazians and Ossetians. 

Fake-information machine of Empire blamed Georgians, that their 
motto was „Georgia for Georgians“ (Rodionov – author of 9th April 
tragedy). First time terms „Zviadists“, „Provincial Fascism“, 
„Bunker“ were used in newspaper „Izvestia“ to relate National 
Government to fascism, and their supporters to pagans… 

So-called Likhni meeting in time of Georgian national movement 
was well-planned provocation against Georgian and Abkhazian people. 
One of its outcomes was anti-Abkhazian speech about abolishing 
Abkhazian autonomy at the Republic Square on 4th April, 1989 (which 
served the interests of only people willing to maintain Empire and was 
against the interests of these two nations). This provocation, organized by 
Moscow was exposed by Zviad Gamsakhurdia and Merab Kostava, and 
they gave a new direction to the protests –towards only requesting 
independence of Georgia (all the banners against Abkhazia vanished from 
the mass-protest scene).  

Kremlin wanted to worsen relationship between ethnic groups and 
became irritated about changing direction of the protests towards 
requesting only Georgian independence. That was the reason they 
oppressed the mass-demonstration by force on April 9, 1989. Idea of the 
„Renewed Soviet Union“ belongs to A. Sakharov, who is the author of the 
phrase „Georgia – the Small Empire“. 

Soon after the agreement between Gorbachev and Bush on Malta, 
process of creating new legislation for „Renewed Soviet Union“ started 
according to the project of Sakharov-Mamardashvili, by which 
autonomous republics and autonomous oblasts were granted the same 
rights as Soviet republics with regards to decision of staying or leaving 
Soviet Union and their respective republics (this was the legalization of 
separatism). 

This law has become the ground for Gorbachev’s threat to 
Gamsakhurdia on phone: „Georgia can leave Soviet Union but without 
Abkhazia and South Ossetia“. 

On the basis of Sakharov’s concept „Georgia – Small 
Empire“ Prague resolution number 24 was issued by Russian Empire, 
regarding so called „oppression of ethnic minorities and genocide against 
Ossetians conducted by Georgia“. After „freeing up“ Abkhazians and 
Ossetians Russia plans to do the same with regards to Svanetians, 
Megrelians (Putin’s former advisor Dugin spoke about that openly), 
Adjarians, Javakhians and others, until the demise of the State of Georgia. 
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Sakharovs concept of the “Small Empire” was predated by the 
language politics of Russian Tsarism and Soviet Empire. Russian 
statesmen tried to belittle the role of Georgian language, they declared 
Georgian dialects as separate languages without an alphabet. Their (I. 
Vostorgov, K. Patkanian) goal was to present sub-ethnic groups of 
Georgians as separate nations. 

…Ideologist of Bolsheviks’ I. Zhvania says: “Why there is no 
Megrelian nation? Samegrelo has all the signs of nation: 1. similarity of 
culture and everyday life; 2. territory; 3. economic relations; 4. language 
and etc… „I. Zhvania has not only planned to restore Megrelian 
separatism, but also tries to start Svanietian separatist movement“, Zviad 
Gamsakhurdia. 

In short, the same politics of freeing up Samegrelo, Adjara, Svaneti, 
Javakheti from Georgians just like Heretia-Saingilo, Abkhazia, 
Samachablo, Qsani, Dvaleti, Samurzakano, Dali Svaneti (Sanigeti) is 
being carried out to these days. Goal is to move Russian border further to 
Turkey (see statements by Russian politician Zhirinovsky). 

In the years 1990-91 no ethnic minority rights were abused in 
Georgia, constitution declared international law supremacy over local 
laws with regards to human rights, process of Abkhazian integration 
within Georgia was carried out successfully. On March 31, 1991 
referendum was conducted regarding independence of Georgia. Out of 3 
657 477 voters 3 295 493 voted in favor of Georgian independence. In the 
Autonomous Republic of Abkhazia 97,73% of the voters voted in favor of 
Georgian independence. 

In 1991 commission of Georgians and Abkhazians (without the 
participation of Russians) accepted the new temporary Election Law, 
according to which Abkhazians were granted 28 seats in high council 
(43% of total seats), in place of previous 40,7%. For Georgians 26 seats 
were assigned (40%) instead of previous 37,9%. Other ethnic groups were 
left with 11 seats (17% instead of previous 24%). Number of Georgian 
deputates was 47,6% (which was the relative number of Georgians living 
in Abkhazia, in place of previous 52,4% of seats). In the previous High 
Council pro-Georgian deputation was 37,9%, hence Georgian seats 
number was increased by 10%. 

This law improved previously tensed situation created by Kremlin in 
Abkhazia and made it possible to avoid military conflict… 

28-26-11- by the help of temporary Election Law Georgians and 
Abkhazians made diplomatic win over Moscow, because: 1. Conflict in 
Abkhazia was avoided, as well as „genocide of local population and 
ethnic cleansing of Georgians“; 2. By getting 43% of the seats by 
Abkhazians instead of previous 17% the myth about „Small Empire“ was 
demolished. 3. Triggered by the example of elections in Abkhazia process 
of independence in North Caucasus started, building of Caucasian House 
speeded up. Russia sensed the danger of losing Caucasus and conducted 
military coup in Tbilisi with the help of local criminals and provoked the 
conflict by the hands of its puppets. By flaming conflict in Abkhazia 
Shevardnadze, Kitovani and Ardzinba betrayed Georgian and Abkhazian 
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people and sold Abkhazia to Russia. President of Georgia – Zviad 
Gamsakhurdia was kiled, 30 000 people were killed, 300 000 were moved 
away from their homes from Abkhazia, Samegrelo was raided five times, 
villages were burnt, 1 500 000 Georgians were made into migrants on 
foreign land, darkened entire Georgia, stole 20 billion worth of bank 
deposits from the people, destroyed state economy. Unfortunately this war 
had terrible impact on both – Georgians and Abkhazians, war results were 
disastrous for every citizen of Georgia. 

Restoring this damage is only possible by the reconciliation and 

reintegration of Georgian and Abkhazian people. 

Majority of Abkhazians, Ossetians, Armenians, Azerbaijanians voted 
in favor of Georgian independence and territorial integrity on 

referendum… Foreign policy of independent Georgia was founded upon 

the principles of United Nations, protection of human rights, principle of 
self-determination (in 1976 Zviad Gamsakhurdia and Merab Kostava 

created „Helsinki Group“ to protect human rights), took into 

consideration the general values of mankind. For Zviad Gamsakhurdia 

political orientation was not towards entirely Europe or America, but he 
considered Georgian’s place to be in Caucasus (from historical experience 

he knew that foundations of „Caucasian House“ were made by King 

Gorgasal, David the Builder, King Tamar, Giorgi V the Brilliant, and that 
was the reason why Georgia was so strong in their times). And because of 

that he tries to form political institutions in relation to the West (he choose 

French model of governance in the beginning of his political career… 
prefectures, councils…) The West appreciated Georgia in the initial stage 

of its fight against the „Evil Empire“ (Georgian dissidents were 

mentioned in Reagan’s doctrine), which was followed by famous 

„Kazbegi Meeting“ on the territory of Georgia, in Kazbegi, with the 
leader of Russian Federation on March 23 1991, for resolving the conflict 

surrounding Tskinvali region. In Kazbegi the Head of Russian High 

Council Boris Yeltsin and the Head of the Georgian High Council Zviad 
Gamsakhurdia met. Very important actions were planned. The most 

important from them was new bilateral agreement between Georgia and 

Russia, which was planned in Tbilisi. Protocol of the meeting and 

agreement was made… 
By the April 1991 template of agreement between Georgia and 

Russian Federation shall be ready, for that purpose representative groups 
from both sides must be formed in order to help stabilizing situation in the 
former South Ossetian autonomy. For the purpose of mutual action, sides 
agreed, that Defense Ministry of USSR would recall soviet army parts 
remaining in the territory of South Ossetia. Ministerial Councils of 
Russian Federation, Georgian Republic and North Ossetia Autonomy 
shall start working mutually immediately to ensure refugees’ comeback to 
their homes and restoration of local legitimate government organs. 
Governments of Russian Federation, Georgian Republic and North 
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Ossetia Autonomy shall create a commission for finding out amount of 
damage refugees experienced and ensure their rehabilitation. Final goal 
for these commissions and groups was to restore peace in the region. 
Permanent group was created for overseeing implementation of this 
protocol and discussing ongoing issues should they arise. By the signed 
agreement of town Kazbegi on March 23, 1991, the State Head of 
Georgia – Zviad Gamsakhurdia and the State Head of Russia – Boris 
Yeltsin agree upon abolition of South Ossetian Autonomous District. 
Everywhere in the agreement text „Former South Ossetia“ is used! It was 
not even a subject of discussions as an existing entity… 

Also, agreement mentioned – „Recalling Soviet Army parts still 
dislocated on the territory of former South Ossetia“. Avoiding conflict in 
Tskhinvali region, recalling Soviet Army forces from Samachablo and 
Abkhazia, abolishing South Ossetian Autonomy – were great 
achievements of National Government. 

Unfortunately, Russian could not appreciate positive effect of 
Gamsakhurdia’s politics in solving problems by creating the dialogue 
between Caucasian people (Russian continued its politics of „Divide and 
Rule“ by creating Confederation of Mountainous People with Sukhumi as 
its capital) and finally Russian became the victim of its own politics in 
Chechnya, Ingushetia and Dagestan. 

After March 23,1991 Gamsakhurdia-Yeltsin meeting, on May 14, 
1991 Georgian, Russian and USSR parliaments (with Ossetians as 
observers) implemented the document which mentioned necessity to 
immediately move out USSR (Russian) army from Abkhazia and 
Tskinvali region. Solving the Tskhinvali region’s problems had become 
discretion of Georgia. 

Russian parliament and President Yeltsin also confirmed abolition of 
South Ossetia Autonomy and term „Former South Ossetia 
Autonomy“ entered the use. 

USSR presidium issued the order with similar content on the basis of 
this document. Conducting elections by 28-26-11 principle, ethnic 
minorities’ support of Georgian independence and territorial integrity in 
referendum, Kazbegi meeting protocol, USSR presidium order and orders 
issued by parliaments (USSR’s, Russia’s and Georgia’s) were the great 
victory of Georgians, Ossetians, Abkhazians and it enabled avoiding 
bloodshed and save peoples’ lives. These were the great achievements of 
National Government. 

Lastly, it shall be said, that Kremlin fake-news machine often 
insinuated for the purpose of discrediting national government. These 
incidents were often reported by western media and diplomacy as true. To 
name one: 

In 1991 influential French newspaper „Le Monde“ printed, that 
Gamsakhurdia issued the law in Georgia, which prohibited Ossetians to 
have more than one child! After several years, when Editor of this 
newspaper was asked by upset Georgians, what was the source of such 
news, he replied that informer was somebody he trusted very much, this 
person was Merab Mamardashvili. 


