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ABSTRACT

The multinational state of the Soviet Union, which covered large areas of Eastern Europe,
South Caucasus, and Central Asia, was dissolved on December 26, 1991, by a decision of the
Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics. The “perestroika” (policy of transformation), initiated by Mikheil Gorbachev in the late 1980s, aimed at resolving the systemic state
crisis in the Soviet Union through rapid and effective economic reforms. However, it appeared
to be unsuccessful, and at the same time, fatal. The collapse of the Soviet Union, in turn, was
followed by a number of crises in the post-Soviet nations, which faced serious challenges due to
the new reality created after the disintegration of the Soviet Republic. Georgia was no exception.
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აბსტრაქტი
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მრავალეროვანი სახელმწიფო,
რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავკასიისა და შუა აზიის ვრცელ ტერიტორი
ებს მოიცავდა, 1991 წლის 26 დეკემბერს, უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, დაიშალა.
1985 წლიდან მიხეილ გორბაჩოვის მიერ ინიცირებული ე.წ. „პერესტროიკა“ (გარდაქმნის
პოლიტიკა), რომელიც საბჭოთა კავშირში სისტემური სახელმწიფო კრიზისის მოგვარებას
სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური რეფორმებით ითვალისწინებდა, რეალურად, უშედ
ეგო და ამავდროულად, საბედისწერო აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირის დაშლას არაერთი
კრიზისი მოჰყვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომლებიც ახალი რეალობიდან გამომდინა
რე, ურთულესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩდნენ. გამონაკლისი არც საქართველო იყო.
საკვანძო სიტყვები: საქართველო, საბჭოთა კავშირი, რუსეთის ფედერაცია, ეთნოპო
ლიტიკური კონფლიქტები.  
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შესავალი
1986 წელს 26 პარილს ჩერნობილის (უკრაინა)
ატომურ ელექტროსადგურზე ბირთვული კატას
ტროფა მოხდა. მოგვინებით, ამას თან დაერთო 1989
წლის ციმბირის მეშახტეების მასობრივი გაფიც
ვები. ჩერნობილის კატასტროფა მოძველებული
ტიპის რეაქტორების გადახურებამ გამოიწვია და
პირვ ელ ივ ე წუთ ებშ ი ათა სო ბი თ ადა მია ნი ს სი
ცოცხლე იმსხვერპლა. რადიოაქტიური ნივთიერ
ებები ევრაზიის კონტინენტის ფართო რადიუსზე
გაიშალა და მოედო რუსეთს, თურქეთს, ბელარუსს,
სკანდინავიის ქვეყნებსა და დიდ ბრიტანეთსაც
კი მოე დო. საბჭ ოთ ა ხელ ის უფლ ებ ა რამდ ენ იმ ე
დღის განმავლობაში ავარიის გასაიდუმლოებას
ცდილობდა, რამაც კატასტროფით გამოწვეული
მსხვერპლთა მასშტაბები მნიშვნელოვანად გაზარ
და [16, გვ.32-34].
1989 წლიდან ციმბირის მეშახტეების გაფიც
ვებმა პოლიტიკურ და სამეცნიერო ელიტებს კიდევ
ერთხელ დაანახა საბჭოთა სოციალიზმის კრახი,
როდ ეს აც პრივ ილ ეგ ირ ებ ულმ ა პოლ იტ იკ ურმ ა
კლასმა უგულებელყო და ზურგი აქცია მუშათა
კლასის სამართლიან მოთხოვნებს. 1989 წლიდან
საბჭოთა ეკონომიკა ურთულესი კრიზისის წინაშე
აღმოჩნდა, რომლის ერთგვარ აპოგეად შეიძლება
დასახელდეს სურსათის მასობრივი დეფიციტი და
მთელი ქვეყნის მასშტაბით ე.წ. „ტალონური სისტე
მის“ შემოღება.
1991 წლის 19 აგვისტოს მოსკოვის ცენტრში,
წითელ მოედანზე, ბორის ელცინის მეთაურობით,
ოპოზიციონერთა ჯგუფი სამხედრო ძალის გამოყე
ნებით ხელისუფლების შეცვლას შეეცადა. მართა
ლია, პუტჩი დამარცხდა, მაგრამ აღნიშნულმა მოვ
ლენამ, ისედაც მძიმე ეკონომიკური, პოლიტიკური
და დემოგრაფიული კრიზისის ფონზე, სიტუაციის
კიდევ უფრო დამძიმება გამოიწვია და ნიადაგი ჩა
უყარა სოციალისტურ-ცენტრალიზებულად მარ
თული მრავალეროვნული გაერთიანების 70-წლიანი
ისტორიის დასასრულსა და მის საბოლოო დაშლას
[34]. 1991 წლის 8 დეკემბერს, საბჭოთა კავშირიც,
მისი წინამორბედის, რუსეთის იმპერიის მსგავსად,
დაიშალა. მისი სამართალ-მემკვიდრე რუსეთის
ფედერაცია კი, უდიდესი იმპერიის ნანგრევებზე,
ურთულესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. რო
გორც გამოჩენილა ფრანგმა ისტორიკოსმა და პო
ლიტიკოსმა ალექსის დე ტოკვილმა მოსწრებულად
აღნიშნა, „ყველაზე სახიფათო მომენტი ბოროტი
ხელისუფლებისთვის მაშინ დგება, როდესაც ის
საკუთარი თავის გარდაქმნას ცდილობს“.
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საბჭ ოთ ა სოც ია ლი სტ ურ ი რესპ უბლ იკ ებ ის
კავშირის დაშლის შედეგად წარმოიქმნა 15 დამო
უკიდებელი (სუვერენული) სახელმწიფო. თითქმის
სამოცდაათი წლის შემდეგ კომუნიზმისგან გათავი
სუფლებულ აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავ
კასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს ხელახლა
მიეცათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად ეშენებ
ინათ „ახალი სახელმწიფო“ და დადგომოდნენ დე
მოკრატიული განვითარებისა და პროგრესის გზას
[29]. ჯერ კიდევ 1989 წლიდან, საბჭოთა კავშირმა
თითქმის დაკარგა კონტროლი აღმოსავლეთ ევ
როპაზე. პოლონეთის ხელისუფლების სათავეში,
პოლიტიკური მოღვაწე, ადამიანთა უფლებების
დამცველი და აქტივისტი ლეხ ვალენდა მოდის,
ჩეხოსლოვაკიაში კი- ცნობილი ანტიკომუნისტი
და დისიდენტი ვაცლავ ჰაველი, რომელმაც მოგ
ვიანებით, ხავერდოვანი რევოლუციის შედეგად,
ქვეყანა მრავალპარტიულ დემოკრატიულ სახელ
მწიფოდ აქცია.
საბჭოთა იმპერიის, რომელსაც 1983 წელს ევან
გელისტების ნაციონალური ასოციაციის შეკრება
ზე აშშ-ის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა რონალდ
რეიგანმა „ბოროტების იმპერია“ უწოდა, დაშლიდან
ოცდაათი წლის შემდეგაც კი არ წყდება დავა იმას
თან დაკავშირებით, თუ რამ გამოიწვია რეალურად
მისი ნგრევა. ლევან ბერძენიშვილის მიხედვით,
„ტყუილსა და ძალადობაზე“ დაფუძნებული კავში
რი ჯერ მოძრაობა „სოლიდარობამ“, შემდეგ კი რო
ნალდ რეიგანმა და მარგარეტ ტეტჩერმა დაშალეს.
ცხადია, რომ სსრკ-ის დაშლა კაცობრიობის ისტო
რიაში ერთ-ერთ უდიდეს კატასტროფად მიაჩნია
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. „უნდა
ვაღიაროთ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო სა
უკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა,
რუსეთის ხალხისთვის კი იგი იქცა ნამდვილ დრა
მად, ათეულობით მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე
აღმოჩნდა რუსეთის ტერიტორიის მიღმა“- სევდი
ანად აღნიშნავდა რუსეთის პრეზიდენტი [35].
პარ ად ოქს ია, მაგრ ამ სწორ ედ იმ პერ იო დშ ი,
როდესაც მიხეილ გორბაჩოვი ტელევიზიის საშუ
ალებით მილიონობით ადამიანს საბჭოთა კავშირის
დაშლას აუწყებდა, საქართველოს დედაქალაქ- თბი
ლისის ცენტრში მასობრივი საპროტესტო აქციები
და დემონტრაციები იმართებოდა. მაშინ, როდესაც
პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები დამოუკიდებლობას
ზეიმობდნენ, საქართველოს დამოუკიდებლობა კი
მსოფლიოს მრავალ სახელმწიფოს უკვე ჰქონდა
აღიარებული ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვა
რებდა და ირგვლივ სრული ქაოსი სუფევდა.
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პოსტსაბჭოთა მკვლევარის, გიორგი ბადრიძის
თვალთახედვით, პოლიტიკური პროცესების ამ
გვარ განვითარებაში გადამწყვეტ როლს სწორედ
რუსეთი თამაშობდა, რომელიც არ აპირებდა საქარ
თველოს „რეალური დამოუკიდებლობის“ აღიარებ
ას და ყველანაირი საშუალებით ცდილობდა, დეს
ტაბილიზაციისა და დესტრუქციის გზით, ქვეყანაში
შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებისა და ეთნიკური
კონფლიქტების გაღვივებას. მკვლევარის მიხედ
ვით, სწორედ ამით იყო და არის განპირობებული ის,
რომ დღემდე საქართველოს რუსულ ორბიტას ვერ
გასცდა, მათ შორის, ვერც 1998 წელს, როდესაც ის
(რუსეთი) ყველაზე მეტად იყო დასუსტებული [2].
საბჭ ოთ ა კავშ ირ ისგ ან დამ ოუ კი დე ბლ ობ ის
აღდ გენ ისთ ვის ბრძოლ ა ზვია დ გამს ახ ურდ ია მ
და მერაბ კოსტავამ ჯერ კიდევ 1950-იან წლებში
დაისახეს მიზნად, როდესაც უნგრეთში საბჭოთა
სისხლიანი ინტერვენციების საპასუხოდ მათ თბი
ლის ის ქუჩ ებშ ი საპრ ოტ ესტ ო პროკლ ამ აც იე ბი
გამოაკრეს და ხმა აიმაღლეს საბჭოთა ოკუპაციის,
ანექსიისა და უსამართლობის წინააღმეგ. 1976
წელს, მათივე თაოსნობით თბილისში დაარსდა
„საქ ართ ველ ოს ჰელს ინკ ის ჯგუფ ი“, რომ ელ იც
აქტიურად გამოდიოდა ქართველთა უფლებების,
ქართული კულტურისა და მართლმადიდიდებლური
ეკლესიის დასაცავად. მეცნიერი, მწერალი და დისი
დენტი ზვიად გამსახურდია არაერთხელ დააპიტიმ
რა საბჭოთა ხელისუფლებამ 1950-1970-იან წლებში
ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის. პატიმრობიდან
გათავისუფების შემდეგ გამსახურდია, თავის თა
ნამოაზრე მერაბ კოსტავასთან ერთად, აქტიურად
იღებს მონაწილეობას საბჭოთა ხელისუფლების
საწინააღმდეგო მშვიდობიან აქციებსა და დემონ
სტრაციებში 1987-1990 წლებში.
1989 წლის 9 აპრილს ერთ-ერთი ასეთი საპრო
ტესტო აქცია, რომელიც საქართველოს დამოუკიდ
ებლობის მოთხოვნით იყო გამართული, საბჭოთა
სპეცდანიშნულების რაზმის მიერ მშვიდობიანი
დემონტრაციის დარბევასა და სისხლიან შეტაკე
ბაში გადაიზარდა. 9 აპრილს, 11 საათზე თბილისში
კომენდანტის საათი გამოცხადდა, თუმცა აღნიშნუ
ლის თაობაზე ადგილობრივ მოსახლეობას ტელე
ვიზიის საშუალებით ინფორმაცია გვიან მიეწოდა.
აქციის დარბევისას გამოიყენეს სხვადასხვა მო
მაკვდინებელი იარაღი, მათ შორის, ცეცხლსასრო
ლი იარაღი, მომწამვლელი აირი, ტანკები და სხვა.
შედეგად, დაიღუპა 21 (უმეტესად ახალგაზრდები),
ხოლო დაიჭრა ათასობით ადამიანი [4]
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1. დამოუკიდებელი საქართველოს
პირველი დღეები და ზვიად გამსახურდიას
პოლიტიკური მოძრაობა
საქ ართ ველ ოს დამ ოუ კი დე ბლ ობ ის აღდ გე
ნის პირველი წლები ქვეყნის ისტორიის ყველაზე
რთულ პერიოდს დაემთხვა. მძიმე პოლიტიკური
და ეკონომიკური მემკვიდეობა ერგო პრეზიდენტ
ზვიად გამსახურდიას. ქვეყანა ფაქტობრივად ორ
ნაწილად, გამსახურდიას მომხრეებად (ე.წ. „ზვიად
ისტებად“) და მის მოწინააღმდეგებად გაიყო. საქარ
თველოს ლეგიტიმური ხელისუფლების დამხობის
მიზნით, ოპოციონერთა დიდი ნაწილი უწყვეტ ან
ტისამთავრობო მიტინგებს მართავდა, რომლებიც
საქართველოს პირველ პრეზიდენტს დემაგოგს,
დიქტატორსა და ტოტალიტარს უწოდებდნენ და
მკაცრად აკრიტიკებდნენ მის პოლიტიკურ კურსს.
9 აპრილის ტრაგედიამ მნიშვნელოვანი ზეგავ
ლენა მოახდინა ქვეყანაში შემდგომში განვითარე
ბულ მოვლენებზე. ხალხში გააღვიძა დამოუკიდებ
ლობისა და თავისუფლების მრავალსაუკუნოვანი
სულ ისკ ვეთ ებ ა და ნათ ელ ი მოჰფ ინ ა საბჭ ოთ ა
კავშირის მიერ დამყარებული რეჟიმის სისასტიკეს.
ტრაგედიას გამოხმაურება მოჰყვა სსრკ-ის სხვა
მოძმე რესპუბლიკებშიც, რომლებშიც ამ დროის
თვის უკვე არაერთგზის შეინიშნებოდა ანტისაბ
ჭოური ტენდენციები. ამასთანავე, ცხადი გახდა
გორბაჩოვის ე.წ. „პერესტროიკის“ მანკიერი მხარე
ები და საბჭოთა მრავალეროვნული გაერთიანების
გარდაუვალი კრახი [15].
1990 წლის მარტში თბილისში გამართულ კონ
ფერენციაზე გადაწყდა ეროვნული ფორუმის შექ
მნა, რომელიც ქვეყანაში საყოველთაო მოძრაობას
უხელმძღვანელებდა. ფორუმს მალევე გამოეყო
ზვიად გამსახურდიას ორგანიზაცია „ჰელსინკის
კავშირი“, დარჩენილმა ორგანიზაციებმა და პოლი
ტიკურმა გაერთიანებებმა კი რამდენიმე თვის შემ
დეგ „ეროვნული კონგრესი“ დაარსეს, რომელსაც
ირაკლი წერეთელი და გიორგი ჭანტურია ჩაუდგნენ
სათავეში. იმავე წლის ეროვნული კონგრესის ყრი
ლობაზე ორგანიზაციის წევრებმა საქართველოს
საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა, ქვეყნის
რუსეთისგან გამოყოფა და საბჭოთა ინსტიტუტე
ბის გაუქმება მოითხოვეს.
1990 წლის 20 ივნისს საქართველოს უზენაესი
საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახ
მად, საქართველოს ოკუპაციისა და ანექსიის შემ
დეგ მიღებული ყველა აქტი ბათილად გამოცხადდა.
ასევე, გაუქმნა, საბჭოები და კომიტეტები, ვინაიდან
ისინი „არ გამოხატავდნენ ქართველი ხალხის ჭეშ
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მარიტ, თავისუფალ ნება-სურვილს“ [10]. გადაწყდა
მრავალპარტიული, დემოკრატიული არჩევნების
ჩატ არ ებ ა, რომ ელშ იც გამ არჯ ვებ ულ ი პარტ ია
იდგებოდა საქართველოს თავისუფლების, დამო
უკიდებლობისა და სახელმწიფოებრივი სუვერე
ნიტეტის სადარაჯოზე. იმავე წლის 28 ოქტომბერს
ჩატარებული არჩევენების შედეგად გაიმარჯვა
ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურმა ორგანიზაცი
ამ „მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო“,
რამაც ბოლო მოუღო კომუნისტური პარტიის მრა
ვალწლოვან დომინანტობას საქართველოში.
გამსახურდიას ორგანიზაციის უპორველეს მი
ზანს საყოველთაო რეფერენდუმის ჩატარება წარ
მოდგენდა, რომელშიც ქართველ ხალხს მხოლოდ
ერთ კითხვაზე უნდა გაეცა პასუხი: „ხართ თუ არა
თანახმა, რომ აღდგეს, საქართველოს სახელმწი
ფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის
აქტის საფუძველზე“? 1991 წლის 31 მარტს ჩატა
რებული რეფერენდუმის შედეგად, ზემოაღნიშნულ
კითხვაზე საქართველოს მოსახლეობის 98%-მა და
დებითი პასუხი გასცა. შედეგად კი, საქართველოს
უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს დამოუკ
იდებლობის აღდგენის დეკლარაცია [5]. იგი ორი
ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი მოკლედ
და ლაკონურად მოგვითხრობდა საქართველოს
უახლეს ისტორიას, კერძოდ კი, XIX საუკუნეში რუ
სეთის იმპერიის მიერ საქართველოს სახელმწიფო
ებრიობის გაუქმებასა და ანექსიას; 1918 წლის 26
მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა
სა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
შექმნას; საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების მიერ
საქართველოში განხორციელებულ ტერორსა და
რეპრესიებს და 1989 წლის 9 აპრილს განვითარე
ბულ მოვლენებს.
დეკლარაციის მეორე თავი შინაარსობრივად
აქტ ით მიე რ აღია რე ბუ ლ ნორმ ებს ა და დებ უ
ლებებს ეხებოდა. „საქართველოს სუვერენული
რესპუბლიკის ტერიტორია ერთიანი და განუყო
ფელია. მის ტერიტორიაზე უზენაესია მხოლოდ
საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია და
ხელისუფლება. ყოველი მოქმედება, მიმართული
საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლების უზ
ენაესობის შეზღუდვის ან ტერიტორიული მთლი
ანობის დარღვევისაკენ, ჩაითვლება სუვერენული
სახ ელმ წიფ ოს საშ ინ აო საქმ ეე ბშ ი ჩარ ევ ად და
აგრესიად, საერთაშორისო სამართლის ნორმების
უხეშ დარღვევად“-ვკითხულობთ საქართველოს
დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში [10].
რეფერენდუმის ჩატარებიდან რამდენიმე თვეში
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საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ
ლობა აღიარა 8 სახელმწიფომ. რუმინეთმა და მოლ
დოვამ (1991 წ. 27 აგვისტო); აზერბაიჯანმა (1991
წ. 30 აგვისტო); სომხეთმა (1991 წ. 13 სექტემბერი);
უკრაინამ (1991 წ. 12 დეკემბერი); თურქეთმა (1991
წ. 16 დეკემბერი); მონღოლეთმა და ლიტვამ (1991 წ.
20 დეკემბერი). ხოლო მომდევნო ორი კვირის მან
ძილზე საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა
კიდევ 25-მდე ქვეყანამ, მათ შორის, აშშ-მა, კანადამ
და ირანმა (1991 . 25 დეკემბერი); ინდოეთმა, ტაილ
ანდმა, ბრაზილიამ და კუბამ (1991 წ. 26 დეკემბერი);
ბელარუსმა, სლოვენიამ, ვიეტნამმა, ჩინეთმა, ეგვიპ
ტემ , ალჟირმა (1991 წ. 27 დეკემბერი) და სხვებმა
[5]. 1991 წლის 26 მაისს ჩატარებული არჩევნების
საფ უძვ ელზ ე, დამ ოუ კი დე ბე ლი საქ ართ ველ ოს
პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია გახდა.
სიტუაციას განსაკუთრებით ამწვავებდა ეთნი
კური უმცირესობების საკითხი (რომლებიც ქვეყნის
ტერიტორიის 30%-ს შეადგენდნენ). მკვლევართა
დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზვიად გამსახუდიამ
წაახალისა და ხელი შეუწყო ნაციონალიზმის გაღ
ვივებას, ვინაიდან მისი მომხრეთა ერთი ნაწილის
უმნიშვნელოვანეს ლოზუნგად იქცა „საქართვე
ლო ქართველებისთვის“. ამასთანავე, ცალსახად
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უთნიკურ უმ
ცირესობასთან დაკავშირებული პრობლემები სა
ქართველოში დამოუკიდებლობის მოპოვებამდეც
არსებობდა, თუმცა, 1990 წლიდან განვითარებული
მოვლენების ფონზე სეპარატისტულმა მოძრაობ
ებმა სისტემური ხასიათი მიიღო და მკვეთრ შიდა
დაპირისპირებაში გადაიზარდა [6].
პრეზიდენტ გამსახურდიას მიერ გატარებუ
ლი პოლიტიკური კურსი კრიტიკის საბაბად იქცა
აშშ-თვისაც. გამსახურდიას საჯარო განაცხადს,
რომლის მიხედვით, მოსკოვში მიხეილ გორბაჩოვის
წინააღმდეგ გამართული პუტჩი თავად გორბაჩო
ვის მიერ წინასწარ გათვლილი და მოფიქრებული
გეგმის ნაწილი იყო, რათა მოახლოებულ საპრეზი
დენტო არჩევნებში პოპულარობა გაეზარდა, გამოხ
მარურება მოჰყვა აშშ-ის პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის
მხრიდან. მან გამსახურდიას რეპლიკას „სასაცილო“
უწოდა. აშშ-ის კონგრესმენთა განსაკუთრებული
შეშფოთება გამოიწვია პრეზიდენტის განკარგულე
ბით ოპოზიციური გაზეთის „მოლოდიოშ გრუზიი“
და საქართველოს ტელევიზიის „მეორე არხის“ და
ხურვამ. ასევე, ანტისახელისუფლებო გაერთიანება
„ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის“ ლიდერის,
გიორგი ჭანტურიას დაკავებამ.
სამართლიანობისთვის, მნიშვნელოვანია აღინ
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იშნოს, რომ გაზეთი „მოლოდიოშ გრუზიი“, ფართო
საზოგადოებაში ანტისახელისუფლებო ნარატივს
ავრცელებდა და მოსახლეობას ეროვნული წინააღ
მდეგებოსა და შიდა არეულობისკენ მოუწოდებდა;
ტელევიზიის „მეორე არხი“ დაიხურა, პრეზიდენტ
გამსახურდიას ბრძანებით, ვიანიდან სამაუწყებლო
კომპ ან იი ს თან ამშ რომ ებ ი ანტ ის ახ ელ ის უფლ ე
ბო სახალხო აქციებსა და მიტინგებში იღებდნენ
მონაწილეობას და ქვეყანაში დესტაბილიზაციას
თესავდნენ; ოპოზიციონერი გიორგი ჭანტურია
კი მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც იგი რუსეთთან
საიდუმლო მოლაპარაკებებში ამხილეს, რომელიც
მოსკოვისგან საქართველოს ხელისუფლების წინა
აღმდეგ ფინანსურ დახმარებას ელოდა.

2. ქართულ-აფხაზური და
ქართულ-ოსური კონფლიქტები
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები ჯერ კიდევ
1980-იანი წლებიდან დაიძაბა, როდესაც საბჭო
ური რეჟიმით უკმაყოფილო პოლიტიკური ელიტ
ის ნაწილმა საქართველოს საბჭოთა კავშირისგან
დამოუკიდებლობა მოითხოვა. 1980-იანი წლების
მიწურულს, აფხაზმა სეპარატისტებმა ხელი მოაწ
ერეს ე.წ. „ლიხნის დეკლარაციას“, რომლის თანახ
მად, მათ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას
საბჭ ოთ ა რესპ უბლ იკ ის სტატ უს ი მია ნი ჭე ს და
თბილისისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს.
„ლიხნის დეკლარაციას“ ხელი სოხუმის უნივერსი
ტეტის რექტორმა მოაწერა, რომელსაც უარყოფი
თი გამოხმაურება მოჰყვა ეთნიკურად ქართველი
სამეცნიერო და პოლიტიკური ელიტების მხრიდან
და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შუღლის
გაღვივებასა და დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
სწორედ აღნიშნული მოტივით იყო განპირობებული
1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებიც, როდესაც მშვი
დობიანი მომიტინგეების ძალსიმიერი მეთოდებით
დარბევის შედეგად, თბილისში მთავრობის სასახ
ლის წინ საპროტესტო აქციები სისხხლისღვრაში
გადაიზარდა.
1989 წლის 16-17 ივლისს აფხაზეთში ქართულ
და აფხაზურ მოსახლეობას შორის დაძაბულობამ
პიკს მიაღწია. დაპირისპირების შედეგად დაიღუპა
14, ხოლო დაიჭრა 140-მდე მოქალაქე. დაზარალე
ბულთა შორის უმეტესობა ეთნიკური ქართველები
იყვნენ. აღნიშნული მოვლენა მხარეებს შორის პირ
ველ შეიარაღებულ დაპირისპირებად მიიჩნევა, რო
მელმაც დიდი როლი ითამაშა ვითარების შემდგომ
ესკალაციაში და მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ქარ
თულ-აფხაზური ურთიერთობების მომავალი [8].
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1992 წლის 23 ივლისს სოხუმის პოლიტიკურმა
ელიტამ აფხაზეთის საქართველოსგან დამოუკ
იდე ბლ ობ ის შეს ახ ებ გამ ოა ცხად ა, მიუ ხე და ვა დ
იმისა, რომ აღნიშნულ განაცხადს საერთაშორისო
საზოგადოების მხრიდან შესაბამისი გამოხმაურება
არ მოჰყოლია, მან კიდევ უფრო დაამძიმა ურთი
ერთობა ეთნიკურ ქართველ და ეთნიკურ აფხაზ
მოსახლეობას შორის. რამდენიმე დღის შემდეგ კი,
შეიარაღებული დაპირისპირება ომში მას შემდეგ
გადაიზარდა, რაც აფხაზეთის თვითგამოცხადე
ბულმა რესპუბლიკამ თავის ტერიტორიაზე სა
ქართველოს კონსტიტუციის მოქმედება შეაჩერა;
გაჩნდა ეროვნული სიმბოლიკა: დროშა და გერბი.
ამა ვე პერ იო დშ ი დას ავლ ეთ საქ ართ ველ ოშ ი
განსაკუთრებით გახშირდა სარკინიგზო ხიდებისა
და გზების აფეთქება, აფხაზეთის მონაკვეთზე სატ
ვირთო მატარებლების ძარცვა-ყაჩაღობა, მაღალი
თანანმდებობის პირთა გატაცებებმა და გამოსას
ყიდის აღების მიზნით ადამიანების გადამავალვამ
მასიური ხასიათი მიიღო. პარადოქსულია, მაგრამ
მაშინ როდესაც 1992 წლის 23 ივლისს მსოფლიოს
მრავალმა ქვეყანამ და მათ შორის რუსეთმაც სა
ქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა, რამდენიმე
თვის შემდეგ იგივე რუსეთი აქტიურად ამარაგებდა
აფხაზ სეპარატისტებს სამხედრო შეიარაღებით და
ქართველების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის აგული
ანებდა [1]. ცნობილია, რომ რუსეთის საზენიტო
პოლკიდან აფხაზ სეპარატისტებს ათასობით ავ
ტომატი, ასობით ტყვიამრფრქვევი, უამრავი ხელ
ყუმბარა, სასიგნალო რაკეტა და საავტომობილო
ტექნიკა გადაეცათ.
სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი აღ
ნიშნავდა: „მე მიმაჩნია, რომ საქართველო ჩათრე
ულ იქნა ომში, ამას ჩვენც შევუწყეთ ხელი. აღნიშ
ნული აზრის დაფიქსირების საფუძველს მაძლევს
ის გვერდითი მოვლენები, რომელიც ემთხვევა ამ
პერიოდს. მე იქ ვიყავი და ჩემი თვალით ვხედავდი,
თუ როგორ ცდილობდა რუსეთი მიზნის მიღწევას.
მათ იარაღი მოგვცეს, თუმცა იქიდან ათასამდე
ტყვიამფრქვევი, ავტომატი აფხაზებს ეკუთვნოდათ
და როდესაც 1992 წლის 14 აგვისტოს ჩვენები აფხა
ზეთში შევიდნენ გუდაუთის სამხედრო ნაწილიდან
აფხაზების მიერ მოხდა თავდასხმა. ეს ყველაფერი
გაკეთდა იმიტომ, რომ კონფლიქტი დაწყებულიყო“
[1, გვ.19].
საქ ართ ველ ოს ხელ ის უფლ ებ ის წინ აა ღმ დეგ
იბრ ძოდნ ენ ბოე ვი კი დე ბი ჩრდილ ოე თ კავკ ას ი
იდან: ჩეჩნები, ადიღები, ყარაჩაი-ჩერქეზები, ყა
ბარდო-ბალყარები; ასევე საომარ მოქმედებებში
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მონაწილეობდნენ ბოევიკები სირიიდან, ყარაბა
ღიდან, დნესტრისპირეთიდან და თურქეთიდან.
ქართველთა წინააღმდეგ ბრძოლაში განსაკუთრე
ბით გამოირჩეოდა ჩეჩენი ბოევიკი შამილ ბასაევი.
აფხაზი სეპარატისტები უმოწყალოდ ხოცავდნენ
ქართველ მშვიდობიან მოსახლეობას. თვითმხილ
ველთა მიხედვით, დაფიქსირებულია აფხაზების
მიერ ეთნიკური ქართველების წამების სადისტური
მეთოდები. ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი ინფორმა
ციით, აფხაზეთის ტერიტორიზე (სოხუმში, გაგრა
ში, ოჩამჩირეში, გალში და ა.შ.) მოკლეს 6000-მდე
ქართველი, მათ შორის, 50%-ზე მეტი იყვნენ ქალე
ბი, ბავშვები, მოხუცები, ინვალიდები. აფხაზეთში
მიზანმიმართულად განადგურდა ქართული კულ
ტურული და ისტორიული ძეგლები [8].
სიტუაციას მკვეთრად გაუარესებისა და მსხვერ
პლთა დიდი რაოდენობის შედეგად ქართველებს,
აფხაზ ებს ა და რუს ებს შორ ის მოლ აპ არ აკ ებ ის
გარდაუვალი საჭიროება შეიქმნა. 1993 წლის 14
მაისს მოსკოვში მხარეებს შორის ცეცეხლის შეწ
ვეტის შესახებ ხელშეკრულება დაიდო, რომელსაც
ხელი ედუარდ შევარდნაძემ და ბორის ელცინმა
მოაწერეს. ვინაიდან, რუსებმა არ უზრუნველყვეს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულება და კვლავ გაგრძელდა „ცრუ დაპირე
ბების სერია“, იმავე წლის 27 ივლისს, სოჭში კიდევ
ერთ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი „აფხაზეთში
ცეცხლის შეწყვეტისა და მასზე კონტროლის მექა
ნიზმის შესახებ“. იგი დაპირისპირებულ მხარეთა
სრულ განიარაღებას ითვალისწინებდა [1].
მიუხედავად სოჭის ხელშეკრულებისა, აფხაზმა
სეპარატისტებმა განიარაღებული სოხუმის დაბომ
ბვა განაგრძეს, რომლის შედეგად განსაკუთრებუ
ლი სისატიკით იხოცებოდნენ ადამიანები. ედუარდ
შევარდნაძე, ფაქტობრივად მოტყუებული დარჩა.
იგი სიტუაციას ვერ აკოტროლებდა. ამასთანავე,
კონტრშეტევებით აქტიუროდნენ ზვიად გამსახურ
დიას მომხრეები, რომელიც კიდევ უფრო რთულსა
და გამოუვალ სიტუაციას ქმნიდა.
1993 წლის 27 სექტემბერს, 13-თვიანი ბრძო
ლის შემდეგ დაეცა სოხუმი. 28 სექტემბერს გა
ზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ ფურცლებზე
ვკითხულობთ ეუდარდ შევარდნაძის მიმართვას:
„ფაქტ ობრ ივ ად, საქ ართ ველ ომ დაი ჩო ქა. ესე ც
საკმ არ ის ი არ აღმ ოჩნ და. სამწ უხ არ ოა, მაგრ ამ
გულახდილად უნდა ვთქვა, რომ გარეშე ძალთა
ინტერესები ვერაფერს დაგვაკლებდა, რომ არა
შინააშლილობა და თანამოქალაქეთა ღალატი. მე
ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად შეძრწუნებული
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ვარ მომხდარით. იცის ღმერთმა, ყველაფერს ვაკე
თებდი ამ საშინელი დღის თავიდან ასაცილებლად.
ვერ შევძელი. დაე, მაპატიონ თანამედროვეებმა და
შთამომავლობამაც“.
სოხუმის დაცემის დღეს, რომელსაც სრული
ად აფხაზეთის დაცემა მოჰყვა შედეგად, აფხაზმა
სეპარატისტებმა შეიპყრეს და დახვრიტეს აფხა
ზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა
საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა, რომელმაც
საქართველოს გადარჩენასა და ქართულ იდეას
გმირულად შესწირა თავი აფხაზეთის ომში. მასთან
ერთად სასტიკად გაუსწორდენენ ქალაქ სოხუმის
მერს-გურამ გაბესკირიას, ფხაზეთის ავტონომი
ური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს წევრ-ვახ
ტანგ გეგელაშვილს, მამია ალასანიას, ალექსანდრე
ბერულავას და სხვებს.
დღემდე ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები
არს ებ ობს იმა სთ ან დაკ ავშ ირ ებ ით, თუ რამ გა
მოიწვია აფხაზეთის ომში ქართველების მარცხი.
მნიშვნელოვანია, ხაზგასმით აღინიშოს, რომ ერთერთი მიზეზი უდავოდ იყო ორ ნაწილად გახლეჩი
ლი საქართველო, დაპირისპირებული ბანაკები და
პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციის ფართო
სპექტრი, რომლებიც კიდევ უფრო ართულებდნენ
ქვეყანაში ისედაც მრავალმხრივ დაძაბულ ვითა
რებას. ასევე ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება გა
უმართავი სადაზვერვო სამსახურები, ქართული
ტელეარხების არაპროფესიონალიზმი, რომლებიც
ხშირად აშუქებდნენ საიდუმლო ინფორმაციას ქარ
თველთა შეიარაღებული ძალების დისლოკაციისა
თუ გადაადგილების შესახებ. სამარცხვინო ფაქტია
ქართველთა მაროდიორობა საკუთარ მოსახლეობ
აში და ა.შ. [1].
ცალკე აღნიშვნის ღირსია, ქართული საზოგა
დოების ერთი ნაწილის ინდეფერენტული დამოკი
დებულება აფხაზეთის კონფლიქტისა და ზოგადად
აფხაზური ეთნოსის მიმართ. როგორც აკაკი ბაქ
რაძე წერდა “მთელ საქართველოში ისეთი ატმოს
ფერო სუფევდა, თითქოს აფხაზეთი აფრიკაში იყო
და არა ჩვენში” [3].
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მსგავსად,
ქართულ-ოსური კონფლიქტიც 1980-იან წლებში
მომწიფდა, რომელიც 10 წლის შემდეგ, 1991-1992
წლებში ქართულ-ოსურ კონფლიქტში გადაიზარდა.
ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის დაძაბუ
ლობ ას ა და ინტ ერ ესთ ა დაპ ირ ისპ ირ ებ ას ჯერ
კიდევ 1918-1920 წლებიდან ეყრება საფუძველი,
როდესაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ და
მოუკიდებლობის აქტი მიიღო და ამ გზით გაემიჯნა
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იმპერიალისტურ რუსეთს. საქართველოს მენშე
ვიკური მთავრობა ოსებს რუს ბოლშევიკებთან
თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა, რომელსაც
უარყოფითი საპასუხო რეაქცია მოჰყვა ოსების
მხრიდ ან. მათ არაე რთ ხელ სცად ეს აჯა ნყ ებ ის
მოწყობა საქართველოს შემადგენლობიდან გამო
ყოფისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზნით.
1921 წელს კი, საქართველოს დამოუკიდებლობის
დაკარგვისა და მისი გასაბჭოების შემდეგ შეიქმნა
სახმრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართვე
ლოს შემადგენლობაში.
ორმხრივი ურთიერთობები საგრძნობლად იძ
აბება 1985 წლიდან საბჭოთა კავშირში მიმდინარე
ე.წ. „გარდაქმნის“ პროცესების პარალელურად.
საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობების ფონზე მწიფდებოდა ოსური სეპარა
ტიზმიც. ქვეყნის პარლამენტის ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კო
მისიის აპარატის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენე
ბაზე დაყრდნობით, სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი,
როგ ორც ეთნ ო-ნაც იო ნა ლუ რი დაპ ირ იპ ირ ებ ის
შემადგენელი ნაწილი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ,
სოციალური და კრიმინალურ მოტივებზე ყალიბ
დებოდა, რომელმაც ასახვა და გამოვლენა ჰპოვა:
ა) ცხინვალსა და თბილისს შორის „კანონთა ომში“;
ბ) ოს და ქართველ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ
ლიდერთა და პუბლიცისტთა დისკუსიებში; და გ)
ქართული და ოსური შეიარაღებული ფორმირებე
ბის დაპირისპირებაში [9].
1989 წლის 15 აგვისტოს საქართველოს სსრ
მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით განისაზღვრა
ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსი, რომ
ლის მიხედვით, ქვეყნის მასშტაბით ყველა სამეც
ნიე რო-სასწ ავლ ო თუ ადმ ინ ისტ რაც იუ ლ დაწ ე
სებულებაში გამოყენებული იქნებოდა მხოლოდ
ქართული, როგორც სახელმწიფო ენა. აღნიშნულ
გადაწყვეტილებას პირველი მიტინგი და საპროტეს
ტო აქცია მოჰყვა არაფორმალური ორგანიზაცია
„ადამონ ნიხასის“ მხრიდან, რომლის ლიდერი ალან
ჩოჩიევი არაერთგზის იყო შემჩნეული სეპარატის
ტულ მისწრაფებებსა და ანტიქართულ ქმედებებსა
თუ ნარატივში.
ოსურმა მხარემ ქართულ მხარეს დაუმორჩი
ლებლობა გამოუცხადა და საქართველოს კონ
სტიტუციაში ცვლილების შეტანის ინიცირებით
გამოვიდა. ისინი მოითხოვნენ საქართველოს ხელი
სუფლებას სახრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში
სახელმწიფო ენად ოსური ენა გამოეცხადებინა და
პატივი ეცა ოსური იდენტობისა და თვითმყოფა
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დობისთვის. საქართველოს ხელისუფლებამ ოსური
მხარის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, ვიანიდან
მათი მოთხოვნა „კანონის შეუსაბამოდ“ მიიჩნია და
1989 წლის 16 ნოემბერს სამხრეთ ოსეთის ავტონო
მიური ოლქი გააუქმა.
სიტუაციის განმუხტვის მიზნით პერიოდულ
ად იმართებოდა შეხვედრები ქართულ და ოსურ
მხარეებს შორის. კონსტრუქციულად მოაზროვნე
პოლიტიკური ელიტა მაქსიმალურად ცდილობდა
სიტუაციას განმუხტვასა და მოლაპარაკებების
გზით კონსენსუსის მიღწევას, ვინაიდან არც ერთი
მხარის ინტერესებში არ შედიოდა ხელჩართული
ბრძოლ ა და კონფ ლიქტ ის ესკ ალ აც ია, თუმც ა,
ერთ-ერთ ასეთ შეკრებაზე ქართველებსა და აფხა
ზებს შორის ინტერესთა დაპირისპირება ფიზიკურ
შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. 15.000 ქართველი
ცხინვალის მიმართულებით დაიძრა. ოსმა მეამბო
ხეებმა ცხინვალში შესასვლელი გზა გადაკეტეს და
ქართველი დემონსტრანტები ქალაქში არ შეუშვეს.
მათ აღნიშნული ქმედება ეთნიკური ქართველების
მხრიდან „კუნთების თამაშად“ და ორი ეთნოსის
განადგურების მცდელობად მიიჩნიეს. ოსებმა ქარ
თველებს საბჭოთა არმიის ჯარისკაცები დაუპირ
ისპირეს. შეტაკაბას მოჰყვა მსხვერპლიც.
ქართულ-ოსური ურთიერთობები ჩიხში შევიდა
მას შემდეგ რაც სამხრეთის სახალხო დეპუტატთა
საბჭომ მიიღო დადგენილება „სამხრეთ ოსეთის
სუვერენიტეტის შესახებ“ და საქართველოს ცენ
ტრალურ ხელისუფლებას პირდაპირი უნდობლობა
გამოუცხადა. ვინაიდან აღნიშნული ქმედება ეწინა
აღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციასა და
კანონმდებლობას, იგი გაუქმებული იქნა საქარ
თველოს უზენაესი საბჭოს მიერ. საპასუხოდ, ქალაქ
ცხინვალში ავტონომიური ოლქის საბჭოს მე-15
სესია მოიწვიეს და ისევ კვლავ მიიღეს დეკლარა
ცია „სამხრეთ ოსეთის სუვერენიტეტის შესახებ“,
ადგილობრივი არჩევეები 1990 წლის 2 დეკემბერს
დანიშნეს [11].
1990 წლის 11 დეკემბერს, საქართველოს უზ
ენაესმა საბჭომ აფხაზეთის ავტონომიური ოლქის
მიერ ჩატარებული ე.წ. „არჩევნები“ არაკანონიერ
ად სცნო და და იგი ბათილად გამოაცხადა. ასევე
გააუქმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და
რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
ზემოაღნიშნული მოვლენების შემდეგ ქარულ
და ოსურ მხარეებს შორის ინტერესთა დაპირის
პირება პირდაპირ სამხედრო კონფრონტაციაში
გადაიზარდა. ერთი წლის განმავლობაში ქარულოსური კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 1000 და
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დევნილად იქცა 30.000.ზე მეტი ადამიანი. განად
გურდა საცხოვრებელი სახლები და ინფრასტრუქ
ტურა. კონფლიქტმა ორივე მხარეს დიდი ზიანი
მიაყენა [28].
1992 წლის 24 ივნისს სოჭში რუსეთსა და საქარ
თველოს შორის დაიდო ხელშეკრულება ცეცხლის
შეწყვეტის შესახებ, რომელსაც ხელი საქართვე
ლოს და რუსეთის პირველმა პირებმა, ედუარდ
შევ არდ ნაძ ემ და ბორ ის ელც ინმ ა, მოა წე რე ს.
მოგვიანებით, ეუთო-ს (ევროპის უშიშროებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაცია) მიერ შეიქმნა
შერეული საკონტროლო კომისია (შკს), საქართვე
ლოს, სამხრეთ ოსეთის, რუსეთისა და ჩრდილოეთ
ოსე თი ს გაე რთ ია ნე ბი თ. ოთხმხრივ ი კომ ის იი ს
ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით მოგვარება; მხარეებს შორის
ნდობის აღდგენა; ლტოლვილებისა და იძულებით
გადაადგილებული პირების დაბრუნება; მხარეებს
შორის ეკონომიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებუ
ლი ხიდის აღდგენა; მშიდობისა და წესრიგის შენარ
ჩუნება კონფლიქტის ზონაში და ა.შ. [33].

დასკვნა
საბჭოთა კავშირის დაშლას თან დაერთო ეთნო
პოლიტიკური კონფლიქტები პოსტსაბოთა სივრცე
ში, რომელიც ახალი მსოფლიო წესრიგის თანმდევი
პროცესიც კი გახდა. აღნიშნულის თვალსაჩინო
მაგალითია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონ
ფლიქტები საქართველოში, რომელიც რომლებიც
დღემდე მოუგვარებელია და წითელ ზოლად გას
დევს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას.
1992-1993 წლებში, მხოლოდ აფხაზეთის ომში
9000-ზე მეტი ქართველი დაიღუპა, მათ შორის, რო
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გორც ჯარისკაცები, ასევე მშვიდობიანი მოქალა
ქეები. საკუთარ ქვეყანაში დევნილად იქცა 250.000,
ხოლ ოდ დაკ არგ ულ ად ითვ ლებ ა 1.500-ზე მეტ ი
ადამიანი. აფხაზეთის რეგიონში დაიღუპა 4.040
ადამიანი, მათ შორის, 2.220 ჯარისკაცი და 1.820
მშვიდობიანი მოქალაქე, დაკარგულად ითვლება
122 ადამიანი. სამოქალაქო ომმა ქვეყანას უმძიმესი
ფინანსური და ფსიქოლოგიური ზარალი მიაყენა,
ხოლო აფხაზეთის მხარე მთლიანად გააპარტახა.
მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ვითარება შექ
მნა „სამხრეთ ოსეთის“ კონფლიქტმაც.
მიუ ხე და ვა დ არაე რთ ი მცდელ ობ ებ ის ა, კონ
ფლიქტის მონაწილეებს შორის ნდობის აღდგენა
ძალ ია ნ რთულ ი აღმ ოჩნ და. მხარ ეე ბმ ა არაე რ
თხელ დაარღვიეს მათზე ნაკისრი ვალდებულება
და შეიარაღებული თავდასხმები ისევ განაახლეს.
1990-იანი წლებ ის დას აწყისს ა და შუა ხან ებშ ი
სიტუაცია კონტროლს ნაკლებად ექვემდებარე
ბოდა. ედუარდ შევარდნაძის ყოველი მცდელობა
კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების
კუთხით, უშედეგო აღმოჩნდა. სიტუაცია კიდევ უფ
რო გამწვავდა მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის
პერიოდში, როდესაც რუსეთსა და საქართველოს
შორის 2008 წლის აგვისტოს ომი რუსეთის ხელი
სუფლების მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
დამ ოუ კი დე ბე ლ სახ ელმ წიფ ოე ბა დ აღია რე ბი თ
დასრულდა. მიუხედავად საერთაშორისო საზოგა
დოების უდიდესი ზეწოლისა, რომლებიც სასტიკად
გმობენ რუსეთის აგრესიულ, რევიზიონისტულ
პოლიტიკას მეზობელი ქვეყნის მიმართ, საქარ
თველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის
რეალური პერსპექტივები, სამწუხაროდ, დღემდე
არ ისახება.
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