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9 აპრილი

1988 წლის ბოლოსთვის ანტისაბჭოთა გამოსვლები და ეროვნული მოძრაობა 
საქართველოს სსრ-ში ძაფის გორგალივით დაიხვა, დაიგორგლა, დაიჭიმა და გაბევ-
რებული თუ გაბეზრებული, ერთიანად აზვირთდა და სპირალივით გაიშალა. საპრო-
ტესტო აქციებმა პიკს 1989 წლის 4 აპრილს მიაღწია, როდესაც ათობით ათასი 
ქართველი მთავრობის სახლის წინ, რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბა.

მომიტინგეებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით 
მშვიდობიანი დემონსტრაცია გამართეს. ადგილობრივმა საბჭოთა ხელისუფლებამ 
დედაქალაქში სიტუაციაზე კონტროლი დაკარგა და საყოველთაო მღელვარების 
ტალღას ვეღარ აცხრობდა. ძლიერი და სასტიკი მანქანა რაღაც უფრო მასზე აღმა-
ტებულს გრძნობდა, ერთი შეხედვით თითქოსდა მარტივად მოსაგერიებელს, მაგრამ 
ამასთანავე სახიფათოდ ძლიერს. ძალას, რომელიც იმანენტურად ყოველთვის უფრო 
მეტია, ვიდრე ფიზიკური თუ ძალმომრეობითი.

8 აპრილს, ღამით, მთავრობის სახლის შემოგარენი საბჭოთა არმიის საჯარისო 
ნაწილებით იყო გარშემორტყმული. მომიტინგეებს სიტყვით ჯერ ეროვნული მოძრა-
ობის ლიდერებმა, შემდეგ კი საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა, ილია მეორემ 
მიმართეს. იგი შეეცადა აღელვება თანაბარზომიერი და მწყობრი ხმის ტემბრით გადა-
ეფარა, თუმცა გახევებული თვალებითა და ეკლადმიმჯდარი  მოლოდინით სავსე  
მომიტინგეების დანახვისას, მღელვარების დაფარვა ვეღარც მან შეძლო:

“მე ახლა მაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე 
დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა-
კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა, წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლე-
სიაში დ მადლობა შევწიროთ უფალს”.

საქართველოს ისტორიაში ძნელად თუ მოიძებნება წამი, როცა ტაძარში შესვლაზე 
უარს ქართველი მისივე სურვილით აცხადებდა, მაგრამ იქ და იმ წუთას, თითქოს ეს 
წამი გაყინულიყო და გაჯიქებული, ადგილიდან ფეხის მოცვლასაც არ აპირებდა. იმ 
წამს ყველას ღრმად სწამდა და სჯეროდა, რომ ტაძრისკენ მიმავალნი, თავისუფლების 
გარეშე აღთქმულ ადგილას ვერაფრით მოხვდებოდნენ. ტალღად შეკრული ხალხი 
გარინდულიყო და ხმაურზე უფრო ყურისწამღებ სიჩუმეში ცახცახებდა.  

ამასობაში კი, საბჭოთა არმიის საჯარისო ნაწილები ნელ-ნელა, ერთიანად მოძრავ 
ბლანტ სუბსტანციას ემსგავსებოდა და ეროვნული თავგანწირვის უზარმაზარ მისტე-
რიას გრუხუნ-გრუხუნით უახლოვდებოდა. იქვე, შორიახლოს, უსინათლო ქალი 
გულისგამაწვრილებლად ატირებდა ჩონგურს. და როგორაც ჩონგურის ბგერები 
იღვრებოდა ჰაერში გამეტებით,  ასე ერთბაშად და გამეტებით იღვრებოდა ირგვლივ-
მყოფთა სისხლი გაზაფხულის მიწაზე. ჰაერში მოტკბო-მომჟავო სურნელი იდგა, 
მიწის და სისხლის სუნი ერთად, უფრო სწორად კი – მიწისთვის გაღებული სისხლის. 

წინასიტყვაობა
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წინასიტყვაობა

ქაშვეთის გუმბათი მუქ ნაღველში გახვეულიყო. მომიტინგეების წინააღმდეგ 
ქიმიური საშუალებები, სასანგრე ორლესული ბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, 
ჯავშანტრანსპორტიორები და ტანკები გამოიყენეს, რის შედეგადაც ათეულობით 
ადამიანი დაიჭრა და დასახიჩრდა, ოცდაერთი კი დაიღუპა. 

თუმცა ტკივილით არავის არაფერი სტკენია, იმიტომ რომ სიკვდილი  მხოლოდ მაშინ 
არის მტკივნეული, როდესაც სიცოცხლესთან ერთად თავისუფლებასაც გვეცილება. 

წინამდებარე პუბლიკაციაში გთავაზობთ შსს არქივში დაცულ იმ მასალებს, 
რომლებიც ფართო საზოგადოებისათვის წლების განმავლობაში მიუწვდომელი 
რჩებოდა. კერძოდ, წარმოდგენილია საქართველოს სსრ ცენტრალური კომიტეტის 
პლენუმის სხდომათა სტენოგრაფიული ჩანაწერები, სახელმწიფო უშიშროების 
კომიტეტიდან (სუკ-ი) მოსკოვში გაგზავნილი რაპორტები და შიფრ-დეპეშები, ასევე 
თემატიკასთან უშუალოდ დაკავშირებული სხვა კატეგორიის საარქივო დოკუმენ-
ტაცია, რომლებიც კიდევ ერთხელ და განსხვავებული რაკურსით შეგვახსენებენ 
ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ტკივილიან ფურცლებსა და 
პერიოდს. 
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9 აპრილი

დანართი #1

ჯ. ი. პატიაშვილის დეპეშა სკკპ ცკ-ს

                                                   1989 წ. 7 აპრილი

შემოსული დაშიფრული დეპეშა №217/ш�

თბილისიდან                                                   მიღებულია 1989 წ. 7 აპრილს 
20 სთ. 40 წთ.

სკკპ ცენტრალური კომიტეტი

ბოლო დროს რესპუბლიკაში მკვეთრად გამწვავდა მდგომარეობა. ის, პრაქტი-
კულად, გამოდის კონტროლიდან. საბაბად იქცა აფხაზეთის ასსრ სოფ. ლიხნში ა.წ. 
18 მარტს გამართული შეკრება, სადაც დაისვა საკითხი აფხაზეთის ასსრ-ის საქარ-
თველოს სსრ შემადგენლობიდან გასვლის შესახებ. მაგრამ მოვლენები გასცდა 
აღნიშნულ ჩარჩოებს.

ექსტრემისტული ელემენტები ამძაფრებენ ნაციონალისტურ განწყობებს, მოუწ-
ოდებენ გაფიცვებისკენ, ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისკენ, იწვევენ 
არეულობებს, ახდენენ პარტიული და საბჭოთა ორგანოების დისკრედიტაციას. 

აუცილებლად მიგვაჩნია:
1. დაუყოვნებლივ მიეცნენ სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ პასუ-

ხისგებაში ის ექსტრემისტები, რომლებიც გამოდიან ანტისაბჭოთა, ანტისოციალ-
ისტური, ანტიპარტიული ლოზუნგებითა და მოწოდებებით  (ამის სამართლებრივი 
საფუძვლები არსებობს).

2. შსს ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის დამატებითი ძალების მოზიდვით, 
თბილისში შემოღებულ იქნას საგანგებო მდგომარეობა (კომენდანტის საათი).

3. მდგომარეობის სტაბილიზაციის მიზნით, პარტიული, საბჭოთა და სამეურნეო 
აქტივის ძალებით განხორციელდეს პოლიტიკურ, ორგანიზაციულ და ადმინისტრა-
ციულ ღონისძიებათა კომპლექსი.

4. საკავშირო და რესპუბლიკურ საინფორმაციო მასობრივ საშუალებებში არ 
გამოქვეყნდეს პუბლიკაციები, რომლებიც გაართულებს სიტუაციას.

გთხოვთ თანხმობას 1, 2, 4 პუნქტებზე.

                        საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი    ჯ. პატიაშვილი           

1. შსს არქივი, I,  განყ. ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 2.
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დაშიფრული დეპეშები

დანართი #2

ჯ. ი. პატიაშვილის დეპეშა სკკპ ცკ-ს

1989 წ. 8 აპრილი

შემოსული დაშიფრული დეპეშა №219/ш�

   თბილისიდან                                      მიღებულია 1989 წ. 8 აპრილს 

20 სთ. 50 წთ.
სკკპ ცენტრალური კომიტეტი

გაცნობებთ, რომ ვითარება თბილისში კვლავ დაძაბულია.
მთავრობის სახლთან მიმდინარეობს მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის 

ძირითად ლოზუნგებად კვლავ რჩება: „სსრკ შემადგენლობიდან გასვლა, დამოუკიდ-
ებელი საქართველოს შექმნა”, „ავტონომიების გაუქმება” და სხვ.

აფხაზეთის ასსრ-ში ქართველი ეროვნების მოქალაქეებმა ჩაატარეს 3,5-ათასკა-
ციანი მიტინგი, რომელიც საქართველოს სსრ-დან აფხაზეთის გასვლის წინააღმდეგ 
იყო მიმართული.

რიგ უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა ნაწილმა მომიტინგეთა მხარდა-
საჭერად  შიმშილობა გამოაცხადა. მთლიანად კპ ცკ, მთავრობა, ადგილობრივი 
პარტიული და საბჭოთა ორგანოები ფლობენ სიტუაციას და ვითარების სტაბილიზა-
ციისთვის იღებენ აუცილებელ ზომებს.

გუშინ, 7 აპრილს, ჩატარდა საქართველოს კპ ცკ-ის ბიუროს სხდომა, დღეს კი 
–  რესპუბლიკის პარტიული აქტივის კრება, რომლებზეც მოიწონეს პარტიული, 
საბჭოთა და სამართალდამცავი ორგანოების ღონისძიებები პოლიტიკური, ორგანიზა-
ტორული და აღმზრდელობითი მუშაობის გაძლიერების თაობაზე შრომით კოლექტი-
ვებსა და საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, აგრეთვე მიღებულია საქართველოს 
კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის, უმაღლესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს 
მიმართვა რესპუბლიკის კომუნისტებისადმი, მშრომელებისადმი.

კერძოდ, განზრახულია საქართველოს კომპარტიის ცკ-სა და ბიუროს წევრთა 
მონაწილეობით რესპუბლიკის ყველა რეგიონში ჩატარდეს აქტივები, პირველადი 
პარტიული ორგანიზაციების კრებები, სადაც, გათვალისწინებულ ღონისძიებათა 
შესაბამისად, შემუშავებული იქნება მოქმედების პრაქტიკული გეგმა. ორგანიზე-
ბულია რესპუბლიკის მეცნიერების, კულტურის გამოჩენილ მოღვაწეთა, მუშათა 
კლასის, გლეხობის წარმომადგენელთა ტელევიზიით, რადიოთი და პრესით გამოს-
ვლების სერია. უმაღლეს სასწავლებლებში ტარდება „მრგვალი მაგიდები”, ახალ-
გაზრდობის შეხვედრები საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრების აქტუალურ 
საკითხებზე, მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა დამღუპველობაზე, ჩადენილზე პასუ-

2.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 3-4.
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ხისმგებლობის ზომების, დისციპლინისა და წესრიგის განმტკიცების აუცილებლობის 
შესახებ დემოკრატიისა და საჯაროობის შემდგომი განვითარებისთვის.

აქტივის შემდეგ ყველა გავიდა ადგილებზე, შრომით კოლექტივებში, რათა განე-
მარტათ მისი მასალები, პარტიის პოლიტიკა თანამედროვე პირობებში, პარტიისა და 
ხალხის ერთიანობის აუცილებლობა გარდაქმნის ამოცანების განსახორციელებლად. 

დისციპლინის და ორგანიზებულობის დასაცავად, თბილისის 111 საწარმოსა და 
დაწესებულებაში შექმნილია სახალხო რაზმები 4685 ადამიანის მონაწილეობით. შსს-
სა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქთან ერთად შემუშავებულია და ხორციელდება 
კონკრეტული ღონისძიებები მართლწესრიგის დასაცავად,  აუცილებლობის შემთხვე-
ვაში სრული ზომების მისაღებად არეულობების, მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების 
აღსაკვეთად. ცკ-ის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს, 
თბილისის საქალაქო კომიტეტისა და ქალაქის აღმასკომის მთელი აპარატი მკაფიოდ 
ასრულებს თავის ფუნქციებს, აქტიურად მუშაობს მოსახლეობასა და მიტინგის მონა-
წილეებთან.

სკკპ ცკ-ის, სსრკ მთავრობის მხრივ, ადრე მიღებულის გარდა, არავითარი დამა-
ტებითი ზომების მიღება საჭირო არ არის.

გაცნობებთ ინფორმაციის სახით.

        
                   საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი          ჯ. პატიაშვილი
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დანართი #3

ჯ. ი. პატიაშვილის დეპეშა სკკპ ცკ-ს

                                                     1989 წ. 9 აპრილი

შემოსული დაშიფრული დეპეშა №220/ш�

თბილისიდან                                                   მიღებულია 1989 წ. 9 აპრილს 
10 სთ 25 წთ.

სკკპ ცენტრალური კომიტეტი

1989 წლის 8 აპრილს თბილისში, 21:00 საათის შემდეგ, პარტიული, საბჭოთა და 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიღებული ყველა ზომის მიუხედავად, რესპუბ-
ლიკის მთავრობის სახლის შენობასთან მიმდინარე მიტინგზე, რომელშიც დაახლო-
ებით 15 ათასი კაცი მონაწილეობდა, აგრეთვე ქალაქის სხვა ადგილებში, ექსტრემის-
ტების მიერ ვითარება უკიდურესად დაიძაბა და კონტროლს  აღარ ექვემდებარებოდა. 
ანტისაბჭოთა, ანტისოციალისტური და ანტირუსული მოწოდებების გარდა, ისმოდა 
ექსტრემისტების მიმართვები ფიზიკური ანგარიშსწორების შესახებ კომუნისტების, 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელებისა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. მომიტინგეები, 
რომელთა შორის ბევრი არ იყო მთვრალი და ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ, 
მოუწოდებდნენ რესპუბლიკის მთელ მოსახლეობას აჯანყებისკენ, მოქალაქეობრივი 
დაუმორჩილებლობისკენ და მათი ანგარიშსწორებისკენ, ვინც მხარს არ დაუჭერდა 
მათ. მიტინგის მონაწილეებთან ერთად, რესპუბლიკის ახლომდებარე ქალაქებსა და 
რაიონებში ექსტრემისტთა ჯგუფების დელეგირება დაიწყო. ქ. რუსთავში იყო მეტა-
ლურგიული ქარხნის ხელში ჩაგდების მცდელობა.

ე.წ. „ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის” ლიდერებმა რესპუბლიკაში 
ხელისუფლების ხელში ჩაგდების გეგმების საჯაროდ გაცხადება დაიწყეს. ამ სიტუ-
აციაში, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და არაპროგნოზირე-
ბადი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება დილის 
4 საათზე ძალის გამოყენების შესახებ, რათა მოედანი მთავრობის სახლთან მომიტინ-
გეებისგან გაწმენდილიყო. კომპეტენტური ორგანოების მიერ წინასწარ შემუშავე-
ბული გეგმის შესაბამისად, გამოყენებულია რესპუბლიკის შსს-სა და ამიერკავკასიის 
სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფები. მიტინგის ჩატარების ადგილთან მათი მიახლო-
ების დროს მონაწილეებს (ამ დროისთვის მათმა რაოდენობამ დაახლოებით 8 ათასი 
შეადგინა) არაერთგზის მოუწოდეს რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა, კომპარტიის 
ცკ-ის წევრებმა, პარტიულმა და საბჭოთა აქტივმა, აგრეთვე საქართველოს კათოლი-
კოსმა ილია II-მ, რათა შეეწყვიტათ მიტინგი და მშვიდად დაშლილიყვნენ. მაგრამ მომი-

3.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 9-10.
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ტინგეები არ რეაგირებდნენ. თავის მხრივ, მიტინგის ორგანიზატორები ძაბავდნენ 
სიტუაციას ფსიქოზამდე, მოუწოდებდნენ, რომ მართლწესრიგის ძალებთან დაპირის-
პირების დროს არ დაეშურათ სისხლი და თავიანთი სიცოცხლეც კი.

შსს-სა და ამიერკავკასიის ჯარების ქვედანაყოფებმა არ გამოიყენეს ცეცხლ-
სასროლი და ცივი იარაღი. მკაცრად სრულდებოდა ინსტრუქციები ქალებისა და 
მოზარდების მიმართ ფრთხილი დამოკიდებულების შესახებ. მომიტინგეთა პირველი 
რიგების დახევის დროს, ექსტრემისტების გააფთრებული წინააღმდეგობის პირო-
ბებში, რომლებიც იყენებდნენ ჯოხებსა და ქვებს, ხალხი უმართავი გახდა და დაიძრა 
ტროტუარზე მწოლიარე ახალგაზრდებისკენ, რომლებმაც გამოაცხადეს შიმშილობა. 
უფრო მეტიც, ბრბოში ბევრი პროვოკატორი იყო. ისინი იყენებდნენ ცივ იარაღს. 
წარმოქმნილი ჭყლეტის შედეგად დაიღუპა 16 ადამიანი (13 ახალგაზრდა ქალი და 
3 მამაკაცი), 100-ზე მეტმა მიიღო სხვადასხვა ხარისხის ჭრილობა, მათ შორის 22 
სამხედრო მოსამსახურეა (მათგან 13 ჰოსპიტალშია). დაშავებულებს აღმოუჩინეს 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება.

ამ დროისთვის მოედანი მთავრობის სახლთან გათავისუფლებულია მომიტინ-
გეებისგან და მას ჯარი იცავს. ტარდება აუცილებელი ღონისძიებები უწესრიგობის 
მოთავეთა დასაკავებლად და დასაპატიმრებლად, ახალი მიტინგებისა და დემონსტრა-
ციების თავიდან ასაცილებლად. მიღებული ზომების ტრაგიკული შედეგების გამო 
შექმნილია სამთავრობო კომისია საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდო-
მარის, ამხ. ზ. ა. ჩხეიძის მეთაურობით. 

დღეს საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის პლენუმზე განზრახულია შექმნილი 
მდგომარეობის განხილვა და მისგან გამომდინარე ღონისძიებების განსაზღვრა.

მასობრივი არეულობის თავიდან ასაცილებლად და ვითარების სტაბილიზაციის 
მიზნით გთხოვთ თანხმობას, რათა დღეიდან ქ. თბილისში შემოღებული იქნას კომენ-
დანტის საათი.

                     საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი    ჯ. პატიაშვილი
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დანართი #4                                                              
                                     

სკკპ ცკ პოლიტბიუროს დადგენილება
„ქ. თბილისში ვითარების ნორმალიზაციის მიზნით ზომების 

განხორციელების შესახებ”4

1989 წ. 10 აპრილი

1. მოწონებულ იქნას სკკპ ცკ-ის გენერალური მდივნის, სსრკ უზენაესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის თავმჯდომარის, ამხ. მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვის ტექსტი საქარ-
თველოს სსრ კომუნისტებისადმი, ყველა მშრომელისადმი.�

2. ქ. თბილისში ვითარების ნორმალიზაციის მიზნით ზომების განხორციელების 
დროს იხელმძღვანელონ ცკ-ის პოლიტბიუროს სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრებებით.

სკკპ ცკ-ის პოლიტბიურო

4.   შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 38.
5. მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვა საქართველოს კომუნისტებისადმი, ყველა მშრომელისადმი რესპუბ-
ლიკურ ბეჭდვით ორგანოებში გამოქვეყნდა 1989 წლის 13 აპრილს, ხოლო ცენტრალურში 14 
აპრილს. საარქივო ეგზემპლარზე მინაწერია: „მიმართვა ცკ-ის პოლიტბიუროზე არ დაიგზავნა”. 
პოლიტბიუროს სხდომის ოქმში ასევე აღნიშნულია, რომ დღის წესრიგი წინასწარ არ დარიგებულა 
(არსებული პრაქტიკის მიუხედავად) და პოლიტბიურო მუშაობდა, „დაიწყო 14 საათზე”, ცკ-ის სამდივნოს 
სხდომების დარბაზში, ძველ მოედანზე, ჩვეულებრივ კი პოლიტბიურო იკრიბებოდა კრემლში.
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დანართი #5

ა. ს. კაპტოს, ა. ს. პავლოვის, ე. ზ. რაზუმოვის� ბარათი სკკპ ცკ-ს7

                                                       
                                                      1989 წ. 10 აპრილი

საქართველოს სსრ-ში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებასთან დაკავშირებით 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გადაეცეს ადგილობრივ პარტიულ კომიტეტებს შემდეგი 
რეკომენტაციები (თან ერთვის).

გთხოვთ თანხმობას.
ა. კაპტო,  ე. რაზუმოვი,  ა. პავლოვი

მოკავშირე რესპუბლიკების კომპარტიათა ცკ-ებს, 
პარტიის სამხარეო, საოლქო კომიტეტებს

საქართველოს სსრ-ში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებამ, რომლის შესა-
ხებაც გადმოცემულია საბჭოთა კავშირის სატელეგრაფო სააგენტოს ა.წ. 10 
აპრილის შეტყობინებაში, კიდევ ერთხელ აჩვენა ადგილობრივი პარტიული, საბჭოთა 
და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან დროული გამაფრთხილებელი ზომების 
დიდი მნიშვნელობა. სკკპ ცკ მიაქცევს მოკავშირე რესპუბლიკების ცკ-ის, პარტიის 
სამხარეო და საოლქო კომიტეტების ყურადღებას თითოეულ რეგიონში შექმნილი 
ვითარების ღრმა და ყოველმხრივი ანალიზის აუცილებლობაზე, ეფექტურ მუშა-
ობაზე სხვადასხვა სახის ანტისაზოგადოებრივი გამოვლინებების აღსაკვეთად.

პარტიულმა კომიტეტებმა, პირველადმა პარტიულმა ორგანიზაციებმა უნდა 
უზრუნველყონ მაღალი პოლიტიკური სიფხიზლე, არ დაუშვან ლოიალობა და უპრინ-
ციპობა ექსტრემიზმისა და ნაციონალიზმის შეფასებისას, გაბედულად აღკვეთონ 
ნებისმიერი მონაჭორი, მიმართული სახელმწიფოებრივი საფუძვლების შერყევისკენ, 
უყურადღებოდ არ დატოვონ არასამართლებრივ ქმედებათა არც ერთი შემთხვევა.

შრომით კოლექტივებში და მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით 
საჭიროა მასობრივ-პოლიტიკური მუშაობის უფრო დაბეჯითებით სრულყოფა. 
საჭიროა ხალხის განწყობათა მიმართ მეტი გულისხმიერება, მათ საჭიროებებსა 
და მოთხოვნებზე ოპერატიულად რეაგირება, ბიუროკრატიზმის, გაჭიანურების 
აღმოფხვრა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს აღმზრდელობით მუშა-
ობას სტუდენტ და მოსწავლე ახალგაზრდობას შორის. ამ მიზნით საჭიროა მთელი 
პარტიული, საბჭოთა და კომკავშირული აქტივის მობილიზება. უნდა გაძლიერდეს 
მომთხოვნელობა ხელმძღვანელი კადრებისადმი პოლიტიკური ვითარების გამო 
თითოეულ კოლექტივში, მათი პირადი მონაწილეობა აღმზრდელობით მუშაობაში, 
საჯარო გამოსვლებში მშრომელთა და ახალგაზრდობის წინაშე.

6. ა. ს. კაპტო – სკკპ ცკ-ის იდეოლოგიური განყოფილების გამგე; ა. ს. პავლოვი – სკკპ ცკ-ის 
სახელმწიფო-სამართლებრივი განყოფილების გამგე; ე. ზ. რაზუმოვი – სკკპ ცკ-ის პარტიული 
მშენებლობისა და საკადრო მუშაობის განყოფილების გამგის მოადგილე.
7. შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 39-40. 
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სკკპ ცკ ხაზგასმით აღნიშნავს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების განსა-
კუთრებულად მნიშვნელოვან როლს და პასუხისმგებლობას მიმდინარე პროცესების 
ობიექტურად გაშუქების, საზოგადოებრივი აზრის სწორად ფორმირების საქმეში.

სამართალდამცავი ორგანოების ყურადღება აუცილებლად მიმართული უნდა 
იყოს დროული და გადამწყვეტი ზომების მისაღებად იმ პირთა მიმართ, რომლებიც 
არღვევენ სოციალისტურ კანონიერებას, წაქეზებით ხელს უწყობენ ეროვნებათაშო-
რისი შუღლის გაღვივებას, უბიძგებენ ხალხს ანარქიისა და უწესრიგობებისკენ.

აღნიშნულთან დაკავშირებით პარტიულმა კომიტეტებმა და სამართალდამ-
ცავი ორგანოების ხელმძღვანელებმა, მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებისა 
და იდეურ-აღმზრდელობითი მუშაობის მთელი არსენალის გამოყენებით, უზრუნ-
ველყონ სსრკ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის იმ ბრძანებულებების განმარტება და 
ღრმად შესწავლა, რომლებიც მიმართულია საბჭოთა კონსტიტუციური წყობის, ეროვ-
ნული თანასწორობის სამართლებრივი დაცვის საშუალებების უფრო სრულად და 
ეფექტურად გამოყენებისკენ, განაპირობებენ უფრო აქტიურ ბრძოლას სხვადასხვა 
ექსტრემისტული ელემენტების წინააღმდეგ. 

პარტიულ კომიტეტებს რეკომენდაცია ეძლევათ,  თითოეული რაიონის ბიურო-
ებში განიხილონ  დისციპლინის, წესრიგისა და ორგანიზებულობის ყოველმხრივი 
განმტკიცების დამატებითი ღონისძიებები.
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დანართი #�
ა. ს. პავლოვის ბარათი სკკპ ცკ-ს8

                                                        1989 წ. 29 აპრილი

საიდუმლოდ

სკკპ ცკ-ს

ქალაქ თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან
 დაკავშირებით

მოქალაქეთა მრავალრიცხოვან მომართვებსა და მასობრივ საინფორმაციო საშუ-
ალებათა გამოსვლებთან დაკავშირებით ქ. თბილისში განვითარებული მოვლენების 
გამო, რომლებიც პროვოცირებული იყო ექსტრემისტთა ჯგუფების მიერ და რასაც  
ა.წ. 9 აპრილს მოყვა მსხვერპლი, ამ მოვლენათა მიზეზებისა და გარემოებების შესას-
წავლად და სკკპ ცკ-სთვის მოსახსენებლად აუცილებლობად მივიჩნევთ კომისიის 
შექმნას.

ამ საქმიანობაში მიზანშეწონილია იმ ამხანაგების ჩართვა, რომლებსაც ადრე არ 
ჰქონიათ შეხება მოცემული საგანგებო შემთხვევის შემოწმებასთან.

კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება იყვნენ ამხ. ამხ. გ. ს. ტარაზევიჩი,� ბელო-
რუსიის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, გ. ვ. სერგეევი, სსრკ 
ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, ვ. ლ. გოვოროვი, სსრკ სამოქალაქო 
თავდაცვის უფროსი – სსრკ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ვ. პ. პიროჟკოვი, სსრკ 
სუკ-ის თავმჯდომარის მოადგილე, ნ. ი. დემიდოვი, სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრის 
მოადგილე და ო. ვ. ქვილითაია, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდო-
მარის პირველი მოადგილე.

ამხ. ო. ვ. ქვილითაიას კანდიდატურა კომისიის შემადგენლობაში ჩართულია ამხ. 
გ. გ. გუმბარიძის წინადადებით.

სკკპ ცკ-ის დადგენილების პროექტი თან ერთვის.�0

                             სკკპ ცკ-ის სახელმწიფოებრივ-სამართლებრივი
                                       განყოფილების გამგე    ა. პავლოვი
 

8.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 40.
9.  იმავდროულად სსრკ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის მოადგილე.
10.  იხ. დანართი 7.
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დანართი #7

სსრკ ცკ-ის სამდივნოს დადგენილება
ქალაქ თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით11

                                                   
 1989 წ. 29 აპრილი

                       
№СТ 100/105и                                                                                   

                                                         სრულიად საიდუმლოდ

დაევალოს კომისიას, ამხ. ამხ. გ. ს. ტარაზევიჩის (თავმჯდომარე), გ. ვ. სერგე-
ევის, ვ. ლ. გოვოროვის, ვ. პ. პიროჟკოვის, ნ. ი. დემიდოვის და ო. ვ. ქვილითაიას 
შემადგენლობით, შეისწავლოს მოვლენათა გარემოებები, რასაც ადგილი ჰქონდა 
ა. წ. 9 აპრილს ქ. თბილისში და მოახსენოს სკკპ ცკ-ს.

კენჭისყრის შედეგები:  მომხრე ვ. ჩებრიკოვი 
   მომხრე ა. იაკოვლევი
   მომხრე ვ. მედვედევი
   მომხრე მ. გორბაჩოვი    
   მომხრე ნ. ნიკონოვი
   მომხრე ე. ლიგაჩოვი
   მომხრე ლ .ზაიკოვი
   მომხრე ე. შევარდნაძე12

   მომხრე ო. ბაკლანოვი
   მომხრე ნ. სლიუნკოვი

11. შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 41.
12. ე. ა. შევარდნაძე ცკ-ის სამდივნოს შემადგენლობაში არ შედიოდა. იგი იყო სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს 
წევრი, ისევე როგორც დადგენილების ხელმომწერი ყველა ცკ-ის მდივანი, ო. დ. ბაკლანოვის გარდა. 
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დანართი #8
ა. ი. ლუკიანოვის ბარათი ვ. ი. ბოლდინს13

                                                      1989 წ. 5 დეკემბერი

ა.წ. 9 აპრილს ქ. თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული 
გარემოებების გამომძიებელი ყრილობის კომისიის�4 მომართვასთან დაკავშირებით, 
გთხოვთ, განიხილოთ საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიუროს სკკპ ცკ-სადმი 7, 8 
და 9 აპრილის დეპეშების გასაჯაროებისა და კომისიისთვის გადაცემის საკითხი.

ა. ლუკიანოვი

დანართი #9

ნ. ს. ნოვიკოვის ბარათი სკკპ ცკ-ს15

                                                     1989 წ. � დეკემბერი
სკკპ ცკ-ს

ამხ. ა. ი. ლუკიანოვის თხოვნასთან დაკავშირებით შესაძლებლად მივიჩნევთ 
საიდუმლოობის გრიფის მოხსნას და სსრკ სახალხო დეპუტატთა ყრილობის კომი-
სიაში საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიუროს 1989 წ. 7, 8 და 9 აპრილის დაშიფ-
რული დეპეშების (თან ერთვის) ასლების გაგზავნას, რომლებშიც შეტყობინებაა ქ. 
თბილისში 1989 წლის აპრილში განვითარებული მოვლენების შესახებ.

გთხოვთ თანხმობას.

სკკპ ცკ-ის საერთო განყოფილების
სექტორის გამგე      ნ. ნოვიკოვი

13. შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 41.
14. საუბარია სსრკ სახალხო დეპუტატთა კომისიის შესახებ ა. ა. სობჩაკის თავმჯდომარეობით, 
რომლის დასკვნა ქვემოთ ქვეყნდება (იხ. დანართი 10).
15. შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 43.
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დანართი #10

1989 წლის 9 აპრილს ქ. თბილისში განვითარებული მოვლენების
 გამომძიებელი სსრკ სახალხო დეპუტატთა

ყრილობის კომისიის დასკვნა16

1989 წლის 9 აპრილს ქ. თბილისში განვითარებული მოვლენების გამოსაძიებლად 
სსრკ სახალხო დეპუტატთა ყრილობის მიერ შეიქმნა კომისია 24 წევრის შემადგენ-
ლობით, რომელთა შორის იყვნენ 9 მოკავშირე რესპუბლიკის წარმომადგენლები, 
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მოღვაწეები, ცნობილი მეცნიერები და მწერლები, 
ჯარისა და ეკლესიის წარმომადგენლები; კომისიის თავმჯდომარედ არჩეული იქნა 
ა. ა. სობჩაკი, თავმჯდომარის მოადგილეებად – ხ. ი. აასმიაე, ა. ი. გოლიაკოვი, ვ. პ. 
ტომკუსი, მდივნად – ს. ბ. სტანკევიჩი. 

ყრილობის დავალების შესაბამისად კომისიამ ამოცანად დაისახა იმ მოვლე-
ნათა ჭეშმარიტი ხასიათის გამორკვევა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ა.წ. 9 აპრილის 
ღამეს ქ. თბილისში: ტრაგედიის მიზეზები, მათთან დაკავშირებული გადაწყვეტი-
ლებები, რომლებიც სხვადასხვა დონეზე იყო მიღებული პარტიული, სახელმწიფო 
და სამხედრო ხელმძღვანელობის მიერ, შეეფასებინა რიგი შედეგებისა, რომლებიც 
აღნიშნული მოვლენების შემდეგ დადგა. კომისიის მუშაობის პროცესში საჭირო 
გახდა პასუხის გაცემა უფრო ზოგად კითხვაზე: საზოგადოებრივი წესრიგის დასა-
ცავად საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების გამოყენების პირობებისა და დასაშვები 
ფარგლების შესახებ.

კომისიის წევრები გაეცნენ დოკუმენტებს, რომლებიც მიიღეს ამ მოვლენების 
გამომძიებელი კომისიებისგან – გ. ს. ტარაზევიჩის თავმჯდომარეობით, სსრკ 
თავდაცვის სამინისტროს (თავმჯდომარე სამედიცინო სამსახურის გენერალ-მაიორი 
გ. ა. სოფრონოვი) და საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოდან (თავმჯდომარე პროფ. 
თ.გ.შავგულიძე). გაეცნენ აგრეთვე მასალებს (დაშიფრული დეპეშები, ცნობები, 
მოხსენებითი ბარათები, თათბირების  სტენოგრამები და ა.შ.), რომლებიც მიღებული 
იყო სკკპ ცკ-დან და საქართველოს კომპარტიის ცკ-დან, სსრკ უზენაესი საბჭოსა და 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმებიდან, სსრკ თავდაცვის სამინის-
ტროდან, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობიდან, სსრკ და საქართველოს 
სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროებიდან, სსრკ და საქართველოს სსრ სახელმწიფო 
უშიშროების კომიტეტებიდან, სსრკ პროკურატურიდან, სხვა სახელმწიფო და საზო-
გადოებრივი ორგანიზაციებიდან.

კომისია შეხვდა სსრკ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს, სკკპ ცკ-ის გენერალურ 
მდივანს, ამხ. მ. ს. გორბაჩოვს.

კომისიამ მოუსმინა პოლიტბიუროს წევრებს – სკკპ ცკ-ის მდივნებს – ამხ. 
ამხ. ე. კ. ლიგაჩოვს, ვ. მ. ჩებრიკოვს, სსრკ საგარეო საქმეთა მინისტრ ე. ა. შევარ-
დნაძეს; სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატებს: სსრკ უზენაესი საბჭოს 
თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს, ა. ი. ლუკიანოვს, სკკპ ცკ-ის მდივან გ. პ. რაზუ-
მოვსკის, სსრკ თავდაცვის მინისტრ დ. ტ. იაზოვს; სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვ. 

16.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 42-60.
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ვ. ბაკატინს; სკკპ ცკ-ის აპარატის ზოგიერთ პასუხისმგებელ მუშაკს, საქართველოს 
კომპარტიის ცკ-ის ხელმძღვანელებს, სსრკ თავდაცვის სამინისტროს, სსრკ შსს-სა 
და საქართველოს სსრ შსს-ს, სსრკ სუკ-ის და საქართველოს სსრ სუკ-ის ხელმძღვანე-
ლობას, მთავარი სამხედრო პროკურატურის და საქართველოს სსრ პროკურატურის, 
აგრეთვე ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობის, საბჭოთა არმიის ნაწილე-
ბისა და ქვედანაყოფების, შინაგანი ჯარებისა და მილიციის წარმომადგენლებს, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ 1989 წლის 9 აპრილის ოპერაციაში. იყო საუბრები 
მოვლენების თვითმხილველებთან: მილიციის, საქართველოს სსრ ჯანდაცვის სამი-
ნისტროს და სასწრაფო დახმარების მუშაკებთან, შინაგანი ჯარებისა და საბჭოთა 
არმიის სამხედრო მოსამსახურეებთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ყოფილ 
სამხედროებთან-ინტერნაციონალისტებთან, მღვდელმსახურებთან (მათ შორის, 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-თან), 
საქართველოს სახალხო ფრონტისა და არაფორმალური ორგანიზაციების წარმომად-
გენლებთან, ცალკეულ მოქალაქეებთან, კერძოდ – დაზარალებულებთან, რომლებიც 
გადიოდნენ მკურნალობას ქ. თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში.

შესწავლილ იქნა მასალები, რომლებიც გამოქვეყნდა პერიოდულ გამოცემებში, 
აგრეთვე კომისიის სახელზე შემოსული მრავალრიცხოვანი წერილები და დეპეშები 
ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რაიონში მცხოვრები მოქალაქეებისგან.

მუშაობის პროცესში კომისიის წევრები ჩადიოდნენ ქ. თბილისში, ხვდებოდნენ 
რესპუბლიკის საზოგადოებისა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის წარმომად-
გენლებს, მოინახულეს საავადმყოფოები და სამხედრო ნაწილები, რომლებიც მონაწი-
ლეობდნენ მოვლენებში.

1989 წლის 9 აპრილს თბილისში განვითარებული მოვლენების სწორად შესა-
ფასებლად აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ ქვეყანა შეუცვლელად 
დაადგა განვითარების დემოკრატიულ გზას, რაც წარმოუდგენელია ხალხის სოცი-
ალური აქტიურობის განსხვავებული ფორმების მუდმივად გამოვლენის გარეშე. მის 
ძირითად შინაარსს წარმოადგენს მისწრაფება კანონიერი გზით, საზოგადოებრივი 
წესრიგის მკაცრად დაცვის ჩარჩოებში იყოს გამოხატული  საკუთარი ინტერესები, 
მიღებული იყოს რეალური, კონსტრუქციული მონაწილეობა დემოკრატიულ განვი-
თარებაში. ამ პირობებში სახელმწიფო ძალაუფლების, საზოგადოებრივი წესრიგის 
დაცვის ორგანოების ვალია, უზრუნველყოს ასეთი აქტიურობის რეალური გარანტია 
და დაცვა.

მაგრამ ამ პროცესების დროს, რასაკვირველია, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ანტი-
სოციალურ, უკანონო, ძალადობრივ ქმედებებსაც. ამ შემთხვევებში სახელმწიფოს 
მოვალეობაა გამოავლინოს სიმტკიცე და აუცილებლობის ფარგლებში, გამოიყენოს 
ძალა. 

ამასთან დაკავშირებით პრინციპულ მნიშვნელობას იძენს სიტუაციის ობიექ-
ტურად შეფასება. მიუტევებელი იქნებოდა ხელისუფლების უმოქმედობა ძალადობისა 
და კანონდარღვევების წინააღმდეგ. მაგრამ ასევე დაუშვებელია ძალის გამოყენება 
მშვიდობიანი მიტინგის ან დემონსტრაციის დასაშლელად, რასაც შედეგად მოსდევს 
მსხვერპლი. როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში, ეს არის დარტყმა გარდაქმნისა 
და დემოკრატიის მიმართ.
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მომხდარის შეფასებისას კომისიამ გაითვალისწინა, რომ გარდაქმნამ გამოიწვია 
ეროვნული თვითშეგნების გამოღვიძება, სწრაფვა ჭეშმარიტი ეკონომიკური დამოუკ-
იდებლობისა და სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის მისაღწევად, რაც ახასიათებს 
დღევანდელ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას არა მხოლოდ საქართველოში, 
არამედ სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. 1989 წლის 9 აპრილის თბილისის ტრაგი-
კული მოვლენების წინაპირობები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ყალიბდებოდა. 
მათში გამოვლინდა კრიზისი, რომელმაც მოიცვა სახელმწიფოს მართვისა და საზოგა-
დოებრივი ცხოვრების მრავალი სფერო რესპუბლიკასა და მთლიანად ქვეყანაში.

კომისია აღნიშნავს, რომ დემოკრატიზაციის პროცესში გამოთქმულ შეხედულე-
ბებსა და მოწოდებებში, რესპუბლიკისა და მთელი ქვეყნის მომავალი პოლიტიკური 
განვითარების მიმართულებათა, გზებისა და ფორმების შეფასებაში წარმოიქმნა 
გარდაუვალი განსხვავებები და უკიდურესობანი. საზოგადოებრივ მოძრაობებსა და 
ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც  სოციალიზმის ეკონომიკური და პოლიტიკური 
სისტემის განახლებისკენ ისწრაფვიან, რესპუბლიკაში გაჩნდა არაფორმალური ორგა-
ნიზაციები, რომელთა პროგრამაც ასევე შეიცავდა ანტისოციალისტური და ნაციონ-
ალისტური შინაარსის დებულებებს. მათი საქმიანობა  მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა 
გარდაქმნას და რესპუბლიკაში სერიოზულად ამწვავებდა პოლიტიკურ სიტუაციას. 

ამ პირობებში რესპუბლიკის სახელმწიფო და პარტიული ხელმძღვანელობის 
წინაშე დადგა უმნიშვნელოვანესი ამოცანა – გაამართლოს თავისი როლი, როგორც 
პოლიტიკურმა და იდეოლოგიურმა ავანგარდმა, იმოქმედოს გარდაქმნის სულისკვე-
თებით, რწმენით მოახდინოს გავლენა ხალხის განწყობაზე და არ მოწყდეს  პოლი-
ტიკური პროცესების რეალურ განვითარებას რესპუბლიკაში. მაგრამ საქართველოს 
კომპარტიის ცკ-ის ხელმძღვანელობამ ვერ შეძლო კონტაქტის დამყარება და დიალ-
ოგის გამართვა საზოგადოებასთან. შემდგომში, სოციალური პროცესების განვითარე-
ბისა და არაფორმალების პოპულარობის გაძლიერების კვალობაზე, ხელმძღვანელობა 
კონფრონტაციის გზას დაადგა. სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას ის მდგომარეობა, რომ 
მიტინგების ჩატარების შესახებ პასუხი შუამდგომლობებზე, უმნიშვნელო გამონაკ-
ლისების გარდა, როგორც წესი, უარყოფითი იყო, რის გამოც დამკვიდრდა უკანონო 
მიტინგების ჩატარება, ხელისუფლების ორგანოებისთვის წინასწარი შეტყობინების 
გარეშე. ასე თანდათანობით კარგავდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა კონტროლს 
პოლიტიკურ პროცესებზე, სუსტდებოდა პარტიული გავლენა მასებზე, ეცემოდა მისი 
ავტორიტეტი მოსახლეობის ფართო ფენებში. ეს გამოვლინდა ჯერ კიდევ 1988 წლის 
ნოემბრის მოვლენების17 დროს, როდესაც მხოლოდ ქართული ინტელიგენციის აქტი-

17.  საუბარია მასობრივ გამოსვლებზე თბილისში 1988 წლის შემოდგომაზე. მოვლენათა დაწყება 
დაკავშირებულია სტუდენტების პროტესტთან სამხედრო პოლიგონზე სროლების წინააღმდეგ დავით 
გარეჯის ისტორიული სამონასტრო კომპლექსის რაიონში. ეს სროლები, საზოგადოების აზრით, 
აზიანებდა ისტორიისა და კულტურის ძეგლს. გამოსვლებმა ახალი ძალით იფეთქა 1988 წ. 23-29 
ნოემბერს, რაც შემდეგ გადაიზარდა სტუდენტთა დიდი ჯგუფის შიმშილობასა და დაუსრულებელ 
მიტინგებში მთავრობის სახლთან, თბილისში. მიუხედავად ექსცესების არარსებობისა, რესპუბლიკის 
ხელმძღვანელობა ღრმად იყო შეშფოთებული მომხდარით, ითხოვდა მოსკოვის დახმარებას. 
უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, სკკპ ცკ-ის გენერალური მდივანი მ. ს. გორბაჩოვი 
გამოვიდა ადგილობრივი ტელევიზიით, მიმართვით „საბჭოთა საქართველოს მშრომელებისადმი”. 
საქართველოში მოვლინებული იყო ე. ა. შევარდნაძე. 29 ნოემბერს შიმშილობა შეწყდა, დემონსტრაცია 
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ურმა პოლიტიკურმა პოზიციამ, მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვამ ქართველი ხალხისადმი 
შესაძლებელი გახადა ვითარების განმუხტვა. მაგრამ თვით რესპუბლიკის ხელმძღვა-
ნელები მაშინაც ემხრობოდნენ ძალის გამოყენებას.

სამწუხაროდ, საქართველოს ხელმძღვანელობის პოზიციასა და საქმიანობაში 
არც შემდგომ მოხდა საჭირო ცვლილებები.

კომისია მიიჩნევს, რომ ისეთი ფაქტები, როგორებიცაა რესპუბლიკის ხელმძღვა-
ნელობის თვითიზოლაცია, კონკრეტულ სიტუაციათა არაადეკვატური, ზოგჯერ 
პანიკური შეფასება, გარემოებაზე პოლიტიკური მეთოდებით დადებითად ზემოქმე-
დების უუნარობა წარმოადგენდა ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზს, რამაც განაპირობა ქ. 
თბილისში ა.წ. 9 აპრილს განვითარებული მოვლენების ტრაგიკული შედეგები.

2. მდგომარეობა რესპუბლიკაში 9 აპრილის მოვლენებამდე და მიტინგის 
აღკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი

1989 წლის მარტის ბოლოს-აპრილის დასაწყისში რესპუბლიკაში აფხაზეთის 
მოვლენებთან დაკავშირებით18 სერიოზულად გამწვავდა პოლიტიკური ვითარება, 
რაც უშუალო საბაბი გახდა არაფორმალური ორგანიზაციების მიერ ქ. თბილისში, 
მთავრობის სახლის წინ მრავალდღიანი, არასანქცირებული მიტინგის ჩასატარებლად. 
თუმცა მიტინგის ანტიაფხაზური მიმართულება მკვეთრად იცვლება 6 აპრილისთვის 
(საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის ხელმძღვანელობის 
შეცვლასთან დაკავშირებით) და ჩნდება უკიდურესი მოთხოვნა საქართველოს  სსრკ-
ის შემადგენლობიდან გასვლის შესახებ. ამასთან ერთად, მიტინგზე განიხილებოდა 
მრავალი პრობლემა, რაც აღელვებდა საზოგადოებას. მასში (დილიდან გვიან საღა-
მომდე) მონაწილეობდა ათასობით მოქალაქე. ასობით მომიტინგე ღამეც რჩებოდა 
მთავრობის სახლთან. ყოველივე ამან გამოიწვია ტრანსპორტის, ზოგიერთი სახელ-
მწიფო ორგანიზაციის მუშაობის მოშლა ქალაქის ცენტრში, საზოგადოებრივი 
წესრიგის დარღვევა დედაქალაქში. რესპუბლიკური რადიოთი და ტელევიზიით გადა-
ცემულმა საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს მიმართვამ მიტინგის მონაწილეებზე დადე-
ბითად არ იმოქმედა. მისმა ორგანიზატორებმა შრომით კოლექტივებში, უმაღლეს 
სასწავლებლებსა და  სკოლებში თავიანთი წარმომადგენლები გაგზავნეს მოწო-
დებით, რომ დაეწყოთ გაფიცვა და შეერთებოდნენ მომიტინგეებს. დაიწყეს პიკეტი-
რება. ბევრმა უმაღლესმა სასწავლებელმა და ზოგიერთმა სკოლამ შეწყვიტა მეცადი-
ნეობის პროცესი.

აუცილებელია ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ საქართველოს დედაქალაქის მუშე-
ბისა და მოსამსახურეების უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა ამ მოწოდებებს და 
გააგრძელა შრომითი საქმიანობა.

მიტინგის მსვლელობის დროს ისმოდა უპასუხისმგებლო მოწოდებები ხელისუფ-

დაიშალა, სტუდენტებმა გააგრძელეს სწავლა.
18.  საუბარია გამოსვლებზე აფხაზეთის თვითგამორკვევისთვის, რამაც ფართო მასშტაბი მიიღო 
1989 წ. გაზაფხულზე.
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ლების კანონიერი განკარგულებებისადმი დაუმორჩილებლობის შესახებ, წამოყენე-
ბული იყო ნაციონალისტური, ანტისოციალისტური და ანტისაბჭოთა ლოზუნგებიც, 
კერძოდ: „ძირს კომუნისტური რეჟიმი!”, „ძირს რუსული იმპერიალიზმი!”, „სსრკ 
– ხალხთა საპყრობილეა!”, „ძირს საბჭოთა ხელისუფლება!”, „გაუქმდეს აფხაზეთის 
ავტონომია!” და სხვები. მიტინგის ორგანიზატორები განაგრძობდნენ ვითარების 
გამწვავებას, მოუწოდებდნენ მიტინგების, გაფიცვებისა და შიმშილობის 14 აპრი-
ლამდე გაგრძელებისკენ.

ამრიგად, პოლიტიკური ვითარება 9 აპრილის მოვლენების წინ ქ. თბილისში იყო 
საგანგებო და საქართველოს კომპარტიის ცკ-ისა და რესპუბლიკის მთავრობისგან 
სწრაფი და სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღებას მოითხოვდა.

თუმცა კომისია აღნიშნავს, რომ გამოძიების დროს არ გამოვლენილა ტერო-
რისტული აქტები, არ დადგენილა ხელისუფლების ხელში ჩაგდების რეალური 
მცდელობის ფაქტები, პოლიტიკური მოტივებით ძალადობის ან თავდასხმის შემთხვე-
ვები საბჭოთა და პარტიული ორგანოების მუშაკთა, კომუნისტთა ან არაქართველი 
ეროვნების მოქალაქეთა მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ მიტინგს თან სდევდა პროტესტის ისეთი პასიური ფორმა, 
როგორიცაა მასობრივი მრავალდღიანი შიმშილობა (100-ზე მეტი მოშიმშილე 
მთავრობის სახლთან).

არასანქცირებული მიტინგი ამ პერიოდში აუცილებლად უნდა შეწყვეტილიყო, 
მაგრამ ეს ამოცანა უნდა და შეიძლება გადაეწყვიტა იმ ორგანოებს, რომლებსაც 
კანონი ავალდებულებს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფას – 
რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველოს 
სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა სამმართველომ 
არ შეასრულა მათზე დაკისრებული მოვალეობა, არ აღკვეთა არასანქცირებული 
მიტინგი. თუმცა, საქართველოს შსს-ს პასუხისმგებელ მუშაკთა მტკიცებით, მათ 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის წინაშე არაერთხელ დასვეს საკითხი  მთავრობის 
სახლის წინ მიმდინარე მიტინგის მათ განკარგულებაში არსებული ძალებით აღკვე-
თისა და დედაქალაქში ნორმალური მდგომარეობის აღდგენის შესახებ. მაგრამ 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ეს წინადადება არ მიიღო მოსახლეობის მასობრივი 
გამოსვლებით მდგომარეობის გართულების შიშის გამო, რასთან გამკლავებაც, მისი 
აზრით, შეუძლებელი იქნებოდა შინაგანი ჯარისა და მილიციის არსებული ძალებით.

რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა თვლიდა, რომ ამის განხორციელება შესაძლე-
ბელი იქნებოდა კომენდანტის საათის შემოღების პირობებში, რისთვისაც აუცილ-
ებელი იყო დამატებითი სამხედრო ქვედანაყოფების მოზიდვა.

ამიტომ მან გადაწყვიტა, დახმარებისთვის საკავშირო ორგანოებისთვის მიემ-
ართა. ა.წ. 7 აპრილს, 20 საათსა და 35 წუთზე, საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის 
პირველი მდივნის, ჯ. პატიაშვილის ხელმოწერით გაიგზავნა ცნობილი დეპეშა19, 
რომელიც საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის მეორე მდივნმა, ბ. ნიკოლსკიმ მოამზადა. 
კომისიის აზრით, ამ დეპეშაში გადმოცემული პოლიტიკური ვითარების შეფასება 

19.  იხ. დანართი 1-ის დოკუმენტი.
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სრულად არ შეესაბამებოდა საქმის რეალურ მდგომარეობას და არ იყო საკმარისი 
საფუძველი ქ. თბილისში სამხედრო ქვედანაყოფების შემოსაყვანად და საგანგებო 
მდგომარეობის (კომენდანტის საათის) შემოსაღებად.

კომისია ადასტურებს 9 აპრილის ღამეს ქ. თბილისში, მთავრობის სახლთან მიმდი-
ნარე მიტინგის აღმკვეთი ღონისძიებების მომზადებისა და განხორციელების დროს 
დაშვებულ სერიოზულ შეცდომებსა და კანონდარღვევებს როგორც საკავშირო, ისე 
რესპუბლიკური ორგანოების მიერ.

სკკპ ცკ-ში 07. 04. 89 წ. პოლიტბიუროს წევრის, სკკპ ცკ-ის მდივნის, ამხ. ე. კ. 
ლიგაჩოვის ხელმძღვანელობით, ჩატარდა თათბირი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 
სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრებმა: ამხ. ამხ. ვ. ა. მედვედევმა, ნ. ნ. სლიუნკოვმა, 
ვ. მ. ჩებრიკოვმა; სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატებმა: ამხ. ამხ. ა. ი. 
ლუკიანოვმა, გ. პ. რაზუმოვსკიმ, დ. ტ. იაზოვმა; სსრკ სუკ-ის თავმჯდომარე ამხ. ვ. 
ა. კრიუჩკოვმა, სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამხ.ვ. პ. ტრუშინმა და 
სკკპ ცკ-ის აპარატის პასუხისმგებელმა მუშაკებმა. თათბირზე საქართველოში არსე-
ბული ვითარება  განიხილეს. 

აღნიშნული თათბირის მუშაობის შესახებ ოქმი არ შეუდგენიათ და მისი შედე-
გები დოკუმენტში დაფიქსირებული არ იყო. მიღებულ გადაწყვეტილებებზე 
მსჯელობა მხოლოდ თათბირის მონაწილეთა განმარტებების მიხედვითაა შესაძ-
ლებელი.  თათბირზე, ფაქტობრივად, გადაწყდა თანხმობის მიცემა რესპუბლიკის 
ხელმძღვანელობის ზეპირი თხოვნების დასაკმაყოფილებლად, შინაგანი ჯარისა და 
საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების გამოყოფის შესახებ. ამის საფუძველზე გაიცა 
სსრკ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის დირექტივა და სსრკ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ბრძანება საქართველოში შესაბამისი საჯარისო ქვედანაყო-
ფების გასაგზავნად.

 რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას წინადადება მიეცა, კოლექტიურად განეხილა 
შექმნილი მდგომარეობა და პოლიტიკური მეთოდებით ეპოვა გამოსავალი რთული 
სიტუაციიდან. 

იგი გაფრთხილებული იქნა უკიდურესი წინდახედულობის გამოჩენის აუცილ-
ებლობის შესახებ, რომ ჯარი მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გამოეყენებინათ. 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას ტელეფონით აცნობეს, რომ კონკრეტული გადაწყვე-
ტილებები საქართველოში გასაგზავნი ჯარის გამოსაყენებლად მან ამიერკავკასიის 
სამხედრო ოლქის სარდლობასთან ერთად, შექმნილი ვითარების მიხედვით უნდა 
მიიღოს. ამასთან, არ იყო რეკომენდებული მოცემულ მომენტში საგანგებო მდგომა-
რეობის შემოღება და ქ. თბილისში კომენდანტის საათის გამოცხადება 

სსრკ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე მ. ს. გორბაჩოვი 
საზღვარგარეთ მოგზაურობიდან მოსკოვში  07.04.89 წ. 23 საათზე დაბრუნდა და 
ინფორმირებული იქნა საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ. მან 
მაშინვე გამოთქვა აზრი საქართველოში ამხ. ამხ. ე. ა. შევარდნაძისა და გ. პ. რაზუ-
მოვსკის გამგზავრების შესახებ.

მომდევნო დღეს სკკპ ცკ-ში შედგა მეორე თათბირი საქართველოში შექმნილი 
გარემოების შესახებ. მას ხელმძღვანელობდა პოლიტბიუროს წევრი, სკკპ ცკ-ის 
მდივანი ვ. მ. ჩებრიკოვი. მონაწილეთა შემადგენლობა იგივე იყო, რაც 07.04.89 წელს, 
გარდა ამხ. ე. კ. ლიგაჩოვისა, რომელიც შვებულებაში გაემგზავრა. თათბირს ასევე 
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ესწრებოდნენ პოლიტბიუროს წევრი ამხ. ე. ა. შევარდნაძე და სსრკ შინაგან საქმეთა 
მინისტრი ამხ. ვ. ვ. ბაკატინი. როგორც წინა დღეს, თათბირის ოქმი არ შედგენილა 
და მიღებული გადაწყვეტილებები დოკუმენტში არ დაფიქსირებულა. ამ დროისთვის 
მიღებული იყო 08.04.89 წლის დაშიფრული დეპეშა ჯ. ი. პატიაშვილის ხელმოწერით, 
რომ ვითარება ქალაქში სტაბილური ხდება და კონტროლს ექვემდებარება. ამხ. ე. ა. 
შევარდნაძესა და ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილს შორის შედგა აზრთა გაცვლა ტელეფონით. 
ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილმა, 7 აპრილიდან 8 აპრილის ღამით მდგომარეობის სტაბილი-
ზაციის გამო, ზედმეტად ჩათვალა ამხანაგების – ე. ა. შევარდნაძისა და გ. პ. რაზუ-
მოვსკის ჩასვლა, რასაც დაეთანხმნენ თათბირის მონაწილენი.

ამრიგად, შინაგანი ჯარის, მილიციისა და საბჭოთა არმიის სპეციალური ქვედანა-
ყოფების საქართველოში გაგზავნა სკკპ ცკ-ში 7 და 8 აპრილს გამართულ აღნიშნულ 
თათბირებზე გადაწყდა, რაც ეწინააღმდეგებოდა მოქმედ  კანონმდებლობას, რომლის 
მიხედვით, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს არა პარტიულ, არამედ 
შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს. გადაწყვეტილებების მიღების ასეთი წესი საბჭოთა 
ხელისუფლების საკონსტიტუციო ორგანოების ფაქტობრივ უმოქმედობას იწვევს, 
როგორც ეს მოცემულ შემთხვევაში მოხდა. 

რესპუბლიკურ დონეზე ვითარების ნორმალიზაციის ღონისძიებათა გეგმა, ამიერ-
კავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების მონაწილეობით, საგანგებო მდგომარეობის 
შემოღების ღონისძიებათა ჩათვლით, ჯერ საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიურომ 
მიიღო, შემდეგ კი რესპუბლიკის პარტიული აქტივის კრებამ მოიწონა, რომელიც 
08.04.89 წ. ჩატარდა. ამ აქტივზე შეფასდა ვითარება, დამტკიცდა მისი ნორმალი-
ზების ღონისძიებათა გეგმა და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აქტივის მთელი შემად-
გენლობა მისულიყო მიტინგზე და ეცადა დაეყოლიებინა  მონაწილენი, შეეწყვიტათ 
მიტინგი და განემუხტათ ვითარება. სამწუხაროდ, ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტი-
ლება აქტივის მონაწილეებმა არ შეასრულეს.

არასანქცირებული მიტინგის აღკვეთის საკითხი არაერთხელ განიხილა საქარ-
თველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიურომ. გადაწყვეტილება მიტინგის შეწყვეტის შესახებ 
საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიურომ  ა.წ. 8 აპრილს მიიღო. ამავე დღეს შემდგარ 
რესპუბლიკის თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე განიხილეს მასთან დაკავშირებული 
საკითხები, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის უფლებამოსილება არ ჰქონდა. ოპერ-
აციის ჩატარების დრო შემდგომ განისაზღვრა პირთა ვიწრო წრის მიერ (ამხ. ამხ. ჯ. 
ი.  პატიაშვილი, ბ. ვ. ნიკოლსკი, კ. ა. კოჩეტოვი, ი. ნ. როდიონოვი) იმის გათვალისწი-
ნებით, რომ გამთენიისას მოედანზე ცოტანი რჩებოდნენ, როგორც წესი, არა უმეტეს 
200 ადამიანისა (მოშიმშილეები და მათი ნათესავები).

კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიუროსა და 
რესპუბლიკის თავდაცვის საბჭოს სხდომებზე მიღებული გადაწყვეტილებები არ 
იყო დროულად და სათანადოდ გაფორმებული, რამაც საშუალება მისცა სხდომის 
ზოგიერთ წევრს, უარეყო თავისი მონაწილეობა მთავრობის სახლის წინ მიტინგის 
აღკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში. 

მიტინგის აღკვეთის ოპერაციის მომზადებისა და ჩატარების ხელმძღვანელობა, 
ოპერაციის გეგმის შემუშავება დაევალა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალს, 
გენერალ ი. ნ. როდიონოვს, როგორც წოდებით უფროსს, იმ უფლებამოსილებათა 
საფუძველზე, რომლებიც მას საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიუროს გადაწყვეტი-
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ლებით, ქალაქში წესრიგის დასამყარებლად გამოყოფილი ყველა ძალისა და საშუალ-
ების მისთვის დაქვემდებარებით მიეცა. 

 კომისია მიიჩნევს, რომ ამ პერიოდში ქ. თბილისში მყოფ სკკპ ცკ-ის აპარატის 
პასუხისმგებელ მუშაკებს (ვ. ნ. ლობკო, ვ. ს. ბუიანოვი, ა. ე. სელივანოვი20) შეეძლოთ, 
რომ დახმარებოდნენ რესპუბლიკის პარტიულ ხელმძღვანელობას, რათა შექმნილი 
სიტუაცია სწორად შეფასებულიყო, დასტაბილურებულიყო და პოლიტიკური საშუალ-
ებებით გამოსწორებულიყო. 

1989 წლის 8 აპრილის საღამოს გამოიცა საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 
განკარგულება საქართველოს სსრ მინსაბჭოს თავმჯდომარის, ამხ. ზ. ა. ჩხეიძის 
ხელმოწერით, რომლითაც საქართველოს სსრ შსს-ს მიეცა მითითება, შინაგანი 
ჯარითა და საბჭოთა არმიის სამხედრო მოსამსახურეებით გაეძევებინა მომიტინ-
გეები მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ეს არის ერთადერთი საბუთი 
ქ. თბილისში არასანქცირებული მიტინგის აღკვეთის შესახებ, რომელიც მიღებულია 
არა პარტიული, არამედ სახელმწიფო ორგანოს მიერ. მაგრამ განკარგულება, რომ ეს 
ამოცანა შესრულებულიყო სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობით, უკანონოა, 
ვინაიდან რესპუბლიკის მთავრობას არ აქვს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების 
უფლება. 

იმავდროულად, კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმმა (თავმჯდომარე ამხ. ო. ე. ჩერქეზია) შექმნილ ვითარებაში არ მიიღო 
აუცილებელი კონსტიტუციური გადაწყვეტილება.

ჯარის თავმოყრა და არასანქცირებული მიტინგის აღკვეთის ოპერაცია 
მომზადდა შემდეგნაირად:

07.04.89 წ. სკკპ ცკ-ში, თათბირის დამთავრებისთანავე სსრკ თავდაცვის 
მინისტრმა, არმიის გენერალმა დ. ტ. იაზოვმა ზეპირი განკარგულება მისცა 
გენერლებს – კ. ა. კოჩეტოვსა და ი. ნ. როდიონოვს, ჩასულიყვნენ ქ. თბილისში და 
ემოქმედათ ვითარების შესაბამისად, საკუთარი გადაწყვეტილებებით. იმავე დღეს 
(07.04.89 წ. 16:50 სთ-ზე) გენერალური შტაბის უფროსმა, არმიის გენერალმა მ. ა. 
მოისეევმა თავდაცვის მინისტრის სახელით გასცა დირექტივა ქ. თბილისის რაიონში 
საპარაშუტო-სადესანტო პოლკის გაგზავნის შესახებ, უმნიშვნელოვანესი ობიექტე-
ბისა და ორგანიზაციების დასაცავად და დედაქალაქის შესასვლელ-გასასვლელი 
ძირითადი გზების გასაკონტროლებლად. ერთდროულად სრულ საბრძოლო მზადყოფ-
ნაში მოიყვანეს თბილისის გარნიზონის სამი საჯარისო ნაწილი.

სსრკ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ი. თ. შილოვის ბრძანებით, 
თბილისში ასევე გაიგზავნა შინაგანი ჯარის ქვედანაყოფები და მილიციის სპეცი-
ალური ქვედანაყოფები (განსაკუთრებული დანიშნულების მილიციის რაზმები) 
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან, საერთო რაოდენობით 2 ათასზე მეტი ადამიანი. 

იმავე დღეს, საღამოს, გენერლები – კ. კოჩეტოვი და ი. როდიონოვი თბილისში 
შეხვდნენ საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის პირველ და მეორე მდივნებს –  ჯ. პატი-

20.  ვ. ნ. ლობკო – სკპპ ცკ-ის პარტიული მშენებლობისა და საკადრო მუშაობის განყოფილების 
ინსპექტორი; ვ. ს. ბუიანოვი – სკკპ ცკ-ის იდეოლოგიური განყოფილების პასუხისმგებელი 
ორგანიზატორი; ა. ე. სელივანოვი – სკკპ ცკ-ის პარტიული მშენებლობისა და საკადრო მუშაობის 
განყოფილების პასუხისმგებელი ორგანიზატორი.
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აშვილსა და ბ. ნიკოლსკის. ამ შეხვედრაზე საქართველოს პარტიული ხელმძღვანე-
ლები კვლავ დაბეჯითებით მოითხოვდნენ კომენდანტის საათის შემოღებას, რაზეც 
ამხ. ამხ. კოჩეტოვმა და როდიონოვმა უარი განაცხადეს, ჯარისკაცთა არასაკმარისი 
რაოდენობის გამო. მაშინვე მიიღეს არამართლზომიერი გადაწყვეტილება სამხედრო 
ძალის დემონსტრირების შესახებ.

08.04.89 წ. დილით, ქალაქს დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა სამხედრო 
ვერტმფრენთა სამმა ესკადრილიამ, ხოლო დაახლოებით შუადღეს თბილისის 
ქუჩებში სამი მარშრუტით და მომიტინგეთა გვერდით ჩაიარა საბრძოლო ტექნიკამ 
შეიარაღებული ჯარისკაცებით.

ამ აქციამ მაპროვოცირებელი როლი შეასრულა. პასუხად, მომიტინგეთა 
ცალკეული ჯგუფები კანონის დარღვევის მხრივ უფრო შორს წავიდნენ. დაიწყეს 
სატრანსპორტო საშუალებების მიტაცება, მათი მეშვეობით ჩაკეტეს როგორც რუსთა-
ველის პროსპექტის გასასვლელები, ისე მიმდებარე ქუჩები (სულ გამოიყენეს 29 ავტო-
ბუსი, ტროლეიბუსი და სატვირთო მანქანა, მათგან ექვსის საბურავები ჩაფუშეს). 
იმავდროულად, ხალხმა მოედანზე დაიწყო თავმოყრა. სახლთან, სადაც ცხოვრობს 
ამხ. პატიაშვილი. საღამოს გაიმართა ქალთა მიტინგი ქ. თბილისიდან ჯარის გაყვანის 
მოთხოვნით. მათ არავინ დაელაპარაკა. შემდეგ ქალებმა (დაახლოებით 700-მა) გადა-
ინაცვლეს მოედანზე და შეუერთდნენ მომიტინგეებს. ამრიგად, სამხედრო ძალის 
დემონსტრირების პირდაპირ შედეგად მომიტინგეთა რიცხვის მკვეთრად ზრდა იქცა. 
ამ გართულებულ ვითარებაში მიზანშეწონილი იქნებოდა მიტინგის ძალადობრივად 
შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიღების გადავადება, მაგრამ რესპუბლიკის პარტიული 
ხელმძღვანელობა, რომელმაც ამ დროისთვის მიმდინარე პროცესების რეალურად 
შეფასების და მართვის უნარი დაკარგა, შექმნილი სიტუაციიდან სხვა გამოსავალს 
ვერ ხედავდა, გარდა ძალის გამოყენებისა.

მთავრობის სახლის წინ მოედნიდან მომიტინგეთა განდევნის ოპერაციის კონკრე-
ტული გეგმის შემუშავება გენერალმა ი. როდიონოვმა დაავალა სსრკ შსს შინაგანი 
ჯარების შტაბის ოპერატიული სამმართველოს უფროსს, გენერალ ი. ტ. ეფიმოვს, 
რომელიც თბილისში 07.04.89 წელს ჩამოვიდა.

ოპერაციის გეგმას და ჯარების მოქმედების სქემას ხელი მოაწერეს გენერალმა 
ი. ტ. ეფიმოვმა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა შ. ვ. გორგოძემ,  დაამ-
ტკიცა გენერალმა ი. ნ. როდიონოვმა.

ცალკეული ქვედანაყოფის ამოცანების ბრძანება გაიცა ზეპირად. რეკოგნოსცი-
რება ქვედანაყოფთა მეთაურებთან არ ჩატარებულა.

მიტინგის აღკვეთის ოპერაცია დაიწყო 9 აპრილს, დილის 4 საათზე და დასრულდა 
ტრაგიკულად. კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დიუმის დადგენილების საფუძველზე, ა.წ. 9 აპრილის საღამოს, კომენდანტის საათის 
შემოღების დროს, დაირღვა როგორც მითითებული გადაწყვეტილების მიღების, ისე 
მისი განხორციელების წესი.
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3. მიტინგის აღკვეთის ოპერაციის რეალური მსვლელობა

ოპერაციის ხელმძღვანელის გენერალ-პოლკოვნიკ ი. ნ. როდიონოვის მიერ 
დამტკიცებული გადაწყვეტილების თანახმად, ა.წ. 9 აპრილს, 3:30-თვის ლენინის 
მოედანზე განლაგდა ჯარი, რომელსაც დაევალა მთავრობის სახლის წინ მოედანსა 
და რუსთაველის პროსპექტიდან რესპუბლიკის მოედნამდე მომიტინგეთა გაძევება.  
მის შემადგენლობაში იყო განსაკუთრებული დანიშნულების ცალკეული მოტომსრო-
ლელი დივიზიის მე-4 მოტომსროლელი პოლკი (გდცმდ-ის მე-4 მმპ), ქ. მოსკოვი – 650 
ადამიანი; განსაკუთრებული დანიშნულების მილიციის რაზმი (გდმრ), ქ. პერმი – 120 
ადამიანი; გდმრ, ქ. ვორონეჟი – 40 ადამიანი; მილიციის უმაღლესი სკოლა (მუს), ქ. 
გორკი – 450 ადამიანი; მე-8 მოტომსროლელი პოლკი (მე-8 მმპ), ქ. თბილისი – 650 
ადამიანი, საქართველოს სსრ შსს – 250 ადამიანი; საჰაერო-სადესანტო პოლკი (სსპ) 
– 440 ადამიანი.

ოპერაციაში მონაწილეობდა 2550 ადამიანი, 6 ჯავშანტრანსპორტიორი, დესანტის 
8 საბრძოლო მანქანა, 4 სახანძრო მანქანა და 2 სანიტარული ავტომობილი.

ოპერაციის დაწყების წინ გენერალ-მაიორმა ი. ტ. ეფიმოვმა ქვედანაყოფთა მეთა-
ურებს ზეპირად დაუსახა შემდეგი ამოცანები:

მე-4 მოტომსროლელი პოლკი უნდა გასულიყო რუსთაველის პროსპექტზე და 
ლენინის მოედნიდან რესპუბლიკის მოედნამდე  განედევნა მომიტინგები – სასტუმრო 
„ივერიამდე”.

ი. ტ. ეფიმოვის წერილობითი განმარტებით, რაც დადასტურდა შსს კომისიის 
მიერ, მინისტრის მოადგილის ვ. პ. ტრუშინის თავმჯდომარეობით, მე-8 მოტომსრო-
ლელი პოლკის წინაშე დასმული ამოცანა ჩამოყალიბებული იყო სხვაგვარად, ვიდრე 
გადაწყვეტილებაშია, კერძოდ:  

მე-8 მოტომსროლელი პოლკი – ოპერაციის დაწყებისას ორი ბატალიონით უნდა 
გასულიყო მთავრობის სახლის წინ მოედანზე, ჩიტაძისა და ჭიჭინაძის ქუჩებით და 
უნდა განეცალკევებინა მოშიმშილეთა ჯგუფი მოედანზე მყოფი ხალხის ძირითადი 
მასისგან.

მილიციის უმაღლესი სკოლა (ქ. გორკი) უნდა გადაადგილებულიყო მე-4 მოტომ-
სროლელი პოლკის მიყოლებით და გადაეკეტა რუსთაველის პროსპექტზე მიმდებარე 
ქუჩებიდან გასასვლელები.

ანალოგიური ამოცანა დაისვა განსაკუთრებული დანიშნულების მილიციის 
რაზმების წინაშეც. სახანძრო ნაწილის მეთაურს დაევალა ხანძრის ჩაქრობა, თუ 
გაჩნდებოდა. მითითებული ჰქონდა, განსაკუთრებული ყურადღება მიექციათ ჯარის 
თანმხლები ჯავშანტექნიკისთვის. მომიტინგეთა წყლით დაშლა გადაწყვეტილებაში 
ეწერა, მაგრამ შემდგომ ის გაუქმდა ი. ტ. ეფიმოვისა და შ. ვ. გორგოძის მიერ.

საჰაერო-სადესანტო პოლკს (ორი ბატალიონის შემადგენლობით) უნდა ემოძ-
რავა მე-4 მოტომსროლელი პოლკის  უკან. მისი ამოცანა იყო მთავრობის სახლის წინ 
მოედნის, რუსთაველის პროსპექტისა და მისი მიმდებარე ქუჩების დაცვა. ეს პოლკი 
მზად უნდა ყოფილიყო, აუცილებლობის შემთხვევაში მე-4 მოტომსროლელ პოლკს 
დახმარებოდა.

დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად შინაგანი ჯარი ეკიპირებული და 
შეიარაღებული იყო: ჩაჩქანით, ჯავშანჟილეტით, რეზინის ხელკეტით, პირადი შემად-
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გენლობის 50%-ს ჰქონდა ფარი, ოფიცრებს – პირადი იარაღი (პისტოლეტი „ПМ”) 
ორი გამზადებული მჭიდით. მე-4 მოტომსროლელი პოლკის შემადგენლობაში მოძრა-
ობდა დაჯგუფება სპეცსაშუალებით „ჩერიომუხა”, რომელიც უშუალოდ  ამ პოლკის 
მეთაურის მოვალეობის დროებით შემსრულებელს, პოდპოლკოვნიკ ა. მ. ბაკლანოვს 
ექვემდებარებოდა. 

09. 04. 89 წ. 2:50-ზე მომიტინგეთა წინაშე გამოვიდა ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა 
სამმართველოს უფროსი, პოლკოვნიკი რ. ლ. გვენცაძე და შეკრებილებს მოუწოდა, 
დაშლილიყვნენ, ვიდრე ჯარი გამოიყენებდა ძალას. მისი სიტყვებით, მომიტინგეებმა 
მას არ მისცეს საშუალება, გამოსულიყო მიკროფონით, რის გამოც იძულებული გახდა 
ესარგებლა  მეგაფონით. ოპერაციის დაწყებამდე 45 წუთით ადრე მომიტინგეებს 
მიმართა საქართველოს კათოლიკოსმა ილია II-მ. კათოლიკოსის გამოსვლა დუმილით 
მოისმინეს, კეთილგონიერებისკენ მისი მოწოდების შემდეგ ჩამოვარდა შვიდწუთიანი 
სიჩუმე, რასაც მოყვა „მამაო ჩვენოს” ერთობლივი ლოცვა. მომიტინგეები ინარჩუ-
ნებდნენ წესრიგს, სიმშვიდეს, არ იყო შიშის ხილული ნიშნები, ბევრი მღეროდა და 
ცეკვავდა. შემდეგ გამოვიდა არაფორმალების ერთ-ერთი ლიდერი ი. წერეთელი, 
რომელმაც მოუწოდა, არ დაშლილიყვნენ, არ გაეწიათ წინააღმდეგობა, შეენარჩუნე-
ბინათ სიმშვიდე, ყველაზე უკეთესი კი იქნებოდა, დამსხდარიყვნენ („მსხდომარებს არ 
ურტყამენ!”). ბევრი დაჯდა კიდეც, ძირითადად, მთავრობის სახლის კიბეებთან. წერე-
თელმა მოწოდება 3:59-ზე დაასრულა. 4:00-ზე გენერალ-პოლკოვნიკმა ი. ნ. როდიონ-
ოვმა მომიტინგეთა განდევნის ოპერაციის დაწყების  ბრძანება გასცა.

კომისია აღნიშნავს, რომ ამ დროისთვის მოედანზე შექმნილი ვითარება, მიტინგის 
მონაწილეთა (დაახლოებით 10 ათასი ადამიანი) მზადყოფნა, რომ გაეგრძელებინათ 
მიტინგი, ოპერაციის ჩატარების დროს განსაკუთრებულად აწონ-დაწონილ, წინდა-
ხედულ გადაწყვეტილებებს მოითხოვდა. მაგრამ ყველა ეს გარემოება არ იყო გათვა-
ლისწინებული აზრთა გაზიარების დროს ჯ. ი. პატიაშვილსა და ი. ნ. როდიონოვს შორის 
ტელეფონით საუბრისას, 3:30-ზე. ამ თანამდებობის პირებმა გამოავლინეს აღმაშფო-
თებელი უპასუხისმგებლობა, დაადასტურეს ადრე მიღებული გადაწყვეტილება.

4:05-ზე რუსთაველის პროსპექტზე, მთავრობის სახლთან ოთხი ჯავშანტრანსპორ-
ტიორი გამოჩნდა. ისინი  პროსპექტის მთელი სიგანეზე მოძრაობდნენ, ხალხმა დაუბ-
რკოლებლად გაატარა ისინი. ნაწილმა მთავრობის სახლთან, ნაწილმა კი მხატვრის 
სახლსა და ქაშვეთის ტაძართან გადაინაცვლა. ჯავშანტექნიკის კვალდაკვალ 
მოდიოდა ჯარისკაცთა წყება, რომელიც 4:07-ზე შეჩერდა მიჯნაზე: მხატვრის სახლში 
შესასვლელი – მთავრობის სახლის წინ, მარჯვენა გაზონი. ამ დროს მომიტინგეთა 
ძირითადი მასა  მთავრობის სახლის კიბესთან რჩებოდა.

პოდპოლკოვნიკმა ა. მ. ბაკლანოვმა მეგაფონით წინადადება მისცა მიტინგის 
მონაწილეებს, გაეთავისუფლებინათ რუსთაველის პროსპექტი და გააფრთხილა, რომ 
უარის შემთხვევაში ძალას გამოიყენებდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გაფრთხილება 
ბევრმა ვერ გაიგონა ხმაურის გამო.

საწყის პოზიციაზე, ჯარის გასვლასთან ერთად, მომიტინგეებმა დაიწყეს 
მოედნის დატოვება, მაგრამ მათ არ მიეცათ საკმარისი დრო დაშორიშორებისთვის. 
ამასთან, არც ის იყო მიღებული მხედველობაში, რომ მოედნიდან თითქმის ყველა 
გასასვლელი გადაკეტილი იყო, ანუ ევაკუაციის გზები მკვეთრად იყო შეზღუდული. 
3 წუთის შემდეგ გაგრძელდა მოედნიდან ხალხის განდევნის ოპერაცია.
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მე-4 მოტომსროლელი პოლკის საჯარისო რიგებმა დაიწყეს მომიტინგეთა 
შევიწროება როგორც მთავრობის სახლისკენ, ისე რუსთაველის პროსპექტის გაყო-
ლებით. ამასთან, მიტინგის მონაწილეთა დიდი ნაწილი, რომელიც მთავრობის სახლის 
მარცხენა მხარეს იმყოფებოდა, კვლავ  ადგილზე რჩებოდა, უნებურად ხელს უშლიდა 
ფრონტიდან შევიწროებული ადამიანების თავისუფლად გასვლას. სიტუაცია სერიოზ-
ულად გართულდა, როცა ამ დროს მე-8 მოტომსროლელი პოლკის 1-მა ბატალიონმა, 
გენერალ-მაიორ ი. ტ. ეფიმოვის ზეპირი ბრძანების შესაბამისად, ჭიჭინაძის ქუჩიდან 
მოედნის მიმართულებით დაიწყო მოძრაობა. ერთი მხრივ, სამხედრო მოსამსახურეთა 
მოძრაობამ და მეორე მხრივ, ადამიანთა მასების სიმჭიდროვის ზრდის გამო მომიტინ-
გეთა წინააღმდეგობამ გამოიწვია ხალხის ჭყლეტის დაწყება მარცხენა გაზონთან.

სწორედ აქ დაიღუპა და დაშავდა მოქალაქეთა ყველაზე დიდი რაოდენობა. იმ 
პირთა შორის, რომლებმაც  ტრავმები მიიღეს, ბევრი მილიციის მუშაკი და სამხედრო 
მოსამსახურე იყო. 

ამ ეტაპზე მომიტინგეთა ნაწილი, ფაქტობრივად, გაიჭედა სამხედრო მოსამსახუ-
რეებსა და იმ დემონსტრანტებს შორის, რომლებმაც ვერ მოასწრეს გასვლა. მოხდა 
გააფთრებული შეტაკება. ინსტრუქციების უხეში დარღვევებით, მიტინგის დასაშ-
ლელად ხელკეტების, მომწამლავი ნივთიერებებისა და ბარების გამოყენება, ფაქტობ-
რივად, საბჭოთა ადამიანების მიმართ სასტიკ ანგარიშსწორებად იქცა.

კომისია, შეისწავლა რა მის განკარგულებაში არსებული ყველა დოკუმენტური 
მასალა, მივიდა მტკიცე აზრამდე, რომ არ იყო არავითარი დამაჯერებელი არგუ-
მენტი, რომელიც გაამართლებდა მომიტინგეთა განდევნის ოპერაციაში საბჭოთა 
არმიის საჰაერო-სადესანტო პოლკის ასეულის ჩართვას.

გენერალ ი. ტ. ეფიმოვის განმარტებით, რუსთაველის პროსპექტზე ჯარის გადაადგი-
ლების დროს, მთავრობის სახლთან გზის გაგანიერების გამო, მარცხენა ფლანგი თითქოსდა 
გაშიშვლდა, რამაც, მისი სიტყვებით, შექმნა მომიტინგეთა არა მხოლოდ სამხედრო მოსამ-
სახურეთა ზურგში  შეღწევის, არამედ მათი ალყაში მოქცევის საშიშროება.

გარღვევის აღმოსაფხვრელად, გენერალ ი. ტ. ეფიმოვის თხოვნით, გენერალმა ი. ნ. 
როდიონოვმა გამოყო მედესანტეთა ასეული, რითაც საბჭოთა არმიის სამხედრო მოსამსა-
ხურეებმა დაიწყეს მათთვის უჩვეულო ფუნქციების შესრულება, მან უხეშად დაარღვია 
გენერალური შტაბის დირექტივა არმიის ქვედანაყოფებზე მხოლოდ განსაკუთრებულად 
გამოყოფილი ობიექტების დაცვის ამოცანების დაკისრების შესახებ. კომისიის აზრით, ამ 
სიტუაციაში არ იყო მომიტინგეთა განდევნის ოპერაციის ჩაშლის რეალური საფრთხე, 
ისევე, როგორც არ იყო მედესანტეთა ასეულის ჩართვის აუცილებლობა.

მთავრობის სახლის წინ მოედნის გაწმენდა  4:21-სთვის დასრულდა. მე-8 მოტომ-
სროლელი პოლკის 1-ლი ბატალიონი შეუერთდა მე-4 მოტომსროლელ პოლკს, 
რომელიც განაგრძობდა მომიტინგეთა განდევნას.

ოპერაციის ამ ეტაპზე შინაგანმა ჯარმა, რუსთაველის პროსპექტზე მიტინგის 
მონაწილეთა აქტიური წინააღმდეგობის დაძლევისას, გამოიყენა სპეცსაშუალება 
„ჩერიომუხა”. შინაგანი ჯარის ხელმძღვანელობის მოხსენების მიხედვით, სპეცსაშუ-
ალებები გამოყენებული იყო – პირველი მიჯნა: ჯორჯიაშვილის ქუჩა – ლ. უკრაინკას 
ქუჩა; მეორე მიჯნა: ლუნაჩარსკის ქუჩა – ჭავჭავაძის ქუჩა; მესამე მიჯნა: კავშირგაბ-
მულობის სახლის წინ.
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რესპუბლიკის მოედნის მისადგომებთან  გაზრდილი წინააღმდეგობის გამო 
(გასასვლელი ჩახერგილი იყო ტროლეიბუსებით და ავტობუსებით), პოდპოლკოვ-
ნიკმა ა. მ. ბაკლანოვმა დამოუკიდებლად გასცა არატაბელური ნაკეთობა К-51-ის 
(რომელიც შეიცავდა მომწამვლელ ნივთიერება სი-ეს-ს) გამოყენების ბრძანება. გამო-
იყენეს ოთხი „გრანატა”, მათგან ერთმა არ იმუშავა.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს პოდპოლკოვნიკ ა. მ. ბაკლანოვის თვითნე-
ბური გადაწყვეტილება К-51-ის გამოყენების შესახებ, რაც მან შემდგომ დამალა მისი 
გამოყენების ფაქტი.

ეჭვს იწვევს მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენების საზღვრების მითი-
თების სიზუსტე. დაშავებულთა ჩვენებით, ისინი მოიწამლნენ უფრო ადრე (უშუალოდ 
მთავრობის სახლსა და ქაშვეთის ტაძართან).

განდევნის ოპერაციის დასრულებისას მიტინგის ერთ-ერთი მონაწილე 
ცეცხლსასროლი იარაღით თავში დაიჭრა.

კომისია აღნიშნავს, რომ სპეცსაშუალებები მე-4 მოტომსროლელმა პოლკმა 
გამოიყენა მოქმედი დარიგების დარღვევით (იხ. სსრკ შსს 1970 წ. №0507 ბრძანების 
№1 დანართი��). სპეცსაშუალებების გამოყენების პირველი მიჯნიდან რუსთაველის 
პროსპექტის ბოლომდე საცხოვრებელი სახლებია (სასტუმრო „თბილისიდან” 
დაწყებული). დარიგების მე-III განყოფილების 23-ე პუნქტში აღნიშნულია სპეცსაშუ-
ალებების გამოყენებამდე მშვიდობიანი მოსახლეობის გაფრთხილების შესახებ და მათ 
ევაკუაციაზეც კი. მაგრამ გენერალმა ი. ტ. ეფიმოვმა უგულებელყო ეს მოთხოვნა და 
გასცა „ჩერიომუხას” საცხოვრებელ რაიონში გამოყენების ბრძანება. იგივე ხდებოდა 
შემდგომ მიჯნებზეც. არის ცნობები, რომ სამხედრო მოსამსახურეები შეიჭრნენ 
საცხოვრებელ კვარტლებში და გამოიყენეს სპეცსაშუალება „ჩერიომუხა”.

კომისია განსაკუთრებული განგაშით აღნიშნავს მომწამვლელი ნივთიერების 
გამოყენების ფაქტის დამალვის მცდელობებს შინაგანი ჯარის ხელმძღვანელობის 
მიერ.

სპეცსაშუალება „ჩერიომუხას” გამოყენება მათ ოფიციალურად აღიარეს ა.წ. 13 
აპრილს, ისიც უცილობელი სამხილების ზეწოლის ქვეშ.

შემდგომ ეტაპობრივად მოხდა „ჩერიომუხას” სხვადასხვა მოდიფიკაციისა და სი-
ეს გაზის (ნაკეთობა К-51) გამოყენების აღიარება.

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში საბჭოთა არმიის სარდლობის წარმომადგენ-
ლები ასევე უარყოფდნენ მესანგრეთა ხელბარების გამოყენებას.

მართებულია აღინიშნოს, რომ მეთაურთა და პოლიტმუშაკთა მიერ ოპერაციაში 
მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეების ინსტრუქტაჟის დროს მათ დამახინჯებულად 
მიეწოდათ ინფორმაცია მიტინგის მონაწილეთა და მათი განზრახვების შესახებ.

ამრიგად, მომიტინგეთა დაშლის ოპერაციის რეალური მსვლელობის ერთობ-
ლივი ანალიზი სარწმუნოს ხდის მტკიცებულებას, რომ იგი ტრაგიკულად დასრულდა, 
ერთი მხრივ, მოქმედი კანონმდებლობის, წესდებების, მითითებების ინსტრუქციების 
მხოლოდ უაღრესად უხეში, დანაშაულებრივი დაუდევრობის მომიჯნავე დარღვე-
ვების და, მეორე მხრივ, მიტინგის ორგანიზატორებისა და მონაწილეთა გარკვეული 
ნაწილის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად. გამოძიების საქმეა, გაარ-

21. დანართი არ ქვეყნდება.
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კვიოს როგორც მის ჩატარებაზე სანქციის გამცემი ხელმძღვანელების და შემსრუ-
ლებლების, ისე მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების ჩამდენი მიტინგის მონაწილეთა 
ბრალეულობის ხარისხი. 

4. 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებში მონაწილე პირთა 
ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის შეფასება და 

დაღუპვის მიზეზები

კომისია გაეცნო საქართველოს სსრ ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა დაწე-
სებულებისა და ორგანიზაციის პირველად სამედიცინო დოკუმენტაციას (ავადმყო-
ფობის ისტორიები, ამბულატორიული რუკები, სასამართლო-სამედიცინო გამოკ-
ვლევების აქტები და სხვ.), სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს კომისიების აქტებსა და 
ცნობებს, სსრკ თავდაცვის სამინისტროს კომისიის ანგარიშს, საქართველოს სსრ 
უმაღლესი საბჭოს კომისიის სამედიცინო ქვეკომისიის დასკვნას, სსრკ ჯანდაცვის 
სამინისტროს სასამართლო ექსპერტიზის ინსტიტუტის დასკვნას, ანგარიშს საერთა-
შორისო წითელი ჯვრის სამედიცინო მისიის შესახებ საქართველოს სსრ-ში და რიგ 
სხვა დოკუმენტებს ქ. თბილისში ა.წ. 9 აპრილის მოვლენების სამედიცინო შედეგების 
შესახებ.

კომისიის წევრების მიერ ჩატარდა დამატებითი სამეცნიერო კვლევები და 
კონსულტაციები ამ მიზნით მოწვეული სპეციალისტების ძალებით.

არსებული მონაცემების ანალიზი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს სამედი-
ცინო დანაკარგის მასშტაბი და ხასიათი მომიტინგეთა დაშლის ოპერაციის დროს.

მთავრობის სახლის და ტელესტუდიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიებზე 
მიტინგის მონაწილეთა საერთო რაოდენობა დადგენილი არ არის, მაგრამ მიახლო-
ებით  8-10 ათასი შეადგინა. ქალთა რიცხვი, როგორც ჩანს,  დაახლოებით 50% იყო. 
ასევე ცნობილია, რომ მიტინგის მონაწილეთა შორის ბევრი იყო მოზარდი და ხანდაზ-
მული. მეტეოროლოგიური ვითარება ხასიათდებოდა ჰაერის ზომიერად თბილი ტემპე-
რატურით (+9 გრადუსი C), მაღალი ტენიანობით (90%), უქარო ამინდით.

მოვლენათა ადგილი კარგად იყო განათებული ქუჩის ლამპიონებით. მიტინგის 
მონაწილეთა სიმჭიდროვე იზრდებოდა მთავრობის სახლის მოედნის პერიფერიიდან 
საფუხურებისკენ, სადაც იმყოფებოდნენ მოშიმშილეები (100-ზე მეტი) და მიტინგის 
ხელმძღვანელები.

მხატვრის სახლის შენობაში 4 აპრილიდან ფუნქციონირებდა ქალაქის ჯანდაცვის 
განყოფილების სამედიცინო პუნქტი.

„განდევნის” ოპერაცია ჩატარდა ღამე (ადგილობრივი დროით 4-5 საათი). ეს 
გარემოება სპეციალურად უნდა აღინიშნოს, ვინაიდან ღამის საათებში, ბიოლოგიური 
რიტმის შესაბამისად, მკვეთრად მცირდება ადამიანის რეაქტიულობა, მდგრადობა 
საზიანო ფაქტორების მიმართ.

დადგენილია, რომ მიტინგის მონაწილეთა წინააღმდეგ „დაშლის ძალად” გამო-
ყენებული იყო რეზინის ხელკეტები, „სპეცსაშუალებები” – მომწამვლელი ნივთიერ-
ებები, მცირე ზომის სასანგრე ხელბარები და ერთ შემთხვევაში (სასამართლო-სამე-
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დიცინო ექსპერტიზის დასკვნით) ცეცხლსასროლი იარაღი. თავის მხრივ, წინააღმდე-
გობის ზრდასთან ერთად, მიტინგის მონაწილეები „დაშლის ძალის” წინააღმდეგ იყენ-
ებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ.

სამედიცინო პუნქტის პერსონალის მონაცემებით, დემონსტრაციის მონა-
წილე პირველი დაჭრილების – ქალების, მოზარდების, მამაკაცების მიღება დაიწყო 
„განდევნის ძალებთან” შეხების დაწყებიდან 5 წუთის შემდეგ. შემდგომ 5 წუთში 
ტრავმირებულთა რაოდენობა ძალზე გაიზარდა, სამედიცინო პუნქტი მალე მთლიანად 
გაივსო, ამიტომ ბევრს სამედიცინო დახმარება  ქუჩაში გაუწიეს. ამ მიზნით გამოიძ-
ახეს სასწრაფო დახმარების დამატებითი ბრიგადები და სანიტარული ტრანსპორტი.

დაფიქსირებულია შემთხვევები, როდესაც სამხედრო მოსამსახურეები ხელს 
უშლიდნენ სამედიცინო მუშაკებს დაშავებულთათვის დახმარების აღმოჩენისას. 
ქ. თბილისის სასწრაფო დახმარების ავტობაზის აქტების მიხედვით, რეგისტრირე-
ბულია სანიტარულ ავტომანქანებზე თავდასხმის და მათი დაზიანების 6 შემთხვევა.

მოვლენათა მონაწილე ბევრმა სამოქალაქო პირმა, მილიციის მუშაკმა და 
სამხედრო მოსამსახურემ მიიღეს სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებები. ტრაგიკული 
შედეგი იმაში მდგომარეობდა, რომ შემთხვევის ადგილზე დაიღუპა მიტინგის 16 
მონაწილე, სამი მალევე გარდაიცვალა საავადმყოფოში. სამხედრო მოსამსახურეთა 
და მილიციის მუშაკთა დაღუპვის შემთხვევა არ ყოფილა.

დაშავებულთა რიცხვის ზუსტად განსაზღვრა, როგორც დემონსტრანტებს, 
ისე სამხედრო მოსამსახურეებს და მილიციის მუშაკებს შორის, გარკვეულწილად, 
რთულია. ამავე დროს კომისიას აქვს საკმარისი მონაცემები, მთლიანობაში აღწეროს 
9 აპრილის მოვლენების სამედიცინო შედეგები.

საქართველოს სსრ ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, მიტინგის დაშლის 
ოპერაციის დროს და მას შემდეგ რამდენიმე საათის განმავლობაში ქ. თბილისის საავ-
ადმყოფოებში შევიდა 251 ადამიანი, მათგან 183 იყო ჰოსპიტალიზებული. მომდევნო 
დღეებში სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად მისულთა რიცხვი ტალღისებურად 
გაიზარდა (13, 21, 27 აპრილი და 5 მაისი). სულ 9 აპრილიდან 9 მაისამდე სამკურნალო 
დაწესებულებებს მიმართა დაახლოებით სამი ათასიდან ოთხი ათასამდე ადამიანმა. 
ჰოსპიტალიზებული იყო დაახლოებით 500 და ამჟამად დისპანსერულ აღრიცხვაზეა 
და მკურნალობს დაახლოებით 1000 ადამიანი. 

მოვლენების დროს, საქართველოს სსრ შსს-ს მონაცემებით, ტრავმირებული იყო 
ქ. თბილისის მილიციის 37 მუშაკი, მათგან 22-მა სამხედრო მოსამსახურეთა ქმედე-
ბების შედეგად ტრავმა მიიღო. სსრკ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, 
იმ სამხედრო მოსამსახურეთა რიცხვმა, ვინც ტრავმა მიიღო, შეადგინა 69, ხოლო 
სსრკ თავდაცვის სამინისტროს კომისიის ანგარიშში მოყვანილია მონაცემები იმის 
შესახებ, რომ სულ ტრავმირებული იყო 152 სამხედრო მოსამსახურე (132 შინაგანი 
ჯარის, 20 საბჭოთა არმიის), მათგან 26 ჰოსპიტალიზებულია (22 შინაგანი ჯარის, 4 
საბჭოთა არმიის). სსრკ პროკურატურის ცნობით, ამ მოვლენების დროს დაშავდა189 
სამხედრო მოსამსახურე.

კომისიამ დაადგინა, რომ საბჭოთა არმიის 20 სამხედრო მოსამსახურიდან, 
რომლებიც მოხსენიებულნი არიან თავდაცვის სამინისტროს კომისიის ანგარიშში, 
ფაქტობრივად, განხილულ მოვლენათა მსვლელობისას ტრავმა მიიღო მხოლოდ 
სამმა.
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9 აპრილის მოვლენების მონაწილეთა ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანი 
გამოხატული იყო როგორც ტრავმის, მომწამვლელი ნივთიერებებით მოწამვლის 
სახით, ან მათი კომბინაციით, ასევე „მასობრივი კატასტროფის სინდრომის” ტიპის 
სხვადასხვა ფსიქოემოციური აშლილობით.

მიტინგის მონაწილეთა შორის ტრავმირებულთა რიცხვმა შეადგინა 290 ადამიანი: 
დაბეჟილობა – 40%, თავის ქალას დახურული ტრავმა – 30%, ჭრილობები – 20%, 
სხვადასხვა სახის მოტეხილობები – 10%.

ავადმყოფობის ისტორიების შერჩევითი ანალიზით და დაშავებულთა ნაწილის 
გამოკითხვით დადგინდა, რომ ტრავმების (მათ შორის თავის არეში) უმეტესობა მიყე-
ნებული იყო რეზინის ხელკეტებით, 21 შემთხვევაში ჭრილობა დაკავშირებული იყო 
სასანგრე ხელბარის გამოყენებასთან. მძიმე დაზიანებების მქონე პირებს ხშირად აღენ-
იშნებოდათ მომწამვლელი ნივთიერებებით მოწამვლაც (კომბინირებული დაზიანება).

დიდ სირთულეს წარმოადგენს იმ პირთა დაავადების მიმდინარეობის ანალიზი, 
რომლებმაც  სამედიცინო დახმარებას მოწამვლის გამო მიმართეს.

კომისია განსაკუთრებით აღნიშნავს, რომ 9 აპრილს მომწამლავი ნივთიერებ-
ების გამოყენების ფაქტის დამალვამ და ამ საკითხზე არასრულმა ინფორმაციამ 
(CN-ის გამოყენების შესახებ – 13 აპრილს, CS-ის – 3 მაისს), მომწამლავი ნივთიერ-
ებების აღმოსაჩენად სინჯების დაგვიანებულმა და არასაკმარისად სისტემატიზე-
ბულმა აღებამ გაართულა დიაგნოზის დასმა და დაშავებულთა მკურნალობა, შექმნა 
უაღრესად არასასურველი და დაძაბული საზოგადოებრივი ვითარება.

ამ გარემოებამ, ისევე როგორც პანიკურმა ხმებმა, მომწამვლელი ნივთიერებების 
გამოყენების ფაქტის დამალვამ, დიაგნოსტიკაში არადამაჯერებლობამ, აგრეთვე 
გამოქვეყნებულმა მოწოდებებმა სამედიცინო დახმარების მისაღებად მისვლის 
შესახებ – ყოველივე ამან და ზოგიერთმა სხვა გარემოებამ განაპირობა სამედიცინო 
დახმარების აღმოსაჩენად მომდევნო თვის განმავლობაში მიმართვათა რიცხვის 
ტალღისებული ხასიათი.

ამ მოვლენათა რიგში განსაკუთრებული ადგილი უკავია „მოწამვლის მეორადი 
ეფექტების” შემთხვევებს – მაგალითად, მიმართვათა მკვეთრი მატება ა.წ. 28 აპრილს, 
მთავრობის სახლიდან  ყვავილების ტაძართან გადატანის შემდეგ. ამ მოვლენასთან 
დაკავშირებული გარემოებები არ არის საკმარისად გარკვეული ამ დრომდე.

კომისია მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ჯანმრთელობის 
გაუარესების ჩივილებს საფუძვლად ედო მხოლოდ დაზარალებულთა ჩვენებები 
მომწამვლელ ნივთიერებებთან კონტაქტის შესახებ, ეს შემთხვევები საკმაოდ საფუძ-
ვლიანად შეიძლება მიჩნეულ იქნას „მასობრივ კატასტროფაზე რეაქციის სინდრომის” 
გამოვლენად.

სულ დარეგისტრირებულია მომწამვლელი ნივთიერებებით დაშავებული 300-
მდე ადამიანი (სამხედრო მოსამსახურეთა შორის – 19, მილიციის მუშაკთა შორის 
– 9). მათი ძირითადი რაოდენობა მოდის პირებზე, რომლებიც მოიწამლნენ 9 აპრილს 
მთავრობის სახლის წინ მოედანზე და რუსთაველის პროსპექტის ზოგიერთ სხვა 
ადგილზე. დაზიანების კლინიკური სიმძიმის მიხედვით, ისინი (სსრკ ჯანდაცვის სამი-
ნისტროს კომისიის მოწმობით) განაწილდნენ შემდეგნაირად: მძიმე – 2%, საშუალო 
სიმძიმის – 7%, მსუბუქი – 91%.
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მონაცემები ადგილის, გამოყენებული მომწამვლელი ნივთიერებების ტიპისა და 
დაშავებულთა დაზიანების ხასიათის შესახებ წინააღმდეგობრივია. ჰაერის, ნიადაგის, 
მცენარეთა, ტანსაცმლისა და გარდაცვლილთა სხეულის ქსოვილების ნიმუშების 
დეტალური გამოკვლევის, აგრეთვე დაშავებულთა და თვითმხილველთა გამოკითხვის 
შედეგად კომისიამ შეძლო, მნიშვნელოვანწილად გაერკვია ეს საკითხები. სპეცი-
ალურ დისპანსერულ აღრიცხვაზე მყოფ დაშავებულთა ჩვენებებით, ქიმიური ნივთი-
ერებებით მოიწამლნენ: უშუალოდ მთავრობის სახლის წინ – 49%, რუსთაველის 
პროსპექტზე – ჩიტაძის ქუჩის მიმდებარედ – 15%, პირველი სკოლის მახლობლად 
– 9%, კინოთეატრ „რუსთაველთან” – 3%, ქაშვეთის ტაძართან – 24%. მიტინგის მონა-
წილეთა შედარებით მცირე ნაწილი მოიწამლა რესპუბლიკის მოედნის მიმდებარედ 
რუსთაველის პროსპექტის ტერიტორიაზე, აგრეთვე ზოგიერთ მეზობელ ქუჩაზეც. 

ამ მონაცემების მიხედვით, მომწამვლელ ნივთიერებათა გამოყენების ძირითადი 
ადგილი იყო მთავრობის სახლის წინ მოედანი და ქაშვეთის ტაძრის რაიონი, რაც არ 
ემთხვევა ოპერაციის ხელმძღვანელთა მიერ მითითებულ საზღვრებს, სადაც გამოიყ-
ენეს მომწამვლელი ნივთიერებები.

სსრკ თავდაცვის სამინისტროს კომისიის ანგარიშიდან ჩანს, რომ მოვლენებიდან 
სამი კვირის შემდეგ, რუსთაველის პროსპექტზე, პიონერთა სასახლიდან კავშირგაბ-
მულობის სახლამდე, ნიადაგსა და ჰაერიდან აღებულ ორ სინჯშიც კი (მიწისქვეშა 
გადასასვლელში) აღმოჩენილი იყო CN და CS, რაც შესაძლოა არაპირდაპირ მიუთით-
ებდეს მომწამვლელ ნივთიერებათა მნიშვნელოვანი რაოდენობის გამოყენებაზე.

უდაოდ აღიარებულია ქლორაცეტოფენონის (ქაფ, CN) გამოყენება „ჩერიომ-
უხას” სახით და ნივთიერება СИ-ЭС ტიპის „გრანატებში” (გამაღიზიანებელი მოქმე-
დების მომწამვლელი ნივთიერება).

რუსთაველის პროსპექტზე, მთავრობის სახლსა და ქაშვეთის ტაძართან, გრუნტის 
ოთხ ნიმუშში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრომატომასსპექტრომეტ-
რული რესპუბლიკური ცენტრის გამოკვლევებით, ასევე აღმოჩენილია ქლორპიკ-
რინი (მხუთავი, მომწამვლელი ნივთიერება). მისი წარმომავლობა ამ სინჯებში ჯერ 
აუხსნელია. 

ე.წ. „პოლიციური მომწამვლელი ნივთიერებების” გამოყენების გამოცდილება, 
როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ, ცხადყოფს, რომ ამ ნივთიერებათა 
გამოყენება დადგენილი წესების ფარგლებში არ იწვევს მძიმე შედეგებს. მძიმე 
მოწამვლის შემთხვევები ძალზე იშვიათია, ხოლო სასიკვდილო შედეგი – უნიკალური. 
ქ. თბილისში მიტინგის მონაწილეთა ინტოქსიკაციის სურათი კი შესამჩნევად განსხვავ-
დება ჩვეულებრივისგან, ამ სახის მომწამვლელ ნივთიერებათა გამოყენებისას.

იგი ხასიათდება მასობრიობით, საშუალო და მძიმე მოწამვლის მნიშვნელოვანი 
რიცხვით, კლინიკური გამოვლენის გარკვეული თავისებურებით „ნეიროტროპული” 
მოქმედების ნიშნების სახით.

კომისია თვლის, რომ ეს შესაძლოა იყოს რიგი გარემოებებისა და ფაქტების 
კომბინაციათა შედეგი:

1. მეტეოვითარების თავისებურებები – მომატებული ტენიანობა და უქარო 
ამინდი, რაც ხელს უშლიდა აიროვანი ღრუბლის გაფანტვას და ქმნიდა მის მომა-
ტებულ კონცენტრაციას.
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2. მომწამვლელ ნივთიერებათა გამოყენება ადამიანთა მჭიდრო მასებში, 
რომლებსაც არ ჰქონდათ საშუალება, დაეტოვებინათ მოწამლული ადგილი.

3. თვითმხილველთა და დაზარალებულთა ჩვენებები, მომწამვლელ ნივთიერ-
ებათა გამოყენება აეროზოლის სახით, უკიდურესად ახლო მანძილიდან, რასაც 
შეეძლო შეექმნა მომწამვლელ ნივთიერებათა კრიტიკული კონცენტრაცია.

4. მოწამვლის ერთობლიობა ფიზიკურ ტრავმებსა და ფსიქიკურ სტრესთან, რაც 
ამძიმებდა დაზიანების კლინიკურ სურათს („ნეიროტროპული ეფექტი”).

5. მომწამვლელ ნივთიერებათა ორგანიზმზე ტოქსიკური მოქმედების ხარისხის 
ზრდა ღამის საათებში, წინააღმდეგობის გაწევის უნარის შემცირების გამო.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფაქტობრივი მონაცემები და მოყვანილი მოსაზრებები არას-
აკმარისია იმისათვის, სრულად რომ გამოირიცხოს დაშავებულთა ნაწილის მოწამვლის 
ალბათობა რაიმე სხვა, არაიდენტიფიცირებული მომწამვლელი ნივთიერებით.

კომისიის მუშაობაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა მიტინგის 19 მონა-
წილის დაღუპვის უშუალო მიზეზების გარკვევამ.

კომისიის მიერ მიღებული მასალები და ექსპერტთა სხვადასხვა ჯგუფის 
დასკვნები იძლეოდა დაშავებულთა სიკვდილის გამომწვევ ფაქტორთა არაერთმნიშ-
ვნელოვან განმარტებებს.

ამასთან დაკავშირებით კომისიამ მოიწვია პათოლოგიური ანატომიისა და სასა-
მართლო ექსპერტიზის სფეროს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელმაც 
შეისწავლა ყველა არსებული მასალა და მივიდა დასკვნამდე, რომ ყველა დაღუ-
პული პირის სიკვდილის უშუალო მიზეზი, თავის ქალა-ტვინის ტრავმის ერთი მძიმე 
შემთხვევის გარდა,  იყო სულის შეხუთვა (ასფიქსია). სპეციალისტთა აზრით, ასფიქ-
სიის განვითარებაში როლი ითამაშა ერთდროულად მოქმედმა ორმა ფაქტორმა 
– როგორც სხეულზე ზეწოლამ, ისე ქიმიურ ნივთიერებათა ჩასუნთქვამ, რაზეც მიუთ-
ითებს შესაბამისი მაკრო და მიკროსკოპული მონაცემები. ქიმიურ ნივთიერებათა 
ჩასუნთქვისა და სხეულზე ზეწოლის ერთობლიობამ გააძლიერა მათი უარყოფითი 
ეფექტი და სპეციალისტთა აზრით, გახდა დაშავებულთა დაღუპვის მიზეზი. ორ 
შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დამატებით გარემოებებსაც თანმდევი დაავადებების 
სახით.

ამავე დროს, არსებული მასალებით შეუძლებელია ყოველ კონკრეტულ შემთხვე-
ვაში ამა თუ იმ ფაქტორის უპირატესი გავლენის ზუსტად დადგენა ასფიქსიის განვი-
თარებაში. სპეციალისტთა დასკვნა გაგზავნილია სსრკ პროკურატურაში.

5. დასკვნები და წინადადებები

ტრაგედიამ, რომელიც 1989 წლის 9 აპრილს ქ. თბილისში მოხდა, უდანაშაულო 
ადამიანთა დაღუპვამ ღრმა ტკივილი დატოვა საბჭოთა ხალხის გულებსა და გონებაში.

სსრკ სახალხო დეპუტატთა ყრილობის კომისიის წევრები იზიარებენ და 
გულწრფელ თანაგრძნობას უცხადებენ დაღუპულთა ოჯახებს, ნათესავებსა და 
ახლობლებს, აგრეთვე ყველას, აპრილის ამ მწარე დილას დაშავებულს.

9 აპრილის მოვლენებმა საგრძნობლად  მიაყენა დარტყმა გარდაქმნას, შეაძ-
რწუნა მთელი ჩვენი საზოგადოება. ძალადობის გამოვლენა, ჯანმრთელობისთვის 
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ზიანის მიყენება, ადამიანისთვის ნაბოძები სიწმინდის – სიცოცხლის წართმევა შეუთ-
ავსებელია ზოგადსაკაცობრიო მორალურ პრინციპებსა და ფასეულობებთან.

კომისია  ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მიმართავს მოწოდებით – ყველა მწვავე 
პრობლემა, რომლებსაც ჩვენ წინაშე აყენებს ცხოვრება, კონფლიქტი იქნება თუ გაუგ-
ებრობა, უნდა გადაწყდეს მხოლოდ პოლიტიკური მეთოდებით, მხოლოდ დიალოგით, 
მხოლოდ დარწმუნებით.

კომისია  ყველა საბჭოთა მოქალაქეს მოუწოდებს – არ დაუშვან, რომ ა.წ. 9 
აპრილის მოვლენები ქ. თბილისში გამოყენებული იყოს საბჭოთა არმიის მეომრების 
მიმართ უნდობლობისა და არაკეთილმოსურნე დამოკიდებულების აღძვრისთვის.

კომისია მოუწოდებს სახალხო დეპუტატთა ყრილობას, სსრკ უზენაეს საბჭოს, 
პირველ რიგში, შეიმუშაოს და მიიღოს საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მკაცრად 
რეგლამენტირებულს გახდის ძალის გამოყენებას ქვეყნის შიგნით.

არსებული მასალების საფუძველზე სსრკ სახალხო დეპუტატთა ყრილობის 
კომისია მიდის შემდეგ დასკვნებამდე:

1. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების მიზეზები ქ. თბილისში არის 
ის, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჩვენი საზოგადოების მთელი საზოგადო-
ებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების დემოკრატიზაციის პირობებში ვერ შეძლო სათავეში 
ჩადგომოდა მძაფრად და დინამიურად განვითარებად პროცესებს საქართველოში, 
სათანადოდ შეეფასებინა სიტუაცია რესპუბლიკაში და მიეღო ადეკვატური პოლიტი-
კური გადაწყვეტილებები.

პოლიტიკური და სხვა პასუხისმგებლობა 1989 წ. 9 აპრილს ქ. თბილისში განვითა-
რებული მოვლენების ტრაგიკულ შედეგებზე ეკისრებათ საქართველოს კომპარტიის 
ცკ-ის ყოფილ მდივნებს – ჯ. ი. პატიაშვილსა და ბ. ვ. ნიკოლსკის.

2. სისხლისსამართლებრივი, პოლიტიკური, მორალური და სხვა პასუხისმგებ-
ლობა თავიანთი ქმედებების გამო უნდა დაეკისროთ მთავრობის სახლთან არასანქცი-
რებული მიტინგის ორგანიზატორებს (ი. წერეთელს, ზ. გამსახურდიას, გ. ჭანტურიას 
და არაფორმალურ ორგანიზაციათა სხვა ლიდერებს), რომლებმაც მისი ჩატარების 
დროს  დაარღვიეს საზოგადოებრივი წესრიგი, მოუწოდეს ხელისუფლების კანო-
ნიერი მოთხოვნების შეუსრულებლობისკენ, ხოლო როდესაც შეიქმნა შეიარაღებული 
ძალის გამოყენების რეალური საფრთხე – არ მიიღეს ზომები მიტინგის შესაწყვეტად, 
არ შეეცადნენ წინ აღდგომოდნენ მოვლენათა ტრაგიკულ შედეგს.

3. გადაწყვეტილება საქართველოში შინაგანი ჯარის, საბჭოთა არმიისა და მილი-
ციის სპეციალური ქვედანაყოფების გაგზავნის შესახებ გაფორმებული იყო სსრკ 
თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის დირექტივით (ამხ. მ. ა. მოისეევი) 
და სსრკ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრძანებით (ამხ. ი. თ. შილოვი) სკკპ ცკ-ში 
07. 04. 89 წ. გამართული თათბირის (თავმჯდომარე ამხ. ე. კ. ლიგაჩოვი) შემდეგ. 
რამდენადაც საუბარი იყო არა უბრალოდ ჯარის დისლოკაციის შეცვლაზე, არამედ 
ფაქტობრივად იმ ქმედებათა განხორციელებაზე, რის შედეგად ქ. თბილისში საგან-
გებო მდგომარეობის რეჟიმის ცალკეული ელემენტები უნდა შემოღებულიყო 
კონტროლის დამყარებით ქალაქში შესასვლელებსა და გასასვლელებზე, უმნიშვნე-
ლოვანესი საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი შენობების და სხვა ობიექტების 
დაცვით – უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებული იყო კანონის 
უხეში დარღვევით.
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4. საქართველოს მინისტრთა საბჭოს 1989 წ. 8 აპრილის განკარგულება (ამხ. 
ზ. ა. ჩხეიძე) მთავრობის სახლის წინ მყოფი მომიტინგეებისგან გათავისუფლებისა 
და სხვა ღონისძიებების გასატარებლად, საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად 
შინაგანი ჯარისა და საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების გამოყენების ნაწილში არის 
უკანონო, რადგან მოქმედი კანონმდებლობა არ აძლევს ამ უფლებას რესპუბლიკს 
მთავრობას.

5. მოედნის გათავისუფლების ოპერაციის მომზადებისა და ჩატარების დროს 
დაუშვეს სერიოზული შეცდომები, რაც იმით გამოიხატა, რომ ოპერაციის გეგმა 
არ იყო კორექტირებული რეალური სიტუაციის შესაბამისად. ის არასაკმარისად 
დამუშავდა ქვედანაყოფთა მეთაურების მიერ, არ ჩატარებულა რეკოგნესცირება, 
ოპერაციაში მონაწილეობისათვის არასაკმარისად გამოიყენეს თბილისის საქალაქო 
საბჭოს შინაგან საქმეთა სამმართველოს ძალები და საშუალებები. სსრკ თავდაცვის 
მინისტრის ბრძანების წინააღმდეგ საპარაშუტო-სადესანტო ქვედანაყოფები გამო-
იყენეს არა ობიექტების დასაცავად, არამედ მომიტინგეთა დასაშლელად. უხეში 
დარღვევებით გამოიყენეს სპეცსაშუალებები, კერძოდ, არატაბელური სპეცსაშუალ-
ებები (ნაკეთობა K-51), ნებადაურთველად იყო გამოყენებული რეზინის ხელკეტები 
და ხელბარები.

აღნიშნულ დარღვევებსა და შეცდომებზე, რასაც მოყვა ტრაგიკული შედეგები, 
პერსონალური პასუხისმგებლობა ეკისრებათ გენერლებს – კ. ა. კოჩეტოვს, ი. ნ. 
როდიონოვს, ი. ტ. ეფიმოვს.

სათანადო პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ 
შ. ვ. გორგოძესაც, რომელმაც თავიდან აიცილა მისი პირდაპირი მოვალეობების 
შესრულება.

6. კომისიის აზრით, სამსახურებრივი და პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები 
უნდა დაეკისროთ პირებს, რომლებმაც გასცეს ბრძანება ქ. თბილისში 9 აპრილს მომი-
ტინგეთა მიმართ იმ სპეციალური საშუალებებისა და ტექნიკის გამოყენების შესახებ, 
რომლებიც მოქმედი დებულების თანახმად, „იხმარება განსაკუთრებულ შემთხვე-
ვებში, მასობრივი უწესრიგობების აღსაკვეთად, რასაც თან სდევს დარბევები, უწეს-
ობები, ნგრევები, ხანძარი, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ და საზოგადოებრივ ორგა-
ნიზაციათა შენობებზე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე ჯგუფური თავდასხმის 
მოგერიებისას, აგრეთვე მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევთა 
ძალადობრივი ქმედებები საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა, შინაგანი ჯარის, სახალხო 
რაზმელების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას”. კომისიამ დაადგინა, რომ 1989 წ. 9 
აპრილს ქ. თბილისში აღნიშნული ზომების მიღების საფუძველი არ არსებობდა.

7. მიტინგის აღკვეთის, მთავრობის სახლის წინ მოედნის და რუსთაველის 
პროსპექტის გაწმენდის ოპერაციის პროცესში მიტინგის მონაწილეებს, შინაგანი 
ჯარის და საბჭოთა არმიის სამხედრო მოსამსახურეებს, მილიციის თანამშრომლებს 
მიაყენეს სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები (მათ შორის სპეცსაშუალებ-
ების – ცრემლმდენი აირების გამოყენების შედეგად). დაიღუპა მიტინგის 19 მონა-
წილე (ძირითადად, ქალები). კომისიას აუცილებლობად მიაჩნია ხალხის დაღუპვასა 
და სხეულის მძიმე დაზიანებებში დამნაშავე კონკრეტული პირების სისხლისსამარ-
თლებრივი პასუხისმგებლობა.
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8. ასევე აუცილებელია გადაწყდეს იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, 
რომლებმაც:

–  დაარღვიეს შინაგანი ჯარის საბრძოლო სამსახურის წესდების მ.59, რომელიც 
კრძალავს სპეცსაშუალება „ჩერიომუხას” გამოყენებას ქალების, მოზარდების, 
ბავშვების წინააღმდეგ და სხვა საგანგებოდ აღნიშნულ შემთხვევებში;

–  დაარღვიეს მოქმედი დებულებები, რომელთა მიხედვით, კატეგორიულადაა 
აკრძალული რეზინის ხელკეტების გამოყენება ქალების, ბავშვების, ღრმად მოხუცე-
ბულთა და ინვალიდების მიმართ, აგრეთვე დარტყმები სახესა და თავში;

–  მომიტინგეთა განდევნის ოპერაციის დასკვნით ეტაპზე გამოიყენეს ნაკეთობა 
ცრემლმდენი აირით „სი-ესი”, რაც არ არის ნებადართული შინაგან ჯარში გამოსაყე-
ნებლად.

9. კომისია აყენებს საკითხს იმ პირთა პასუხისმგებლობის შესახებ, რომლებმაც 
დაარღვიეს მოქალაქეთა გარანტირებული უფლებები და კანონიერი ინტერესები ქ. 
თბილისში კომენდანტის საათის შემოღებისა და განხორციელების დროს.

10. პოლიტიკური, მორალური, ხოლო აუცილებელ შემთხვევებში, სამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროთ პარტიულ და სახელმწიფო ორგანოთა 
მუშაკებს, რომლებმაც დაფარეს ან დაამახინჯეს ინფორმაცია 1989 წ. 9 აპრილის 
მოვლენების შესახებ, აგრეთვე შინაგანი ჯარის ქვედანაყოფების მეთაურებს, 
რომლებიც შეეცადნენ დაემალათ „სი-ეს”-ის შემცველი სპეცსაშუალებების – „ჩერი-
ომუხასა” და ნაკეთობა K-51-ის გამოყენების ფაქტი.

11. კომისია აღნიშნავს, რომ პერიოდულ გამოცემებში გაჩნდა ბევრი მასალა, 
რომელიც დაფუძნებულია ხმებზე, ვარაუდებზე, ცრუ შეტყობინებებზე, რაც დამახინ-
ჯებულად აღადგენს რეალურად მომხდარი მოვლენების სურათს. მათგან ზოგიერთი 
გამოყენებული იყო ოფიციალურ დოკუმენტებშიც. ასე, კომისიამ ვერ მოიძია მტკიცე-
ბულება, რომ მოედანზე იყვნენ და მოქმედებდნენ ექსტრემისტულად განწყობილ 
პირთაგან სპეციალურად ფორმირებული „ბოევიკების” ჯგუფები, აგრეთვე იმის 
შესახებ, რომ დაჭრილები და მოკლულები, თითქოსდა, გაჩნდნენ ჯერ კიდევ ჯარის 
მისვლამდე მომიტინგეებთან.

ასევე არ დადასტურდა ფართოდ გავრცელებული მონაცემები უამრავი ადამი-
ანის შესახებ, რომლებიც თითქოსდა უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ 9 აპრილის შემდეგ, 
მიტინგის მონაწილეთა მიერ სპეციალურად მომზადებული ცივი და ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენების შესახებ.

კომისია ადასტურებს იმ ფაქტების არარსებობას, რომლებიც დაამტკიცებდა 
გენერალ ი. ნ. როდიონოვის განცხადებას იმის შესახებ, რომ 9 აპრილისთვის „იქმნე-
ბოდა რესპუბლიკის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტების ხელში ჩაგდების 
რეალური საფრთხე”. არც სუკ-ის ორგანოების მოხსენებებში, არც რესპუბლიკის 
შსს-ის ოფიციალურ შეტყობინებებში, არც რომელიმე სხვა დოკუმენტში არ არის 
მსგავსი კონკრეტული ფაქტები.

კომისია აღნიშნავს, რომ ქ. თბილისში მოქმედი კომენდანტის საათის დროს მოქა-
ლაქეებსა და სამხედრო მოსამსახურეებს შორის კონფლიქტების დარეგულირების 
დადებით მომენტს წარმოადგენდა ყოფილი ავღანელ-ინტერნაციონალისტების ორგა-
ნიზებული ქმედებები, რაც ხელს უწყობდა ვითარების ნორმალიზებას. კომისია ასევე 
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აღნიშნავს, რომ მილიციის ბევრი მუშაკი, თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის 
შესრულებისას რთულ, არაორდინალურ ვითარებაში არა მხოლოდ ეხმარებოდა სამე-
დიცინო პერსონალს დაშავებულთა ევაკუაციაში, არამედ თვითონაც უწევდა საჭირო 
დახმარებას ტრავმირებულ და მოშიმშილე მოქალაქეებს.

დასასრულს, კომისიას შემოაქვს შემდეგი წინადადებები კომპეტენტური სახელ-
მწიფო ორგანოების მიერ განსახილველად:

1. პარტიული ორგანოები, რომლებმაც შესაბამისად მისცეს თანხმობა ან მიიღეს 
საკავშირო ან რესპუბლიკურ დონეზე გადაწყვეტილებები ჯარის გაგზავნისა და მოცე-
მული ოპერაციის ჩატარების თაობაზე, მოქმედებდნენ დიდი ხნის წინ შემოღებული 
უკანონო წესით და პარტიული და სახელმწიფო ორგანოების ფუნქციების გამიჯვნის 
აუცილებლობის შესახებ XIX პარტკონფერენციის გადაწყვეტილებების მკვეთრად 
საწინააღმდეგოდ. სამართლებრივ სახელმწიფოში ნებისმიერი დონის პარტიული 
ორგანოს გადაწყვეტილებებმა შეიძლება მიიღოს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 
მართვის ორგანოებისთვის აუცილებელი მნიშვნელობა, არმიის ჩათვლით, მხოლოდ 
მას შემდეგ, რაც მათ ხორცი შეესხმება სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოს 
სამართლებრივი აქტით – კანონით ან მთავრობის დადგენილებით.

ამასთან დაკავშირებით მომწიფდა გადაუდებელი აუცილებლობა, რომ დაჩქარდეს 
პარტიული და სახელმწიფო ორგანოების ფუნქციათა გამიჯვნა მოქმედ კანონმდებ-
ლობაში და შესაბამის პარტიულ დოკუმენტებში შევიდეს საჭირო ცვლილებები.

2. ა.წ. 9 აპრილის მოვლენებმა ქ. თბილისში აჩვენა მოქმედ კანონმდებლობაში 
და უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტი-
კაში არსებული აშკარა ხარვეზები, რომლებიც ეხება განსაკუთრებული ან საგან-
გებო მდგომარეობის, კომენდანტის საათის შემოღებას, საბჭოთა არმიის ქვედანა-
ყოფების გამოყენებას ქვეყნის შიგნით საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად და 
აღსადგენად, კერძოდ, შეიარაღებული ძალების გამოყენების შესაძლებლობას შიდა 
კონფლიქტების მოსაგვარებლად, უშუალოდ პარტიული და არა სახელმწიფო ორგა-
ნოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე. 

საჭიროა სამხედრო (შეიარაღებული კონფლიქტების შემთხვევაში), განსაკუთრე-
ბული (შიდა მღელვარებების შემთხვევაში) და საგანგებო (უბედურებების შემთხვე-
ვაში) მდგომარეობის შინაარსის და შემოღების წესის ნათელი და ამომწურავი საკა-
ნონმდებლო  რეგლამენტაცია, რათა გამოირიცხოს ქ. თბილისში შექმნილი სიტუაცია, 
როდესაც კომენდანტის საათის შემოღებამ საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფი დააყენა 
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ამოცანის წინაშე, რაც უნდა გადაწყდეს მხოლოდ 
შსს-ს ძალებით.

3. მიზანშეწონილად ვთვლით საკითხის განხილვას შინაგანი ჯარის რაოდენობის 
გაზრდისა და მისი უპირატესად პროფესიონალურ საწყისებზე დაკომპლექტების 
შესახებ. აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს რესპუბლიკური და 
საკავშირო დაქვემდებარების შინაგანი ჯარის ქვედანაყოფების გამოყენების წესი და 
მექანიზმი.

4. აუცილებელია საკანონმდებლო წესით აიკრძალოს საბჭოთა არმიის გამოყე-
ნება მასობრივი უწესრიგობების ლიკვიდაციისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ 
ამ მიზნით არმიის ქვედანაყოფების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პირდაპირ 
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კანონით დადგენილ გამონაკლის შემთხვევებში – მხოლოდ სსრკ უზენაესი საბჭოს 
თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, შემდგომში სსრკ უზენაესი საბჭოსთვის შეტყობი-
ნებით.

5. საკანონმდებლო წესით უნდა დამტკიცდეს მილიციისა და შინაგანი ჯარის 
პირადი შემადგენლობის უფლებები და მოვალეობები მათ მიერ იმ ამოცანების შესრუ-
ლების დროს, რომლებიც დაკავშირებულია არამართებულ ქმედებათა და მასობრივ 
უწესრიგობათა აღკვეთასთან.

6. კომისია ყურადღებას ამახვილებს მოცემული საქმის საგამოძიებო ჯგუფის 
გაძლიერების აუცილებლობაზე საქართველოს სსრ პროკურატურის მუშაკებით და 
სხვა დამატებითი ზომების მიღებით, 1989 წ. 9 აპრილს ქ. თბილისის მოვლენებთან 
დაკავშირებით აღძრული საქმის წინასწარი გამოძიების უსწრაფესად დასრულე-
ბისთვის.

7. კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს სახალხო დეპუტატთა ყრილობისა და 
სსრკ უზენაესი საბჭოს მიერ შექმნილი საპარლამენტო კომისიების უფლებამოსილე-
ბანი, კერძოდ, აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს თანამდებობის პირთა პასუ-
ხისმგებლობა კომისიისთვის ცრუ ჩვენების მიცემისთვის.

კომისია მადლობას უხდის სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, 
აგრეთვე ყველა მოქალაქეს და თანამდებობის პირს, რომლებმაც ხელი შეუწყეს მის 
მუშაობას და დაეხმარნენ ჭეშმარიტების დადგენაში. 

კომისიის თავმჯდომარე: ა. ა. სობჩაკი.
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეები: ქ. ი. აასმიაე, ა. ი. გოლიაკოვი, ვ. პ. 

ტომკუსი.
კომისიის პასუხისმგებელი მდივანი ს. ბ. სტანკევიჩი.
კომისიის წევრები: ს. ა. ანდრონატი, ნ. პ. ბეხტერევა, გ. ა. ბოროვიკი, ბ. ლ. ვასი-

ლიევი, ო. გ. გაზენკო, ვ. ლ. გოვოროვი, დ. ს. ლიხაჩოვი, ვ. პ. ლუკინი, ვ. ა. მარტირო-
სიანი, ვ. მ. მიროშნიკი, ნ. ა. ნაზარბაევი, კ. ვ. ნეჩაევი, რ. კ. ოჯიევი, რ. ზ. საგდეევი, ვ. 
ფ. ტოლპეჟნიკოვი, ვ. ი. ფედოტოვა, ე. ნ. შენგელაია, პ. ვ. შეტკო, ა. მ. იაკოვლევი
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დანართი #11

სკკპ ცკ-ის მდივნის, ა. ნ. გირენკოს წერილი სკკპ ცკ-ს 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოსადმი, რესპუბლიკის ყველა 

მშრომელისადმი დეპეშის გაგზავნის შესახებ��

თბილისში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების წლისთავის მოახლოებასთან 
და ფართო საზოგადოების მრავალრიცხოვან თხოვნასთან დაკავშირებით, საქარ-
თველოს სსრ მინისტრთა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმად, 1990 
წლის 9 აპრილი გამოცხადებულია გლოვის დღედ.

რესპუბლიკაში რთული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების გათვალისწი-
ნებით, შემოგვაქვს წინადადება, გაეგზავნოს სსრკ პრეზიდენტის, სკკპ ცკ-ის გენერა-
ლური მდივნის, ამხ. მ. ს. გორბაჩოვის დეპეშა საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს, 
რესპუბლიკის ყველა მშრომელს (დეპეშის ტექსტი თან ერთვის).��

მიზანშეწონილად მივიჩნევთ დეპეშის გამოქვეყნებას გაზეთებში „პრავდა” 
და „იზვესტია”, აგრეთვე საქართველოს სსრ რესპუბლიკურ პრესაში 1990 წლის 8 
აპრილს.

გთხოვთ თანხმობას.
ა. გირენკო

22.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 60.
23.  დეპეშა გამოქვეყნდა ხელმოწერით „მ. გორბაჩოვი, სსრკ პრეზიდენტი”.
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დანართი #12
გორბაჩოვის ფონდის არქივიდან24

20 აპრილს [1989] პოლიტბიუროს სხდომაზე თბილისის მოვლენების განხილ-
ვისას მ. ს. გორბაჩოვმა ე. ა.  შევარდნაძის მოხსენების შემდეგ თქვა:

„კრიზისი თბილისში მოულოდნელი არ ყოფილა. მთელმა ქვეყანამ იცოდა, რომ 
იქ რაღაც მწიფდებოდა. ამას შევარდნაძემ არაერთხელ მიაპყრო ჩვენი ყურადღება. 
პატიაშვილი, რამდენადაც მას ვიცნობ, ეროვნული ინტერესების მიმართ ყრუ არ 
არის, მაგრამ მას, ისევე, როგორც მის ამხანაგებს, ახასიათებს პანიკიორობის, ეჭვი-
ანობის ელემენტები და ყველაზე მეტად ძალის იმედი აქვს. არ ყოფნიდა მოთმინება, 
რომ შეესრულებინა პოლიტიკური სამუშაო.

საქართველოს ხელმძღვანელობამ ვერ მოაგვარა ურთიერთობა ინტელიგენცი-
ასთან. მაგრამ ეს ხომ ქართული ინტელიგენციაა! იგი ღრმად, ისტორიულადაა დაკავ-
შირებული ხალხთან, საქართველოს ეროვნული სიმბოლიკის მატარებელია. იქ ყველა-
ფერი – თეატრი, კინო, მუსიკა – შეიცავს ძალზე ძლიერ ეროვნულ ელემენტს, ინტე-
ლიგენციის სიღრმისეულ კავშირს თავის ხალხთან. ინტელიგენცია დროულად რომ 
ჩართულიყო ცვლილებათა პროცესში, აუცილებლად უპასუხებდა გულწრფელად და 
აქტიურად. ეს კი არ გაკეთდა. პატიაშვილს „გადამწყვეტი მოქმედებებისკენ” აქვს 
მიდრეკილება. 

დიდი ხანია ვამბობ – მოდით, ვისწავლოთ მუშაობა დემოკრატიის პირობებში. აი, 
ახლა ყველაფერი დასტურდება. პოლიტიკურ მეთოდს ჩვენი კადრები განიხილავენ, 
როგორც სისუსტის გამოვლენას. ძალა – აი, ეს მესმის! მაგრამ რომ სძლიონ საკუთარ 
თავს დემოკრატიული სულისკვეთებით, გაიყოლონ გარდაქმნის წრფელი მომხრეები, 
მოიხმონ უკიდურესი შეხედულებების მქონე ადამიანებიც კი – ამის უნარი საქართვე-
ლოში არ აღმოაჩნდათ. პატიაშვილი ის ადამიანია, რომელთანაც მე უფრო ახლოს 
ვიყავი, ვიდრე სხვებთან ქართულ ხელმძღვანელობაში და ჩემთვის ახლა ძნელია იმის 
სრული, სწორი პოლიტიკური ანალიზი, რაც მოხდა.

მუშაობის მეთოდთა კრიზისმა თავი იჩინა არა მხოლოდ ინტელიგენციასთან 
ურთიერთობებში. ამის სწორად გააზრება საჭიროა არა მხოლოდ ინტელიგენცი-
ასთან, არამედ მთელ ქვეყანასთან მუშაობისთვისაც. აქ არის მომხდარის სათავე 
და პოლიტიკური ანალიზისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ამის გაგება. სხვაგვარად 
ცვლილებათა პროცესში ჩვენ ვერ ვიპოვით კონსოლიდაციის მეთოდებს.

ამასთან დაკავშირებით შევეხები გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი 
ინფორმაციის თემასაც. დაშიფრული მასალის მიღების დროს მე, მაგალითად, მაშინვე 
ვხედავ, სად არის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს ხელწერა, სად სუკ-ის, სად 
რომელიმე სხვა უწყების. ბალტიისპირეთის სიტუაციის ანალიზისას  მაშინვე შემიძლია 
განვასხვავო, რა არის მართალი და რას გვახვევენ თავს, როგორც სიმართლეს. 
(მიმართავს კრიუჩკოვს) – ვლადიმერ ალექსანდრეს ძევ, გიყურებ! ძალზე მნიშვნელო-
ვანია, მღელვარებათა რამდენი პროცენტი შეიძლება მოდიოდეს სიმშვიდის დამრღვე-
ვებზე და რამდენი დაკავშირებული იყოს ერში ღრმა დინებებთან.

ინფორმაციის თვალსაზრისით, მოდით, შევხედოთ თბილისის მოვლენებს. აი, 

24.  შსს არქივი. ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 17-18.
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ჩამოვფრინდი მოსკოვში და უკვე ვნუკოვოში მეუბნებიან: ჯარია შეყვანილი საქარ-
თველოშიო. რა არის ეს? ასე იყო საჭირო? მე მაშინ აეროპორტშივე  არ დავიწყე 
ჩაღრმავება, არ დავაყენე ეჭვქვეშ ეს გადაწყვეტილება. თუმცა უცებ მივხვდი, რომ 
რაღაც მომწიფდა. მითხრეს, რომ ეს ობიექტების დასაცავად იყო საჭირო, მეტი არაფ-
რისთვის. კომენდანტის საათი რისთვისღა იყო საჭირო? არ იყო საჭირო. საჭირო  ცკ-
ის წევრები ხალხთან მისვლა იყო. ისინი კი, როგორც აღმოჩნდა, ყველა ბუნკერში 
ისხდა და მხოლოდ ძალის იმედი ჰქონდათ. სწორი ინფორმაციის მიღება თბილისიდან 
მოგვიანებით დავიწყეთ. შესაძლოა, ინფორმაციის მოსაპოვებლად, იქ ვინმე უნდა 
გამგზავრებულიყო სუკ-იდან. ერთი სიტყვით, თუ არ გვექნება სწორი,  დროული 
ინფორმაცია და ობიექტური მონაცემები, სწორი გადაწყვეტილებებიც არ გვექნება. 
ასეთ საქმეებში კი უნდა გაზომო შვიდჯერ, ასჯერ და მხოლოდ შემდეგ მოჭრა – 
მიიღო გადაწყვეტილება.

რიჟკოვი. ჩვენ ამ დღეებში მოსკოვში ვიყავით, მაგრამ ვიცით რამე? მე მთავრო-
 ბის თავმჯდომარე ვარ, მაგრამ რამე ვიცოდი? თბილისში ხალხის დაღუპვის შესახებ 
„პრავდაში” წავიკითხე. ცკ-ის მდივნებმა იცოდნენ, ხოლო ჩვენ, პოლიტბიუროს 
წევრებმა მთავრობაში – არაფერი. რატომ არ გაემგზავრა შევარდნაძე – არც ეს 
ვიცი.

დიახ, ჩვენ, პოლიტბიუროში, პანიკას არ უნდა ავყვეთ, მაგრამ უნდა გვქონდეს 
დროული და სწორი ინფორმაცია. რას ჰგავს ეს? ხალხის წინააღმდეგ ჯარი გამოიყ-
ენეს. იქ ოლქის სარდალი მოქმედებს, ჩვენ კი მოსკოვში ამის შესახებ არაფერი ვიცით. 
ისიც ადგება და დააპატიმრებს მთელ პოლიტბიუროს საქართველოში.  ჩვენ კი ამას 
კვლავ გაზეთებიდან შევიტყობთ. თურმე მიხეილ სერგის ძემაც არაფერი იცოდა. ეს 
რა ხდება ჩვენთან? არმიას ვიყენებთ და გენერალური მდივანი ამის შესახებ მხოლოდ 
მეორე დღეს იგებს. როგორ გამოვიყურებით საბჭოთა საზოგადოებისა და მთელი 
მსოფლიოს თვალში? ზოგადად, ჩვენთან ასე გამოდის, საითაც გაიხედავ, საქმეები 
ისე კეთდება, რომ პოლიტბიურომ არ იცის. ეს იმაზე  უარესია, ვიდრე პოლიტბიუროს 
არასწორად გადაეწყვიტა რამე.

გორბაჩოვი მიმართავს იაზოვს: დიმიტრი ტიმოთეს ძევ, ამიერიდან პოლიტბი-
უროს გადაწყვეტილების გარეშე ჯარი ასეთ საქმეებში არ უნდა მონაწილეობდეს”.

გორბაჩოვ-ფონდის არქივი. ფონდი 2, აღწერა 3. ა. ს. ჩერნიაევის ჩანაწერი.
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დანართი #13
საიდუმლოდ

სკკპ   ცკ
საქართველოს სსრ-ში განვითარებული მოვლენების შესახებ25

დავალების შესაბამისად, აუცილებლობად მიგვაჩნია თქვენი ინფორმირება, რომ 
საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის ბიურომ 1989 წლის 27 აპრილს მიიღო გადაწყვეტი-
ლება – აღინიშნოს 26 მაისი, როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკ-
იდებლობის აღდგენის დღე. ასეთი გადაწყვეტილების მოტივად იქცა ის, რომ ბოლო 
დროს, პირველ რიგში, რესპუბლიკის არაფორმალური ორგანიზაციების მიერ ამ 
თარიღის გარშემო გაჩაღდა მასობრივი კამპანია, ყალიბდებოდა საზოგადოებრივი 
აზრი მისი პროგრესული ხასიათის შესახებ.

საკითხის ისტორია ასეთია. ამიერკავკასიაში საბჭოთა წყობილება გამოცხადდა 
1917 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, მაგრამ მენშევიკური ძალების კონტრრევოლუ-
ციური ქმედებების შედეგად ხელისუფლება ამიერკავკასიაში გადავიდა სეიმის 
ხელში, რომელიც, ძირითადად, მენშევიკებისგან, დაშნაკებსა და მუსავატებისგან 
შედგებოდა. 1918 წლის 22 აპრილს სეიმმა ამიერკავკასია გამოაცხადა „დამოუკიდ-
ებელ რესპუბლიკად”, საბჭოთა რუსეთიდან გამოყოფილად.

ბურჟუაზიულ-ნაციონალისტური პარტიების ამ აქტის წინააღმდეგ ხალხის 
მასები  მრავალრიცხოვან მიტინგებსა და კრებებზე გამოდიოდა. გაზეთი „ეროვნე-
ბათა ცხოვრება” 1919 წ. 20 აპრილს წერდა, რომ ქართველი ხალხი „არასოდეს მიის-
წრაფვოდა, რუსეთისგან სეპარატულ სახელმწიფოდ გამოყოფილიყო, არასდროს 
სძულდა სხვა ერები, კერძოდ კი – რუსები.” რსფსრ საგარეო საქმეთა სახალხო კომი-
სარმა 1918 წ. 11 მაისს გერმანიის დიპლომატიურ წარმომადგენელს განუცხადა, რომ 
ამიერკავკასიის ე.წ. მთავრობა ტფილისში „წარმოადგენს ბრბოს, რომელსაც არ აქვს 
ხალხთა ფართო მასების მხარდაჭერა”. მაგრამ „ამიერკავკასიის ხელისუფლებაც” 
მალე დაიშალა. ქართველი მენშევიკები, ვ. ი. ლენინის ხატოვანი გამოთქმით, „კავკა-
სიის რადას საქმოსნები”, მალე ჩამოშორდნენ სეიმს და დაიწყეს „დამოუკიდებელი” 
საქართველოს ჩამოსაყალიბებლად მზადება. იმ პირობებში, როდესაც საბჭოთა 
რუსეთს, ბრესტის ზავის კაბალური ვალდებულებებით შებოჭილს, არ შეეძლო ამიერ-
კავკასიის მშრომელთა დახმარება და დაცვა, 1918 წლის 26 მაისს მენშევიკურმა 
საბჭომ საქართველო „დამოუკიდებელ რესპუბლიკად” გამოაცხადა. იმავე დღეებში 
გამოცხადდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის „დამოუკიდებლობაც”.

რეალური ძალა, რომელსაც ქართული „დამოუკიდებლობა” ეყრდნობოდა,  
გერმანული საექსპედიციო რაზმი იყო. დაიწყო საქართველოს ბოლშევიკების დაპა-
ტიმრებების და დახვრეტების ხანა. მენშევიკურმა მთავრობამ გააჩაღა მასობრივი 
სისხლიანი რეპრესიები აფხაზების, ოსებისა და  სხვა ხალხების წინააღმდეგ. 1918 

25.  შსს არქივი, I განყ., ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 23-26.
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წლის მაისის აჯანყება აფხაზეთში ჩაახშეს. ასეთივე ბედი ეწია სამხრეთ ოსეთსაც. ამ 
ქმედებებმა წარუშლელი კვალი დატოვა საქართველოს მცირე ხალხების ეროვნულ 
თვითშეგნებაში.

მენშევიკები ისეთ ჩიხში შევიდნენ, საიდანაც გამოსავალი არ იყო. საბჭოთა 
ხელისუფლების სიძულვილი იქამდე მივიდა, რომ მენშევიკების მთავრობამ ნება 
არ დართო, თავის ტერიტორიაზე გაეტარებინათ პურით დატვირთული ეშელონი, 
რომელიც რსფსრ-დან  სომხეთის მოშიმშილე მოსახლეობისთვის მიდიოდა. მენშევი-
კების პოლიტიკა, რომელიც  მათ ჭეშმარიტ კლასობრივ არსს ააშკარავებდა, ხელს 
უწყობდა მასების ბოლშევიზაციას.

1921 წლის 24 იანვარს საქართველოში დაიწყო ამბოხი მენშევიკების წინააღმდეგ. 
1921 წლის 25 თებერვალს აღდგა საბჭოთა ხელისუფლება. ეს თარიღი ყოველთვის 
საზეიმოდ აღინიშნებოდა საქართველოს სსრ-ში.

მაგრამ, სარგებლობენ რა მოსახლეობის აშკარად არასაკმარისი ინფორმატი-
ულობით საბჭოთა ხელისუფლების აღდგენის გარემოებების შესახებ, იმ პერიოდის 
მრავალი არასრულად გაშუქებული ისტორიული ფაქტით, ინიციატივა ხელთ იგდეს 
ადამიანებმა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან საბჭოთა რუსეთის მთავრობის 
დისკრედიტაციით, რომელიც თითქოსდა რეგიონის ძალადობრივად მიერთების 
ინიციატორი იყო.

უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი პროპაგანდა წარმატებული იყო და ამ თვალსაზრისს 
იზიარებენ სამეცნიერო საზოგადოების ფართო წრეები და მშრომელები.

მიგვაჩნია, რომ შექმნილ ვითარებაში, რომელიც დამძიმებულია 1989 წლის 9 
აპრილის მოვლენებით, რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას უნდა გაეთვალისწინებინა 
მსგავსი განწყობები. იმავე დროს შეუძლებელია ანგარიში არ გაეწიოს იმასაც, რომ 
ნებისმიერი შეხსენება საქართველოს  მენშევიკური მთავრობის შესახებ, რომელმაც, 
ფაქტობრივად, მოსპო საბჭოთა ხელისუფლება აფხაზეთში 1918 წელს, სამართლი-
ანად იწვევს ავტონომიის არაქართული მოსახლეობის მკვეთრად უარყოფით დამო-
კიდებულებას 26 მაისის თარიღის და მთელი იმ პერიოდის მიმართ, რასაც შეიძლება 
ბევრი სერიოზული შედეგი მოყვეს.

მივიჩნევთ, რომ საქართველოს კომპარტიის ცკ-მა, რესპუბლიკაში სიმშვი-
დისთვის აუცილებლად მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს პოლიტიკური მუშაობის გეზი 
26 მაისის თარიღთან დაკავშირებით. შესაძლოა, რომ მასობრივი საინფორმაციო საშუ-
ალებებით, სპეციალური ცნობით ნათლად უნდა განიმარტოს მიღებული გადაწყვე-
ტილების მოტივები. ამასთან, აღინიშნოს, რომ ის არ ვრცელდება აფხაზეთის ასსრ-
ზე და რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე 
აღნიშნული იქნება ლოკალურად, ქ. თბილისში. მიღებული უნდა იყოს ყველა აუცილ-
ებელი ზომა, რათა არ დავუშვათ კონფლიქტები ეროვნებათაშორის ნიადაგზე. უნდა 
გაიშალოს მუშაობა 1917-1921 წ.წ. რთული ისტორიული პერიოდის ფართოდ შესას-
წავლად, შესატანია სიცხადე საკამათო, წინააღმდეგობრივ საკითხებში.

ანალოგიური მუშაობა უნდა ჩაატარონ აზერბაიჯანისა და სომხეთის კომპარტი-
ების ცკ-მაც.
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ამ საკითხის სირთულის გათვალისწინებით, პერსპექტივაში, სსრკ მეცნიერებათა 
აკადემიის შესაბამისმა ინსტიტუტებმა, სკკპ ცკ-თან არსებულმა მარქსიზმ-ლენი-
ნიზმის ინსტიტუტმა საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მეცნიერებათა 
აკადემიებთან ერთად ღრმად უნდა შეისწავლონ საკითხი, ობიექტურად შეაფასონ, 
დასკვნები გააცნონ ფართო საზოგადოებას.

გთხოვთ თანხმობას.

სკკპ ცკ-ის სახელმწიფოებრივ-სამართლებრივი 
განყოფილების  გამგე   (ა. პავლოვი)   
                                  
სკკპ ცკ-ის პარტიული მშენებლობისა და საკადრო 
მუშაობის განყოფილების გამგის მოადგილე   (ე. რაზუმოვი)

სკკპ ცკ-ის იდეოლოგიური განყოფილების გამგე  (ა. კაპტო)

                                                                                             1989 წლის 19 მაისი
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დანართი #14

საქართველოს კპ ცკ-ის ბიუროს სხდომის
ოქმი #121

                                                         1989 წ. 7 აპრილი
                                                   

                                                     სრულიად საიდუმლოდ

ქ. თბილისში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ

1. პოლიტიკური ვითარების მკვეთრად გამწვავებასთან დაკავშირებით, ექსტრე-
მისტულად განწყობილი პირების და მათ მიერ მართული მრავალათასიანი არასანქცი-
რებული მიტინგის მონაწილეთა ანტისაბჭოთა, მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების 
გამო, რომლებიც ცდილობენ ცალკეული საწარმოების ხელში ჩაგდებას, გაფიცვე-
ბისა და აჯანყებების ორგანიზებას, მოუწოდებენ რესპუბლიკის მთავრობის დამხო-
ბისკენ, საფრთხეს უქმნიან ხალხის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, – აუცილებ-
ლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნას საგანგებო მდგომარეობა ქ. თბილისში. 

2. ეთხოვოს სკკპ-ს, მიიღოს გადაწყვეტილება.

                      საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი ჯ. პატიაშვილი
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დანართი #15

რესპუბლიკის პარტიული აქტივის 1989 წლის 8 აპრილის 
კრების რეზოლუციის შესახებ

დამტკიცდეს პარტიული აქტივის კრების რეზოლუცია და მასზე მიღებული 
ვითარების სტაბილიზაციის ღონისძიებათა გეგმა.

            საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი  ჯ. პატიაშვილი
 

საქართველოს კპ ცკ-ის ბიუროს სხდომის
ოქმი #122

1989 წ. 9 აპრილი

1. რესპუბლიკაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციისა და მისი სტაბილი-
ზაციისთვის პარტიული, საბჭოთა და სამართალდამცავი ორგანოების ზომების 
შესახებ

(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, პატიაშვილი, ვარძელაშვილი, გუმბა-
რიძე, მახარაშვილი, როდიონოვი, გორგოძე, შოშიაშვილი, შარაშენიძე, კარანაძე, 
ნიკოლსკი)

ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში თბილისში, რესპუბლიკის მთავრობის სახლთან 
მიმდინარეობდა უწყვეტი მიტინგი, რომელშიც მონაწილეობდა ათასობით ადამიანი, 
უმეტესად ახალგაზრდობა. ამ არასანქცირებული აქციების ჩატარების საბაბად უკიდ-
ურესი აზრის მქონე არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერებმა აირჩიეს აფხაზეთის 
ასსრ-ის მოვლენები, როდესაც ა.წ. 18 მარტს სოფ. ლიხნში შედგა მრავალათასიანი 
თავყრილობა, სადაც დაისვა საკითხი ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის 
შეცვლის შესახებ.

მაგრამ ექსტრემისტულად განწყობილ პირებს ჰქონდათ სხვა, საქართველოს 
სსრ-ში მცხოვრები ხალხების მეგობრობისა და ძმობის განმტკიცებისგან განსხვა-
ვებული ინტერესები. მათ თავდაპირველი ლოზუნგები შეცვალეს ანტისაბჭოთა, 
ანტისოციალისტური მოწოდებებით, აღიზიანებდნენ და ამხედრებდნენ ხალხს მიუღ-
ებელი მოთხოვნით სსრკ-ს შემადგენლობიდან საქართველოს გამოსვლის შესახებ. 
ისინი ცდილობდნენ, უკანონო აქციებში ჩაებათ შრომითი კოლექტივები, რესპუბ-
ლიკის მცხოვრებნი. თუმცა წამქეზებლები უმეტესი ქარხნისა და ფაბრიკის კართან  
საკადრის პასუხს იღებდნენ მუშებისგან.

რესპუბლიკის პარტიული და საბჭოთა ორგანოები ყველა ძალას ხმარობდნენ 
იმისათვის, რომ განემუხტათ დაძაბული ვითარება. მოწოდებით, გამოეჩინათ კეთილ-
გონიერება, მშრომელებს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
თავმჯდომარე ამხ. ო. ე. ჩერქეზიამ მიმართა. რესპუბლიკის რადიოთი და ტელევი-
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ზიით ა.წ. 7 აპრილს გამოვიდა საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის პირველი მდივანი 
ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილი. მისმა მიმართვამ გამოხმაურება ჰპოვა რესპუბლიკის მოსახ-
ლეობის ფართო ფენებში. კომპარტიის ცკ-ის პოზიციის მხარდაჭერის შესახებ ბევრმა 
შრომითმა კოლექტივმა, მეცნიერებისა და შემოქმედებითი ინტელიგენციის გამოჩე-
ნილმა წარმომადგენელმა განაცხადა.

გუშინ შედგა საქართველოს პარტიული აქტივის კრება, სადაც განიხილეს 
რესპუბლიკის პარტიული ორგანიზაციის ამოცანები პოლიტიკური ვითარების ნორმა-
ლიზაციისთვის. მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ საქართველო  იყო, არის და იქნება 
სოციალისტური, სუვერენული რესპუბლიკა სსრკ ხალხთა მოძმე ოჯახში. პარტი-
ულმა აქტივმა მოიწონა დისციპლინისა და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსა-
ყოფად გადაუდებელ ორგანიზაციულ და პოლიტიკურ ღონისძიებათა კომპლექსური 
გეგმა და კომპარტიის ცკ-ის, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა 
და მინისტრთა საბჭოს  მიმართვა კომუნისტებისადმი, რესპუბლიკის მშრომელები-
სადმი და ახალგაზრდობისადმი, რომელიც შეიცავს დაბეჯითებით მოწოდებებს გონი-
ერებისკენ, აწონ-დაწონვისკენ, მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისკენ. 
მოცემული მიმართვა გამოქვეყნებულია რესპუბლიკურ პრესაში, მრავალჯერ იყო 
ტრანსლირებული რადიოთი და ტელევიზიით, მათ შორის მიტინგის მონაწილეთათ-
ვისაც, ხმამაღლა მოლაპარაკე კავშირგაბმულობით.

9 აპრილის ღამეს, 21 საათის შემდეგ, მიუხედავად პარტიული, საბჭოთა და 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიღებული ყველა ზომისა, ვითარება მიტინგზე 
მთავრობის სახლთან დაახლოებით 15 ათასი ადამიანის მონაწილეობით, ასევე 
ქალაქის სხვა ადგილებშიც, თანდათან უკიდურესობამდე მწვავდებოდა ექსტრემის-
ტების მიერ და გამოდიოდა კონტროლიდან. ანტისაბჭოთა, ანტისოციალისტური და 
ანტირუსული გამოხდომების გარდა, აქ ისმოდა მოწოდებები კომუნისტების, რესპუბ-
ლიკის ხელმძღვანელების და მათი ოჯახის წევრთა მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწო-
რების შესახებ. მომიტინგეებს მოუწოდებდნენ მოეწყოთ საყოველთაო გაფიცვა, 
სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა და ანგარიშსწორება მათ მიმართ, ვინც მხარს არ 
უჭერდა. ამ აქციებში რესპუბლიკის მთელი მოსახლეობის ჩართვის მიზნით, ექსტრე-
მისტთა ჯგუფები, მიტინგის მონაწილეებთან ერთად, დელეგირებულნი იყვნენ 
ახლომდებარე ქალაქებსა და რაიონებში.  

ე.წ. „ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის” ლიდერებმა მიტინგზე გაახ-
მოვანეს რესპუბლიკაში ხელისუფლების მიტაცების გეგმები. ამ სიტუაციაში მიიღეს 
გადაწყვეტილება – დილის 4 საათზე გამოეყენებინათ ძალა მომიტინგეთა მიერ დაკა-
ვებული მოედნის გასაწმენდად, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსა-
ყოფად და გაუთვალისწინებელი შედეგების თავიდან ასაცილებლად. კომპეტენტური 
ორგანოების მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, გამოყენებული იქნა 
რესპუბლიკის შსს-ს და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფები. ამ ზომის 
მიღებამდე მიტინგის მონაწილეებს (დაახლოებით 8 ათასი ადამიანი) არაერთხელ მოუწ-
ოდეს რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა, საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის წევრებმა, 
პარტიულმა და საბჭოთა აქტივმა, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოსმა ილია II-მ, 
შეეწყვიტათ მიტინგი და მშვიდად დაშლილიყვნენ, მაგრამ მომიტინგეებს რეაგირება 
არ მოუხდენიათ. თავის მხრივ, მიტინგის ორგანიზატორებმა დაიწყეს მდგომარეობის 
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ფსიქოზამდე დაძაბვა,  მოედანზე შეკრებილთ მოუწოდებდნენ გაეღოთ სისხლი და 
თავიანთი სიცოცხლე მართლწესრიგის ძალებთან დასაპირისპირებლად.

შსს-ს და წითელდროშოვანი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფებს 
ცეცხლსასროლი იარაღი არ გამოუყენებიათ. მკაცრად სრულდებოდა ინსტრუქცია 
ქალებსა და მოზარდებისადმი ფრთხილი დამოკიდებულების შესახებ. იმავე დროს, 
მომიტინგეთა პირველი რიგების განდევნისას, ექსტრემისტების, რომლებიც იყენ-
ებდნენ რკინის წკეპლებს, ჯოხებს და ქვებს, გაშმაგებული და დაუნდობელი  წინა-
აღმდეგობის კვალობაზე, ბრბო მოულოდნელად უმართავი გახდა და ტროტუარზე 
მწოლიარე მოშიმშილე ჭაბუკებსა და ქალიშვილებისკენ დაიძრა. უფრო მეტიც, 
ბრბოში მრავალი პროვოკატორი აღმოჩნდა, რომლებმაც ცივი იარაღი გამოიყენეს. 
წარმოქმნილი ჭყლეტის დროს დაიღუპა 16 ადამიანი, დაახლოებით 200-მა, მათ 
შორის 91-მა სამხედრო მოსამსახურემ სხვადასხვა ხარისხის ჭრილობა მიიღო. დაშა-
ვებულებს აღმოუჩინეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება.

მოედანი მთავრობის სახლთან და მისი მიმდებარე ქუჩები  მომიტინგეებისგან 
გათავისუფლებულია და ჯარი იცავს. იღებენ აუცილებელ ზომებს არეულობის წამომ-
წყებთა დასაკავებლად და დასაპატიმრებლად. სამართალდამცავი ძალების მოქმე-
დების ტრაგიკულ შედეგებთან დაკავშირებით შექმნილია სამთავრობო კომისია საქარ-
თველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის, ამხ. ზ. ა. ჩხეიძის მეთაურობით.

საქართველოს კპ ცკ-ის ბიურო ადგენს:
1. მორალურ-პოლიტიკური ვითარება თბილისში, რესპუბლიკის რიგ ქალაქებსა 

და რაიონებში მიჩნეულ იქნას უაღრესად დაძაბულად, რაც ითხოვს გადაუდებელი 
ზომების მიღებას მისი სტაბილიზაციისთვის.

2. საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის, პარტიის საქალაქო კომიტეტების, რაიკომ-
ების ყველა წევრმა, სამინისტროებისა და უწყებების, საწარმოებისა და ორგანიზა-
ციების კომუნისტმა-ხელმძღვანელებმა ვითარების ნორმალიზებამდე თავის უნიშ-
ვნელოვანეს მოვალეობად ჩათვალონ განმარტებითი მუშაობა შრომით კოლექტი-
ვებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობასა და მოსახლეობასთან საცხოვრებელი ადგილის 
მიხედვით.

3. ა.წ. 9 აპრილს საქართველოს კპ ცკ-ში ჩატარდეს თათბირი ქ. თბილისის 
პარტიულ აქტივთან, სამინისტროებისა და უწყებების ხელმძღვანელებთან.

4. ა.წ. 19 აპრილს საქართველოს კპ ცკ-ის ბიუროს წევრთა მონაწილეობით 
ჩატარდეს ქ. თბილისის რაიკომებისა და ახლომდებარე ქალაქების პარტიის ქალაქ-
კომების პლენუმები შექმნილი ვითარების განსახილველად და ზომების შესამუშა-
ვებლად მისი სტაბილიზაციისთვის.

5. ა.წ. 11-15 აპრილს ჩატარდეს კრებები თბილისის ყველა პირველად პარტიულ 
ორგანიზაციაში და რიგ სხვა რეგიონებში ცკ-ის, პარტიის თბილისის საქალაქო კომი-
ტეტის და  რაიკომების წევრთა მონაწილეობით.

6. აუცილებლად ორგანიზებულ იქნას საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის 
პირველი მდივნის, ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილის გამოსვლა რესპუბლიკური ტელევიზიით 
(10 აპრილს), არსებული სიტუაციის გადმოცემით და წითელდროშოვანი ამიერკავკა-
სიის სამხედრო ოლქის სარდლის, ამხ. ი. ნ. როდიონოვის (9 აპრილს) გამოსვლა ქ. 
თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების და მოქმედების წესის შესახებ.
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7. ცკ-ის იდეოლოგიურმა განყოფილებამ მოაწყოს რესპუბლიკის ავტორიტე-
ტული მოქალაქეების გამოსვლა მუშათა კლასის, გლეხობისა და ინტელიგენციიდან 
ტელევიზიით, რადიოთი. ვადა: ა.წ. 10-15 აპრილი.

8. პარტიულმა კომიტეტებმა, საწარმოების დასაცავად და მათში წესრიგის 
უზრუნველსაყოფად, განამტკიცონ ყველაზე აქტიური კომუნისტებით დაკომპლექ-
ტებული სამუშაო რაზმები. ვადა: ა.წ. 10 აპრილი.

9. სამართალდამცავმა ორგანოებმა გააძლიერონ პარტიული და სახელმწიფო 
დაწესებულებების, საქტელერადიოს, მთავარი ფოსტის, ქალაქის სიცოცხლისუნარი-
ანობის უზრუნველმყოფი ობიექტების შენობების დაცვა.

10. ცკ-ის იდეოლოგიურმა განყოფილებამ გააძლიეროს კონტროლი მასობრივი 
საინფორმაციო საშუალებების საქმიანობაზე ვითარების დესტაბილიზაციისა და 
ეროვნებათაშორის საფუძველზე კონფლიქტების ესკალაციის ხელშემწყობი მასა-
ლების პუბლიკაციის აღსაკვეთად.

11. ცკ-ის განყოფილებებმა, რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს და მინისტრთა 
საბჭოს სამმართველოებსა და განყოფილებებთან ერთად, ა.წ. 15 აპრილამდე ჩაატ-
არონ საქართველოში შექმნილი სიტუაციის ღრმა ანალიზი, მოამზადონ სათანადო 
წინადადებები, განიხილონ მოცემული საკითხი რესპუბლიკის აქტივის პარტიულ 
კრებაზე.

2. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულების 
პროექტის შესახებ ქ. თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ

(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, პატიაშვილი, ვარძელაშვილი, გუმბა-
რიძე, მახარაშვილი, როდიონოვი, გორგოძე, შოშიაშვილი, შარაშენიძე, კარანაძე, 
ნიკოლსკი)

შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით, 1989 წლის 9 აპრილიდან ქალაქ 
თბილისში შემოღებულ იქნას კომენდანტის საათი.

მოწონებულ იქნას საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანე-
ბულება მოცემულ საკითხზე (თან ერთვის).

3. სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ ქ. თბილისში არასანქცირე-
ბული მიტინგის მონაწილეთა დაღუპვასთან დაკავშირებით

(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, პატიაშვილი, ნიკოლსკი, ჩხეიძე, მახარაშვილი, გუმბა-
რიძე, მგელაძე)

მიღებულ იქნას საქართველოს კპ ცკ-ის და საქართველოს სსრ მინისტრთა 
საბჭოს დადგენილება აღნიშნულ საკითხზე (თან ერთვის).

                      საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი      ჯ. პატიაშვილი
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დაშიფრული დეპეშები

საიდუმლოდ

რესპუბლიკაში პოლიტიკური ვითარების მკვეთრად გამწვავებასთან
 დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ

ბოლო დღეებში ექსტრემისტთა ჯგუფის ანტისაბჭოთა და კანონსაწინააღმდეგო 
ქმედებების შედეგად მკვეთრად გამწვავდა პოლიტიკური ვითარება რესპუბლიკაში.

ექსტრემისტულმა ელემენტებმა გაამძაფრეს ნაციონალისტური განწყობები, მოუწ-
ოდებენ ხალხს გაფიცვებისკენ, ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისკენ, აწყობენ 
უწესრიგობებს, ეწევიან პარტიული და საბჭოთა ორგანოების დისკრედიტაციას.

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირების საქართველოს კპ ცკ-ის ბიურო ადგენს:
1. მილიციის, შსს-ს ჯარისა და საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების დახმარებით, 

მიღებულ იქნას ზომები მთავრობის სახლის წინ მოედნის მრავალათასიანი არასან-
ქცინირებული მიტინგის მონაწილეებისგან გასათავისუფლებლად. 

2. ამ ოპერაციის ჩატარების ხელმძღვანელობა დაევალოს წითელდროშოვანი 
ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალს, გენერალ-პოლკოვნივ ი. ნ. როდიონოვს.

         
 საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი   ჯ. პატიაშვილი

1. ქ. თბილისში ვითარების შემდგომი სტაბილიზაციის ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ

(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, გუმბარიძე, ნიკოლსკი, როდიონოვი, 
გორგოძე, კარანაძე, ენუქიძე, ჩხეიძე, ფოფხაძე, მახარაშვილი, სირაძე, ჭითანავა, 
ჩერქეზია, ვოიციცკი)

საქართველოს კპ ცკ აღნიშნავს, რომ პარტიული, საბჭოთა, სამართალდამცავი 
ორგანოების, ჯარისა და საზოგადოების მიერ მიღებული ზომების შედეგად, ვითა-
რება რესპუბლიკის დედაქალაქში თანდათან ნორმალიზდება, ძლიერდება მისი გაუმ-
ჯობესების ტენდენცია.

პრაქტიკულად შეუფერხებლად მუშაობს ქალაქის ყველა სასიცოცხლო სამსა-
ხური, სამრეწველო საწარმოები, განახლდა მეცადინეობები უმაღლეს სასწავლო 
დაწესებულებებში, წესრიგში მოდის სასწავლო პროცესი სკოლებში. შრომითი კოლექ-
ტივები, საზოგადოება აქტიურად ჩაერთო ბრძოლაში წესრიგის დასაცავად, უფრო 
მჭიდრო ხდება მათი კონტაქტები სამართალდამცავ ორგანოებთან, რომლებიც 
მიმართულია ქ. თბილისში სიმშვიდის აღსადგენად, მისი ცხოვრების ნორმალურ 
კალაპოტში დასაბრუნებლად.

საქართველოს კპ ცკ ადგენს:
1. შეიქმნას საქალაქო შტაბი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ხელშე-

საწყობად.
შტაბის უფროსად დამტკიცდეს პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტის 
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9 აპრილი

პირველი მდივანი ამხ. ბ. დ. მახარაშვილი, მოადგილედ – საქართველოს სსრ შინაგან 
საქმეთა მინისტრი ამხ. შ. ვ. გორგოძე.

2. მოწონებულ იქნას საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ხელშემწყობი საქა-
ლაქო შტაბის მიერ წარმოდგენილი სამართალდამცავი ორგანოებისა და პარტიული, 
საბჭოთა, საზოგადოებრივი აქტივის ერთობლივ ძალისხმევათა კოორდინაციის 
გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისში ვითარების სრული ნორმალიზების და 
ამასთან დაკავშირებით კომენდანტის საათის გაუქმების შესაძლებლობას.

3. შეიქმნას ანალოგიური შტაბები ქალაქის ყველა რაიონში პარტიის რაიკომების 
პირველი მდივნების ხელმძღვანელობით, აგრეთვე თითოეულ შრომით კოლექტივში, 
საწარმოო გაერთიანებაში, საწარმოში, ორგანიზაციაში, სასწავლო დაწესებულებაში 
მათი ხელმძღვანელების მეთაურობით.

4. პარტიულმა კომიტეტებმა, პირველადმა პარტიულმა ორგანიზაციებმა ხელი 
შეუწყონ შტაბების საქმიანობას, აქტიურად ჩააბან კომუნისტები და უპარტიოები, 
მშრომელთა ყველა კატეგორიის და მოსახლეობის ფენების წარმომადგენლები 
ქალაქში ვითარების სტაბილიზაციისთვის ბრძოლაში.

5. რესპუბლიკის კომუნისტები, მშრომელები, სამართალდამცავი ორგანოების 
აქტიური მონაწილეობით, მტკიცედ აღდგნენ უპასუხისმგებლო ელემენტების წინა-
აღმდეგ, უზრუნველყონ სათანადო წესრიგი რესპუბლიკის დედაქალაქში, მის ყველა 
მიკრორაიონში და ამის საფუძველზე შექმნან ყველა აუცილებელი პირობა შეუწყვე-
ტელი შრომითი რიტმის აღსადგენად თითოეულ საწარმოში, ორგანიზაციაში, დაწე-
სებულებაში, ნორმალური სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად სკოლებში, 
საშუალო და უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში.

6. მიღებულ იქნას მხედველობაში საქალაქო შტაბის ხელმძღვანელის, ბ. დ. მახა-
რაშვილის და საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა მინისტრის, ამხ. შ. ვ. გორგოძის 
განცხადება იმის შესახებ, რომ ქალაქის საზოგადოების და შინაგან საქმეთა ორგა-
ნოების ერთობლივი ქმედებები უზრუნველყოფს სათანადო წესრიგს რესპუბლიკის 
დედაქალაქში.

7. მოწონებულ იქნას საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანე-
ბულება ქ. თბილისში კომენდანტის საათის გაუქმების შესახებ.

2. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს კომისიის შექმნის შესახებ

(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, გუმბარიძე, ნიკოლსკი, ენუქიძე, ფოფხაძე, მახარაშვილი, 
ჩერქეზია, ჭითანავა, ჩხეიძე)

მოწონებულ იქნას საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებუ-
ლება რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისა და საზოგადოების წარმომად-
გენლებისგან კომისიის შექმნის შესახებ იმ გარემოებათა გასარკვევად, რომლებსაც 
1989 წლის 9 აპრილს ქ. თბილისში ჰქონდა ადგილი.
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დაშიფრული დეპეშები

გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული იყო:
1989 წლის 14 აპრილს

3. ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილის შესახებ
(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, პატიაშვილი, ნიკოლსკი, ჩერქეზია, ჩხეიძე, 

ჭითანავა, გუმბარიძე, როდიონოვი, ვარძელაშვილი, ფოფხაძე)
1. დაკმაყოფილდს ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილის თხოვნა საქართველოს კომპარტიის 

ცკ-ის მდივნისა და ბიუროს წევრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ.
2. ეს საკითხი შეტანილ იქნას საქართველოს კპ ცკ-ის პლენუმზე განსახილ-

ველად.

4. ამხ. გ. გ. გუმბარიძის შესახებ
(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, ჩერქეზია, ჭითანავა, ჩხეიძე, როდიონოვი, 

ფოფხაძე, ვარძელაშვილი, მგელაძე, მეტონიძე, მახარაშვილი, გუმბარიძე)
1. რეკომენდებულ იქნას ამხ. გ. გ. გუმბარიძე საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის 

პირველ მდივნად.
2. ეს საკითხი შეტანილ იქნას საქართველოს კპ ცკ-ის პლენუმზე განსახილ-

ველად.

5. ამხ. ზ. ა. ჩხეიძის შესახებ
(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, ჩხეიძე, ნიკოლსკი, ვარძელაშვილი, მახარაშ-

ვილი, მგელაძე, ფოფხაძე, როდიონოვი, ჩერქეზია, ჭითანავა)
1. დაკმაყოფილდს ამხ. ზ. ა. ჩხეიძის თხოვნა საქართველოს სსრ მინისტრთა 

საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ.
2. ეს საკითხი შეტანილ იქნას საქართველოს კპ ცკ-ის პლენუმზე განსახილველად.

6.ამხ. ნ. ა. ჭითანავას შესახებ
(ამხ. ამხ. შევარდნაძე, რაზუმოვსკი, ვარძელაშვილი, ნიკოლსკი, მახარაშვილი, 

მგელაძე, მეტონიძე, გუმბარიძე, საჯაია)
1. რეკომენდებულ იქნას ამხ. ნ. ა. ჭითანავა საქართველოს სსრ მინისტრთა 

საბჭოს თავმჯდომარედ.
2. ეს საკითხი შეტანილ იქნას საქართველოს კპ ცკ-ის პლენუმზე განსახილ-

ველად.
    
                   საქართველოს კპ ცკ-ის მდივანი   გ. გუმბარიძე

 



��

9 აპრილი

1989 წლის 10 აპრილს რესპუბლიკასა და მის დედაქალაქში შექმნილი 
ვითარების შესახებ

პარტიული, საბჭოთა, სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელთა ინფორ-
მაციები მოწმობს, რომ მორალურ-პოლიტიკური ვითარება თბილისში, რესპუბლიკის 
რიგ ქალაქებსა და რაიონებში რჩება უკიდურესად დაძაბული. მისი სტაბილიზაცი-
ისთვის გადაუდებელი ზომების მიღებაა საჭირო. 

აღნიშნულია, რომ შექმნილი სიტუაცია, ძირითადად, პარტიული, საბჭოთა, 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ კონტროლდება. ბევრი სამრეწველო საწარმოს 
და ორგანიზაციის კოლექტივი ნორმალურ რიტმში მუშაობს.

ამასთან, ადგილი აქვს სერიოზულ შეფერხებებს საქალაქო საზოგადოებრივი 
ტრანპორტის მუშაობაში, რაც გამოწვეულია ცალკეულ საწარმოებში სამუშაო 
ცვლის დაწყების დაყოვნებით. გააქტიურდნენ მოპიკეტეთა ჯგუფები, რომლებიც 
ხელს უშლიან რიგი საქალაქო სამსახურის ნორმალურ ფუნქციონირებას.

საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნორმალური მუშაობის უზრუნველ-
საყოფად გადაწყდა პარტიული, საბჭოთა მუშაკების, სამართალდამცავი ორგანო-
ების წარმომადგენელთა მორიგეობის შემოღება,  მარშრუტებზე მძღოლების მუშა-
ობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მილიციის დამატებითი განწესების გამო-
ყოფა. სკკპ წევრს, საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა მინისტრ ამხ. შ. ვ. გორგოძეს 
დაევალა სახელმწიფო ავტოინსპექციის ქვედანაყოფთა სადღეღამისო მუშაობის 
უზრუნველყოფა.

დასახულია ანალოგიური ზომების მიღება სავაჭრო ორგანიზაციათა ნორმა-
ლური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, არსებული საწარმოო რესურსების 
რაციონალურად გამოსაყენებლად, იმ პრობლემათა  გადასაწყვეტად, რომლებიც 
დაკავშირებულია მოსახლეობის აუცილებელი საკვები პროდუქტებით შეუფერ-
ხებლად უზრუნველყოფასთან.

არაჯანსაღი ხმების აღსაკვეთად, რომლებსაც შეაქვს დეზორგანიზაცია მასებში 
და ამწვავებს ისედაც დაძაბულ ვითარებას, სამუშაო ჯგუფს, საქართველოს კპ ცკ-ის 
მდივან ამხ. ბ. ვ. ნიკოლსკის ხელმძღვანელობით, დაევალა, რესპუბლიკის მასობრივი 
საინფორმაციო საშუალებებით რეგულარულად გადასცენ სარწმუნო მონაცემები 
ხალხის სწორად ინფორმირებისთვის რესპუბლიკაში და მის დედაქალაქში მიმდინარე 
მოვლენების შესახებ.

გადაწყდა ფართო განმარტებითი მუშაობის ჩატარება კომენდანტის საათის შემო-
ღებასთან დაკავშირებით, რაც დავალებული აქვთ რესპუბლიკის სამართალდამცავი 
ორგანოების კომუნისტ-ხელმძღვანელებს და პასუხისმგებელ მუშაკებს. ამ მიზნით 
უნდა მოეწყოს ხელმძღვანელი პარტიული, საბჭოთა მუშაკების, იდეოლოგიური 
აქტივის შეხვედრები შრომით კოლექტივებთან, მუშაობა წარიმართოს სიმშვიდის 
აღსადგენად, საწარმოების, დაწესებულებებისა და სასწავლებლების ნორმალური 
საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

თბილისის და სხვა რეგიონების პარტიული და საბჭოთა ორგანოების, სამინის-
ტროების, უწყებების, საწარმოებისა და დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, ასევე, 
პარტიულ აქტივს დაევალა საკადრისი პასუხის გაცემა მოპიკეტეთა მართლსაწინა-
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დაშიფრული დეპეშები

აღმდეგო მოთხოვნებისათვის, მთელი ძალისხმევის წარმართვა რესპუბლიკაში ვითა-
რების სტაბილიზაციისათვის.

1989 წლის 11 აპრილს პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკაში და 
მის დედაქალაქში 10 აპრილის მდგომარეობით

პარტიულ, საბჭოთა, სამართალდამცავ ორგანოთა ინფორმაციების თანახმად, 
რესპუბლიკასა და მის დედაქალაქში გასულ დღე-ღამეში შეინიშნებოდა სიტუაციის 
სტაბილიზაციის ტენდენცია.

თანდათან აეწყო ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, სავაჭრო ობიექ-
ტების, კომუნალური სამსახურების მუშაობა. სამრეწველო საწარმოთა კოლექტი-
ვები, ძირითადად, ჩვეულ რიტმში შრომობენ.

ამავე დროს, შეინიშნება შეფერხებები მაღაზიებში პურისა და პურპროდუქ-
ტების მიწოდებაში, რაც დაკავშირებულია ავტოტრანსპორტის არარიტმულ მუშაობ-
ასთან. არ იყო სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში, გაკვეთილებზე დასწრების დონე 
დაბალია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში.

სრული სტაბილიზაციის მისაღწევად, ყურადღება გამახვილდა პარტიული, 
საბჭოთა, სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობის გაძლიერების აუცილებლობაზე, 
შემდეგ კი ვითარების ნორმალიზებისთვის, საქალაქო სამსახურების, საზოგადოებ-
რივი ტრანსპორტისა და სავაჭრო ორგანიზაციების შეუფერხებლად მუშაობისთვის.

პარტიის საოლქო, საქალაქო, რაიონულ კომიტეტებს წინადადება მიეცათ განსა-
კუთრებული ყურადღება მიაქციონ მშრომელთა კოლექტივების შეთავაზებებისა 
და ინიციატივების მხარდაჭერის აუცილებლობას, რომლებიც მიმართულია ქალა-
ქისა და რესპუბლიკის ცხოვრების ნორმალიზებისკენ, იმის გათვალისწინებით, რომ 
პარტიული აქტივის, მუშათა კლასისა და ინტელიგენციის მხარდაჭერა სიმშვიდისა 
და საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის ერთ-ერთ გადამწყვეტ პირობას წარმო-
ადგენს.

პარტიულ კომიტეტებს, პირველად პარტიულ ორგანიზაციებს და სამართალ-
დამცავ ორგანოებს დაევალათ გაააქტიურონ ბრძოლა ექსტრემისტულად განწყობილ 
პირებთან, მოპიკეტეებთან, მოხულიგნო ელემენტებთან, რომლებიც თავიანთი 
უკანონო ქმედებებით ცდილობენ, ხელი შეუშალონ საწარმოთა და ორგანიზაციათა, 
ტრანსპორტისა და სავაჭრო დაწესებულებების ნორმალურ მუშაობას, ზოგჯერ აშინ-
ებენ მოსახლეობას, განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებს და მშობლებს. ასეთი 
პირების საქმიანობა უნდა აღიკვეთოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ისინი 
უნდა მიეცნენ მკაცრ პასუხისგებაში. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ოპერატი-
ულად უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია მშრომელებს და მოსახლეობას საზოგადოებ-
რივი წესრიგის დამრღვევთა ჭეშმარიტი სახის შესახებ, რომლებიც ესწრაფვიან გაამ-
წვავონ ვითარება ქალაქში, ხელი შეუშალონ მდგომარეობის სტაბილიზაციას.

მასობრივი საშუალებების უმნიშვნელოვანეს ამოცანად ჩაითვალოს ქალაქის 
მშრომელების და მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაუმჯობესება, ჯერ კიდევ 
არსებულ დეზორგანიზებულ, ზოგჯერ ღია პროვოკაციულ ხმებს დაუპირისპირონ 
ოპერატიული, სარწმუნო, სწორი ინფორმაციები.
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სამართალდამცავი ორგანოების კომუნისტმა ხელმძღვანელებმა და პასუხის-
მგებელმა მუშაკებმა ჩაატარონ ფართო განმარტებითი სამუშაოები კომენდანტის 
საათის შემოღებასთან დაკავშირებით.  

1989 წლის 12 აპრილს პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკასა და 
მის დედაქალაქში 11 აპრილის მდგომარეობით

როგორც  საქართველოს სსრ ჯანდაცვის მინისტრის, ი. ა. მენაღარიშვილის, 
რესპუბლიკის პროკურორის პირველი მოადგილის, ნ. ხ. შოშიაშვილის, საქართველოს 
სსრ შინაგან საქმეთა მინისტრის, შ. ვ. გორგოძის, საქართველოს სსრ იუსტიციის 
მინისტრის, ვ. ა. შარაშენიძის, პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტისა და რაიკომ-
ების მდივანთა ინფორმაციებიდან ჩანს, ტრანსპორტის მუშაკთა კეთილსინდისიერი 
მუშაობის შედეგად გასული დღე-ღამის განმავლობაში თბილისში მუშაობდა, პრაქტი-
კულად, ყველა საქალაქო ტრანსპორტი – ავტობუსი, ტროლეიბუსი, ტრამვაი, ტაქსი. 
არ შეფერხებულა მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით მომარაგება. სამრეწველო 
საწარმოთა უმრავლესობაში აღინიშნა მუშათა და მოსამსახურეთა ასპროცენტიანი 
გამოსვლა.

ეს წარმოადგენს პარტიული, საბჭოთა, სამართალდამცავი ორგანოებისა და 
რიგი შრომითი კოლექტივების ერთობლივი, კოორდინირებული მუშაობის, იმ მოპიკე-
ტეებთან ბრძოლის გააქტიურების შედეგს, რომლებიც ცდილობდნენ ხელი შეეშლათ 
სიტუაციის სტაბილიზაციის პროცესისათვის. უკანონო ქმედებების გამო გუშინ-
დელი დღის განმავლობაში დაკავებული და პასუხისმგებლობაშია მიცემული ბევრი 
მოპიკეტე.

ამავე დროს ხაზგასმულია, რომ ვითარება მთლიანად რესპუბლიკასა და მის 
დედაქალაქში დაძაბული რჩება. არ განახლებულა მეცადინეობა უმაღლეს სასწავლო 
დაწესებულებებში. მოხულიგნო ელემენტები აგრძელებენ ტრანსპორტის, სამრეწ-
ველო საწარმოების, დაწესებულებების მუშაობის დარღვევის მცდელობებს, ხელს 
უშლიან სასწავლო პროცესის ნორმალიზებას სკოლებში.

გადაწყდა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს პარტიული, საბჭოთა, 
იდეოლოგიური აქტივის მუშაობას სტუდენტ ახალგაზრდობასთან, გაძლიერდეს 
გადამწყვეტი ბრძოლა საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევებთან,  დახმარება აღმო-
ეჩინოს სამართალდამცავ ორგანოებს დეზორგანიზებისა და პროვოკაციის ნების-
მიერი მცდელობის აღსაკვეთად, კომენდანტის საათის მოთხოვნათა დასაცავად.

მასობრივმა საინფორმაციო საშუალებებმა უფრო ოპერატიულად მოახდინონ 
რეაგირება მოვლენებზე, მიაწოდონ ხალხს სარწმუნო ინფორმაციები, რომლებიც 
უგულებელყოფს გავრცელებულ ცრუ ხმებსა და მონაგონებს.

აუცილებელია, მთელი ობიექტურობით იყოს ნაჩვენები მათი როლი და სახე, 
რომლებიც ხელს უწყობდნენ ვითარების დაძაბვას, დაუმორჩილებლობისკენ მოუწ-
ოდებდნენ არასანქცირებული მიტინგისა და დემონსტრაციების მონაწილეებს, 
ახმოვანებდნენ ანტისაბჭოთა ლოზუნგებს, რითაც უბიძგებდნენ ახალგაზრდობას 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისკენ.

მიღებულ იქნას მხედველობაში, რომ სსრკ გენერალური პროკურორის მოად-
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გილეს, ა. თ. კატუსევს მიეცა დავალება გამოიძიოს საზოგადოების ვარაუდი სპეცი-
ალური ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების თაობაზე. გამოძიების შედეგების 
შესახებ ინფორმირებული იქნება საზოგადოება.

1989 წლის 13 აპრილს პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკასა და 
მის დედაქალაქში 12 აპრილის მდგომარეობით

შრომითმა კოლექტივებმა, რესპუბლიკის საზოგადოებამ  დიდი მოწონებით 
მიიღო ამხანაგ მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვა საქართველოს  კომუნისტებისადმი,  
ყველა მშრომელისადმი. მიმართვის გაცნობისას, მშრომელები თვლიან, რომ 
თითოეული მოქალაქის ზნეობრივი ვალია გააკეთოს ყველაფერი, რაც მასზეა დამოკი-
დებული, რათა ჩააქროს ვნებათა სიმძაფრე და დააბრუნოს რესპუბლიკის ცხოვრება  
ნორმალურ კალაპოტში.

თბილისსა და რესპუბლიკაში ვითარების შესახებ პარტიული, საბჭოთა, სამარ-
თალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელთა ინფორმაციების თანახმად, გასული 
დღე-ღამის განმავლობაში ყველა სამრეწველო საწარმო, კომუნალური სამსახური, 
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობდა ნორმალურ რიტმში. არ აღინ-
იშნებოდა შეფერხებები მოსახლეობის მომარაგებაში საკვები პროდუქტებით. 
შემცირდა კომენდანტის საათის მოთხოვნათა დარღვევების რაოდენობა.

დადებით შედეგს იძლევა ხელმძღვანელი პარტიული და საბჭოთა მუშაკების, 
პარტიული აქტივის წარმომადგენლების შეხვედრები შრომით კოლექტივებთან. 
მშრომელები სულ უფრო და უფრო აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ქალაქში სათა-
ნადო წესრიგის დამყარებაში, ეხმარებიან რესპუბლიკის დედაქალაქის ტრანსპორტის, 
სამრეწველო საწარმოების, დაწესებულებების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველ-
ყოფაში, საკადრის პასუხს სცემენ მოპიკეტეებს. რიგი საწარმოების მუშები გამო-
ვიდნენ ინიციატივით, რომ იმუშაონ შაბათს, რათა შეავსონ წარმოების გაცდენის 
შედეგად წარმოქმნილი გარღვევა.

ამის მიუხედავად, ვითარება ქ. თბილისში ჯერ კიდევ დაძაბული რჩება. ჯერ არ 
არის აღდგენილი მეცადინეობები უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, არ არის 
მიღწეული სასწავლო პროცესის სრული ნორმალიზება სკოლებში. არ შეწყვეტილა 
ცალკეულ პირთა და დაჯგუფებათა მცდელობები მოსახლეობაში პანიკის დასა-
თესად, ვითარების შემდგომი სტაბილიზაციისთვის ხელის შესაშლელად.

პარტიის საოლქო, საქალაქო, რაიონულ კომიტეტებს დაევალათ შეიმუშაონ და 
განახორციელონ პირველი რიგის ღონისძიებები ამხ. მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვასთან 
დაკავშირებით საქართველოს კომუნისტებისადმი, ყველა მშრომელისადმი.

აუცილებელია, მომავალშიც განვითარდეს და გაღრმავდეს პარტიული, საბჭოთა, 
სამეურნეო ხელმძღვანელების, იდეოლოგიური აქტივის არაფორმალური შეხვედრე-
ბისა და გულღია საუბრების პრაქტიკა შრომით კოლექტივებთან, მოსახლეობასთან 
საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, მოსწავლე ახალგაზრდებთან, ინტელიგენციის 
წარმომადგენლებთან.

იმის რეალისტური, აწონ-დაწონილი შეფასების გათვალისწინებით, რასაც 
ადგილი ჰქონდა არასანქცირებულ მიტინგებსა და დემონსტრაციებზე, გაიშალოს 
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ინდივიდუალური მუშაობა ახალგაზრდებთან, მოზარდებთან, მათ მშობლებთან. 
ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიექცეს უდიდეს ზიანს, რომელიც 
ადგება დემოკრატიისა და საჯაროობის საქმეს ექსტრემისტების ნაციონალისტური 
გამოხდომებით.

მასობრივმა საინფორმაციო საშუალებებმა, იდეოლოგიურმა აქტივმა გააგ-
რძელოს მუშაობა მშრომელებისა და მოსახლეობის ოპერატიულად ინფორმირების 
მიზნით სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკაში, გამოქვეყნებული ინფორმაციის ზედმი-
წევნითი სიზუსტისა და ობიექტურობის მისაღწევად. განსაკუთრებული ყურადღება 
მიაქციონ პროვოკაციული ხმების აღკვეთას,  არმიის საწინააღმდეგო გამოხდომების 
არსებულ შემთხვევებს, რასაც ზიანი მოაქვს ქვეყნის ხალხთა ინტერნაციონალური 
მეგობრობისთვის.

***
საქართველოს ზოგიერთი შემოქმედებითი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 

– მ. მაჭავარიანმა (მწერალთა კავშირი), ე. ამაშუკელმა (მხატვართა კავშირი), ე. 
შენგელაიამ (კინემატოგრაფისტთა კავშირი), ნ. მგალობლიშვილმა (არქიტექტორთა 
კავშირი) ბარათით მოგვმართეს, რომელშიც აყენებენ საკითხს 1989 წ. 9 აპრილს 
მთავრობის სახლის წინ მიტინგის დროს დაღუპულთა დასაკრძალად ქაშვეთის 
ტაძართან მდებარე სკვერში.

აღნიშნული ბარათი გადაეცა პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტს და 
სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს აღმასკომს.

1989 წლის 15 აპრილს პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკასა და 
მის დედაქალაქში 14 აპრილის მდგომარეობით

გასული დღის განმავლობაში რესპუბლიკის კომუნისტები, მშრომელები დიდი 
ინტერესით ეცნობოდნენ 14 აპრილს გამართული საქართველოს კპ ცკ-ის პლენუმის 
მასალებს, სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრის, ამხანაგ ე. ა. შევარდნაძის გამოსვლას, 
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მიმართვას რესპუბლიკის 
კომუნისტებისადმი, ყველა მშრომელისადმი, ახალგაზრდობისადმი.

როგორც პარტიული, საბჭოთა, სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანე-
ლების ინფორმაციები მოწმობს, განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში რესპუბლი-
კასა და მის დედაქალაქში გრძელდებოდა ვითარების სტაბილიზაციის პროცესი. 
თბილისში ნორმალურად ფუნქციონირებდა ყველა სახის საქალაქო საზოგადოებ-
რივი ტრანსპორტი, ჩვეულ რიტმში მუშაობდნენ სამრეწველო საწარმოები. არ შეფერ-
ხებულა კომუნალური სამსახურების მუშაობა, მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით 
მომარაგება.

შრომითი კოლექტივები, საზოგადოება სულ უფრო აქტიურად ერთვება 
ბრძოლაში ქალაქში წესრიგის აღსადგენად.

რიგი საწარმოების შრომითმა კოლექტივებმა გამოთქვეს სურვილი, იმუშაონ 
შაბათ-კვირას, რათა  ანაზღაურდეს სახალხო მეურნეობისთვის მიყენებული ზარალი. 
ეს ინიციატივა ჰპოვებს ფართო მხარდაჭერას და მოწონებას.
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უფრო მჭიდრო ხდება საზოგადოების კონტაქტი სამართალდამცავ ორგანო-
ებთან, სამხედრო ქვედანაყოფებთან, რათა აღდგეს რესპუბლიკაში სიმშვიდე, 
ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნდეს ცხოვრება.

სასოფლო რაიონების მშრომელები ატარებენ აუცილებელ სამუშაოებს, 
ყველაფერს აკეთებენ, რათა უზრუნველყონ მოსახლეობა საგაზაფხულო სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციით.

ამავე დროს, პრაქტიკულად არ განახლებულა მეცადინეობები თბილისის 
უმაღლეს სასწავლებლებში, ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული სასწავლო პროცესის 
სრული ნორმალიზება სკოლებში.

არ არის აღკვეთილი მოხულიგნო ელემენტების ცალკეული ჯგუფების არასამარ-
თლებრივი ქმედებები, რაც აფერხებს მდგომარეობის სტაბილიზაციის პროცესს.

კომუნალური სამსახურების კომუნისტი-ხელმძღვანელების ყურადღება მიეპყრო 
მუშაობის გააქტიურების აუცილებლობას ქუჩებისა და მოედნების წესრიგში მოსაყ-
ვანად და კეთილმოწყობისთვის, რათა რესპუბლიკის დედაქალაქმა მიიღოს მისთვის 
ჩვეული, მოწესრიგებული სახე. საწარმოების, დაწესებულებების, ორგანიზაციების 
მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობისთვის საჭიროა შესაბამისი შრომითი 
კოლექტივების აქტიურად ჩართვა.

მასობრივმა საინფორმაციო საშუალებებმა გააგრძელონ რესპუბლიკაში მიმ-
 დინარე სიტუაციის სტაბილიზაციის პროცესების ობიექტურად გაშუქება, საზო-
გადოებას გააცნონ არა მხოლოდ ამ პროცესის დადებითი, არამედ მისი ხელის 
შემშლელი მხარეები, აჩვენონ საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევთა ნამდვილი 
სახე, რომლებიც თავიანთი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებით ცდილობენ მასების 
დეზორგანიზებას.

 აუცილებელია, გაძლიერდეს ახსნა-განმარტებითი მუშაობა მშობლებთან, 
რომლებმაც თავიანთი შვილები, სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები გაიყვანეს 
ქალაქგარეთ, რათა მოსწავლე ახალგაზრდობა უახლოეს დღეებში დაბრუნდეს 
თბილისში და ყველა სასწავლო დაწესებულებაში განახლდეს მეცადინეობა.

1989 წლის 1� აპრილს პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ რესპუბლიკასა და 
მის დედაქალაქში 15 აპრილის მდგომარეობით

მიღებული ზომების შედეგად ვითარება თბილისსა და მთლიანად რესპუბლი-
კაში თანდათან ნორმალიზდება. ამაში უდიდესი როლი ითამაშა სკკპ ცკ-ის გენერა-
ლური მდივნის, ამხანაგ მ. ს. გორბაჩოვის მიმართვამ საქართველოს კომუნისტები-
სადმი, ყველა მშრომელისადმი, საქართველოს კპ ცკ-ის XIV პლენუმის მასალებმა, 
სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრის, ამხანაგ ე. ა. შევარდნაძის გამოსვლამ, აგრეთვე 
პარტიული და საბჭოთა აქტივის მიერ შრომით კოლექტივებში, სამრეწველო საწარ-
მოებში, დაწესებულებებში, ორგანიზაციებში, სასწავლო დაწესებულებებში, ახალ-
გაზრდებს შორის გაწეულმა სერიოზულმა მუშაობამ.

ქარხნებსა და ფაბრიკებში, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში ტარდება 
პარტიული კრებები, შეხვედრები პარტიული და საბჭოთა ორგანოების ხელმძღვანელ 
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მუშაკებთან. მშრომელები იწონებენ მდგომარეობის სტაბილიზაციის მიზნით 
მიღებულ ზომებს, სულ უფრო მტკიცედ მოითხოვენ, მკაცრად მოეკითხოთ ექსტრე-
მისტებს, დეზინფორმატორებსა და საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევებს.

თბილისის ათობითი საწარმოს მშრომელები მუშაობენ კვირასაც, რათა 
აღმოიფხვრას წარმოქმნილი ჩამორჩენა სახალხო-სამეურნეო გეგმების რეალიზ-
ებაში. ყველგან, რესპუბლიკის სასოფლო რაიონებში გრაფიკის ზუსტი დაცვით 
მიმდინარეობს საგაზაფხულო მინდვრის სამუშაოები, საფუძველი ეყრება მომავალ 
მოსავალს. მნიშვნელოვანია სამრეწველო კონვეიერის მკაფიო რიტმის უზრუნველ-
ყოფა, ქალაქების მოსახლეობის მომარაგება მინდვრისა და ფერმის პროდუქციით.

სულ უფრო ფართოვდება საზოგადოების მონაწილეობა იმ გეგმების განხორცი-
ელებაში, რომლებიც მიმართულია რესპუბლიკასა და მის დედაქალაქში სათანადო 
წესრიგის დამყარებისკენ.

პარტიის საოლქო, საქალაქო, რაიონულ კომიტეტებს წინადადება მიეცათ, 
გაააქტიურონ საზოგადოების წარმომადგენელთა თანამშრომლობა სამართალ-
დამცავ ორგანოებთან, რის შედეგად თბილისში თანდათან აღდგება მშვიდი ვითა-
რება, არის პოზიტიური ძვრები ადამიანთა განწყობებში.

საჭიროა მივაღწიოთ განმარტებითი, ორგანიზატორული მუშაობის შემდგომ 
გააქტიურებას შრომით კოლექტივებში, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, 
სკოლებში, მოსახლეობაში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. მასში ფართოდ უნდა 
ჩაერთოს პარტიული, საბჭოთა, იდეოლოგიური აქტივი, აუცილებელია მასობრივი 
ინფორმაციისა და პროპაგანდის საშუალებათა მაქსიმალურად გამოყენება. უწინდე-
ბურად უნდა დავუპირისპიროთ ჯერ კიდევ არსებულ პროვოკაციულ მოარულ ხმებს 
მოსახლეობაში, ცრუ მონაგონებს ზუსტი, მართალი, ოპერატიული ინფორმაცია.

ქალაქის კომუნალური სამსახურების ხელმძღვანელობას, პარტიულ ორგანიზა-
ციებს დაევალათ მნიშვნელოვნად გააძლიერონ მუშაობა თბილისის ქუჩებში, მოედ-
ნებზე, პარკებში, ბაღებსა და სკვერებში სათანადო წესრიგის, სისუფთავის, კეთილ-
მოწყობის სამუშაოების ჩასატარებლად. ამ სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობა 
უნდა მიიღონ შრომითმა კოლექტივებმა, საზოგადოებამ, ქალაქის მოსახლეობამ.

1989 წლის 18 აპრილს რესპუბლიკაში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
ცხოვრების გარდაქმნის აქტუალური საკითხების შესახებ

ადგილებიდან მიღებული ცნობების თანახმად, თბილისსა და რესპუბლიკაში 
ვითარების ნორმალიზების პროცესი გრძელდება. მის განვითარებაზე დადებითად 
იმოქმედა სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრის, ამხანაგ ე. ა. შევარდნაძის, სკკპ ცკ-ის 
პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატის, ამხანაგ გ. პ. რაზუმოვსკის შეხვედრებმა და 
საუბრებმა თბილისის შრომით კოლექტივებთან, ინტელიგენციის, სტუდენტი ახალ-
გაზრდობის წარმომადგენლებთან, მოსახლეობასთან, რესპუბლიკის დედაქალაქში 
კომენდანტის საათის გაუქმებამ.

ორგანიზებულად ჩატარდა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ფუნქციების 
გადაცემა სამხედრო ქვედანაყოფების მიერ შინაგან საქმეთა ორგანოებისთვის და 
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საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. საქალაქო და რაიონული შტაბების მიერ 
მოწესრიგდა რესპუბლიკის შსს მუშაკთა პატრულირება მუშათა, მოსამსახურეთა, 
ახალგაზრდობის ჯგუფებთან ერთად.

როგორც წინა დღით, ნორმალურად ფუნქციონირებდა ქალაქის ცხოვრების 
უზრუნველმყოფი ყველა სამსახური, გაუმჯობესდა მეცადინეობებზე დასწრება 
ქალაქის ყველა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებასა და სკოლაში.

თათბირზე აღინიშნა, რომ 9 აპრილის ტრაგიკულ მოვლენებში მთელი სისრულით 
იჩინა თავი პოლიტიკურმა კრიზისმა, რომელიც სულ უფრო იზრდებოდა    რესპუბ-
ლიკაში ბოლო დროის განმავლობაში. ეს დასკვნა ეფუძნება მუშათა კოლექტივების, 
შემოქმედებითი და სამეცნიერო ინტელიგენციის, ახალგაზრდობის წარმომადგე-
ნელთა, პარტიული მუშაკების შეფასებებს.

შექმნილი მდგომარეობის მიზეზების ანალიზი და მისგან გამოსავლის ძიება 
გვიჩვენებს, რომ მათგან მთავარი მდგომარეობს ხალხისა და საზოგადოების ნდობის 
დაკარგვაში რესპუბლიკის ხელმძღვანელებისადმი, სხვადასხვა სოციალური ფენე-
ბისა და ჯგუფებისა ერთმანეთისადმი, ნდობისა ადამიანებს შორის, რომლებიც აკეთ-
ებენ ერთ საერთო სახალხო საქმეს.

აზრთა გაყოფა და პოლარიზება პრინციპული საკითხების მიხედვით, ღია დაპი-
რისპირების ატმოსფერო წარმოიქმნა როგორც დემოკრატიის გზაზე მყოფი საზოგა-
დოებისთვის აუცილებელი სოციალურ-პოლიტიკური, საერთო-სახალხო დიალოგის 
უგულებელყოფის შედეგი. ხელმძღვანელთა გარკვეულმა ნაწილმა გარიდება არჩია 
და ამ დიალოგმა რესპუბლიკაში არაფორმალური ტრიბუნა ჰპოვა.

დაპირისპირების, ნორმალური დემოკრატიული ურთიერთობის სასარგებლოდ 
გონიერი მოსაზრებების არარსებობის შედეგი გახდა ძალის აბსოლუტურად მიუღ-
ებელი არგუმენტი.

ამ ნაბიჯის გამართლების ზომა, მისი თანმხლები ექსცესების ხასიათი, 
კონკრეტულ ორგანიზატორთა და შემსრულებელთა ბრალეულობის ხარისხი ჯერ 
კიდევ უნდა დაადგინოს ობიექტურმა გამოძიებამ, რომელიც ტარდება საზოგადოებ-
რიობის მონაწილეობით. მაგრამ უკვე შეიძლება იმის მტკიცება, რომ არასაკმარისი 
ნდობა ბევრად იყო წინასწარგანსაზღვრული ობიექტური ინფორმაციის დეფიციტით. 
ეს განსაკუთრებით ეხება 9 აპრილს არასანქცირებული მიტინგის აღკვეთის მეთო-
დებსა და საშუალებებს. ამით რიგი უწყებების ხელმძღვანელებმა სერიოზული ზიანი 
მიაყენეს დემოკრატიისა და საჯაროობის იდეას.

იმისათვის, რომ ხალხს ვუთხრათ სიმართლე, ის უნდა ვიცოდეთ. მთელი 
ქვეყნისთვის ერთიანი ამოცანაა უწყებრივი საიდუმლოებების თავგამოდებული 
მცველის ანტისახალხო პრაქტიკის დაძლევა, რაც ახლახან განვითარებული ტრაგი-
კული მოვლენების შემთხვევაში შეიკრა ადამიანური ურთიერთობის იმ დეფიციტის 
აღმოფხვრის აუცილებლობასთან, რომელიც თანდათან წარმოიშვა საქართველოს 
პარტიული ორგანიზაციის საქმიანობაში.

სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების, ისტორიის „თეთრი 
ლაქების”,სახელმწიფოებრივი მოწყობის საკითხების გარშემო დისკუსიების დროს 
არგუმენტების ძიების ნაცვლად, ოპონენტებს ხშირად პოტენციურ მტრებად 
შერაცხდნენ და ეს იმ დროს, როდესაც საჭირო იყო მოქმედება დარწმუნების მეთო-
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დებით, წინაღობების აღმოფხვრით, მათი  პარტნიორებად გარდაქმნით, რომლებსაც 
აქვთ ერთი საერთო მიზანი – ხალხის კეთილდღეობა.

შედეგად – არა მხოლოდ გაწყდა ნორმალური კონტაქტი პარტიულ სახელმწიფო 
აპარატსა და საზოგადოებას შორის, არამედ დაიკარგა გასული წლების ბევრი 
პერსპექტიული წამოწყება. ბევრი მტკივნეული საკითხი, რომლებიც აღელვებდა 
რესპუბლიკის საზოგადოებას, ბოლო დროს აღარ იყო ხელმძღვანელობის მხედვე-
ლობის არეში, რომელიც ხშირად იჩენდა არაკოლეგიალურ დამოკიდებულებებს და 
მომწიფებული პრობლემების გადასაჭრელად შეუძლებელი გახდა კონსტრუქციული 
მიდგომების შემუშავება.

ვითარების შემდგომი ნორმალიზაციისთვის აუცილებელია ღონისძიებათა 
ფართო, მეცნიერულად გააზრებული  კომპლექსის შემუშავება და განხორციელება. 
ეს რეალურად გაითვალისწინებს მოსახლეობის ყველა ფენის მოთხოვნებს და მისწრა-
ფებებს, ხალხთან მუდმივი დიალოგის ეფექტური სისტემის შექმნას და ამოქმე-
დებას.

ამ მიზნით საჭიროა იმის შესწავლა და ცოდნა, რაც აღელვებს და აწუხებს ხალხს, 
რაც მტკივნეული წერტილებია; დაგროვილი პრობლემებისა და შესაძლებლობების 
არსში ღრმა წვდომა, კადრების საქმიანი და ზნეობრივი თვისებები, რომლებმაც ეს 
პრობლემები უნდა გადაჭრან, საკადრო პოლიტიკაში ობიექტური, აწონ-დაწონილი 
გადაწყვეტილებების მიღება. და თუ მუშაკი თავს ვერ ართმევს ამოცანებს, არ აქვს 
მორალური უფლება გადაწყვიტოს ისინი, ის უნდა შეიცვალოს.

რესპუბლიკის პირველ ხელმძღვანელებს მიეცათ რეკომენდაცია წარუდგინონ 
საზოგადოებას, პარტიულ ორგანიზაციებს მოქმედებათა მკაფიო, გააზრებული, 
კონსტრუქციული პლატფორმა, მნიშვნელოვნად შეცვალონ პარტიული კომიტეტების 
მუშაობის სტილი, თავიანთ საქმიანობა დააფუძნონ ჭეშმარიტ კოლეგიალობაზე, 
ობიექტურობასა და სიმართლეზე.

საბოლოო დასკვნები და ამომწურავი პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდეს ცკ-ის 
პლენუმზე.

უნდა შემუშავდეს საპროგრამო დოკუმენტები, რომლებშიც გათვალისწინებული 
იქნება ღონისძიებათა კომპლექსის განხორციელება რესპუბლიკისთვის ყველაზე 
მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადასაწყვეტად.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ეროვნებათაშორისი დამოკიდებუ-
ლებების გადაწყვეტას, რომელთა მთავარი, პრიორიტეტული ამოცანაა გაამრავლოს, 
განავითაროს, გაამდიდროს საქართველოში ხალხთა მეგობრობისა და ძმობის ისტო-
რიულად ჩამოყალიბებული ტრადიციები.

დემოკრატიის მომენტები�6

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ თუ ვინმეს ეპარება ეჭვი 12 აპრილს გაზეთ 
„ნოორტე ხიაელში” გამოქვეყნებული სტასტიის  „9 აპრილი თბილისში” სისწორეში, 
შეგვიძლია, თვითმხილველთა სახით, რომლებიც ვიმყოფებოდით ადგილზე, დავადას-

26.  ესტონეთის კპ ცკ-თან არსებული პარტიის ისტორიის ინსტიტუტის პარტიული არქივი. ფ.1, აღწ. 
46, საქმე 410. შსს არქივი. ფ. №24, საარქივო №13, ტომი 1, ფ. 64-67.
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ტუროთ ფაქტებისა და აღწერის სისწორე, რომლებიც მოყვანილია ამ სტატიაში. ჩვენი 
მხრიდან დავამატებთ შთაბეჭდილებებს თბილისზე 9-დან 12 აპრილის ჩათვლით.

ჩვენ თბილისში ჩავედით 9 აპრილს, დაახლოებით 16.00 საათზე. რაც უფრო 
ვუახლოვდებოდით ქალაქს, მით უფრო ხშირად გვხვდებოდა მანქანები და ავტობუ-
სები სამგლოვიარო ლენტებით. ვიცოდით, რომ ქალაქში გრძელდებოდა დემონსტრა-
ციები და მოედნებზე იდგა ტანკები, რაც ქართველი ხალხის მიერ პროტესტის გამო-
ხატვის ერთ-ერთ ფორმად ჩავთვალეთ. მწარე სიმართლე ნათელი გახდა მალევე, 
როდესაც ვეძებდით ტაქსს ავტობუსის გაჩერებასთან. გვითხრეს, რომ ღამის ოთხ 
საათზე რუსთაველის ქუჩაზე  შეტაკება მოხდა ხალხსა და ჯარს შორის, რა დროსაც 
დაიღუპა ბევრი ადამიანი, ასეულობით მათგანი კი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. 
გვიყვებოდნენ, რომ ჯარმა იარაღად მესანგრის ნიჩბები და რეზინის ხელკეტები 
გამოიყენა.

იმავე დღეს, დაახლოებით საღამოს შვიდ საათზე, ვიყავით რუსთაველის 
ქუჩაზე. ქუჩა ორივე ბოლოდან და გარდიგარდმო ჩაკეტილი იყო. შევძელი საშვის 
„გამოთხოვა” და ეს ქუჩა თავიდან ბოლომდე გავიარე. ამოყირავებული სატელეფონო 
ჯიხურები, ჩამტვრეული ვიტრინები, დაჭყლეტილი სანაგვე ურნები, მანქანებისა 
და ავტობუსების ჩამსხვრეული ფანჯრები, სისხლის კვალი ქუჩაზე... ჩრდილოელი, 
საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს საკმარისზე მეტი იყო ერთი ნახვისთვის, გაუგ-
ებარი, გულზე მომაკვდინებლად შემოწოლილი. უპასუხო კითხვა – ასე როგორ შეიძ-
ლება, რატომ, რისთვის?

6 აპრილსაც თბილისში ვიყავი, ვესაუბრე მიტინგის მონაწილეებს. ისინი 
მიხსნიდნენ თავიანთ მისწრაფებებს.  ეს ყველაფერი ძალზე გასაგები იყო ჩემთვის. 6 
რიცხვის მანიფესტაცია თითქოს არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. გაფიცვა 
არ იყო მასობრივი და ზოგადად, არც საზიანო სახალხო მეურნეობისთვის. გაუგებ-
რადვე დარჩა, თუ რატომ მოყვა მოვლენათა განვითარებას მსხვერპლი.

გაზეთმა „საღამოს ტალინმა” 10 იანვარს დაბეჭდა ქალაქის კომენდანტის, 
გენერალ-პოლკოვნიკ ი. როდიონოვის მიმართვა ხალხისადმი. მიმართვაში ახსნილი 
იყო, რომ მიუხედავად პარტიის, მთავრობისა და მილიციის ორგანოების მოწოდე-
ბისა, დამშვიდებულიყვნენ და გამოეჩინათ გონიერება, მდგომარეობა არათუ გაუმ-
ჯობესდა, არამედ საფრთხის შემცველი გახდა. ნათქვამი იყო ისიც, რომ ღია წინააღ-
მდეგობა გაუწიეს საკანონმდებლო ორგანოებს, იყო წესრიგის უზრუნველსაყოფად 
გამოძახებული სამხედროების ღირსების შემლახველი ფაქტები. ისიც ითქვა, რომ 
პოლიტიკურმა უმწიფრობამ, ამბიციურობამ და დემაგოგიამ საშუალება მისცა 
პროვოკატორებს, რომ მოეწყოთ არეულობები, რასაც მოყვა დრამატული სიტუაციის 
პროვოცირება...

იმავე დღის საგაზეთო სტატიაში „გონივრულად მოქცევას ალტერნატივა არა 
აქვს” წერია, რომ მანიფესტაციებისა და დემონსტრაციების ძირითადი მონაწილე 
იყო ახალგაზრდობა; რომ 8 აპრილს ქუჩებში დარჩენილთა 60-70 პროცენტი სკოლის 
მოსწავლე და სტუდენტი იყო. ამასვე მოწმობს ჩვენ მიერ ნანახიც. მაშ, ვის წინა-
აღმდეგ იყო საჭირო ძალის გამოყენება?

თავდაპირველი ოფიციალური მონაცემებით, დაიღუპა 16 ადამიანი. 200-ზე მეტი 
დასახიჩრებული მოხვდა საავადმყოფოში. 16 დაღუპულიდან 14  ქალი და ბავშვი იყო, 
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მათ შორის რამდენიმე არასრულწლოვანი, ყველაზე უმცროსი – 11-12 წლის. ხალხი 
ამბობდა, რომ ქალები და ბავშვები, ჯერ ერთი, ვერც წარმოიდგენდნენ, თუ მათ ხელს 
დააკარებდნენ, შემდეგ კი მათ ვერ მოასწრეს გაქცევა. მილიცია ცდილობდა ხალხის 
დაცვას, მაგრამ ისიც, უიარაღო, უძლური იყო სპეციალურად მომზადებული ჯარის-
კაცების წინააღმდეგ. მილიციელებმა თქვეს, რომ მათ ადრევე ჩამოართვეს იარაღი. 
ასევე იმასაც ყვებოდნენ, რომ მათი ორი კოლეგა შემთხვევის ადგილზე დაიღუპა. 
ერთი მათგანი ცდილობდა საკუთარი სხეულით გადაფარებოდა ბავშვს. გაზეთის 
მონაცემებით, დაშავდა მილიციის 97 მუშაკი.

როგორც ისმოდა, სპეცჯარი ხალხის წინააღმდეგ  ბასრად ალესილი მესანგრის 
ნიჩბებით წამოვიდა. შინაგანი ჯარი რეზინის ხელკეტებითა და ფარებით სიტუაციას 
„ასტაბილურებდა”. გამოყენებული იყო ქიმიური იარაღიც, რაც 10 აპრილს თავის 
რადიოგამოსვლაში  რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა დაადასტურა.

როცა  სპეცჯარის ერთ-ერთ მეომარს ვკითხე, თუ იცის, რამდენი ადამიანი 
დაიღუპა? მან მიპასუხა: „მთავრობის განცხადებით – 16, მაგრამ არ მინდა დავი-
ჯერო ეს. შარშან კიროვაკანში ავტომატებიდან ვესროდით ხალხს და სულ 20 კაცი 
დაიღუპა. განა, ეს ასე ბევრია?”

კითხვაზე, თუ როგორია პირადად მისი დამოკიდებულება მომხდარისადმი, 
ასეთი პასუხი მივიღე: „ახლა, თუ ის დგას გზის გარდიგარდმო და არც მიდის, სულ 
სისხლში იქნება, მაშინ... მას ბოლო უნდა მოუღო”.

9 აპრილს განახლდა საერთო-საქალაქო მანიფესტაცია, ღამის მოვლენებით 
გამოწვეული. თბილისში მთელი ტრანსპორტი მოძრაობდა ანთებული ფარებით, 
ხმოვანი სიგნალით, ფანჯრებიდან ჩამოშვებული შავი დროშებით ან ეროვნული 
დროშებით სამგლოვიარო ლენტებით. მთელი თბილისი გაოგნებული იყო, ელდანა-
ცემი, კალაპოტიდან ამოვარდნილი.

22:40-ზე, პროგრამა „ვრემიას” დამთავრების შემდეგ გამოცხადდა, რომ        23:00-
დან დაიწყებოდა კომენდანტის საათი. ერთი მანქანა შიგ მსხდომი მგზავრებით, 
რომლებმაც ვერ მოასწრეს დარჩენილ 20 წუთში სახლამდე მისვლა, გააჩერეს, მაგრამ 
სიტუაციის არცოდნისა და ჯარის მიმართ შიშის გამო, მანქანამ სვლა განაგრძო. 
პასუხად ჯარისკაცებმა მანქანის მიმართულებით ავტომატიდან ცეცხლი გახსნეს. 
ერთი მგზავრი ადგილზევე გარდაიცვალა, სამი – საავადმყოფოში მიიყვანეს.

იმ დღეს ძალიან ბევრი მსუბუქი ავტომანქანა იყო დაზიანებული.
10 აპრილს, დილის 9:30-ზე შევხვდით ახალგაზრდების ჯგუფს. ხალხი დათრგუ-

ნული იყო. ეს ყველაფერი კიდევ უფრო დაუჯერებლად გვეჩვენებოდა.
რუსთაველის ქუჩა ღია იყო, მაგრამ ყველა გზაჯვარედინზე, ხიდზე, მოსახვევში, 

მეტროსადგურსა და ავტობუსის გაჩერებაზე უფრო მეტი ჯარისკაცი და სამხედრო 
თვითმავლები იდგა. ქალაქის ცენტრისკენ რამდენიმე ათეული ტანკისგან შემდგარი 
კოლონა მიემართებოდა. 

შერჩევით აჩერებდნენ მანქანებს, არკვევდნენ მათში მსხდომი პირების ვინაობას 
და  ჩხრეკდნენ.

მთელი თბილისი გაფიცული იყო, არ მუშაობდა ტრანსპორტი, არც რაიმე მომსა-
ხურება. მხოლოდ სასურსათო მაღაზიები იყო ღია. ხალხი იკრიბებოდა პატარ-პატარა 
ჯგუფებად, ერთმანეთს უზიარებდნენ ახალ ამბებს, კითხულობდნენ აფიშებს და 
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ფურცლებს, ცდილობდნენ შეგუებოდნენ ახალ ვითარებას. ყოველ კუთხეში სამხედ-
როების შეიარაღებული ჯგუფი იდგა. სიონის ტაძართან დაღუპულთა და უგზო-
უკვლოდ დაკარგულთა სიებს წერდნენ. საღამოს ვეცადეთ გაგვეგო, რამდენი დაღუ-
პული იყო რეგისტრირებული. პასუხი  რამდენიმე წუთში მივიღეთ – 119 ადამიანი!

მთელი ღამის განმავლობაში და დილით აეროპორტი მხოლოდ სამხედრო-სატრან-
სპორტო თვითმფრინავებს იღებდა.

11 აპრილი. ავტობუსები მუშაობდა და ყოველ მათგანს თან მილიციის ორი 
კურსანტი ახლდა. ყველგან ჯარი იდგა. ხალხს უფლებას არ აძლევდნენ, ჯგუფებად 
შეკრებილიყვნენ. საწარმოთა ნაწილი კვლავ გაფიცული იყო. ღია იყო ცალკეული 
მაღაზიები. ხალხი შეფიქრიანებული, სერიოზული სახეებით, ერთმანეთს არც უყურ-
ებდა. ჩვეული სამხრეთული ტემპერამენტიანი გულღიაობის კვალიც არ იყო. გამოთ-
ქვამდნენ აღშფოთებას ჯარისა  და კომენდანტის საათის გამო. ყველგან პესიმიზმი 
და სამგლოვიარო განწყობა სუფევდა.

დავამყარეთ კონტაქტი ადგილობრივი სახალხო ფრონტის ხელმძღვანელობასა 
და შედეგების დამრეგისტრირებელ კომისიასთან. დაგვპირდნენ დამატებითი ინფორ-
მაციის მოწოდებას. 12-ში დილით შევძელით დაღუპულთა რაოდენობის დაზუს-
ტება – 21. საავადმყოფოებში ძალზე მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება 17 ადამიანი 
(ყოველდღე იღუპება რამდენიმე მათგანი). სულ ამ დილისთვის საავადმყოფოებში 
მკურნალობს დაახლოებით 200 კაცი. გარდა ამისა, იყვნენ დაშავებულები, რომლებიც 
ჭრილობების შესახვევად სახლებში გაიქცნენ. ყველაზე სერიოზულად ჩამაფიქ-
რებელია ციფრი 44 – უგზო-უკვლოდ დაკარგულები. ხალხი ხომ ხედავდა, როგორ 
„ტვირთავდნენ” მანქანებზე ბრძოლის ველზე დარჩენილებს და სადღაც მიყავდათ. 
მაგრამ სად, რისთვის? მათგან ვინ არის ჯერ კიდევ ცოცხალი?

დიახ, როდესაც საუბარია „დემოკრატობანას თამაშზე”, ეს ციფრები დამაფიქრე-
ბელია. ალბათ, თითოეული თავისთვის ახსნის დანახულს. 

პეეტერ ვიიარდი
გაზეთი „ნოორტე ხიაელ”

1989 წ. 15 აპრილი. 
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საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტს

საქართველოს კპ ცკ არსებული პარტიული, საბჭოთა და სამეურნეო 
ხელმძღვანელების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ცენტრის სახალხო ფრონტის 
პირველადმა ჯგუფმა ა.წ. 21 აპრილს ღია კრებაზე განიხილა 9 აპრილის მოვლენები, 
რესპუბლიკაში შექმნილი სიტუაცია და მიიჩნია, რომ:

9 აპრილს დატრიალებული ტრაგედია უმთავრესად განპირობებული 
იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მიერ ბოლო წლებში გატარებული 
არაშორსმჭვრეტელური, გარდაქმნის საწინააღმდეგო პოლიტიკით და აგრეთვე, 
მთლიანად საბჭოთა კავშირში გარდაქმნის მოწინააღმდეგეთა მოქმედებით.

ვფიქრობთ, რომ ეს ტრაგედია და მის შემდგომ განვითარებული მოვლენები დიდ 
განსაცდელს უქმნის გარდაქმნის პროცესის განვითარებას და ამჟამად უცილობლად 
უნდა იქნას მიღებული ამ მოვლენების პრინციპულად შეფასება საბჭოთა კავშირის 
ხელმძღვანელობის მხრივ.

მიგვაჩნია, რომ:
1. ყველა იმ პირს, რომელთაც უშუალოდ მიიღეს გადაწყვეტილება სამხედრო 

ძალის გამოყენების შესახებ, არ გააჩნიათ არავითარი მორალური უფლება, დარჩნენ 
საპასუხისმგებლო, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე და ამიტომ გადაყენებულ უნდა 
იქნან.

2. სრული პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროთ მათ, ვინც მშვიდობიანი მიტინგის 
დარბევისას დაუშვა შინაგანი ჯარებისა და სამხედრო ნაწილების განსაკუთრებული 
სისასტიკე და ქიმიური იარაღის გამოყენება.

3. საქართველოს საზოგადოების წინაშე უნდა დაისვას საკითხი ყველა იმ 
პირის სახალხო დეპუტატობიდან გამოწვევის შესახებ, რომელთაც რაიმე წვლილი 
მიუძღვით ზემოთ ნახსენებ ქმედებებში.

4. ვაცხადებთ პროტესტს მასზედ, რომ საკავშირო მასობრივი საინფორმაციო 
საშუალებები დამახინჯებით, ტენდენციურად აშუქებენ 9 აპრილის მოვლენებს, 
აღვივებენ შუღლს ერთა შორის.

5. მომავალში მსგავსი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად, რესპუბლიკაში  
გარდაქმნის, საჯაროობის, დემოკრატიზაციის იდეალების გატარებისთვის აუცილებ-
ლობად მიგვაჩნია:

ა) რესპუბლიკის ხელისუფლების, პირველ რიგში კი – საქართველოს კომ-
პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მიერ ყველა საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 
ორგანიზაციებთან პარტნიორული დიალოგის გაშლა;

ბ) ფართო მხარდაჭერა საქართველოს სახალხო ფრონტისთვის, რომელიც 
საყრდენი ძალა უნდა გახდეს საზოგადოების გარდაქმნისთვის;

გ) ლეგალიზებული იქნას ყველა არაფორმალური გაერთიანება, რესპუბლიკური 
პრესის, რადიოსა და ტელევიზიის მეშვეობით მიეცეთ მათ თავიანთი პოზიციის 
გამოხატვის საშუალება.

6. უმოკლეს დროში დაინიშნოს რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები.
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7. დასაბუთებული ბრალდების წაყენებამდე გათავისუფლებულნი იქნან 
არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერები.

8. შეიქმნას 9 აპრილის ტრაგედიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალი�.

პარტიული, საბჭოთა და სამეურნეო ხელმძღვანელების
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ცენტრი

29. 04. 1989

საქართველოს კპ ცკ

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ჩვენი ცენტრიდან საქართველოს კპ ცენტრალურ 
კომიტეტში სახალხო ფრონტის ეგიდით შევიდა წერილი მოთხოვნებით.

ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ კოლექტივში, რომ არაფორმალური ორგანიზაცია 
„სახალხო ფრონტი”  არ არის აღიარებული სკკპ ცკ-ის და  საქართველოს კპ ცკ-ის 
მიერ, ოფიციალურად არ არის მისი ფუნქციონირება ნებადართული და საქართველოს 
კპ ცკ-თან არსებულ ცენტრში ასეთი ორგანიზაცია არ უნდა იქმნებოდეს.

მაგრამ, მიუხედავად არაერთგზის განმარტებისა და საუბრებისა, ამ დღეებში, 
რუსთაველის საზოგადოების ეგიდით (რომელიც ცენტრში ოფიციალურად 
არსებობს), თანამშრომელთა ჯგუფმა, პროფ. გ. ო. მუჩაიძისა და დოც. ე. პ. ჯუღელის 
თაოსნობით, პროვოკაციულად შეძლო თანამშრომელთა შეკრება და  საქართველოს 
კპ ცკ-ში ჩვენთვის უცნობი შინაარსის წერილი გამოგზავნა, რასაც მივიჩნევთ 
თვითნებურ მოქმედებად, რომელიც არ ითვალისწინებს არც ხელმძღვანელობის და 
არც მთლიანად კოლექტივის აზრს.

ინფორმაციას გაწვდით ცნობისათვის.

ცენტრის ხელმძღვანელი,
სმმი-ის რექტორი, პროფესორი ლ. მარშანია
ცენტრის პარტბიუროს მდივანი კ. არაბული2

1.  წერილს ხელს აწერს 50 პირი. საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 149, ფურც. 2-3.
2.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 149, ფურც. 4.
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9 აპრილი

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტს
ცნობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერ-თანამშრომელთა 

კოლექტიური განცხადების შესახებ

#0072�1 8 მაისი, 1989 წელი

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტში შემოსულ წერილში 
ჩამოყალიბებულია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემის სამეცნიერო-
ტექნიკური ინტელიგენციის წინადადებანი რესპუბლიკის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური ცხოვრების ნორმალიზაციისათვის. წერილში დაგმობილია 9 აპრილის 
ტრაგედია და მოითხოვენ მისი ორგანიზატორების დასჯას. ხელს აწერს მეცნიერებათა 
აკადემიის 16 სამეცნიერო დაწესებულების ათასზე მეტი თანამშრომელი.

თბილისში აპრილის ტრაგედიის შეფასებასა და მისი გამოძიების მიმდინარეობას 
რესპუბლიკის საზოგადოება პრესისა და ტელევიზიის საშუალებით სისტემატიურად 
ეცნობა. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს სპეციალური კომისია აგრძელებს მუშაობას 
ამ ტრაგედიის შესწავლისა და გაანალიზებისათვის. წერილში წამოყენებული სხვა 
კონკრეტული წინადადებები განხილულ იქნა განყოფილებაში და რეაგირებისათვის  
გადაეცა შესაბამის უწყებებსა და ორგანიზაციებს.

გთხოვთ აღნიშნული წერილი მოხსნათ კონტროლიდან.

იდეოლოგიური განყოფილების სექტორის გამგე მ. ვადაჭკორია�

04.05.1989 წელს საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივან 
გ. გუმბარიძეს გაეგზავნა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის 
სახელობის თბილისის შრომითი წითელი დროშის ორდენოსანის მათემატიკის 
ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის, საქ. სსრ. მეცნ. აკადემიის წევრ-
კორესპონდენტის, თ. ბურჭულაძის მიერ ხელმოწერილი წინადადება სახელწოდებით 
“მოვლენათა განვითარების ანალიზი, ტრაგედიის განმეორების აცილების გზები”, 
რომელშიც აღნიშნულია, რომ “ეს წინადადება ა.წ. 14 აპრილს გადაეცა ამხ. 
ე. შევარდნაძესა და გ. რაზუმოვსკის. თან ვურთავთ სამეცნიერო-ტექნიკური 
ინტელიგენციის წარმომადგენელთა ხელმოწერებს, რომლებიც შეგროვებულ 
იქნა თბილისის 16 სამეცნიერო კვლევით და უმაღლეს სასწავლო ცენტრებში. 
სულ 1042 ხელმოწერაა. ხელმოწერათა პირველი პირი თან დაერთო ანალოგიურ 
წერილს, რომელიც გაეგზავნა ამხ. მ.ს. გორბაჩოვს”4. წერილს ადევს გ. გუმბარიძის 
რეზოლუცია: ამხ. ვ. ლორთქიფანიძეს. გასათვალისწინებელია შესაბამისი დასკვნების 
შემუშავებისას. გ. გუმბარიძე, 8.V.89.

3. საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 149, ფურც. 5.
4. საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 149, ფურც. 7.
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის
პირველ მდივანს, გ. გუმბარიძეს

სამეცნიერო-ტექნიკური ინტელიგენციის
წარმომადგენელთა წინადადება

ჩვენ ვუერთდებით საერთო სახალხო პროტესტს უპრეცედენტო ბარბაროსული 
აქტის – ხელისუფალთა მიერ 9 აპრილს მშვიდობიანი მანიფესტაციის უმოწყალო 
დარბევის გამო. ყველაზე დასანანია, რომ ამ ტრაგედიის მსხვერპლი გახდა ის, 
ვინც თავის მოქმედებას მიიჩნევდა იმ უფლებების განხორციელებად, რომელიც 
გარდაქმნისა და საჯაროობის ოფიციალურმა დეკლარირებამ მიანიჭა. სამართლიანია 
ამ დანაშაულებრივი აქტის ყველა მონაწილის გამოაშკარავებისა და დასჯის 
მოთხოვნა. მიუხედავად იმისა, რამდენად სრულად და ობიექტურად წარიმართება 
ეს განსჯა, შეუძლებელია დღეს არ გვაფიქრებდეს ხვალინდელი დღე. ჩვენ უნდა 
ვიზრუნოთ, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოთ ისეთი ვითარება, რაც შეიძლება 
კვლავ მსგავსი მოვლენების წინაპირობა ან საბაბი გახდეს.

ჩვენი აზრით, რესპუბლიკაში საშიში მდგომარეობა შექმნა წინააღმდეგობამ, 
რომელიც წარმოიშვა ბოლო დროს და განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო თვეებში. 
მისი არსი შემდეგში მდგომარეობს:

ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარების ანალიზისას 
აუცილებელია განვასხვავოთ შესაბამისი იდეებისა და მათი რეალიზაციის დინამიკა. 
ვითარება ისეთია, რომ ერთი მხრივ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აქტიურობა 
სასარგებლოდ და აუცილებლად არის აღიარებული და სულ უფრო მოითხოვება, მეორე 
მხრივ კი – რეალურად არსებული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაერთიანებები 
(არაფორმალური) მოკლებულნი არიან ნორმალური ფუნქციონირების აუცილებელ 
პირობებს, კერძოდ: საკუთარი პოზიციის საჯაროდ გამოხატვას პრესით, რადიოთი 
და ტელევიზიით, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში (არჩევნები და 
ა.შ.) მონაწილეობის შესაძლებლობას დამოუკიდებელი ორგანიზაციის სახით. 
ნიშანდობლივია, რომ ამ პირობებში განსაკუთრებით ხელი ეშლებოდა ზომიერი 
(არარადიკალური) გაერთიანებების შექმნასა და მოღვაწეობას, რომლებსაც 
შეეძლოთ საზოგადოების ყურადღების მიმართვა რეალური და დემოკრატიული 
გზებით გადასაწყვეტი ამოცანებისკენ.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ასეთ პირობებში, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, 
უფრო რადიკალურად განწყობილი გაერთიანებები მიმართავენ მათთვის უფრო 
მისაწვდომ საშუალებებს, როგორებიცაა მიტინგები, მანიფესტაციები და სხვ. მეორე 
მხრივ, მხოლოდ ასეთი საშუალებებით ხანგრძლივად მოქმედება ბუნებრივად იწვევს 
სტიქიური ელემენტების გაჩენას საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ მოძრაობაში, რამაც 
შეიძლება ექსტრემალური ხასიათი მიიღოს.

ჩვენი ღრმა რწმენით, რესპუბლიკაში უკანასკნელ დროს შექმნილი კრიზისული 
სიტუაციის სიღრმისეული ვითარება იმაში მდგომარეობს, რომ რესპუბლიკის 
ხელმძღვანელობამ ალღო ვერ აუღო ამ წინააღმდეგობების დაგროვებას და 
მისი განმუხტვის აუცილებლობას, რამაც წინაპირობა შეუქმნა დღევანდელ 
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ტრაგედიას. ამით დაიკარგა რესპუბლიკის ხელმძღვანელობისა და ხალხის ფართო 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ მოძრაობას შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის 
შესაძლებლობა, ზოგიერთი მოძმე რესპუბლიკისაგან (მაგ. ბალტიისპირეთის) 
განსხვავებით. ამ კონფლიქტის დასაძლევად აუცილებელ პირობად მიგვაჩნია:

მოხდეს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაერთიანებების ლეგალიზაცია, რო-
მელთა პროგრამა შეესატყვისება საზოგადოებრივი ცხოვრების დემოკრატიზაციას;

მიეცეთ მათ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით სარგებლობის უფლება, 
საკუთარი ბეჭდვითი ორგანოების შექმნის უფლების ჩათვლით.

ამ პირობების რეალიზაცია, ჩვენი ღრმა რწმენით, რესპუბლიკის საზოგადოებ-
რივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში დემოკრატიული წესრიგის საწინდარი გახდება. ეს 
რწმენა შემდეგს ეყრდნობა: ლეგალიზაციის პირობებში ყოველი საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური გაერთიანება რესპუბლიკის სოციალურ-პოლიტიკური განვითარე-
ბის თავისი ალტერნატივის წამოყენებისას იძულებული გახდება სრულად და 
არგუმენტირებულად წარმოადგინოს სათანადო პროგრამა, რომელშიც გაშუქებული 
იქნება საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და სასულიერო სფეროები. 
ამდენად, საზოგადოების წარმომადგენლებსაც მიეცემათ მათი რეალისტური და 
გააზრებული შეფასების შესაძლებლობა. ამ პირობებში საშიშროებას არ წარმოადგენს 
თუნდაც რადიკალური ალტერნატივების არსებობა შეხედულებათა ფართო სპექტრში. 
ასე რომ, ლეგალიზაცია, პრაქტიკულად, გამორიცხავს რესპუბლიკის მოსახლეობის 
გადაჭარბებული ემოციების აყოლით ცალმხრივი გავლენის ქვეშ მოქცევას და ხელს 
შეუწყობს საზოგადოების პოლიტიკური შეგნების ამაღლებას.�

საქართველოს სსრ
ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის

სახელმწიფო კომიტეტი
05.09.89

5.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 149, ფურც. 8-9.
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური
კომიტეტის იდეოლოგიურ განყოფილებას

ა.წ. 9 ივლისს თქვენთან გამოვგზავნეთ წერილი /01/240/, რომლითაც 
შეგატყობინეთ საქართველოში ინგლისის გადამღები ჯგუფის /ბი-ბი-სის/ ჩამოსვლის 
მიზანი. უცხოეთის ტელეკომპანია აპირებს რუბრიკით „პანორამა” გადაიღოს 
დოკუმენტური ფილმი 9 აპრილის შესახებ. უცხოელმა ტელეჟურნალისტებმა 
დამატებით გვთხოვეს შეხვედრა და ინტერვიუ არაფორმალური ორგანიზაციების 
ლიდერებთან /ზ. გამსახურდია, გ. ჭანტურია, ი. შენგელია, ა. იმნაძე, თ. ჩხეიძე/; 
აგრეთვე,

მათ სურთ შეხვდნენ მოხუცებს, რომელთაც ახსოვთ 1918-1921 წლების 
ისტორიული ვითარება.

გთხოვთ, გადაწყვიტოთ.
/ა. გოგელია/

კომიტეტის თავმჯდომარე6

6.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ.14, აღწერა 130, ს.149, ფურც. 87.
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1989 წლის 7 აპრილის შეხვედრა ინტელიგენციასთან 
მიტინგებთან დაკავშირებით

პატიაშვილი: [...] აღარავის ახსოვს არც აფხაზეთის პრობლემა, არც ... 
პრობლემა და საერთოდ არაფერი. არის მიზანი, რომ მოხდეს გაფიცვები, რომ მოხდეს 
დაპირისპირება, რომ გადადგეს მთავრობა, რომ შეიქმნას ახალი, გარდამავალი 
მთავრობა, დაინაწილეს კაბინეტები, გაანთავისუფლეს ახალი მთავრობის 
თავმჯდომარე, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ. [...] აი, ამ შეხვედრის შემდეგ, ალბათ, 
უნდა მოხდეს, მოვემზადები, ტელევიზიის საშუალებით უნდა მივმართო. აბა, რა 
გავაკეთო, მითხარით. გვინდა, რომ მთავრობის სასახლეში, აი, ახლა, თუ თქვენი 
მხარდაჭერა არ არის, პირადად არაფერს გთხოვთ, ეს საერთო სახელმწიფოებრივი 
ეროვნული საქმეა, მთავრობის სასახლესთან მგონი უკვე გაკეთდა მიკროფონი, რომ 
იყოს ჩვენი გამოსვლები, თქვენი წარმომადგენლობით, როგორც იყო ნოემბერში. 
მე გთხოვდით ყველას და ახლაც მოგმართავთ, გთხოვთ, თითოეული თქვენგანი 
გამოვიდეს და მიმართოს ამ ახალგაზრდებს, მისცეს სწორი მიმართულება. ლაპარაკი 
იყოს არა ნატოს ჯარების შემოყვანაზე, არამედ გავარკვიოთ, რომ არ გვინდა არც 
ერთი ჯარი, რომ ეს თემა გადავარდეს. გონიერებისკენ მოვუწოდოთ ახალგაზრდებს. 
მე გთხოვდით ყველას, დეპუტატებს, რესპუბლიკის დეპუტატებს, ახლად არჩეულ 
დეპუტატებს, საზოგადო მოღვაწეებს. [...] თუ კაცი იმას არ იტყვის, რაც წერეთელს 
უნდა, არ უსმენენ და დიალოგზე როგორ შეიძლება ლაპარაკი.�

ლალი ჯავახიშვილი: [...] აი, ბატონმა ჯუმბერმა ბრძანა, რომ სახალხო ფრონტი 
ვერ შეიქმნა. სახალხო ფრონტის შექმნა, ბატონო, ადვილი საქმე არ არის, თქვენ ჩემზე 
კარგად მოგეხსენებათ. რამდენი თვეა გასული იმისათვის, რომ რაღაც სახალხო, 
გონივრული მოძრაობა აეწყოს, ამას სჭირდება კონტაქტები ხალხთა შორის. არ არის, 
დახურულია მთელი საინფორმაციო საშუალებები ამ სახალხო ფრონტისათვის და 
ნუ, აი, თითო-ოროლა, ასე ვთქვათ, გაბედული კაცის...

პატიაშვილი: თქვენ დაამუშავეთ, ჯერ ერთი, შექმნილიყო საინიციატივო ჯგუფი, 
რომელშიც იყვნენ მუხრან მაჭავარიანი, რეზო ჯაფარიძე, ნოდარ ნათაძე, კაკო 
ბაქრაძე, ირაკლი შენგელაია, გურამ მამულია და ზვიად გამსახურდია, მაგრამ იმის 
გამო, რომ ამ ჯგუფმა, მე არ ვიცი როგორ იმუშავა, ჩვენ ამას არ ვხელმძღვანელობთ, 
აკადემიასთან შეიქმნა მეორე ჯგუფი, რომელსაც თქვენ ჩაუდექით სათავეში. […] 
ბატონო ნიკო, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. გთხოვთ, გამობრძანდეთ და აუდიტორიასაც 
მოახსენოთ ჩვენი საუბრის შესახებ, დღეს კონსტრუქციულად იმიტომ, რომ თქვენ 
მათთან კონტაქტებიც გაქვთ და იმ პერიოდში თქვენ იყავით ერთგვარი...

ნ. ჭავჭავაძე: მე კონკრეტულ ფაქტს მოგახსენებთ. არ ისმის? ეს იყო 
გუშინწინის წინ, ასე მგონია, ან სამი დღის წინ. სახალხო ფრონტის საინიციატივო 
ჯგუფი და ამ სახალხო ფრონტის ყრილობის მომწყობი კომისია... ფრონტი არ არის 
ჩამოყალიბებული, ალბათ, იცით. იქ გვქონდა მსჯელობა იმის თაობაზე, რაზეც  
დღეს აქაა მსჯელობა. ვეძებდით გზებს სიტუაციის განსამუხტად. მე მქონდა 
გარკვეული წინადადებები, გარკვეული მსჯელობა და იქ წამოიჭრა ასეთი საკითხი. 

7.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 136, ფურც. 7-9.
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

ბატონი ზვიადიც ბრძანდებოდა იქ, ცოტა გვიან მოვიდა. იქ ასეთი საკითხი წამოიჭრა, 
რომ აფხაზეთში უკვე ძალიან დაძაბული ვითარებაა. ამბები იცით, რაც მოხდა. და 
ქართველების მხრივ კვლავ მიტინგებია მოსალოდნელი. არ არის გამორიცხული, რომ 
ასეთივე რეაქცია მოჰყვება ლესელიძის მიტინგს. ჰოდა, ამის თაობაზე შეშფოთება 
იყო გამოთქმული.  ამ შეკრების მონაწილეებმა გვთხოვეს, მე მთხოვეს პირადად, რომ 
ბატონ ჯუმბერს დავკავშირებოდი, ეს იყო დაახლოებით ღამის 11 საათზე. ჰოდა, 
გამომაყოლეს ბატონი ზვიადი და მერაბ კოსტავა. მე დავრეკე ბატონ ჯუმბერთან. 
ახლა ბოდიშს ვიხდი იმიტომ, რომ არ არის წესი პირდაპირ დაურეკო პირველ მდივანს, 
მაგრამ სიტუაცია ისეთი იყო, რომ ბატონმა ჯუმბერმა, ცხადია, გამიგო, ამიტომ 
შევთანხმდით და მოვედით. ვუთხარით, რომ ასეთი ვითარებაა და მათი –   ზვიადისა 
და მერაბის თხოვნა იყო, გზები არ ჩაეკეტათ, რომ მათ, ჯგუფთან ერთად, გაგრაში 
წასვლის შესაძლებლობა ჰქონოდათ. ბატონმა ჯუმბერმა გვითხრა, ყველა ზომას 
მივიღებთ, იქ გაუგებრობა რომ არ მოხდესო. საუბარი იყო ოზგანზეც, ადლეიბაზეც... 
და ბატონმა ჯუმბერმა გვითხრა, რომ ჩვენ ყველა ზომას მივიღებთ და თქვენი ჩარევა 
ახლა საჭირო არ არისო.

პატიაშვილი: არა, მე რატომ ვამბობ. მიმოწმებს იმიტომ, რომ ოთხნი ვიყავით 
და გავრცელდა ისე, თითქოს ჩვენ არ ვღებულობთ, არ ვუსმენთ. საუბარი იყო 
იმდაგვარი... მგონი, ჩვენი საუბრის შემდეგ არ უნდა მომხდარიყო ის, რაც მოხდა.  ასე 
წარმომედგინა. ლაპარაკი იყო 9-ზე. ვთხოვე, 9 რიცხვამდე გვაცალე, არ გვინდა ახლა  
გაუგებრობა. გავარკვევთ. თავიდან ბოლომდე, გვარების მიხედვით. არ შეიძლება ისე 
და იმგვარად, როგორც ზოგიერთს მიაჩნია-მეთქი. და ვთხოვეთ, ამ მიტინგებსაც ნუ 
გადავაქცევთ სხვა, აი, ერთაშორის ურთიერთობის გამწვავებად. მოხდა ეს შემთხვევა, 
რომელსაც შეფასება უნდა მიეცეს. ხომ ასეა, მე მგონი.

ნ. ჭავჭავაძე: ბატონო ჯუმბერ, ეს ფაქტია. რაკი გამოვედი, ერთ-ორ სიტყვას 
ვიტყვი კიდევ, შეიძლება? ჩემს აზრსაც მოგახსენებთ. სამწუხაროდ, გვიან მოვედი, 
ცოტა დამაგვიანდა. არც შემომიშვეს. წავედი ინსტიტუტში, მითხრეს, მიდიო და 
მოვედი. [...] სიტუაცია მართლაც უმართავია. უმართავია და არ მეგულება კაცი, არ 
მეგულება კაცი, რომელსაც შეუძლია დღეს საქართველოში სიტუაცია შემოაბრუნოს 
სასიკეთოდ. ცალკე ასეთი პიროვნება არ მეგულება. არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ, 
არც ზევით, არც ქვევით. ასეთი აზრი არ არსებობს. იმიტომ, რომ ის, რაც იქ 
ხდება, გარკვეულმა მიზეზებმა წარმოშვა, ამაზე ლაპარაკი იყო. მაგრამ ახლა უკვე 
სტიქიურია ეს მოძრაობა. სტიქიური. და აქ გონება აღარ მოქმედებს, სამწუხაროდ. 
მოქმედებს ემოციები, მოქმედებს მრავალი წლის განმავლობაში დაგროვებული 
გრძნობა უკმაყოფილებისა, ათასი რამით უკმაყოფილებისა. ვიმეორებ, არ მეგულება 
კაცი, ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც შეუძლია გამოვიდეს და თქვას, ხალხო 
წადით, დაწყნარდით, დამშვიდდით და წადით სახლებში, რომ ამან რაიმე შედეგი 
გამოიღოს. ამიტომ ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვმსჯელობდით. [...] ერთადერთი, 
რაც მოვიფიქრეთ, ესაა – სახალხო ფრონტის სახელით მივმართოთ ჩვენს 
ხელმძღვანელობას და ხალხსაც, რომ მოეწყოს დაუყოვნებლივ, სასწრაფოდ მოეწყოს 
არჩევნები უმაღლესი საბჭოსი. ჩვენი რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსი.

პატიაშვილი: დღევანდელი უმაღლესი საბჭო რაში გვიშლის ხელს?
ნ. ჭავჭავაძე: არაფერში არ გვიშლის?
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9 აპრილი

პატიაშვილი: აბა, რატომ არის ეს, რითია გამოწვეული?
ნ. ჭავჭავაძე: არაფერს არ გვიშლის, ბატონო ჯუმბერ.
პატიაშვილი: დღეს რომ სვამთ ამ საკითხს, ხომ იცით, რომ ეს საკითხი 

არარეალურია და არჩევნებსაც დრო უნდა, პერიოდი სჭირდება და თქვენ რასაც 
გვთავაზობთ, ეს წყვეტს პრობლემას? ეს ხომ კიდევ უფრო აღრმავებს და კიდევ უფრო 
ამძაფრებს სიტუაციას. აი, სახალხო ფრონტი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მოგახსენებთ, 
ეს არის სწორედ დაპირისპირება და კიდევ მოხდა გაუგებრობა, რომელზეც  პირადად 
თქვენ, პირადად მე უნდა ვაგო პასუხი. ასე არ შეიძლება. ყველა ჭკუას გვასწავლით 
და არც ერთ ვარიანტს არ გვთავაზობთ. კარგით, იყო შეცდომები, დღევანდელი 
მთავრობა, რა დანაშაული გვაქვს ჩადენილი, გვითხარით. მითხარით კონკრეტულად, 
რა დანაშაული მაქვს ჩადენილი? მთავრობა კი არ არის, მე საერთოდ ვლაპარაკობ. [...] 
ბატონო ნიკო, რასაც  თქვენ გვთავაზობთ, განა ეს მისაღებია, დღეს ეს პრობლემის 
გადაწყვეტაა.

ნ. ჭავჭავაძე: შეიძლება ვთქვა, რატომ მგონია, ბატონო ჯუმბერ? შეიძლება 
ვთქვა? დიახ, დიახ! თუ მათქმევინებთ, გეტყვით,  თუ არა და არ ვიტყვი.

პატიაშვილი: მოუსმინეთ ამხანაგებო, ძალიან გთხოვთ, მოუსმინეთ. მოვუს-
მინოთ. ერთი წუთით, ძალიან გთხოვთ, მოვუსმინოთ, დრო არ არის.

ნ. ჭავჭავაძე: ძალიან კარგად მესმის, რომ გულსატკენია ყველასთვის, ჩემთვისაც 
გულსატკენია, რასაც ვლაპარაკობ, ყველასთვის გულსატკენია, მაგრამ იცით, თუ 
არ გავაცნობიერებთ, რა სიტუაციაში ვართ, თუ არ გავაცნობიერებთ წესიერად და 
ბოლომდე, ამ სიტუაციიდან ვერ გამოვალთ. სიტუაცია ასეთია. არა მარტო ჩვენი 
ახალგაზრდობა, არამედ ძალიან დიდი ნაწილი ხალხისა, აქტიური ნაწილი, რომელიც 
დღეს ქუჩაშია, არ ენდობა ჩვენს უფროსებს, არც მე მენდობა, არც თქვენ გენდობათ, 
ბატონო ჯუმბერ, არავის არ გვენდობა. მე ვამბობ, რომ ჩვენი ხალხის ის ნაწილი, 
რომელიც დღეს ქუჩაშია-მეთქი, ბატონო, არ გვენდობა.

პატიაშვილი: დაამთავროს ამხანაგებო! ძალიან გთხოვთ, მოუსმინეთ.
ნ. ჭავჭავაძე: აი, კიდევ ვიმეორებ, სიტუაცია იმდენად მძიმეა, ნუ დამიჯერებთ 

ბატონო, ეს თქვენი ნებაა. არ გვენდობა. გავიგეთ, არა? ამ წინადადების აზრი ისაა, 
რომ გადავიტანოთ ყურადღება იმაზე, რომ იყოს ისეთი ხალხი, ვისაც ენდობიან და 
მაშინ დამყარდება წესრიგი. თავის არჩეულ ხალხს ენდობიან, ბატონო.

მ. ლორთქიფანიძე: [...] ინფორმაცია რომ არ გვაქვს, ეს იწვევს იმას, რომ ქუჩა 
და მიტინგი ქმნის თავის ინფორმაციას და მაპატიეთ, მაგრამ შემდეგ ყველა ვექცევით  
ამ ინფორმაციის გავლენის ქვეშ. ამავე დროს ესეც ვთქვათ, ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, 
რომ მთელი წლების და ათეული წლების განმავლობაში ჩვენ გვაწვდიდნენ 
ოფიციალური პრესის საშუალებით ყალბ, არასწორ ინფორმაციას და ახლა, როდესაც 
მართალს გვეუბნება ჩვენი გაზეთი და ტელევიზია, უკვე ყველას გვაქვს განწყობა, 
მართალს გვეუბნება თუ არა. რა ვქნათ,  სიმართლეს უნდა შევხედოთ თვალებში და 
პირდაპირ ასე ვთქვათ. ახლა აქ საუბარია ექსტრემისტებზე, დღეს ჩვენ კატასტროფის 
წინაშე ვდგავართ. მე კარგა ხნის წინ, მე-12 სართულზე როდესაც შევიკრიბენით 
ბატონ ჯუმბერთან, მაშინ ვთქვი, რომ ზვიად გამსახურდიასთან ბრძოლა არ არის 
ადვილი საქმე. მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ფაქტია, რომ ზვიად გამსახურდიას 
ავტორიტეტს  რეალური საფუძველი აქვს. ჩვენ ყველამ ვიცით – 20-25 წელია, ყველა 
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

ის საკითხი, რასაც ის აყენებს,  ჩვენ შემდეგ ვაკეთებთ, მივჩანჩალებთ კუდში 
გამსახურდიასა და მის მომხრეებს. მან დააყენა საკითხი ენის შესახებ, მან დააყენა 
საკითხი ეკლესიის შესახებ, კერატიშვილის ამბავი ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, 
მან დააყენა საკითხი, თუ რამდენი ქართული საბეჭდი მანქანა რომელ დაწესებულებაში 
დგას. ეს მაშინ არალეგალურ პრესაში ვრცელდებოდა. მან დააყენა საკითხი ძეგლების 
შესახებ და ბევრნი ვართ ამ დარბაზში მყოფი მოწმეები რუსთაველის თეატრის მცირე 
დარბაზში ჩატარებული ძეგლთა დაცვის საზოგადოების ყრილობისა, როდესაც მას 
სიტყვა არ მისცეს და მან ის გაავრცელა წერილობით და ყველაფერი ძირითადი, რაც 
ეწერა, აი, მაშინ, რაც ჩვენ შეცდომები გვქონდა ძეგლების დაცვისა და რესტავრაციის 
საქმეში, დღეს უკვე ჩვენ ვსაუბრობთ ამის შესახებ და ჩვენ ვაკეთებთ ამას და ბევრი 
სხვა. ამით რისი თქმა მინდა, მე მაშინვე ვთქვი, რომ როდესაც ეროვნული 
თვალსაზრისით მძიმე საკითხები დგება, მთავრობის რეაგირება უნდა იყოს 
დაუყოვნებლივ და ნუ ჩაუგდებთ იმათ ხელში ინიციატივას. [...] ახლა ერთი რამ მინდა 
ვთქვა. აფხაზეთის პრობლემა შეიძლება მეტ-ნაკლებად, ასე თუ ისე გადაწყვეტილია, 
ბოლომდე მაინც არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ მგონი, არავისთვის არაა საიდუმლო 
ის გარემოება, რომ ის, რაც  აფხაზეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 
მოხდა, ხაზს ვუსვამ ამას, ახლა ამაზე საუბარი არ შემიძლია და როგორც ისტორიკოსი, 
მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე 
ასეთი გამწვავებული ურთიერთობა აფხაზებსა და ქართველებს შორის არ ყოფილა. 
მიუხედავად იმისა, რომ მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული, თურქეთის ექსპლუატაციის 
შემდეგ, თურქეთი ყოველნაირად ცდილობდა დასავლეთ საქართველოში აფხაზების 
დაპირისპირებას სხვა ტექნიკური ჯგუფებისადმი, ისლამის და ყველაფერი, ბევრი 
რამ გაკეთდა და იყო დაპირისპირება, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მე-19 საუკუნის 
მანძილზე რუსეთის ხელისუფლებას თურქეთის ხაზით შესანიშნავად ატარებდა და 
ყოველნაირად ცდილობდა აფხაზებსა და ქართველებს შორის გათიშვის შედეგად და 
გარკვეულ რამეს მიაღწიეს იქ, მიუხედავად ამისა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში 
აფხაზური არისტოკრატია და ინტელიგენცია, ვინც წერდა და ვინც სიტყვას ამბობდა, 
გლეხებმა არც ახლა იციან, ძირითადად, რა ხდება, არ იყვნენ დაპირისპირებულები 
ქართველებთან. მათი ეროვნული თვითშეგნება იყო ქართული, თუმცა ის 
შერვაშიძეებმა, ანჩაბაძეებმა და სხვებმა შესანიშნავად იცოდნენ, რომ ისინი აფხაზები 
იყვნენ და აფხაზურიც ბრწყინვალედ იცოდნენ.  ძალიან მტკივნეულ საკითხს 
მივადექი. ამ წერილში კატეგორიულადაა დაყენებული საკითხი იმის შესახებ, რომ 31 
წელს სტალინმა და ბერიამ, რომელთა მოქმედებას ახლა ჩვენ ყველანი ვგმობთ, 
ჩაიდინეს დანაშაულებრივი აქტი აფხაზების მიმართ და ფაქტობრივად, 
დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ 21 წლის დეკემბრიდან უკვე ხელშეკრულების 
პირობით შექმნილი, მანამდე კი რამდენიმე თვე დამოუკიდებელ რესპუბლიკად 
არსებული, გამოაცხადეს ავტონომიურ რესპუბლიკად. ეს იყო დანაშაული, ეს იყო 
ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმების დარღვევა და ისინი ახლა მოითხოვენ ამის 
აღდგენას. ამის შესახებ უნდა განვაცხადო, ის, რაც მოხდა 21 წელს, იყო ყოველგვარი 
სამართლებრივი ნორმების დარღვევა, დანაშაული, ამას მოგახსენებთ სწორედ. ის 
გააკეთა სტალინმა და ორჯონიკიძემ და ნურავინ მეტყვის, რომ ორჯონიკიძეს არ 
ესმოდა, რას აკეთებდა.  არ ვიცი, ორჯონიკიძეს ესმოდა თუ არა, მაგრამ  სტალინს 
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რომ ძალიან კარგად ესმოდა ეროვნული საკითხები, ძალიან კარგად რომ ესმოდა,  რა 
ვითარება იყო ამიერკავკასიაში და განსაკუთრებით საქართველოში, ამაზე ორი აზრი 
არ არსებობს. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ამიერკავკასიის ის 
პოლიტიკური რუკა, რომელიც მაშინ შეიქმნა, შეიქმნა საგანგებოდ იმისათვის, რომ 
ამიერკავკასიის ხალხებს შორის სულ ყოფილიყო დაპირისპირების საფუძველი. ის 
პოლიტიკური რუკა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში სტალინის ხელმძღვანელობით, 
ამდენი ავტონომიური ერთეულის არსებობა, შეიქმნა საგანგებოდ იმისთვის, რომ 
საქართველოში მშვიდობიანი ცხოვრება არასოდეს ყოფილიყო. რომ ყოველთვის 
ყოფილიყო დაპირისპირება აფხაზებთან, ოსებთან. იქამდეც მივიდნენ, ლამის 
აჭარლებიც გამოგვაცალონ ხელიდან. ასე რომ, თუ ჩვენ ახლა სამართლებრივ 
ნორმებზე ვსაუბრობთ, ვთვლი, აი, ჩემი ერთი კონკრეტული წინადადება, 
საქართველოში უნდა შეიქმნას კომისია იურისტთა და ისტორიკოსთა მონაწილეობით  
და პირველ რიგში, სახელმწიფოს სამართლის სპეციალისტებმა უნდა გააკეთონ, 
რომელიც შეისწავლის, რომ არ იყო სწორი, მე ვთვლი, რომ არ იყო სწორი აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის შექმნა და მისთვის უკიდურეს შემთხვევაში იმ ქართული 
მიწა-წყლის მიწერა, რომელიც სწორედ იმისთვის გახდა საჭირო, რომ ჯერ ერთი, 
იმას ავტონომიური რესპუბლიკის უფლება ჰქონოდა და აგრეთვე იმასაც, რომ იქ 
აფხაზებს და ქართველებს, მაპატიეთ, ძალიან ვღელავ და შეიძლება ყველაფერს 
დაწყნარებით ვერ ვამბობ, შეეჭამათ და დაეჭამათ ერთმანეთი. აი, იქიდან 
მოყოლებული ეს პროცესი სულ მოდის. 31 წელს რომ გააუქმეს, იმის მიზანიც ის იყო, 
რომ კიდევ უფრო გაემწვავებინათ ურთიერთობა და მეტსაც ვიტყვი, 40-იან წლებში, 
როდესაც ბერიას ხელმძღვანელობით და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ სტალინის 
გარეშე იქ არაფერი კეთდებოდა, დაიწყო აფხაზეთში საშინელი დამოკიდებულება 
აფხაზებისადმი. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. აფხაზური სკოლების გაუქმება... 
დაიწყო ის, რომ აფხაზ ისტორიკოსებს აიძულებდნენ ეთქვათ და დაეწერათ, რომ 
ჩვენ ქართველები ვართ, მაპატიეთ, ამაზე ძნელია საუბარი,  აფხაზები წარმოშობით 
ქართველები არიან თუ არ არიან ქართველები. ქრისტეს შობამდე მე-17 საუკუნეში 
მოვიდნენ და დასახლდნენ აქ, თუ ქრისტესშობის  შემდეგ მე-17 საუკუნეში,  ამას 
დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობისათვის არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს. 
არის 80 ათასი კაცი, საშუალოდ ვამბობ, რომელიც თვლის, რომ არ არის ქართველი, 
არის აფხაზი. ამ 80 ათას კაცს სამშობლო, საქართველოს გარდა, არსად არ აქვს. ეს 
ჩვენ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც აფხაზების შესახებ ვსაუბრობთ. 
თვითონაც უნდა გაითვალისწინონ, რა თქმა უნდა. და როდესაც ჩვენ ამ ხალხს 
ვეუბნებით, გინდა თუ არა ქართველები ხართ და ვაიძულებთ მათ მეცნიერებს, 
დაწერონ, რომ ქართველები არიან, და ვუკრავთ ხელებს და ვუუქმებთ ალფავიტს, ეს 
მხოლოდ იმისთვის გაკეთდა, რომ ქართველებსა და აფხაზებს შორის ჩამოეგდოთ 
მტრობა და არა იმისთვის, მაპატიეთ, სიტყვა გამიგრძელდა, მაგრამ მაინც მინდა 
გავაცნობიეროთ ერთი გარემოება, დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ეს 
ქართველების სასარგებლოდ გაკეთდა. მივცემ ჩემ თავს უფლებას და ვიტყვი, რომ 
ათეული წლების განმავლობაში, როდესაც ჩვენში იდეოლოგიას სუსლოვი 
ხელმძღვანელობდა, ჩვენ ეს მაშინაც ვიცოდით, გვიან გავიგეთ და ახლაც ძალიან 
კარგად არის ცნობილი, რომ იმ დიდ დაპირისპირებას, რომელიც აფხაზეთში ხდებოდა 
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ქართველებსა და აფხაზებს შორის, სწორედ საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიური 
სამსახური ხელმძღვანელობდა ძალიან მოქნილად და ძალიან პოლიტიკურად და 
ამასაც დავამატებ, მაშინაც და დღესაც აქ რომ თურქეთის ხელი ურევია, ამაში ეჭვი 
არ მეპარება. არ ვიცი, ბატონი ოთარ გიგინეიშვილი ბრძანდება თუ არა აქ, მაგრამ 
მას აქვს რუკები, ამ რამდენიმე წლის წინ შექმნილი და გამოქვეყნებული თურქეთში 
“ისლამსკაია რესპუბლიკა ზაკავკაზია”, რომელიც მთელ დასავლეთ საქართველოს 
და ჩრდილოეთ კავკასიის დიდ ნაწილს მოიცავს, ასე რომ, აქ რუსეთის, ასე ვთქვათ, 
არასწორი იდეოლოგიური სამსახურისა და თურქეთის ძალა მოქმედებს და ამას 
ყველაფერს ანგარიშის გაწევა უნდა. ახლა მე, რასაკვირველია, იმის დავიწყება, რომ 
არავითარი რეცეპტი არა მაქვს და არც შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ის დაძაბული 
ვითარება, რომელიც შეიქმნა, ათეული წლების მანძილზე ჩვენი არასწორი მუშაობისა 
და არსებული შეცდომების შედეგია. ეს არ ეხება მარტო დღევანდელ 
ხელმძღვანელობას, იმის წინა ხელმძღვანელობას და იმის წინას კიდევ უფრო მეტად 
ეხება და ამიტომ ერთადერთი საშუალება, რაც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ და არა 
ერთადერთი, ის არის, რომ ვთქვათ სრული სიმართლე, ყველას ვუთხრათ სრული 
სიმართლე და გავარკვიოთ არსებული მდგომარეობა და ისევ ვიმეორებ, როდესაც 
დგება ეროვნული საკითხები, ნუ ვუცდით, სანამ არაფორმალური, ფორმალური და 
სხვა გაერთიანებებით აიტაცებენ ამას, მთავრობამ, რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ 
პირველმა უნდა დაიწყოს ამ საკითხზე, ატეხოს ამ საკითხზე განგაში და პირველმა 
მოინდომოს ამ მძიმე მდგომარეობის გამოსწორება.�

ელიზბარ ჯაველიძე: [...] როდესაც ეს მოძრაობა აზვირთდა, მიზეზებზე 
ქალბატონმა მარიკამ ძალიან კარგად ისაუბრა და მე აღარ მოგახსენებთ, ყველა 
ჩვენგანი ვიყავით მათთან, იმიტომ რომ მწამდა, რომ ეს არის აფხაზეთის პრობლემა, 
ეს არის ეროვნული პრობლემა და ერი და ბერი უნდა იდგეს ერთად. ამაში ვერავინ 
გადამარწმუნებდა და ჩემი ოჯახითურთ ვიყავი იქ, მაგრამ გუშინ ორ საათამდე 
გახლდით მთავრობის სასახლეში. და აი, ამას აღარ ვლაპარაკობთ. იქ გამოდის 
ხალხი, სულ შემთხვევითი ხალხი, ზოგი მთვრალი, ზოგი ფხიზელი. ვერ გავიგე 
რაღაც საშინელებებს, ბოდიში მომითხოვია, როშავენ. შეურაცხმყოფელია, აი, 
პირდაპირ შეურაცხმყოფელია. ისეთ  დონეზე ლაპარაკობენ, შემრცხვა და ჩავიქნიე 
ხელი. მიწა გამსკდომოდა, მე თუ ქართველი არ ვიყო, თქვა და ხომ არ შეიძლება 
ყველაფრის დაწვრილმანება. ვიწყებთ კარგად, გადავდივართ მერე და რაღაც 
ლექსებს ვკითხულობთ მიტინგზე. ასე ხომ არ შეიძლება. სისულელე ლექსებს 
ვკითხულობთ. მე რა უნდა ვთქვა, ეს ახალგაზრდობას შეიძლება ეპატიებოდეს, 
მაგრამ იმ ხალხს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ზოგიერთი არასერიოზული განცხადების 
გამო შეიძლება დიდ საზიანო შედეგებამდე მივიდეთ ჩვენ. შეიძლება სახელმწიფომ 
მიიღოს უკიდურესი ზომები და აქ დადგეს ჯარი, ეს იცოდეთ თქვენ და ეს თითქოს 
არაფერია, მაგრამ ჩვენს რესპუბლიკას ძალიან დაბლა დასწევს, ჩვენს ავტორიტეტსა 
და სუვერენიტეტს შელახავს და ამასაც უნდა გავუწიოთ ანგარიში.�

მერაბ ბერძენიშვილი: [...] მე მგონი ჩვენ სწორედ ვითარებიდან გამომდინარე 
უნდა ვაღიაროთ, რომ შეიქმნა რაღაცნაირი დაპირისპირებული ძალა, რომელსაც 

8. საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 136, ფურც. 7-58.
9.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 136, ფურც. 58-59.
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ძალა უნდა დავარქვათ და რომელსაც გარკვეული, მართლაც, რეალური საფუძველი 
აქვს. აი, ამ ძალის პოზიციებიდან და როგორც ჩანს, დროა უკვე თავი დავანებოთ, 
აი, ასეთ წინადადებებს, რომ წავიდეთ დიალოგზე, ველაპარაკოთ, ვილაპარაკოთ, ეს 
არის ამორფული საუბარი. შემომაქვს წინადადება, რომ წავიდეთ მოლაპარაკებაზე. 
ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ვიღაცას სერიოზულს 
ველაპარაკებით. ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ არც ერთ პიროვნებას, ვგულისხმობ 
სიტუაციას და იმ მასას, რომელიც აშკარად რეალური და რეალიზებული ძალაა დღეს. 
მოლაპარაკება სულ სხვა რაღაცაა. მოლაპარაკება ნიშნავს გარკვეულ შეთანხმებას. 
მოლაპარაკება ნიშნავს, რომ ჩვენ მივდივართ გარკვეული წინადადებებით. აი, ეს 
არის ჩემი კონკრეტული წინადადება.10

10.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწერა 130, ს. 136, ფურც. 59-60.
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

ჯ. ი. პატიაშვილის გამოსვლა მეცნიერებათა აკადემიაში 
1989 წლის 11 აპრილს

ძვირფასო მეგობრებო!

დღეს ჩემი უკანასკნელი გამოსვლაა. დღეს ჩემი უკანასკნელი გამოსვლაა თქვენ 
წინაშე. მე მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ და ვგრძნობ იმ დიდ ტვირთს, რომელიც 
მაწევს, როგორც მოქალაქეს, როგორც ქართველს, როგორც კომუნისტს, როგორც 
ხელმძღვანელს. რაოდენ სამწუხარო და მძიმეა ჩემთვის ამის თქმა, მაგრამ არ მაქვს 
მორალური უფლება, ეს არ მოგახსენოთ თქვენ, საქართველოს ინტელიგენციის 
საუკეთესო წარმომადგენლებს, ადამიანებს, რომელთა მიმართ პატივისცემა, 
სიყვარული ყოველთვის მქონდა და მაქვს. მე  გავიზარდე თქვენთან.

მაგრამ მდგომარეობა და შექმნილი სიტუაცია ისე წარიმართა, ისე წარიმართა 
საქმიანობაც, რომ ვერ ვმართეთ ის პროცესები, რომელიც უნდა იმართებოდეს. მე 
აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ შენიშვნებს, რაც აქ გამოთქვეს ჩემ მიმართ. ზოგიერთი 
გამონაკლისის გარდა იმიტომ, რომ ამის უფლება, ალბათ, უნდა გვქონდეს ჩვენ. 
დემოკრატია, საჯაროობა, რომელიც დაიწყო ქვეყანაში, სამწუხაროდ, არ წარიმართა 
იმდაგვარად იმის გამო, რომ დემოკრატია მაინც ცალმხრივად იყო და დღესაც ასეა. 

ჩემი მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ ვალდებულად ვთვლი თავს, ანგარიში 
ჩავაბარო. ეს ანგარიში არცთუ სასურველია ჩემთვის და ჩემი მომავალი თაობისთვის. 
მაგრამ გამოსვლა მინდა ისე წარვმართო, თუ გამომივა, რომ ავხსნა, რა მოხდა. რა 
არის მიზეზი, რასთან გვაქვს საქმე და ამხანაგებმა სწორად შეაფასონ დღევანდელი 
მდგომარეობაც, გუშინდელიც, 9 აპრილიც, ნოემბრის დღეებიც. ბევრმა აქ გამოსულმა 
ამხანაგმა, რომელმაც, რასაკვირველია, სწორი შენიშვნა მოგვცა და ბრალიც დაგვდო 
იმ ჯარების შემოყვანაში ნოემბრის დღეებში. ისინი ერთ-ერთი ინიციატორები 
იყვნენ, რომ ჯარი შემოსულიყო. მაგრამ მაშინ არ წავედით ამ გზაზე სხვადასხვა 
მიზეზის გამო. [...] ინიციატორები იყვნენ ჩვენი ინტელიგენციის წარმომადგენლები 
და კონკრეტულად განაცხადეს ჩვენს შეკრებაზე, რომელსაც ესწრებოდით 
თქვენ. ეს არაფერს არ იძლევა, არც მამართლებს, მაგრამ ჯარის შემოყვანა და იმ 
მდგომარეობის შექმნა გამოწვეული იყო იმ ექსტრემალური სიტუაციით, რომელიც 
შეიქმნა დედაქალაქში.

მაგრამ ამავე დროს აქ სწორად იყო დასმული საკითხი რესპუბლიკაში შექმნილი 
მდგომარეობის შესახებ, განსაკუთრებით მარტის ბოლოს, როცა აფხაზეთში საკმაოდ 
დაიძაბა ვითარება. პრაქტიკულად, ყველა ის ძალა, საშუალება, რაც დედაქალაქში 
იყო გადასროლილი, იყო აფხაზეთშიც, რათა არ მომხდარიყო ის, რაც, სამწუხაროდ,  
მოხდა თბილისში. აქ გამოსულმა ამხანაგებმა და ახალგაზრდა ჟურნალისტის სახით 
გამოვიდა ზაზა ქინქლაძე, რომელმაც ერთ სასწორზე, შეიძლება

სწორიც იყოს, მაგრამ მე არ ვეთანხმები, თქვენ დაიმახსოვრეთ უბრალოდ. გავა 
წლები და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, თუ მას სწორი შეფასება არ მიეცა, 
თუ ინტელიგენციამ არ წარმოიდგინა, არ დაინახა ის საშიშროება, რაც მოგველის, მე 
იმის თქმა არ მინდა, რომ ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს, ეს ტრაგედიაა, საუკუნის 
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ტრაგედია, რომელშიც, ბუნებრივია, აქ კი აღნიშნეს, მაგრამ გამოსვლა, რომელიც 
მქონდა, ვთქვი ჩემს პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ რა მიდის ეთერში, იქაც იყო 
ნაწილობრივ, შეიძლება იმდენი და იმ მოცულობის არა, როგორც ჩემს გამოსვლაში 
აღვნიშნე.

სწორად უნდა გამიგოთ, როგორც პიროვნებას და აქ იყო უკვე ერთი სიტყვა, 
ნათქვამი სიტყვა, რომ არ განმეორდება 56 წელიო, მაგრამ მგონი ახლა ეჭვი ეპარება 
ყველა იმას, რაც მე ვთქვი და მეც ეჭვი მეპარება. არა ჩემს ნათქვამში, არამედ 
მოქმედებაში და ახლაც ხმამაღლა ვაცხადებ. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დავალება, 
რომ დარბევა იმდაგვარად როგორც წარიმართა, არ უნდა ყოფილიყო. მოედანი 
უნდა დაკავებულიყო ყოველგვარი ბრძოლის გარეშე, ვინაიდან რესპუბლიკა 
პარალიზებული იყო ერთი კვირის განმავლობაში. არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, 
არც ერთ სახელმწიფოში ეს პროცესები იმდაგვარად არ ვითარდება, როგორც 
ჩვენთან, ჩვენს რესპუბლიკაში ჩამოყალიბდა. აქ დაასახელეს ბალტიისპირეთი, 
დაასახელეს კიდევ სხვა რეგიონები. ამხანაგებო, ასეთი თავაშვებულობა, ზუსტად 
ვლაპარაკობ, არ იფიქროთ, რომ რამეს გავურბივარ, პასუხისმგებლობას. ასეთი 
უსინდისო დამოკიდებულება კაცებისადმი, ხალხისადმი, ურთიერთობაშიც კი არც 
ერთ რესპუბლიკაში არ არის.

მინდა ზოგიერთ საკითხს ქრონოლოგიურად მივყვე, რომ კიდევ ერთხელ გითხრათ 
და დაგარწმუნოთ. ეს დარწმუნება ჩემს განწმენდას არ უშველის, იმიტომ, რომ ჩემი 
სინდისის წინაშე მართალი ვარ, მე ასე ვიცი, ასე მწამს. მაგრამ საჭიროა, რომ თქვენც 
იცოდეთ. შეცდომები, რომლებიც მოგვდის სამსახურსა და ცხოვრებაში, შეცდომებს, 
რომლებსაც ჩვენ შეფასებას არ ვაძლევთ, როცა ადამიანებს არ ვეუბნებით იმას, რაც 
უნდა ვუთხრათ პირდაპირ და ამის შემდგომ დასკვნა გავაკეთოთ და მათაც ირწმუნონ, 
რომ ეს პროცესები უნდა იმართებოდეს იმდაგვარად, როგორც საზოგადოებას 
სჭირდება.

ამხანაგებს ახსოვთ აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემა, დაასახელა 
აქ ქალბატონმა მარიკამ. მე ვეთანხმები მას, მაგრამ ის წერილი ჩვენთან არ იყო 
გამოგზავნილი და მისი შინაარსი, სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვიცოდით. მაგრამ, როდესაც 
18 მარტს  ლიხნში შეკრება ჩატარდა და ამ შეკრების შესახებ თქვენ იცით, როგორი 
დოკუმენტი იქნა მიღებული, აი, ამის შემდგომ უკვე აირია ყველაფერი და ჩვენ ვეღარ 
ვმართეთ ეს პროცესი იმის გამო, რომ სწორედ იმ არაფორმალურმა გაერთიანებებმა 
და წარმომადგენლებმა და ბუნებრივია, მთელმა საზოგადოებამ ეს საკითხი აიტაცა 
და ეს აბსოლუტურად სწორი და კანონზომიერია.

გაერთიანდა, მოხდა კონსოლიდაცია ყველა ძალების, გათიშულებიც, რომლებიც 
მათ ორგანიზაციაშიც იყვნენ და შემდგომ კი საზოგადოების ყველა ფენა ჩაერთო. 
ამხანაგებს ახსოვთ 25 მარტის მიტინგი, სანქცირებული ჩვენს დედაქალაქში. 
ალბათ, ბევრი თქვენთაგანი მონაწილეობდა და უნდა გითხრათ, რომ არა სხვა 
მიზეზები, სხვადასხვა, შეიძლება ითქვას სუბიექტური, ალბათ, ჩვენც უნდა მიგვეღო 
მონაწილეობა, მაგრამ განმეორება და პასუხი იქნებოდა ლიხნისა, ვინაიდან პარტიული 
ხელმძღვანელი, როცა მონაწილეობს ასეთ მიტინგში და ამავე დროს აქტიურ პოზიციას 
იკავებს, როგორც ყოფილმა პირველმა მდივანმა დაიკავა, ეს ყოვლად დაუშვებელი 
იყო. მიტინგის მონაწილეებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. მაგრამ მოხდა 
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

მეორე, სწორედ ის მომენტი, როცა მიტინგის მონაწილეთა უმრავლესობამ სწორად 
განსაზღვრა პოზიცია. მით უმეტეს, ცენტრალურმა კომიტეტმა შეფასება მისცა 
ლიხნში არსებულ სიტუაციას, მდგომარეობას. მთელი ეს ნაკადი, განსაკუთრებით იმ 
არაფორმალურ გაერთიანებათა ხელმძღვანელებისა, გამსახურდიას მეთაურობით, 
გამოემგზავრა ვითომდა გაზეთ “კომუნისტის” რედაქციაში შესასვლელად. მაგრამ 
ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხერხი იყო ხალხის წამოსაყვანად. მას შეუერთდა მეორე 
ჯგუფი. თქვენ უნდა იცოდეთ და დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ეს კიდევ 
განმეორდება, ამხანაგებო. წერეთლის ჯგუფი, დაახლოებით ათასი თუ ნაკლები 
რაოდენობით, გამოემართა მთავრობის სასახლის წინ.

ჩვენ ყველა ღონე ვიხმარეთ იმისათვის, რომ მთავრობის სასახლის წინ არ 
დაეკავებინათ ადგილი, რომელიც, ალბათ, არ იყო მისაღები და ალბათ, სწორიც არ 
იყო. მაგრამ მაინც ვერ შევძელით, ვერ შევძელით სხვადასხვა მიზეზის გამო. ამის 
შემდგომ მეორე დღეს, 26-ში უკვე არჩევნები იყო. ქვეყანაში ერთი კანონი მოქმედებს, 
განსაკუთრებით არჩევნების დღეს და გვქონდა თხოვნა, მუდარა. პირადად ვთხოვე 
და ველაპარაკე, ავუხსენი, რაც გინდოდათ მიტინგზე აფხაზეთთან დაკავშირებით, 
ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება და ნახავთ, რა გადაწყვეტილებებსაც  
მივიღებთ, უბრალოდ, დრო მოგვეცით. ყოველ შემთხვევაში, ექვსის თხუთმეტ 
წუთამდე ეს ხალხი არ დაიშალა. მოსინჯეს ძალები. გადის რამდენიმე დღე და 
აფხაზეთში ყოფნის დროს, რასაც ახლაც, ბუნებრივია, ისევ ბრალად მდებენ, რომ 
რატომ წავიდა იქ და რატომ ....რატომ ახლა. მე არავის ვხლებივარ. ჩემს სახლში 
წავედი, შევხვდი ხალხს და არა პირველ მდივანს,  ხალხს შევხვდი, ვისთანაც  მთელი 
რიგი საკითხები მქონდა გადასაწყვეტი და ახლაც მიმაჩნია, რომ შეხვედრები საკმაოდ 
სასარგებლო იყო, როგორც ქართული, ისე აფხაზეთის საზოგადოებისთვის.

29 მარტს რიგგარეშე სესია ჩატარდა. სესიაზე გამოსვლაში ნაწილობრივ გავეცი 
პასუხი იმ წერილის ყველა პუნქტს, რომლითაც აფხაზეთში შექმნილი დოკუმენტი, 
პრაქტიკულად, ჩვენ უარვყავით. ამავე დროს ცენტრალურ კომიტეტში გვქონდა ამ 
საკითხზე საუბარი აქ, ჩვენს სტუმართან, გიორგი პეტრეს ძე რაზუმოვსკისთან და 
ბუნებრივია, არავითარი განსაზღვრა, არავითარი გადაწყვეტა, რომელსაც ისინი 
ითხოვდნენ, არ მოხდებოდა და პრაქტიკულად, არარეალური იყო. მაგრამ ესეც არ 
გახდა საკმარისი. აქ გვესწრება, დავინახე ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე. ბატონმა ნიკომ,  
ეს იყო ალბათ დაახლოებით ღამის თერთმეტი საათი, მთხოვა, რომ შევხვედრილიყავი. 
ურთიერთობა არაფორმალურია თუ ფორმალური, ყველასთან სურვილი მქონდა, 
მაგრამ დრო არ იყო, ვინაიდან ისეთი პრობლემები წამოიჭრა ჩვენ წინაშე და მთხოვა, 
მისი თანდასწრებით შევხვედროდით გამსახურდიას და კოსტავას. შეხვედრა შედგა. 
შეხვედრის დროს, მგონი შევთანხმდით, რომ მიტინგების ჩატარება დღევანდელ 
დღეს ისევ და ისევ დააპირისპირებდა მხარეებს, ვინაიდან აფხაზეთში მყოფი 
ხელმძღვანელები მთხოვდნენ, რომ მიტინგები არ გაგრძელებულიყო. მთხოვეს, რომ 
9 აპრილამდე მოეცა დრო, საშუალება, რომ მიტინგები არ ჩატარებულიყო. ბატონი 
ნიკო დამეთანხმება.

იყო რაღაც შენიშვნები, თავიანთი წინადადებები, რომლებიც ჩვენ მიერ არ იქნა 
მიღებული და მგონი ადამიანურად დავშორდით, რომლებსაც ბევრი დიდი სხვაობა 
არ აქვთ იმ სხვადასხვა პრინციპულ საკითხებზე, რომლებიც ადრე ჰქონდათ. მაგრამ 
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9 აპრილი

სამწუხაროდ მოხდა ის, თქვენ უნდა იცოდეთ, რაც მოხდა 9-ში, ეს უბედურება 
არ მაქვს მხედველობაში, ეს იყო რაღაც გაუგებარი უბედურება, რომელზეც 
პასუხისმგებლობას ჩვენ არ ვიხსნით, მე არ ვიხსნი პირადად, მაგრამ ის საგაფიცვო 
კომიტეტის საქმიანობა, ის დიდი საბოტაჟები, რაც თბილისშია, ეს ყველაფერი 
დაგეგმილი იყო, მაგრამ მოგვიანებით. და როდესაც აფხაზეთის პრობლემაზე 
საუბარი უკვე შეწყდა, მეორე ფრთამ, წერეთლისა და ჭანტურიას სახით, ეროვნულ-
დემოკრატიული ე.წ. პარტიის წარმომადგენლებმა, წამოსწიეს ის ანტისაბჭოთა, 
ანტისახელმწიფოებრივი ლოზუნგები, რომელსაც მე ვაცხადებ კატეგორიულად, 
ვაცხადებ როგორც კომუნისტი და მოქალაქე, თუ ჩვენ ამ მოძრაობას დავუშვებთ 
იმდაგვარად, როგორც მათ აქვთ წარმოდგენილი, ეს დამღუპველი იქნება, უფრო 
უარესი იქნება. შეიძლება ზოგიერთმა თქვას, რაც მოხდა, ამაზე მეტი რა უნდაო. 
მართალი ბრძანდებით.

ლოზუნგებთან იყო მოქმედება, ხალხო. მოქმედება, რომლის წინააღმდეგ ჩვენ 
ვერ გავაწყეთ ვერაფერი. ესეც, ალბათ, ჩვენი სისუსტის ბრალია. მაგრამ ამავე 
დროს ბევრი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. ისიც, რომ ასეთი საკითხები ისევ და ისევ 
მოლაპარაკების ხაზზე გვინდოდა გადაგვეწყვიტა. დაიკავეს მთავრობის სასახლის 
წინ მოედანი და კარგად იცით, პრაქტიკულად, ერთი კვირის განმავლობაში, 
პარალიზებული იყო მთელი ჩვენი ცენტრი, დედაქალაქისა და მთელი რესპუბლიკური 
ორგანოები.

ახლა დგას საკითხი. ჩვენთან შეხვედრის წინა დღეებში გამსახურდიამ და 
სამწუხაროდ ჩვენი ინტელიგენციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა  ხელი შეუწყო ამ 
პროცესს, თქვენ ესეც უნდა დაიმახსოვროთ, ვინაიდან ამას მე იმიტომ მოგახსენებთ, 
რომ ყველაფერი ისე თვალთმაქცურად გაკეთდება, როგორც ზოგიერთი აკეთებს. 
სიმართლე მაინც გამოჩნდება. გადაუხადეს იუბილე უნივერსიტეტში, აქ ბრძანდებით 
უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომელმა თქვენგანმა აღიმაღლა ხმა, როდესაც 
ივანე ჯავახიშვილის იუბილე, ვიმეორებ, არ გადაუხდია უნივერსიტეტს იმდაგვარად, 
ჩვენდა სამწუხაროდ, გადაუხადეს იუბილე და სამი-ოთხი საათის განმავლობაში 
ვითომ თავმდაბლურად დამთავრდა ამით. მერე საგანგებო ლექცია თუ ლექტორს 
იწვევენ უმაღლეს სასწავლებელში,  აძლევენ აუდიტორიას, არა სააქტო დარბაზს და 
ეს ყველაფერი აზვირთდა ისე, რომ პროცესი  უკვე უმართავი იყო და სწორედ იმ 
დღეს მქონდა შეხვედრა, როდესაც წარმოვიდგინე, რომ ეს კაცი უკვე ალბათ ნახავს 
საშუალებას, რომლითაც ვიმოქმედებთ ერთად ჩვენი საერთო-სახელმწიფოებრივი, 
თუ გნებავთ ეროვნული საკითხების გადასაწყვეტად.

მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს არ მოხდა.
ამხანაგებს ახსოვთ ის აქტივები, რომლებიც ტარდებოდა, როგორც ჩანს, 

უშედეგო აქტივები, ესეც ჩვენი ბრალია. ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ამხანაგებს 
ვთხოვდი, როგორმე აგვეცილებინა თავიდან მთავრობის სასახლის წინ მიტინგების 
ჩატარება. საქმე ისაა, რომ საზოგადოებაში ასეთი აზრი შეიქმნა, გამსახურდიას 
იუბილე გადაუხადეს, საჯარო ლექცია მოუწყვეს, ამავე დროს მთავრობა რომ ასე 
თავისუფლად, თვითონ  უწყობს ხელს ამ მიტინგების ჩატარებას. ვთხოვე და ავუხსენი 
ამხანაგებს, ნებისმიერ ადგილზე გადაბრძანდით – გამარჯვების,  ახალგაზრდობის, 
ალექსანდროვის ან ქვევით, კომუნარების ბაღში გააგრძელეთ ეს მიტინგები. 
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

არავითარ შემთხვევაში ყურად არ იღეს ეს. ამავე დროს ამხანაგებს ახსოვთ ისიც, 
რომ რეზო ჩხეიძემ, რომელიც ესწრებოდა ჩვენს შეკრებას, გავაფრთხილე. მესმის, 
ის, რაც მოხდა, მართალია, მთავრობის ის კომისია შეიძლება არ უნდა სწავლობდეს 
ამ საკითხს და მე ვეთანხმები, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი კომისია, რომელშიც 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან იქნებიან თქვენი წარმომადგენლები და 
ობიექტურად შეისწავლიან, რა მოხდა, როგორ იყო, მაგრამ ამ კომისიის შექმნამდე 
გვქონდა ასეთი სურვილი, რომ კიდევ გამოგვენახა საერთო ენა მათთან. რეზო 
ჩხეიძე და მგონი ბატონი ლალიც ბრძანდებოდა  ამ კომისიაში და როცა გამოვიდა და 
განაცხადა, აბსოლუტურად სწორი შენიშვნები მოგვცა, შეიძლება გამომრჩეს კიდევ, 
ვერ დავასახელო, ვახტანგ გოგუაძე იყო, მგონი. ვთხოვეთ და ავუხსენი. ნებისმიერ 
დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი რაოდენობით, ცენტრალური კომიტეტი 
იქნება თუ სხვაგან, მზად ვარ შევხვდეთ და ვისაუბროთ, რა პრობლემებია ისეთი, 
რომ მთავრობის სასახლიდან გავიყვანოთ, მივცეთ საშუალება ხალხს,  ნორმალურად 
იმუშაონ და მივცეთ საზოგადოებას ასეთი უფლება, რომ ჩვენს რესპუბლიკაში 
ხელმძღვანელობას რაღაც უფლება აქვს. დამპირდნენ ამხანაგები.  ღამის 12 საათზე 
პასუხს ველოდებოდი. ამან, პრაქტიკულად, არავითარი შედეგი არ გამოიღო ამან.

ახლა აქ ითქვა ისიც, რომ როცა ასეთი მძიმე მდგომარეობაა, ნუთუ, 
პირველი მდივანი, რომელიც ვალდებულია და პასუხისმგებელია რესპუბლიკაში 
არსებულ მდგომარეობაზე....... რატომ არ გამონახა დრო და საშუალება მიტინგის 
მონაწილეებთან შეხვედრისათვის, რომლებიც იქ ბრძანდებოდნენ.

აქტივი, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ამხანაგებს ახსოვთ, ვთხოვე ბიუროს 
წევრებს, რომ ყველა ჩავიდეს, შევხვდეთ, გვქონდეს საუბარი და ამავე დროს მზად 
ვარ და ვემზადებოდი მიტინგის მონაწილეებთან შესახვედრად.

მაგრამ, როგორც ყოველთვის ხდება, წერეთელმა მიტინგზე განაცხადა, 
მთავრობა  ჩვენთან შეხვედრას ითხოვს და ჩვენ უარს ვამბობთ მათთან შეხვედრაზე, 
მათთან ჩვენ არაფერი გვაქვს სა....... განაცხადეს მეორეც, რომ საქართველოს 
მთავრობასთან არაფერი გვაქვს მოსალაპარაკებელი, უნდა მოველაპარაკოთ 
კრემლს. სარქისი დავინახე, მინდა, გავიხსენო შეხვედრა 23 მარტს, რომელიც 7 საათს 
გაგრძელდა, რაც....... გვქონდა ჩვენ საუბარი.

ამით იმის თქმა მინდა, რომ დიალოგი არ გამოვიდა, მე არ ვიხსნი ჩემს 
პასუხისმგებლობას, მაგრამ დიალოგზე გამოსვლა, როგორც მათ აქვთ წარმოდგენილი, 
ან როგორც თქვენ გაქვთ, არც მათ უნდოდათ. შემდეგ, როდესაც კონკრეტულად 
მივიდნენ ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან და უთხრეს კიდევ ერთხელ, საბოლოოდ, 
მძიმე მდგომარეობაა, საჭიროა შეხვედრა ისევ და ისევ ხელმძღვანელობასთან. 
ჩვენ მათთან არავითარი საქმე არ გვაქვს. უარი თქვეს. და რაც ყველაზე მთავარია, 
შეხვედრა შეიძლება არ გინდოდეს, მაგრამ ის რეზოლუციები, ის გადაწყვეტილებანი, 
რაც მიიღეს, ალბათ, გამოქვეყნდება. ბევრი თქვენგანისთვის, ალბათ, ცნობილია, თუ 
ის მისაღებია, მაშინ მე ძალიან დიდი შეცდომა დამიშვია. მაგრამ ახლაც ვაცხადებ, ის 
გადაწყვეტილებანი, რაც მიიღეს, მიუღებელია ჩვენი წყობისათვის და რაც ყველაზე 
მთავარია, ხვალინდელი დღისათვის. როდესაც  სხვადასხვა ქვეყანას მიმართავენს, 
როცა იქმნება დამოუკიდებელი და ამავე დროს დამოკიდებული საქართველო 
თავისთავად იმდაგვარად არა როგორც ზოგიერთს აქვს წარმოდგენილი, რომელსაც 
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9 აპრილი

გარდა სხვა უფლებებისა აქვს [ომ]ონის ჯარების შემოყვანისა და იმ ჯარების 
საშუალებით წესრიგის დამყარება, ჩვენდა სამწუხაროდ, შედეგი, რომელიც მივიღეთ. 
ვიცი, ახლა ყველა აქ ტრიალებს, ეს რეაქციას გამოიწვევს თქვენშიც, მაგრამ აუქმებს 
საბჭოთა ხელისუფლებას, კომუნისტებს და მე არ მინდა ახლა ეს დეტალები თქვენ 
მოგახსენოთ, ვინაიდან, ჯერ ერთი, ძალიან ვღელავ და გარდა ამისა, ალბათ, ის 
მომავალში იქნება თქვენთვის ცნობილი.

მინდა ერთი რამ მოგახსენოთ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, იმის 
თქმა არ მინდა, რომ რაღაც განსაკუთრებული გამიკეთებია ან შემიქმნია. არასოდეს 
არავითარი პრეტენზია არ მქონია, აქ გვესწრებიან ჩვენი ქვეყნისა და პარტიის 
ხელმძღვანელობის წარმომადგენლები,  აქ არის ედუარდ ამბროსის ძე, რომელთანაც 
მე გავიზარდე და რომლის ხელმძღვანელობითაც ვმუშაობ. კარიერისტული გრძნობა 
არასოდეს მამოძრავებდა, არც მამოძრავებს და მით უმეტეს დღეს ამაზე ზედმეტია 
ლაპარაკი. მე ვგრძნობ ჩემს პასუხისმგებლობას, მაგრამ გული მწყდება, რომ 
მივდივარ ისეთ დროს და იმ მომენტში, როდესაც შემეძლო უფრო მეტი გამეკეთებინა 
არა პირადი ბედნიერებისთვის, არამედ მომავლისათვის. 

ახლა აზვირთდა და აბსოლუტურად სწორად. არ იფიქროთ, რომ ვინმეს მიმართ 
რაიმე სასაყვედურო მაქვს, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ბრძოლა საკმაოდ 
მძიმეა, რთულია. ზოგ შემთხვევაში ბრძოლა არასწორი გზებითაც ხდება. ალბათ და 
ალბათ კი არა, შეცდომები ჩვენც გვქონდა ამ ურთიერთობაში. მე ვცდილობდი, რომ 
ჩვენს ინტელიგენციასთან, ახალგაზრდობასთან და საერთოდ, საზოგადოებასთან 
უკეთესი კავშირი მქონოდა. მაგრამ ამასაც მოგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი წლის 
განმავლობაში  პირადად მე ნორმალური მუშაობის პირობები არ მქონდა, მთელი 
ძალა, უფლება და საშუალება რაც მქონდა, გადასული იყო მხოლოდ და მხოლოდ 
იმაზე, რომ არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა. ამიტომ დღევანდელი დღე ესაა გლოვის 
დღე ქართველი ერისათვის, ქართველი კაცისათვის, თითოეული ოჯახისათვის. ეს 
გლოვა ჩემთვისაცაა და ამიტომ სწორად უნდა გამიგოთ ყველაფერი.11

11.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ.14, აღ. 130, ს. 130, ფურც. 33-42.
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ამხ. ე. ა. შევარდნაძის გამოსვლა მეცნიერებთან შეხვედრაზე 

/11.04.89 წ./

[...] ამხანაგებო! პირველი რიგის ამოცანა – წესრიგია. მგონი, ბატონი ლალი 
ამბობდა, რომ ჩვენ იმით არ ვიწყებთ, რითაც უნდა ვიწყებდეთ. რა იქნება ხვალ, რა 
მოხდება ხვალ და რა გველოდება ხვალ. ბევრ რამეში არ გეთანხმებით. ჩვენ ხშირად 
საინტერესო დიალოგი გვქონდა  და ახლაც შემიძლია ბევრ რამეზე გიპასუხოთ. 
გეთანხმებით იმაში, რომ კულტურის ძეგლების დაცვა თქვენ ბრჭყალებით 
გამოგლიჯეთ ვიღაცას, თქვენ არ ხართ მაგაში მართალნი, როგორ გეკადრებათ, 
საქართველო იყო პირველი რესპუბლიკა, რომელმაც ხმა აიმაღლა, რომელმაც 
სპეციალური, სამეცნიერო, საწარმოო ორგანიზაციები შექმნა იმისათვის, რომ 
კულტურის ძეგლები დაეცვა, ვისი ინიციატივა იყო ეს? ვინ გააკეთა ეს? ეს სხვა 
საკითხია. ეს წვრილმანია ყველაფერთან შედარებით, რაც თქვენ თქვით. ჩვენ 
ვიფიქროთ, ხვალ რა იქნება. ამიტომ დღეს უმთავრესი ამოცანა  და ჩემი უმთავრესი 
მიზანი თქვენთან მოსვლისა და მინდა გავიმეორო ეს ამხანაგი გორბაჩოვის სახელით, 
რომ რესპუბლიკა, მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, უბედურებისა, რაც ჩვენ თავს 
დაგვატყდა, დავამშვიდოთ. ორშაბათიდან უნდა შევუდგეთ ცხოვრებას. ეს საშინელება 
მოვიცილოთ, საშინელი სურათი, რაც ახლა საქართველოში და თბილისშია. მეორე 
საკითხი, ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა არის გამოძიება. შეიძლება ცოტა ისეთი 
დევალირებული სიტყვაა, გამოძიება ხანდახან წესიერიცაა და სწორი და ხანდახან 
იცით, როგორიც არის. მიზეზების დადგენა, ძალიან რთული პროცესია. ჩვენ, აქ 
ჩამოსულები, ორი დღეა რაც აქ ვართ, ყოველ დილით ინტრიგებით, ამხანაგებს 
ვუსმენთ. უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო ცხელი გულია საჭირო, არამედ ცივი 
გონებაც იმისათვის, რომ დაისვას ზუსტი დიაგნოზი, ყველაფერს მიეცეს ზუსტი 
შეფასება. იყო თუ არა სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ 
დემონსტრაცია დაშლილიყო. ერთ-ერთი უმთავრესი პასუხი. ამას რომ პასუხი 
გავცეთ, ალბათ, უნდა გავაკეთოთ იმის ანალიზი, რა ხდებოდა იქ, რა იყო იქ, რა 
სახე ჰქონდა იმ ყველაფერს, როგორი ხასიათისა იყო ეს ყველაფერი. გულახდილად 
გეტყვით, თუ ეს იყო ანტისაბჭოთა, ანტისახელმწიფოებრივი დემონსტრაცია, 
რომელიც დღეს შეიძლება ნახევარი საათის შემდეგ მთავრობის სასახლეში შეიჭრან, 
დაარბიონ იქაურობა და ა.შ. ხელისუფლება, ალბათ, იძულებული იქნება მიიღოს 
გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ეს აღიკვეთოს და ეს არ იქნას დაშვებული. 
მაგრამ იყო თუ არა ამის საფრთხე, ამას  შეფასება უნდა. ამას უნდა გამოძიება, ამას 
უნდა დაკითხვა, მაგრამ  ჩვენ რომ ეჭვი არ გვეპარებოდეს და ჩვენს ხალხს რომ ეჭვი 
არ ეპარებოდეს იმაში, რომ ყველაფერი ჩატარდება ობიექტურად, სამართლიანად, 
მათ შორის იმ ხალხის მიმართ, რათა გამოძიება ჩატარდება ვისი გვარებიც იყო 
დასახელებული, მე არ მინდა გავიმეორო, ასევე ობიექტურად, სამართლიანად, 
ამიტომ მე თქვენ გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თქვენ პროფესიონალები არ იქნებით 
და გამოძიებას ვერ ჩაატარებთ. მაგრამ შევქმნათ ისეთი საზოგადოებრივი საბჭო, არ 
ვიცი, ეს აკადემიაში იქნება არჩეული თუ სხვაგან, შეიძლება დახურული კენჭისყრითაც 
აირჩიოს ყველაზე ავტორიტეტული, ყველაზე სანდო ამხანაგებისა, მოვუსმენთ 
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ხალხს, ჩვენ თანახმა ვართ, რომ ამხანაგების კონტროლით ჩატარდეს გამოძიება. 
და მასთან იქნას განხილული ყველა დასკვნა, რომელსაც გამოიტანს გამოძიება. ეს, 
სხვათა შორის, თქვენი იდეა არ არის. ეს აზრი გუშინ გამოითქვა ინტელიგენციასთან 
შეხვედრის დროს, რომ იქნებ გამოძიების ამ ეტაპზე, თუ ადვოკატთა შორის არის 
ვინმე და მე ვიცი რამდენიმე გვარი, რამდენიმე ადამიანს ვიცნობ პირადად, პატიოსანი, 
წესიერი ხალხი, ავტორიტეტული, ახლავე ჩაერთოს და ახლავე თვალყური ადევნოს 
იმას, რომ გამოძიება მიდიოდეს სამართლიანად და სწორად. [...] აქ 56 წელი ახსენეს. 
ზეპირად ვიცი ის დოკუმენტები, რომლებიც შედგა და იქ ზოგიერთი ისეთი რამ არის 
ნათქვამი, რომ მე დღესაც მრცხვენია. მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, ეს ტრაგედია 
დარჩება სამუდამოდ ჩვენი ხალხის მეხსიერებაში, მომავალი თაობების მეხსიერებაში, 
მაგრამ ჩვენმა თაობებმა ის მაინც უნდა შეძლონ და ის უნდა გააკეთონ, რომ ჩვენ 
არ შეგვრცხვეს ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების წინაშე, 10 წლის შემდეგ, 20 
წლის შემდეგ, რომ შევქმენით ისეთი დოკუმენტი, რომელსაც მომავალი თაობა არ 
დაუჯერებს. ეს არ უნდა მოხდეს და არც მოხდება. [...] მე მინდა დავამთავრო ამით. 
მე მივმართავ დღეს საქართველოს. ავიყვანოთ საკუთარი თავი ხელში. გავმაგრდეთ, 
მოვძებნოთ საშუალება იმისათვის, რომ შევხვდეთ ჩვენს ახალგაზრდობას. მგონი, 
გვაქვს სინდისი და უფლება, ველაპარაკოთ მათ ღირსეულად და გავაკეთოთ ისე, 
რომ ამ ორ სამ დღეში მოვიყვანოთ აჟურში ჩვენი დედაქალაქი, ჩვენი რესპუბლიკა და 
მოვიცილოთ ის, რაც ჩვენ ყველას გვაწუხებს. იმ ხალხსაც და არმიას თავისი ამოცანა 
აქვს და ყველაზე დიდი ....... ყველაზე დიდი ტანჯვა და უბედურება.......ყველაზე 
დიდი ტანჯვა მის ცხოვრებაში, როგორც თვითონ დღეს თქვა, ეს არის ის, რასაც მე 
დღეს ვაკეთებ. არც ომის დროს გადამიტანია, არც სხვა პერიოდებში, ავღანეთშიც 
იყო, სხვაგანაც იყო, არსად ამის მსგავსი არ განმიცდია, რასაც დღეს განვიცდი. 
იმიტომ, რომ ეს დღეს უჩვეულო მისიაა. ალბათ, არსებობს რაღაც სამართლიანობის 
ელემენტი, უნდა არსებობდეს. მე თქვენ გითხარით ყველაფერი, რასაც ვფიქრობ, 
გითხარით აბსოლუტური სიმართლე და გაძლევთ პირობას, მთელ საქართველოს 
ვაძლევ პირობას, პოლიტბიუროს სახელით, რომ გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ 
სიმართლეს.12

12.  საქ. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწ. 130, ს. 130, ფურც. 15-22.
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საქართველოს კპ ცკ-ს
ინფორმაცია ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარი მოვლენების 

სამედიცინო შედეგების შესახებ13

დღევანდელი დღის, 1989 წლის 21 აპრილის მდგომარეობით იმ პირთა საერთო 
რაოდენობამ, რომლებმაც მიმართეს სამედიცინო დახმარებისთვის, შეადგინა 974, სულ 
ჰოსპიტალიზებული იყო 310. დღევანდელი დღისთვის ქ. თბილისის 13 სტაციონარში 
იმყოფება 92 ავადმყოფი. ავადმყოფთა ყველაზე დიდი რაოდენობა  სამკურნალოდ 
იმყოფება რესპუბლიკურ ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში – 53, მათგან 29 
არის დიაგნოზით – უცნობი გაზით მოწამვლა, დანარჩენი ავადმყოფები იმყოფებიან 
ქალაქის №1, 9, 8, 7, №6 ბავშვთა, ბავშვთა რესპუბლიკურ, ტრავმატოლოგიის, 
ქირურგიის, ნევროლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების კლინიკებში და 
ა.შ.

9 აპრილის შემდეგ საქართველოს სსრ ჯანდაცვის სამინისტროს სამკურნალო 
დაწესებულებებს დაშავებულები მიმართავდნენ, ძირითადად, მოწამვლის მიზეზით. 
ამ პირთა ამბულატორიული მიღებისათვის რესპუბლიკის ცენტრალური კლინიკური 
საავადმყოფოს პოლიკლინიკურ განყოფილებაში შექმნილი იყო 3 ტოქსიკოლოგიური 
კაბინეტი. დაშავებულთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად მობილიზებული 
იყო რესპუბლიკის ყველა წამყვანი სპეციალისტი, ორგანიზებული იყო ავადმყოფთა 
ყოველდღიური კონსულტაცია სპეციალისტების, მ.შ. სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროდან 
მოვლინებულთა მიერ.

იმ დაშავებულთა მკურნალობისას, რომლებსაც აღენიშნებოდათ ბლაგვი 
საგნებით მიყენებული ჭრილობები და ტრავმები, განსაკუთრებულ პრობლემებს ად-
გილი არ ჰქონია. სიძნელეებია იმ პირთა მკურნალობისას, რომლებსაც აღენიშნებათ 
ქიმიური დაზიანება.

10.04.89-დან თბილისში მუშაობდა სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს პრო-
ფპათოლოგიის ჰიგიენის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კლინიკური განყო-
ფილების გამგე პროფ. ი. ი. მუსეიჩუკი და მწვავე მოწამვლების მკურნალობის 
საკავშირო ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მედ. მეცნ. კანდიდატი მ. 
მ. ფოცხვერია, შემდგომ მათ შეუერთდა მწვავე მოწამვლების საკავშირო ცენტრის 
ხელმძღვანელი პროფ. ა. ლუშნიკოვი.

მოცემულ ეტაპზე სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ, ძირითადად, მოწონებულია 
მკურნალი ექიმების მიერ გამოყენებული მკურნალობის სქემა.

გრძელდება ქიმიური აგენტების ძიება, რომლებიც იწვევს სამოქალაქო მო-
სახლეობის მასობრივ მოწამვლებს.

საქართველოს სსრ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე
ნ. ვ. უზნაძე

13.  საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს სხდომის ოქმი №125, 21 
აპრილი 1989 წელი, შსს არქივი, II განყ.,  ფ. 14, აღწ. 130, ს. 41, ფურც. 8-9.
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საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის
 პლენუმის  #14 ოქმი 

1989 წლის 14 აპრილი1

ჯ. ი. პატიაშვილი:

ძვირფასო ამხანაგებო!

პოლიტიკური ვითარება რესპუბლიკაში უკიდურესად გამწვავდა და თქვენ იცით, 
რაც მოხდა 8-დან 9 აპრილის ღამეს. იყო დიდი მსხვერპლი. და დღეს პლენუმზე, ამ 
მოვლენების დეტალური ანალიზის გარეშე, ვინაიდან, ბუნებრივია, ეს მომავალში 
გაკეთდება, მე, როგორც ცენტრალური კომიტეტის წევრი და როგორც ცენტრა-
ლური კომიტეტის პირველი მდივანი, პასუხს ვაგებ მომხდარის გამო. ახლა პირადად 
მინდოდა ინფორმაცია მიმეწოდებინა ცკ-ის წევრებისათვის, ვინაიდან რაც მოხდა, 
ძალზე ტრაგიკულია ყველა ჩვენგანისათვის, განსაკუთრებით რესპუბლიკის ხელმ-
ძღვანელთათვის. ეს შემთხვევა ღირებულებას უკარგავს ჩვენი საზოგადოების 
გარდაქმნასაც, დემოკრატიზაციასაც, ამ შემთხვევამ აჩვენა იმ ძალისხმევათა არაეფ-
ექტურობა, რომლებიც ხორციელდება ვითარების სტაბილიზაციის მიზნით. 

აქ დამსწრე ამხანაგებს კარგად ახსოვთ ის ღონისძიებები, რომლებიც ჩვენ 
მივიღეთ ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს სხდომებზე, ცენტრალური კომიტეტის 
პლენუმებზე, აქტივის შეკრებებზე, მაგრამ, სამწუხაროდ, მათი რეალიზაცია არ 
მოხდა და შეიძლება ითქვას, მათ არ მოგვცეს შედეგი.

დღეს მსურდა მომეხსენებინა საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის პლენუმისთვის, 
რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ შექმნილ სიტუაციასთან დაკავში-
რებით, განხილული იყო ბიუროს სხდომებზე, მათ შორის ბოლო გადაწყვეტილებებიც 
–  სხდომაზე თავდაცვის საბჭოს წევრთა და ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს ზოგი-
ერთის წევრის მონაწილეობით.

ვინაიდან მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო რთულდებოდა და თითოეული 
ჩვენგანი გრძნობდა, რომ ხიფათი იზრდებოდა (მაგრამ ჩვენ ახლა ამაზე არ 
ვსაუბრობთ, ვინაიდან, ალბათ, საჭიროა იმის ანალიზი, რაც მოხდა და რაც დღეს 
ხდება),  საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა და ბიურომ მიიღეს 
გადაწყვეტილება წესრიგის დამყარებისა და ჯარის შემოყვანის შესახებ.

ბუნებრივია, რომ ოპერაციაც, რომელიც დაინიშნა (ეს ჩვენთვის სავალალო 
ოპერაციაა), ისიც შეთანხმებული იყო რესპუბლიკის კომპარტიის ცენტრალურ კომი-
ტეტთან.

ახლა ბევრს სურს თავის გამოსვლებში და არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ დასავ-
ლეთშიც, ყველა ეს საკითხი დაუკავშიროს ცენტრს, მოსკოვს, სკკპ ცკ-ს. ვაცხადებ 
– ეს არ არის სწორი, რადგან ეს საკითხები გადაწყდა აქ, თბილისში, ჩვენი კონსტიტუ-
ციის მოთხოვნების შესაბამისად.

(რეპლიკა დარბაზიდან: „სირცხვილი!”)

1. შსს არქივი, II განყ., ფ. 14, აღწ. 130, ს. 1ა.
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დიახ, შედეგი სამარცხვინოა. ჩვენ ვამბობთ ამის შესახებ. მაგრამ ამასთან ერთად 
მინდოდა მომეხსენებინა თქვენთვის, რომ საეჭვოა რომელიმე ჩვენგანს ეფიქრა, შედე-
გები ასეთი ტრაგიკული თუ იქნებოდა. ჩემი აზრით, არც ერთ ჩვენგანს, აქ დამსწრეს, 
ბუნებრივია, პირველ რიგში მე, არავითარ შემთხვევაში არ მქონდა ასეთი ვარაუდი. 
მაგრამ მოხდა უბედურება, დიდი მწუხარება, სახალხო უბედურება, საერთო უბედ-
ურება, რაზეც პირადად მე ვაგებ პასუხს.

ამიტომ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პლენუმზე შემო-
მაქვს წინადადება: არ მაქვს მორალური უფლება, ვუხელმძღვანელო რესპუბლიკის 
პარტიულ ორგანიზაციას. გთხოვთ, გამათავისუფლოთ საქართველოს კპ ცკ-ის 
პირველი მდივნის მოვალეობისგან და გამიყვანოთ ბიუროს შემადგენლობიდან.

ბ. ვ. ნიკოლსკი:
[...] ცკ-ს ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება, პლენუმზე განსახილველად გამოიტ-

ანოს წინადადება ამხ. ჯ. ი. პატიაშვილის ცკ-ის პირველი მდივნისა და საქართველოს 
კომპარტიის ცკ-ის ბიუროს წევრის მოვალეობებისგან გათავისუფლების შესახებ.  ამ 
წინადადებას ვაყენებ კენჭისყრაზე. გთხოვთ, ასწიოთ ხელი.

(ხმები დარბაზიდან: „მოდით, მოაწყვეთ გამოსვლები!”).
ვ. ი. ლენინის ცენტრალური მუზეუმის თბილისის ფილიალის დირექ-

ტორის, ფ. მახარაძის რეპლიკა ადგილიდან: 
[...] მიეცით სიტყვა საქართველოს კომპარტიის ცკ-ის წევრებს, ცკ-ის წევრობის 

კანდიდატებს, სარევიზიო კომისიის წევრებს.
(რეპლიკები: „სწორია!”, „სწორია!”).
[...]
ბ. ვ. ნიკოლსკი: 
[...] შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა აქ მსხდომს, ისევე, როგორც ბიუროს წევრებს, 

გული სტკივათ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ.
საქართველოს სსრ სახალხო განათლების მინისტრის მოადგილის, ნ. ვ. 

გურგენიძის რეპლიკა ადგილიდან: 
დიდ ბოდიშს ვიხდი. არ ვიცი გტკივათ თუ არა გული, მაგრამ როცა ტრაგედიის 

შემდეგ თქვენ აქ მოხვედით, არავითარი თანაგრძნობა არ გამოგიხატავთ, ახლა კი  
პლენუმი მიგყავთ. არ შეიძლება, ეს პლენუმი თქვენ რომ მიგყავდეთ.

(ხმაური დარბაზში).
[...]
ჟურნალ „საქართველოს კომუნისტის” რედაქტორის, ვ. ვ. კეშელავას 

რეპლიკა ადგილიდან: 
მიმაჩნია, რომ შექმნილ სიტუაციაში ჩვენ მოკლედ მაინც უნდა გამოვხატოთ 

ჩვენი აზრი [...] ამ საშინელ ტრაგედიაში, მისი სისხლიანი შედეგით, მხოლოდ ჯუმბერ 
ილიას ძე პატიაშვილი არ არის დამნაშავე.

(ხმაური დარბაზში. შეძახილები: „სწორია!”).
[...]
ფ. მახარაძე – ვ. ი. ლენინის ცენტრალური მუზეუმის თბილისის ფილი-

ალის დირექტორი:
[...] ჩვენ ყველამ მხარი დავუჭირეთ მოსაზრებას ჯარის შემოყვანის შესახებ, 
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მაგრამ ეს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მათ დაეცვათ წესრიგი, ისინი კი მხეცებივით 
მოიქცნენ, თითქოს  დიდხანს ისხდნენ ჩაკეტილ გალიაში. 

[...] ამ დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ჩვენი მილიცია – ჭეშმა-
რიტად სახალხოა, ის ნამდვილად იცავდა ჩვენს შვილებს. რომ არა ისინი, მსხვერპლი 
გაცილებით მეტი იქნებოდა. მადლობა მათ ამისთვის. [...]

ირაკლი აბაშიძე – პოეტი-აკადემიკოსი:
[...] ახლა ყველაფერი მივაწეროთ ამხ. პატიაშვილს და ვთქვათ, რომ ეს მან  

დარეკა და გამოიძახა ჯარი ქ. გორკიდან... არ მგონია, რომ ყველაფერი ხდებოდა ასე 
მარტივად. ცხადია, ამ გადაწყვეტილების შემუშავებაში ბიუროს ყველა წევრი მონაწი-
ლეობდა. ამასთან, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ისიც, რომ არავინ იცოდა მსგავსი 
ნაწილების არსებობის შესახებ. 

[...] ცხადია, მათაც, ვინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დახმარების აღმოსა-
ჩენად  არმიისთვის მიემართა, ალბათ, არ იცოდნენ, რომ მსგავსი რამ მოხდებოდა. ეს 
დიდი ბოროტებაა, რომელიც მოხდა ყველა ჩვენგანის გამო. [...]

გ. ლორთქიფანიძე – საქართველოს თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის 
გამგეობის თავმჯდომარე:

[...] პირადად მე ვთვლი, რომ ჯარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩარეულიყო 
ამ საქმეში. დავუშვათ, მიღებული იყო გადაწყვეტილება ქალაქში ჯარის შემოყვანის 
შესახებ, მაგრამ რატომ არ იყო დაცული ელემენტარული  პირობები მოცემულ 
შემთხვევაში? წინასწარ რატომ არ იყო გამოცხადებული კომენდანტის საათი? რატომ 
არ გამოცხადდა ქალაქში სამხედრო მდგომარეობა ამ სისხლისღვრამდე? რატომ არ 
გამოაცხადეს ამ მდგომარეობის შესახებ თუნდაც 5-6 საათით ადრე? იცოდნენ, რომ 
დემონსტრანტებს დაარბევდნენ? წითელდროშოვანი ამიერკავკასიის სამხედრო 
ოლქის ჯარების სარდალმა როდიონოვმა წინასწარ რატომ არ გამოაცხადა იმის 
შესახებ, რომ დანიშნული იყო ქალაქის სამხედრო კომენდანტად და  არავინ გააფ-
რთხილა, რომ ქალაქში ცხადდება სამხედრო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი 
23:00-დან? აღნიშნული მოხდა ფაქტის შემდეგ, 9 აპრილს, ხოცვა-ჟლეტის შემდეგ.  
ამას სხვას ვერაფერს დაარქმევ! 

ცხადია, ამის შესახებ წინასწარ რომ ყოფილიყო გამოცხადებული, რუსთაველზე 
დილის 4 საათზე შეიძლება ასამდე მომიტინგე ყოფილიყო და არა 8 ათასი ადამიანი, 
რომელთა 90 პროცენტი მშობლები იყვნენ, მათ ბავშვებს მიაკითხეს, მივიდნენ სანა-
ხავად, რა ხდებოდა. 

შესაძლებელი იყო ამ ასი ახალგაზრდის საკუთარი შვილებივით, უბრალოდ, 
ხელში აყვანა და გაყვანა... და არა მათ ცხვირში გაზის შეფრქვევა... 

[...] ჩვენი მეომრები კი  ქიმიური იარაღით მოვიდნენ და კლავდნენ უდანაშაულო 
ადამიანებს! 

[...] მჯერა, რომ ჯუმბერ პატიაშვილი იყო ჯარების შემოყვანის ინიციატორი 
მხოლოდ იმისათვის, რომ დაეშალა დემონსტრანტები. განა შეიძლება ადამიანი 
გაუშვა ცკ-ის პირველი მდივნის თანამდებობიდან ისე, რომ მას  მკვლელის იარლიყი 
მიაკრა?

[...]
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

ა. ი. დათაშვილი – თბილგვირაბმშენის ზეინკალ-მემონტაჟეთა ბრიგა-
დირი:

[...] მინდა, გამოვიდეს ამხ. როდიონოვი და მოგვახსენოს, ვინ უბრძანა მას ქალე-
ბისა და ბავშვების ამოხოცვა? ჩვენ მოვითხოვთ ამას, რადგან თუ არ გვეცოდინება, 
ვინ არის ჩვენი მტერი და ვინ ანადგურებს ქართველ ახალგაზრდობას, ძალზე სერი-
ოზულ შედეგებამდე მივალთ. [...]

 ნ. მ. მგალობლიშვილი – საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის გამგე-
ობის თავმჯდომარე:

[...] სანამ ქუჩაში ტანკები დგას და მშვიდობიანი მოსახლეობისკენ ლულები აქვს 
მიშვერილი, სანამ ამ ტანკების გვერდით ოკუპანტების კლასიკურ პოზაში დგანან 
თავზეხელაღებული ადამიანები შენიღბულ ხალათებში ავტომატებით, ნიჩბებით, 
მომწამვლელი ნივთიერებებით, მე ვილაპარაკებ რუსულად და მოვითხოვ, ვითხოვ, 
ვთანხმდები: მოაშორეთ ეს უწმინდურები, ეს არაადამიანები. 

[...] ორ კონკრეტულ მოთხოვნას ვაყენებ. პირველი: ორშაბათიდან მოშორდეს 
ქალაქს ყველა მკვლელი, მთელი ჯავშანტექნიკა, ყველა დამპყრობელი.

[...] და მეორე – აუცილებელია მკაცრი, მიუკერძოებელი სასამართლო 
მკვლელების მიმართ, მიუხედავად რანგისა, წოდებისა და მდგომარეობისა. [...]

ჯ. ა. ჩარკვიანი – გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველოს” დირექტორი:
[...] ყველასთვის ყველაფერი ნათელია და არ არის საჭირო დიდი გამოძიება. 

წლების განმავლობაში მზადდებოდა გენოციდის დღე, ხოლო თუ ვინმეს ეშინია ამ 
სიტყვის – მე ვიტყვი – სისხლისღვრის დღე. რამდენი ადამიანია მოკლული: ცხრამეტი, 
ოცდათექვსმეტი, ასი? არა, როგორც დიდმა ვაჟა ფშაველამ თქვა: ილია ჭავჭავაძეს 
ესროლეს იმისთვის, რომ მოეკლათ საქართველო. ასე რომ, მოკლულია სამი მილიონ 
ორასი ათასი ადამიანი. მოკლეს საქართველო. დაანაკუწეს და დაჩეხეს ისე, როგორც 
შაჰ-აბასი ჩეხდა ჩვენი საყვარელი სამშობლოს ვენახებს.[...]

ვ. რ. ასათიანი – საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრი:
[...] არ შემიძლია გავიმეორო ის თავზარდამცემი, საშინელი სიტყვები, რომლებიც  

გუშინ გრიგოლ აბაშიძისგან მოვისმინე [...] ამიტომ არ მჯერა ამ ადამიანის, არ მჯერა 
მისი ლექსების გულწრფელობის. ის, რაც მისგან მოვისმინე, საზარელი იყო. ეს საში-
ნელი მაგალითია ჩვენი ახალგაზრდობისთვის. არ იცი, ვის დაუჯერო. 

რატომ ირწმუნა ხალხის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ძირითადად, ახალგაზრდობამ 
რამდენიმე ადამიანის, არაფორმალების? ჩვენ ვერ გავითვალისწინეთ, რომ საქმე 
დიდ, რეალურ ძალასთან გვქონდა და ვთვლიდით რა საკუთარ თავს ლიდერებად, 
ბოლომდე და სერიოზულად ვერ შევიგნეთ, ვისთან მოგვიწია შეჯახება. 

[...] მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემთვის, და არა მხოლოდ ჩემთვის ამ ლიდე-
რების რიგი მოწოდებები მიუღებელია, უტოპიურია, ბევრ რამეში მართლები არიან. 
მართლები არიან იმაში, რომ 70 წლის განმავლობაში ბევრი ბოროტება ხდებოდა. 
[...]

თ. ვ. გამყრელიძე – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთ-
მცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი:

რის შესახებ ვსაუბრობთ? ჩვენ ვაანალიზებთ ტრაგიკულ მოვლენებს, ვიცით 
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9 აპრილი

რა მათი მიზეზები. უდიდესი ტრაგედია მოხდა,  დაიღვარა სისხლი,  გამოყენებული 
იყო ქიმიური იარაღი. ეს ფაქტია, რაც სასიკვდილო დარტყმას აყენებს იმ კურსს, იმ 
ტენდენციებს, რომლებიც დაწყებულია ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ყველაზე სამწუ-
ხარო. ახლა ჩვენ უნდა ვეძებდეთ გამოსავალს ამ მდგომარეობიდან. ანალიზის გაკე-
თება ერთ დღეში შეუძლებელია. მთელი კატეგორიულობით ვაცხადებ, რომ დღეს ან 
ხვალ შეიძლება მოხდეს კიდევ უფრო დიდი  სისხლისღვრა. 

[...] კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ არც ერთ ცივილიზებულ სახელმწიფოში 
მშვიდობიანი დემონსტრაციის დასაშლელად ჯარის ან პოლიციის ქვედანაყოფები არ 
აწყობენ სასაკლაოს და არ იყენებენ ქიმიურ იარაღს. თბილისში ხომ მშვიდობიანი 
დემონსტრაცია და მანიფესტაცია იყო?!

[...] ეს იყო მშვიდობიანი დემონსტრაცია. მისი განსაკუთრებულობა მხოლოდ 
ის გახლდათ, რომ ჩვენ  სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ვიყავით. ჩვენ არ გვაქვს 
დემოკრატიზაციის გამოცდილება, ჩვენ არ გვაქვს დემოკრატიული ცხოვრების 
გამოცდილება, არავითარი  პოლიტიკური ტრადიცია არ გვაქვს. 

[...] ახლა ამ მანიფესტაციის ლიდერები დააპატიმრეს, ის მკვლელები კი თავი-
სუფლად დადიან. 

[...] მე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და როგორც საერთაშორისო 
აკადემიების წევრი დავსვამ საკითხს იმის შესახებ, რომ ჩვენთან გამოიყენეს ქიმიური 
საშუალებები. 

სწორედ მომწამლავი ქიმიური საშუალებები, რაც დღეს დამტკიცებულია ექსპერ-
ტიზით. და დღეს პასუხი უნდა აგონ მათ, ვინც გასცა მითითება, ვინც გასცა ბრძანება 
ამ იარაღისა და დემონსტრაციის დასაშლელად იმ მეთოდის გამოყენებისა, რომელიც 
გამოიყენეს. 

[...] ვფიქრობ, პატივცემულო ედუარდ ამბროსის ძევ, რომ რაც შეიძლება მალე 
უნდა გაიყვანონ ჯარი თბილისიდან და დააყენონ მილიციის გაძლიერებული რაზმები 
გარკვეულ ობიექტებზე. ეს განმუხტავს შექმნილ მდგომარეობას და თითქმის 
გარანტია იქნება იმისა, რომ მორიგი სისხლისღვრა არ მოხდება. [...]

თ. ნ. ლოლაძე – ერთობლივი საბჭოთა-ფრანგული საწარმოს ფირმის 
დირექტორი, აკადემიკოსი:

[...] ახალგაზრდობა არასდროს დაივიწყებს იმ გმირულ საქციელს, როდესაც 
ჩვენთან სტადიონზე ამხ. შევარდნაძე პირველი გავიდა მინდორზე და თავისი პირადი 
მაგალითით თავიდან აგვაცილა მოვლენათა ტრაგიკული განვითარება. ახლა რატომ 
ისხდა ცკ-ის ყველა წევრი კაბინეტებში? [...]

ნ. ვ. გურგენიძე – საქართველოს სსრ სახალხო განათლების მინისტრის 
მოადგილე:

[...] თურმე, შაბათ საღამოს, როდესაც ახლოვდებოდა ტრაგიკული დასასრულის 
საათი, პარტიის რაიკომებში მოვიდა მითითება, განეხილათ საკითხი იმ სკოლის 
დირექტორებისა და მასწავლებლების პასუხისმგებლობის შესახებ, რომლებიც მძიმე 
საათებში თავიანთ მოსწავლეებთან ერთად იყვნენ. მოგმართავთ თქვენ, ჯუმბერ 
ილიას ძევ, ამხ. ნიკოლსკი, ამხ. ჩერქეზია, თქვენ ყველას, ამხანაგებო: არ შეიძლება 
ცხოვრება ასეთი არაზნეობრივი პრინციპებით. მე ვიყავი 153-ე სკოლაში, სადაც 
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ბავშვებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს მეცადინეობებს მხოლოდ იმის გამო, რომ პარტიის 
ქალაქკომმა ამ სკოლის დირექტორის დასჯის შესახებ გასცა განკარგულება. ბავშვებს 
ხომ სჯერათ თავიანთი დირექტორის, გრძნობენ დაცვას მისი მხრიდან და ამისთვის 
მისი დასჯა უზნეობაა. 

[...] მეც ვიყავი იმ ადამიანთა რიცხვში, რომლებმაც დატოვეს მიტინგი 4 საათ-
ამდე, იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, არავინ არავის მოკლავდა. ამაში 
ეჭვი მეც არ შემიტანია. სხვაგვარად, პატიოსან სიტყვას გაძლევთ, დავრჩებოდი ახალ-
გაზრდებს შორის და იქ სიკვდილი უფრო ადვილი იქნებოდა, ვიდრე იმ მშობლების 
მდგომარეობაში ყოფნა, რომლებმაც შვილები დაკარგეს. 

[...] რადგან დღეს კონკრეტულ პირებზე ვსაუბრობთ, ვფიქრობ, ამხანაგ 
ნიკოლსკის ადგილზე სხვა რომ ყოფილიყო, გადაარჩენდა ჯუმბერ ილიას ძეს იმით, 
რომ არ დაუშვებდა გადაწყვეტილების მიღებას ჯარის შემოყვანის შესახებ. ამაში 
დარწმუნებული ვარ.

ჯ. ვ. მარგველიძე – ქ. თბილისის 2� კომისრის სახ. პარტიის რაიკომის 
პირველი მდივანი:

[...] ჯერ ერთი, ყველა, ვინც ხელი მოაწერა „აფხაზურ წერილს”, უმკაცრესად 
უნდა დაისაჯოს. არა მხოლოდ ადლეიბა, ის პირველი მტერია, არამედ ყველა დანარ-
ჩენიც, ვინც ხელი მოაწერა წერილს. 

მეორე. ძალიან მიკვირს, როდესაც მესმის ასეთი ცალმხრივი მსჯელობა თემაზე: 
ვინ არის დამნაშავე. ვთვლი: ყველაფერში დამნაშავე  არიან ისინი, ვინც შექმნა ასეთი 
სიტუაცია. მათ, ექსტრემისტებს უნდა მოვკითხოთ ყველაზე მკაცრად. 

ჩემი ღრმა პატივისცემის მიუხედავად, ყველას – პოეტების, მეცნიერების, 
მხატვრების  – მიმართ, ვინც ესწრებოდა შეხვედრას მეცნიერებათა აკადემიაში, არ 
შემიძლია არ გითხრათ, რომ მათგან ბევრი თავისი გამოსვლით კი არ ამშვიდებდა, 
არამედ პირიქით, უფრო ამწვავებდა ვითარებას, აღვივებდა ფსიქოზს. 

პატივცემულო რეზო ჩხეიძევ, თქვენ გამოდიოდით, როგორც ჩემთვის ცნობილია; 
თქვენ, მუხრან მაჭავარიანო, რომლის გამოსვლასაც ასე ველოდი, იმედი მქონდა, 
რომ ხალხი დამშვიდდებოდა  და თქვენ გამოგყვებოდა. როგორი იყო ჩემი გაოცება, 
როდესაც გავიგე, რაც თქვით: „მე თქვენთან ვარ, მედგრად იდექით ბოლომდე!” ეს რა 
არის? განა ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს? ჩვენ ყველა დამნაშავე ვართ მომხდარში. 

სამხედროებს კი უნდა ეყოთ სინდისი, რომ გამოავლინონ და მკაცრად დასაჯონ 
მკვლელობაში დამნაშავენი, აგრეთვე ისინი, ვინც შეადგინა დემონსტრანტებისგან 
მოედნის გაწმენდის ასეთი გეგმა. 

ისინიც უნდა დაისაჯონ, ვინც გასცა ბრძანება ქიმიური იარაღის გამოყენების 
შესახებ. დიახ, ეს ასეა, ვინაიდან მე ვიყავი ამ სასაკლაოს მოწმე, მთელი ღამე ქალაქის 
პირველ საავადმყოფოში ვიმყოფებოდი. 

[...] ძალიან მიყვარს და ვაფასებ რეზო ჩხეიძეს, მაგრამ როდესაც გავიგე მისი 
გამოსვლის შესახებ, მაშინვე ვთქვი, თუ ეს სიმართლეა, მაშინ მანაც უნდა აგოს 
პასუხი, ისიც და მუხრან მაჭავარიანიც უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში.

მ. მ. ხანანაშვილი – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერი-
ტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი:

[...] როგორც ექიმი, კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმ მეთოდებისა, რომლებიც  
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ამ აქციის დროს გამოიყენეს. თუ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება არასანქცირე-
ბული მიტინგის დაშლის შესახებ, არის ხერხები, რომელთა დახმარებითაც შეიძლე-
ბოდა ამ მიზნის მიღწევა მსხვერპლის გარეშე. ამისთვის არსებობს საერთაშორისო 
გამოცდილება და საჭიროა საკუთარი სინდისიც. დამნაშავეებმა პასუხი უნდა აგონ 
ამ აქციის შედეგებზე. საჭიროა ბოლომდე გაირკვეს, რა საშუალებები იყო გამოყე-
ნებული და უნდა გაიკიცხონ ისინი არა მარტო ჩვენს რესპუბლიკაში, არამედ მთელ 
ქვეყანაში. [...]

ვ. ვ. კეშელავა – ჟურნალ „საქართველოს კომუნისტის” რედაქტორი:
[...] საკმარისია ემოციები!  თითოეული ჩვენგანი სტრესულ მდგომარეობაში იყო 

მთელი ეს კვირა. არაადამიანებად ვიქეცით, დავკარგეთ ადამიანური, საბჭოთა, ეროვ-
ნული ღირსება. მაგრამ ყველა იმ ემოციის მიუხედავად, რომლებსაც ხშირად ვერ 
ვთოკავთ,  კრიტიკულ მომენტებში აუცილებელია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე 
დავიწყოთ ფიქრი. აქ ითქვა, რომ საჭიროა მივმართოთ ახალგაზრდობას, გავწიოთ 
აგიტაცია, მოვუწოდოთ გონიერებისკენ. ახლა ეს არ არის რადიკალური საშუალება. 
დღეს ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეფექტური იქნება, თუმცა 
ეფექტური გადაწყვეტილებები მხოლოდ სიტყვებით ვერ შემოიფარგლება. დღეს 
საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეიცავს ჩვენი ქმედებებისა  
და იმ შეცდომების შეფასებებს, რომელთაც ვზღავთ. პარტიას უნდა ჰქონდეს ავტო-
რიტეტი და თუ მას დაკარგავს, იქნება ანარქია. ასეთია ჩემი აზრი. 

უნდა გითხრათ, რომ როდესაც კვირა საღამოს აქ, აქტივზე მოვდიოდი, დარწმუ-
ნებული ვიყავი, რომ დაისმებოდა საკითხი ჩვენი ხელმძღვანელების გადაყენების 
შესახებ, ან ისინი თავად გადადგებოდნენ. ამაზე რომ ვსაუბრობ, მხედველობაში 
მხოლოდ ჯუმბერ ილიას ძე არ მყავს, ვგულისხმობ აგრეთვე ჩვენი მინისტრთა 
საბჭოსა და რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარეებს. 
მიმაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული და ჩვენი პლენუმის მიერ 
მოწონებული, რადგან ის იქნება პოლიტიკური, იმოქმედებს მასებზე – სხვა გადაწყვე-
ტილებებს ისინი ვერ აღიქვამენ! 

გარდა ამისა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და შესაძლოა, უფრო მეტადაც: 
იგივე უნდა მოხდეს სამხედრო ხელმძღვანელობის მხრიდან. სამწუხაროდ, ეს არ 
მოხდა. ისტორიამ საშინლად იხუმრა ჩვენზე. მე ვიყავი იმ აქტივზე, სადაც იხილ-
ებოდა საკითხი, თუ როგორ უნდა მოვქცეულიყავით უახლოეს დღეებში. იქ იმყოფე-
ბოდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ყოფილი სარდალი ამხ. კოჩეტოვი. მან თქვა: 
მე თქვენ გიცნობთ. იქნებ სწორედ ამ „ცოდნამ” განსაზღვრა მათი ქმედებები? 

მათ უნდა აგონ პასუხი! არა მხოლოდ ამხანაგმა როდიონოვმა, პირველ რიგში, 
არმიის უფრო მაღალმა ჩინოსნებმა, რომლებსაც ექვემდებარება როდიონოვი, ვინა-
იდან ჩვენი ოლქის სარდალს ერთი ნაბიჯის გადადგმის უფლებაც არ აქვს ზემდგომი 
პირის სანქციის გარეშე. ასეთი წესია ჯარში. ამიტომ ვთვლი, რომ ისინი უნდა 
გადადგნენ და ეს საკითხი განხილული უნდა იყოს თავდაცვის სამინისტროში, ან 
უფრო მაღალ ინსტანციებში და ისევე, როგორც ჩვენმა ადგილობრივმა ხელმძღვანე-
ლებმა, უნდა აიღონ პოლიტიკური და პარტიული პასუხისმგებლობა. 

ამასთან, ცხადია, ვიმეორებ და გთხოვთ დააფიქსიროთ: ვთვლი, რომ სრული პასუ-
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ხისმგებლობა უნდა აიღონ ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვა-
ნელებმა, რომლებიც ასე ვერაგულად მოიქცნენ ჩვენი რესპუბლიკის მიმართ. 

ამავე დროს უნდა ვთქვა, რომ მეცნიერებათა აკადემიაში იყო ძალზე ემოციური 
გამოსვლები, ძალზე მოულოდნელი გამოსვლები. უფრო მეტიც, ჩვენმა მეცნიერებმა 
სხვა ხალხის, ჩვენი ძმების მიმართ, მხედველობაში მყავს აფხაზები, ძალზე მკვეთრი 
რეპლიკების უფლება მისცეს საკუთარ თავს. ასე შეიძლება დაიკარგოს ყოველგვარი 
ნდობა და პატივისცემა ერთმანეთისადმი, ეს არ უნდა დავუშვათ. [...]

რ. დ. ჩხეიძე – კინოსტუდია „ქართული ფილმის” დირექტორი:
არ ვთვლი საჭიროდ ვუპასუხო ჯემალ მარგველიძეს. ის ახალგაზრდობის ძალზე 

კარგი ხელმძღვანელი იყო და, ალბათ, ახლა ვიღაცამ შეიყვანა შეცდომაში. ამ თემას 
აღარ შევეხები. მინდა ვთქვა შემდეგი:

პატივცემულო ედუარდ ამბროსის ძევ! ზოგადად, ჩვენი, მხედველობაში მყავს 
ინტელიგენცია, მოქმედების იდეა ძალზე ემთხვევა იმ იდეას, რომლითაც პირადად 
თქვენ, ედუარდ ამბროსის ძევ, ხელმძღვანელობთ თქვენს საქმიანობაში მთელ 
მსოფლიოში. ეს არის შერიგების იდეა, მოლაპარაკებების იდეა ყველა ფეთქებად-
საშიშ ადგილებში. 

[...] საქმე ისაა, რომ როდესაც საუბარია ჩვენს ქვეყანაზე, საშინაო პრობლემებზე, 
რატომღაც ვკარგავთ რეალობის საღად შეფასების უნარს. როდემდე უნდა დავხუჭოთ 
თვალი ჩვენთან არსებულ სხვადასხვა დაჯგუფებაზე, რომლებიც, როგორც ჩანს, 
სარგებლობენ საზოგადოების საკმარისი ავტორიტეტით? მე ლოგიკურად  შეცდომად 
ვთვლიდი და ვთვლი იმას, რომ ჩვენ მათ ყურადღებას არ ვაქცევთ. ჩვენი ბეჭდვითი 
სიტყვისთვის, ტელევიზიისთვის ისინი ელემენტარულად არ არსებობდნენ. ხოლო თუ 
მათ იხსენიებდნენ, მხოლოდ საზიზღარ გარეწრებად, რომლებიც სხვა ასეთივე ეპით-
ეტის ღირსნი არიან.

ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მათი რეალურად აღქმა, ობიექტური პასუხის გაცემა 
მათ მოთხოვნებზე. თუმცა პირადად მე უნდა მოგახსენოთ, რომ არ ვიზიარებ მათ 
ლოზუნგებს საბჭოთა კავშირიდან საქართველოს დაუყოვნებლივი გასვლის შესახებ.

ხმა დარბაზიდან: ადრე ამას რატომ არ ამბობდით?
რ. ჩხეიძე: მე ვთქვი ამის შესახებ, როდესაც ტელევიზიით გამოვდიოდი.
ხმები: არა, არ ამბობდით (ხმაური დარბაზში).
რ. ჩხეიძე: ტყუილია, მე სწორედ ასე ვამბობდი. ამას ა. სანებლიძეც დაამოწმებს. 

შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი. თქვენ ცდებით, სწორედ ტელევიზიით გამოვთქვი 
ჩემი დამოკიდებულება ამ ლოზუნგის მიმართ.

ხმა დარბაზიდან: თქვენ მუდამ ამტკიცებდით მოლაპარაკებების აუცილებლობას 
ზ. გამსახურდიას დაჯგუფებასთან. ხელმძღვანელობამ მიიღო თქვენი ეს მოთხოვნა 
და ამის უფლება მოგცათ. მაშ, რატომ ვერ მიაღწიეთ წარმატებას?

რ. ჩხეიძე: დიახ, ჩვენ ვერ შევძელით საერთო ენის გამონახვა. მაგრამ, ვიმე-
ორებ, არ შეიძლებოდა მცდელობების შეწყვეტა. ახალგაზრდობის უმეტესი ნაწილი 
ამ ლოზუნგებს არ იზიარებს.

ხმა დარბაზიდან: თქვენ უნდა გაგეკიცხათ მათი მოთხოვნები.
რ. ჩხეიძე: გაკიცხვა იყო ჩემი გამონათქვამი, რომ არ ვიზიარებ მათ მოთხოვნებს. 
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თუ ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი მათ გაყვა, ეს უნდა ვაღიაროთ და როგორმე 
დავძლიოთ. მაგრამ ბრძოლა საჭიროა არა იარაღით, არამედ მოქმედებით, დაახლო-
ებით, საუბრით. ვფიქრობ, რომ ახლაც, როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ ხელმძღვა-
ნელის გადაყენებაზე, ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ჩათვლით, ვსვამთ 
საკითხს მეცადინეობების განახლებაზე, ადვილი არ იქნება ცხოვრების  ჩვეულ კალა-
პოტში დაბრუნება. ეს ასე ადვილად არ მოხდება. ამიტომ მოგვეცით საშუალება ჩვენ, 
ყველას, დიდ კოლექტივებს, ახალგაზრდობას,  უნივერსიტეტს, რომ ჩვენვე უზრუნ-
ველვყოთ წესრიგი ქალაქში. ჩვენს კონოსტუდიაში, მაგალითად, მუშაობს 2 ათასი 
ადამიანი. გამოვიყვანთ მათ ქუჩებში და ჯარისკაცების ნაცვლად დავიცავთ წესრიგს. 
შემოგვაქვს წინადადება ჯარის გაყვანის თაობაზე, რათა გამოვრიცხოთ უწესრიგო-
ბების გამეორება. საზოგადოებამ, ინტელიგენციამ, მუშათა კლასმა, სტუდენტობამ 
უნდა აიღონ ეს ვალდებულება. შევქმნით საზოგადოებრივ პატრულს, დავიცავთ 
წესრიგს მანამ, სანამ არ დავრწმუნდებით, რომ ხალხი დამშვიდდა.

ახლა ძალზე საგანგაშო მდგომარეობაა. თქვენ იცით, რომ გრძელდება 
გარკვეული შეხლა-შემოხლა, არეულობა. თქვენ ეს კარგად იცით. იმისათვის, რომ 
სადღაც რაღაც არ მოხდეს, ჩვენ თვითონ უნდა ვითავოთ წესრიგის დაცვა, ვინაიდან 
ჯართან ურთიერთობა ძალიან ძნელია, ჯარი ჯარია, ვინაიდან, როგორც გაირკვა, 
ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაც არ არის დამოკიდებული სამოქალაქო ხელისუფლე-
ბაზე. ამიტომ შემომაქვს ასეთი წინადადება.

მერწმუნეთ, ჩვენ ამის ძალა შეგვწევს.
ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ არჩევნები უმაღლეს საბჭოში არათუ გადაიდოს, 

პირიქით,  უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს ივლისისა, რომ ხალხმა აირჩიოს ახალი უმაღ-
ლესი საბჭო, რომელშიც წარმოდგენილნი იქნებიან დეპუტატები, ნაკლებად დაკავში-
რებულნი მომხდარ მოვლენებთან. 

(ხმაური დარბაზში).
ვ. გ. ბაქრაძე – საქართველოს კპ ცკ-ის სახელმწიფო-სამართლებრივი 

განყოფილების გამგე:
დღეს, როდესაც საუბარია სიტუაციის განმუხტვაზე, ცეცხლზე ნავთის დასხმა 

ხომ არ არის კინოსტუდიის დიდტირაჟიან გაზეთში იმ ადამიანის ფოტოსურათის 
გამოქვეყნება, მის მიმართ სინანულისა და თანაგრძნობის გამოცხადებით, რომელსაც 
თვითმფრინავის გატაცებისთვის სიკვდილით დასჯა მიესაჯა?

და მეორე კითხვა – სწორად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ აკაკი ბაქრაძე და მუხრან 
მაჭავარიანი – ორივე სსრკ სახალხო დეპუტატია – დროშებით ხელში მიდიან სტადი-
ონზე და საფეხბურთო მატჩის დამთავრების შემდეგ იქიდან მოჰყავთ დაახლოებით 8-
9 ათასი ადამიანი მთავრობის სახლთან? განა ესეც ცეცხლზე ნავთის დასხმა არაა?

რ. ჩხეიძე: თქვენს პირველ კითხვაზე გიპასუხებთ.
მე დიდ პატივს ვცემ ჩვენს დიდ მოღვაწეს ილია ჭავჭავაძეს და ისევე, როგორც 

იგი, დაუშვებლად ვთვლი სიკვდილით დასჯას. ეს პასუხია პირველ კითხვაზე.
(ხმაური დარბაზში. რეპლიკები: „დემაგოგიაა!”)
რ. ჩხეიძე: არა, ეს დემაგოგია არ არის. მე ყოველთვის არასწორ აქტად მიმაჩნდა 

სიკვდილით დასჯა.
ხმა დარბაზიდან: თქვენს გაზეთში წერია, რომ გამტაცებლებს, რომლებმაც 
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თვითმფრინავში შეაღწიეს ახლად დაქორწინებულთა სახით, სურდათ მხოლოდ 
საზღვარგარეთ გასეირნება.

რ. ჩხეიძე: ეს აბსოლუტური სიცრუეა. გაზეთში მსგავსი არაფერი წერია. მთელი 
ჩემი ცხოვრებითა და შემოქმედებით ვნერგავდი პატრიოტიზმისა და ინტერნაციონ-
ალიზმის გრძნობებს.

რაც შეეხება მუხრან მაჭავარიანსა და აკაკი ბაქრაძეს, ეს იყო, მგონი, მოვლე-
ნების დასაწყისში და მაშინ არც ერთი იმ ლოზუნგთაგანი, რომლებმაც ჩვენ შეგვაშ-
ფოთა, არ იყო გამოფენილი. მაშინ  მხოლოდ აფხაზეთის პრობლემა იდგა. ეს იყო 3 
თუ 4 აპრილს და არც ერთი სოციალური თუ პოლიტიკური ლოზუნგი არ ფიგური-
რებდა. ასე რომ, ცილს ნუ სწამებთ ინტელიგენციის საუკეთესო შვილებს.

ზ. ა. ჩხეიძე – საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე:
პატივცემულო რეზო! თქვენ აღნიშნეთ, რომ ტელევიზიით გამოსვლის დროს 

მიმართეთ ახალგაზრდობას,  დაბეჯითებითი მოუწოდეთ სიმშვიდისკენ. ეს იყო იმ 
დღეს, როდესაც თქვენ აქაც და პირად საუბარშიც გითხრეს, რომ ჩვენ კატასტროფის 
წინაშე ვდგავართ. თქვენც და მუხრან მაჭავარიანსაც პირდაპირ გითხრეს: ჩვენი 
იმედი აღარ გქონდეთ, ჩვენ უკვე ამოვწურეთ ყველა შესაძლებლობა, აუცილებელია, 
კარდინალური გადაწყვეტილებები. თქვენ კი რა უთხარით ფანატიკურად განწყობილ 
ახალგაზრდობას იმ საღამოს ტელევიზიით?

რ. ჩხეიძე: და რა ვთქვი ასეთი?
ზ. ჩხეიძე: თქვენი ნათქვამი დაფიქსირებულია, შეიძლება მოისმინოს ექსპერტმა.  

დაე, თქვენს სინდისზე იყოს. მაგრამ კიდევ მაქვს  თქვენთან შეკითხვა. თქვენს წინა-
დადებაზე დიალოგის აუცილებლობის შესახებ, ჩვენდა გასაკვირად, ბიურომაც, 
პირველმა მდივანმაც თანხმობა განაცხადეს. მაგრამ ჩვენ ხომ საქმე უბრალოდ 
არაფორმალურ საზოგადოებასთან არ გვაქვს. ამ დაჯგუფების წევრები უკვე აღარ 
ცნობდნენ არავითარ მთავრობას. მათ გამოაცხადეს ტერორი, ითხოვდნენ კაბინე-
ტების დაცლას, რადგან ჩვენი თანამდებობების დაკავება სურდათ. თქვეს, რომ 8 
აპრილი იქნება დღე, როდესაც დაიღვრება სისხლი. ყველაფერი დაფიქსირებულია. 
მიუხედავად ამისა, ჯუმბერ ილიას ძემ მიიღო თქვენი წინადადება დიალოგზე 
წასვლის შესახებ. თქვენი მონაწილეობით შეიქმნა ჯგუფი ლალი ჯავახიშვილის, 
ნიკო ჭავჭავაძის, ჯანსუღ ჩარკვიანისა და უნივერსიტეტის პრორექტორ ვახტანგ 
გოგუაძის შემადგენლობით, ანუ ჯგუფი შედგებოდა ძირითადად იმ ადამიანებისგან, 
რომელთა ოჯახებშიც გაიზარდნენ ეს ლიდერები. თუ ისინი თავიანთ მშობლებს არ 
უჯერებდნენ, სხვას დაუჯერებდნენ? სხვას ვიღას შეეძლო გაეფრთხილებინა თავი-
ანთი ჭაბუკები და ქალიშვილები კატასტროფის შესახებ და როგორღაც ემოქმედა 
მათზე?

მე პარტიის კალინინის რაიკომის პლენუმზეც მოგიხსენიეთ თქვენ, მუხრან მაჭა-
ვარიანი და ელდარ შენგელაია. დაე, მათ შური იძიონ, როგორც სურთ, მე არ მეშინია. 
მერჩივნა, დღეს არ ვყოფილიყავი ცოცხალი, იმ კაბინეტში უკვე აღარ შევალ. და 
რომ იცოდეთ, დღეს ბიუროზე მეც და ჯუმბერ ილიას ძეც გადავდექით. (მიმართავს 
დარბაზს):

ძალიან გთხოვთ, მიიღოთ გონივრული გადაწყვეტილება და ხმა მისცეთ ჯუმბერ 
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ილიას ძის მამაცურ და პატიოსან ნაბიჯს, რომ გადადგა. ხმა მიეცით ჩემს გადად-
გომასაც. ასევე, მიიღეთ მხედველობაში, რომ ამით ყველაფერი არ დასრულებულა. 
პასუხს აგებენ ნიკოლსკიც, ჩერქეზიაც და სხვებიც. ბიუროზე ასევე ისიც ითქვა, 
რომ კომისიამ უნდა იმსჯელოს ობიექტურად, მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ 
სურვილის მიხედვით კომისიაში შესვლა შეუძლია ნებისმიერი საზოგადოების წარმო-
მადგენელს, შემდგომ კი შედეგს განიხილავს უმაღლესი საბჭოს სესია. სიტუაცია 
ძალზე რთულია და მტყუან-მართლის გარჩევა  არც ისე ადვილია. მომხდარ ტრაგე-
დიაში ყველა დამნაშავეა, პირველ რიგში კი – ექსტრემისტები. არის მტკიცებულე-
ბები, რომ სამხედროებს პირველები თავს  სწორედ ამ ექსტრემისტების თანარაზ-
მელები და მცველები დაესხნენ. ყველაფერი უნდა გაირკვეს და გამოძიებულ იქნას 
პროკურატურის მიერ.

ასევე გთხოვთ ყველას, გამოიჩინოთ სრული სიმშვიდე, კეთილგონიერება, 
მიიღოთ ჩვენი გადადგომა და აირჩიოთ უფრო ღირსეული და გამოცდილი ამხანა-
გები. ამით დავამთავროთ კამათი და ვყაროთ კენჭი.

(კვლავ მიმართავს რ. ჩხეიძეს):
თქვენ კი მაინც არ მიპასუხეთ. გთხოვთ უპასუხოთ ჩემს კითხვას. რას ეუბნე-

ბოდით ახალგაზრდობას ტელევიზიით იმ საღამოს? როგორც კი თქვენი გამოსვლა 
მოვისმინე, დაუყოვნებლივ დავურეკე ა. სანებლიძეს და  ჩემი აღშფოთება გამოვთქვი. 
როგორ შეიძლებოდა ამ გამოსვლის ტრანსლირება, როდესაც ჩვენ ყველანი აფეთ-
ქების წინაშე ვიდექით? და კიდევ, თქვით, ვგონებ, გეყოფათ სიმამაცე, რა გიპასუხათ 
ზვიად გამსახურდიამ ჩვენს წინადადებებზე, რატომ არ შედგა დიალოგი.

რ. ჩხეიძე:
მოლაპარაკებებმა შედეგი არ გამოიღო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ მიერ 

გამოთქმულ რადიკალურ შეხედულებებს ჩვენ, როგორც ყველა სხვა, ვინც მათ 
შეხვდა, არ ვიზიარებდით. იქ იყო ჯანსუღ ჩარკვიანი და ზოგიერთი სხვა ამხანაგიც. 
ვფიქრობ, ეს ხალხი ადგება და დაადასტურებს ჩემს სიტყვებს, ვინაიდან აქ რაღაც 
სასამართლო მიმდინარეობს.

ობიექტური ჭეშმარიტება ასეთია. ჩვენ არ შეგვეძლო მიგვეცა თანხმობა, ვინა-
იდან მათი მოთხოვნები ჩვენი დელეგაციისთვის მიუღებელი იყო.

ისინი ასე აყენებდნენ საკითხს: საუბარი ზედმეტია, ვინაიდან ჩვენი უპირველესი 
მოთხოვნა საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან გასვლაა, რაზეც 
ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ ამაზე თანხმობის მიცემა არ შეგვიძლია.

ზ. ჩხეიძე:
არა. ზუსტად თქვით, რა თქვა ზვიად გამსახურდიამ. მან ხომ თქვა, რომ არ დავა 

რესპუბლიკური ხელმძღვანელობის დონეზე.
რ. ჩხეიძე:
საუბარი იყო თეორიული, პრინციპული. ისინი აყენებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს: 

რომ მთავრობა დაუყოვნებლივ უნდა გადამდგარიყო, რომ საქართველო დღესვე 
უნდა გამოცხადებულიყო დამოუკიდებელ რესპუბლიკად. ჩვენ ვუპასუხეთ, რომ ამას 
არ ვეთანხმებით და ამიტომ მოლაპარაკებები არ შედგა. ეს ინფორმაცია გადავეცი 
ნუგზარ ფოფხაძეს.

ზ. ჩხეიძე:
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ვერ შევძლებ სიტყვა სიტყვით გავიმეორო, მაგრამ აქ დამსწრე ამხანაგებმა მოის-
მინეს თქვენი გამოსვლა ტელევიზიით. თქვენ თქვით, რომ მათ აქვთ პერსპექტიული, 
საინტერესო წინადადებები, რომლებიც აუცილებლად მხედველობაშია მისაღები, 
მაგრამ ვინაიდან ჩვენი ახლანდელი მთავრობა მათ არ მიიღებს, შეხვედრა ამიტომაც 
არ შედგა.

რ. ჩხეიძე:
ტყუილია. რასაკვირველია, მთავრობა ვერ მიიღებდა გადადგომის წინადადებას.
ზ. ჩხეიძე:
თქვენ ერთი სიტყვაც არ უთხარით ახალგაზრდებს, რომ საჭიროა მოცდა, დამშვი-

დება და დაშლა, რადგან ვდგავართ კატასტროფის წინაშე. რატომ ერთი სიტყვაც არ 
თქვით ამის შესახებ?

რ. ჩხეიძე:
იმიტომ, რომ არ დაიშლებოდნენ. ვიცოდი, ჩვენს სიტყვებს საჭირო გავლენა არ 

ექნებოდა. ამიტომ ვეძებდით რეალურ, პრაქტიკულ გზებს. ცხადი იყო, რომ ისინი 
მხოლოდ თქმით არ დაიშლებოდნენ. ეს დაადასტურა კათოლიკოსის მიმართვამ. მათ 
კათოლიკოსს არ დაუჯერეს და განა დაემორჩილებოდნენ სიტყვიერ მიმართვას, 
რომ დაშლილიყვნენ? ახლა თქვა პატივცემულმა ზ. ჩხეიძემ, რომ ლიდერები თქვენს 
ოჯახებში გაიზარდნენო, მხედველობაში ჰყავდა ზოგიერთი ჩვენგანი. მაგრამ ჩემი 
ქალიშვილი, ვისაც გულისხმობდით, გამოვიდა იქ და შეკრებილთ მოუწოდა,  დაშლი-
ლიყვნენ, მას დაუსტვინეს. რაც შეეხება ჩემს გამოსვლას, მე, თუ გახსოვთ, ვამბობდი, 
რომ საქართველო წარმომიდგენია მხოლოდ საბჭოთა კავშირის ოჯახში.

ზ. ჩხეიძე:
განა, თქვენთვის ცნობილი არ იყო მუხრან მაჭავარიანის წინადადება იმის 

შესახებ, რომ ნება დაერთოთ ახალგაზრდებისთვის, სხვა ადგილზე გადასულიყვნენ? 
ჩვენ, რასაკვირველია, დავეთანხმეთ ამას.

რ. ჩხეიძე:
ვიმეორებ, არავითარი ინფორმაცია მოახლოებული უბედურების შესახებ არ 

გვქონდა და არც არავის ჰქონდა. დაახლოებით ღამის 2 საათზე ტელეფონით ვესა-
უბრე პატივცემულ ჯუმბერ ილიას ძეს და ვთხოვე, თავი შეეკავებინა ამ ღამის განმავ-
ლობაში ნებისმიერი აქციისგან, რადგან იყო იმედი, რომ მომიტინგეები სხვა ადგილზე 
გადავიდოდნენ.

ჯ. პატიაშვილი:
და მე რა გიპასუხეთ თქვენ?
რ. ჩხეიძე:
თქვენ მიპასუხეთ, რომ გამსახურდიას ხალხმა ისინი ისე დათრგუნეს, რომ ამის 

იმედი არარეალურია.
ჯ. პატიაშვილი:
რას გთხოვდით მე? თქვენ ახლა ამბობთ, რომ არაფერი იცოდით. ახლა ყველა 

თავიდან იშორებთ. მე აუცილებლად უნდა გამოვიდე და ყველაფრის შესახებ ვთქვა 
თავიდან ბოლომდე. ის, რასაც აქ ზოგიერთები ამბობენ, დაღუპავს ერს, საქმე ჩემში 
არ არის. მე მზად ვარ შევასრულო ნებისმიერი თქვენი მოთხოვნა. თუ საჭიროა, 
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გავალ ცენტრალური კომიტეტის შემადგენლობიდან. ასე რომ, უნდა დასრულდეს 
კამათი ერთხელ და სამუდამოდ...

(ხმაური დარბაზში, ტაში).
საქართველოს თეატრალურ მოღვაწეთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარის 

ამხ. გ. ლორთქიფანიძის რეპლიკა ადგილიდან:
ინტელიგენცია ბევრ რამეში ცდებოდა, მაგრამ მექმნება შთაბეჭდილება, რომ 

ყოველი მოვლენის შემდეგ იწყება თავდასხმა ინტელიგენციაზე.
ჯ. პატიაშვილი:
პატივცემულო გიგა! თქვენ ბრალს არავინ გდებთ, ამაზე საუბარიც კი არ არის. 

მე უნდა ვთქვა სიმართლე, შემდეგ თავად განსაჯეთ, დამნაშავეა თუ არა ინტელი-
გენცია. ინტელიგენცია ყოველთვის ჩვენ გვერდით იყო. ზოგი ახლაც ჩვენ გვერდითაა, 
მაგრამ გარკვეული ნაწილი არ იზიარებს ჩვენს შეხედულებებს. ამაზეა საუბარი.

რ. ჩხეიძე:
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც მოქალაქე და ადამიანი, ყოველთვის იმათ 

მხარეს ვარ, ვინც ლაპარაკობს საქართველოს სუვერენიტეტზე საბჭოთა კავშირის 
ფედერაციის შემადგენლობაში. ვიმეორებ, არავინ ფიქრობს ამის დარღვევას. და მე 
ჩემს ყველა ქმედებაში, იქნება ეს ფილმის გადაღება თუ სხვა რამ, ყოველთვის ვიქა-
დაგებ ამას. მაგრამ ამისთვის აუცილებელია ნამდვილად ვიაროთ გზით, რომელსაც 
დემოკრატია ჰქვია, გზით, რომელსაც გარდაქმნა ჰქვია. ჩვენ ამას ვაღიარებთ ფორმა-
ლურად, მაგრამ გონება უწინდებურად ძველებურად, კონსერვატიულად მოქმედებს.

ე. შენგელაია – საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის გამგეობის 
პირველი მდივანი:

დასაწყისშივე მინდოდა მეთქვა, რომ პატივცემული რ. ჩხეიძის მიერ წარმოთ-
ქმული ბოლო ფრაზა ჩვენი პოზიციაა, ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად გამოთ-
ქმული. ამიტომ ნათქვამს აღარ გავიმეორებ.

მინდოდა თხოვნით მომემართა თქვენთვის, ამხანაგო კომენდანტო. გუშინ ჩვენ, 
კონემატოგრაფისტებმა შემოვიარეთ დაღუპულთა ოჯახები. ზოგიერთ ეზოში ხალხი 
იყო თავმოყრილი ამ სამგლოვიარო მიზეზის გამო და იქ მიდის ჯარისკაცი.  მინდა 
ვთქვა: ახლა, როდესაც ჩვენ  ფეთქებად სიტუაციაზე ვსაუბრობთ, დიდი ცინიზმია,  
უსინდისობაა გაჩნდე იქ, სადაც  ასეთი ტრაგედია მოხდა. ვინ იცის, იქნებ ეს იმ ჯარის-
კაცთაგანია, რომელიც ბრძანებას ასრულებდა?  ყოველ შემთხვევაში, დედებისა და 
მამებისთვის ეს სულერთია. ამიტომ გთხოვთ, ამ დღეებში გამოიჩინოთ სიფრთხილე, 
მოაშოროთ ამ ადგილებიდან ჯარისკაცები. ისინი არ უნდა იყვნენ იქ, სადაც დაასაფ-
ლავებენ დაღუპულებს. ეს პირველი.

ახლა მინდა ვთქვა იმის შესახებ, თუ რა საოცარია ჩვენი ხალხი. პირდაპირ 
საკვირველია. შევედით ერთ სახლში. ვაჟიშვილის კუბოსთან იდგა მამა. მას უფლება 
ჰქონდა, შეეჩვენებინა ყველა, დაწყებული ღმერთიდან, ცკ, არმია და რა ვიცი, კიდევ 
ვინ. ვიდრე მას ვუახლოვდებოდი, ვხედავდი მის საშინელ დაძაბულობას. რაღაცაზე 
ფიქრობდა მტკივნეულად. როდესაც მივუახლოვდით, ხელი ჩამოვართვით, დავდექით 
მის გვერდით, რაღაც დროის შემდეგ შემობრუნდა ჩვენკენ და თქვა: „იმაზე ვფიქრობ, 
რომ კიდევ ერთხელ დააშორეს ერთმანეთს რუსეთი და საქართველო” და დაუმატა: 
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

„ბრმები”. ამით ყველაფერი ითქვა, ვინაიდან რაოდენ ბრმები აღმოვჩნდით ყველა, 
სადამდე მივედით.

მინდა მოვიყვანო მაგალითი: როდესაც ორი ჩხუბობს, მესამე შუაში დგება, 
აშველებს მათ. მე ვიღებ პრიმიტიულ, ყოფით მიზანსცენას. აი, როდესაც საბჭოთა 
არმია აზერბაიჯანსა და სომხეთში შევიდა და მათ შორის ჩადგა, მისი პოზიცია სულ 
სხვაგვარი იყო.

დღეს კი თქვენ, მივმართავ კომენდანტს, სულ სხვა პოზიციაზე ხართ. ეს როგორ 
გავიგოთ? თქვენ, ვინც წესრიგს უნდა ამყარებდეს  – კლავდით. ხოლო ვინც კლავს,  
წესრიგის დამყარება მისი საქმე არ არის. ამიტომ მთლიანად ვუჭერ მხარს აქ 
გამოთქმულ წინადადებას, რომელსაც ცენტრალური კომიტეტი დიდი ყურადღებით 
არ მოეკიდა. მე ვთვლი: საზოგადოებას ნდობა უნდა ჰქონდეს. ჩვენ კი, ჩვენი მხრიდან 
უნდა ვიტვირთოთ დიდი პასუხისმგებლობა წესრიგზე, ვითარების განმუხტვაზე. 
მაგალითად, კინემატოგრაფისტებზე შეიძლება მიმაგრდეს გარკვეული ადგილები, 
რომლებზეც ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელნი. ამგვარად შესაძლებელია მივამაგროთ 
ქალაქის ყველა მონაკვეთი.

ედუარდ ამბროსის ძევ, ამის შესახებ ვთქვი და კვლავ გავიმეორებ, რადგან 
ეს, სამწუხაროდ, ასევე ეხება ცენტრალურ კომიტეტსაც და ბიუროსაც, რომელიც 
თავადვე ავირჩიეთ, ჩვენ ვერ დავადექით გარდაქმნის გზას, ახლებურად გააზრების 
გზას. ჩვენ ძველებურად ვმუშაობთ. ჩვენ არ გავედით ქუჩაში, არ ვესაუბრეთ ხალხს, 
არ გვქონდა დიალოგი, არ ვიარეთ დემოკრატიის გზით და ხელში ჩავუგდეთ ახალგაზ-
რდობა სხვებს. ხოლო როდესაც ეს მოხდა, ახლა ქვებს ესვრიან ინტელიგენციას. ეს 
ძველი მეთოდია.

(ხანგრძლივი ხმაური დარბაზში).
მომეცით თქმის საშუალება, არ მაძლევთ საშუალებას დავამთავრო სათქმელი.
როდესაც სიტუაცია უკვე ძალიან დაიძაბა, სწორედ რეზო ჩხეიძე, გიგა ლორთქი-

ფანიძე და ჩვენ, ყველანი ვიდექით იქ, ვეძებდით რაღაც გზებს, მაგრამ უკვე ისეთი 
ვითარება იყო, ჩვენც აღარ შეგვეძლო გავმკლავებოდით მას. [...]

ლ. ბ. მარშანია – საქართველოს კპ ცკ-თან არსებული პარტიული, საბჭოთა 
და სამეურნეო ხელმძღვანელების კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრის 
ხელმძღვანელი:

დღეს თითოეულ ჩვენგანს უჭირს. ვიზიარებ მწუხარებას და დანაშაულს 
ყველასთან ერთად.

არ ვაპირებდი გამოსვლას და ამიტომ არ მოვმზადებულვარ. მაგრამ, ვაფასებ 
რა პლენუმის ვითარებას, თავს ვალდებულად ვთვლი, გამოვთქვა აზრი რამდენიმე 
პრინციპული საკითხის შესახებ, რომლებიც მნიშვნელოვანია ამ ექსტრემალურ სიტუ-
აციაში.

უბედურება რომ არ გამეორდეს, აუცილებელია:
მკაცრად განისაზღვროს არა მხოლოდ რესპუბლიკის ხელმძღვანელების დანაშა-

ულის ხარისხი (ეს იქნებოდა არაობიექტური და არასამართლიანიც), არამედ სამეც-
ნიერო და შემოქმედებითი ორგანიზაციების, არაფორმალების, სამხედროების და რა 
თქმა უნდა, პირველ რიგში, ექსტრემისტების.

პრინციპული შეფასება უნდა მიეცეთ ორპირებსა და დემაგოგებს, რომლებიც 
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ცკ-ს მდივნის კაბინეტში ამბობენ ერთს, პლენუმზე – მეორეს, ახალგაზრდებთან კი 
სრულიად საწინააღმდეგოს, ამძაფრებენ მდგომარეობას თავიანთ უპასუხისმგებლო 
დემაგოგიური განცხადებებითა და ქმედებებით. ამ მრავალსახეობამ აჩვენა, ვინ 
ვინაა  სინამდვილეში.

საკითხები უაღრესად პრინციპულია, ისინი აფხაზეთს და აფხაზებს ეხება.
ამ დრომდე ავრცელებენ ხმებს, რომ ა.წ. 9 აპრილს განვითარებული ტრაგედიის 

პირველმიზეზი არის შეკრება ლიხნში და გაზეთ „საბჭოთა აფხაზეთში” გამოქვეყნე-
ბული მიმართვა.

მინდა კატეგორიულად განვაცხადო, რომ მოვლენები აფხაზეთში იყო საბაბი და 
არა პირველმიზეზი. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ ორი დღის შემდეგ ექსტრემის-
ტებმა მიაგდეს აფხაზური და ინტენსიურად წამოაყენეს ანტისაბჭოთა ლოზუნგები.

უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ 1988 წლის ნოემბერში მათ წამოაყენეს ლოზუნგი: 
„საქართველოს ავტონომიური წარმონაქმნების ლიკვიდაციის შესახებ”. ასეთია ჭეშმა-
რიტება.

რაც შეეხება თვით აქტს, რომელიც მოხდა ლიხნში, გამართლება არ აქვს, თუნდაც 
იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობიდან გამო-
ყოფის შესახებ საკითხის დასმა სრულიად არაბუნებრივი და არარეალურია. ადლეიბა 
რამდენიმე წლის წინ უნდა გაეთავისუფლებინათ მუშაობის ჩაშლისთვის და დღეს ამ 
ფაქტებს სულ სხვა ელფერი ექნებოდა.

ახლა რაც შეეხება აკადემიკოს ა. ბარამიძის გამოსვლას საქართველოს მეცნიერ-
ებათა აკადემიაში:

არ შეშვენის უხუცეს აკადემიკოსს ასე მოექცეს ხალხს. მისი სიტყვები, რომ 
„აფხაზებს ბევრი დაუთმეს”, „მგლის თავზე სახარება წაიკითხო”, შეიძლება ეთიკ-
ურად ჩაითვალოს?! რბილად რომ ვთქვათ, ამ გამოხდომას ვერაფერს დაარქმევ, 
ხალხის შეურაცხყოფის გარდა. გვჭირდება ჩვენ ეს დღეს?

არ შეიძლება ავურიოთ ორი, სრულიად განსხვავებული მცნება – ხალხი და ადამი-
ანთა ჯგუფი. ეს უკანასკნელნი ყოველთვის არ გამოხატავენ მთელი ხალხის ნებას. 
ამიტომ ძალზე უხეში შეცდომაა ხალხთა დაპირისპირება.

რაც შეეხება აფხაზ და ქართველ ხალხებს, მათი ურთიერთობა განპირობებულია 
ისტორიული ბედით. ეს ხალხები ძალზე ახლოს არიან ერთმანეთთან ტრადიციებით, 
ყოფით, კულტურით, ეკონომიკური მდგომარეობით. მათი ისტორიული ერთობა თავს 
იჩენს მთელ რიგ მატერიალურ და სულიერ კულტურაში. [...]

რ. ჰ. კონცელიძე – ცეკავშირის გამგეობის წევრი:
[...] რა არის ძირითადი მიზეზი? სადაა ჩვენი ძირითადი შეცდომების ფესვი? 

ვინ არის დამნაშავე მომხდარში? რა იყო ეს – ახალგაზრდების უნდობლობა ჩვენს 
ქვეყანაში გარდაქმნის პროცესებისა და მიმდინარეობის მიმართ? ემოციურად გაღვი-
ვებული მასობრივი ექსტრემიზმი? იმ ანტისოციალისტური ძალების სახის კონცენ-
ტრირებული გამოხატულება, რომელთა არსებობის აღიარებაც ჩვენ, სტერეოტიპის 
მიხედვით, არ გვინდოდა ან ჩვენთვის შეუძლებლად ვთვლიდით?

ან იქნებ ჩვენი იდეოლოგიის დაუცველობაა თავდასხმებისგან?
როგორც ჩანს, ამ ყველაფერმა, ერთად აღებულმა, განაპირობა ტრაგედია.



10�

საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

[...] მოხდა საშინელება. ახლა ყველა ბრალს ვდებთ ერთ კაცს. ეს არ არის სწორი. 
ყველამ ჩვენს გულში ჩავიხედოთ. მე უკვე ვთქვი აქტივის შეკრებაზე 8 აპრილს იმის 
შესახებ, რომ არ ვაკეთებდით საჭირო დასკვნებს რესპუბლიკაში შექმნილი პოლი-
ტიკური ვითარებიდან გამომდინარე. ვთვლი, რომ პირადად მეც არ უნდა ვიყო ამ 
პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი, არ ვარ ღირსი, ვიყო იმ რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს წევრი, სადაც ასეთი ტრაგედია მოხდა და არა მხოლოდ ჯუმბერ 
პატიაშვილი.

1988 წლის ნოემბრის დრამატულმა მოვლენებმაც კი ვერაფერი გვასწავლა. 
ამრიგად, როგორც ახლა გაირკვა, წინ ვწევთ ექსტრემისტების მოთხოვნების 

მხოლოდ ერთ ნაწილს. ამ ხალხის პროგრამაში აქცენტირებული იყო ჩვენი ეროვ-
ნული თვითშეგნების მტკივნეული საკითხები და ჩვენ, ვაქებდით რა მათ (იდეებსაც 
და ხალხსაც), არ გვინდოდა დაგვენახა მათი უკიდურესი ანტისოციალიზმი.

[...] მე დამავალეს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის კოლექტივთან 
შეხვედრა. ვემზადებოდი  და მინდოდა გამომეცნო, რა კითხვები იყო მოსალოდ-
ნელი იმ ტრაგედიის სამართლებრივი თვალთახედვით, რომელიც მოხდა ჩვენთან, 
თბილისში. ამიტომ მაქვს კითხვები, რომლებიც მინდა გავარკვიო.

კომენდანტის საათი შემოღებული იყო 9 აპრილს, 23:00-დან. გენერალმა როდიონ-
ოვმა ტელივიზიით განცხადება გააკეთა 22:45 სთ-ზე და უკვე ამავე დღეს ესროლეს 
მანქანას, არიან მოკლულები და დაჭრილები, იყო საყოველთაო ჩხრეკაც. კომენ-
დანტის საათის შემოღების თაობაზე წინასწარ უნდა ყოფილიყო გამოქვეყნებული. 
ბევრი სახლში არ იყო, ზოგს ტელევიზორი არ აქვს, ზოგი საერთოდ არ იმყოფებოდა 
ქალაქში.

საქართველოს კპ ცკ-ის, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს 
განცხადებაში, რომელიც  11 აპრილს გამოქვეყნდა,  ნათქვამია, რომ თბილისში 1989 
წ. 9 აპრილის 23 საათიდან, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
გადაწყვეტილებით, შემოღებულია კომენდანტის საათი. „გადაწყვეტილების” შინა-
არსი გაუგებარია: ეს საკანონმდებლო აქტია თუ საჩვენებელი? არ იყო გამოქვეყ-
ნებული საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება კომენ-
დანტის საათის შემოღების შესახებ. კანონი ან ბრძანებულება კი მოქმედად ითვლება 
პუბლიკაციის მომენტიდან. ეს ელემენტარული იურიდიული აქტია.

საგანგებო მდგომარეობის შემოღების წესის შესახებ სსრკ კონსტიტუციის 119-
ე მუხლის ახალ რედაქციაში ნათქვამია: სსრკ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი მოკავ-
შირე რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმთან შეთანხმებით – სსრკ დაცვის 
ინტერესების დასაცავად, აუცილებლობის შემთხვევაში, აცხადებს სამხედრო ან 
საგანგებო მდგომარეობას ცალკეულ ადგილებში ან მთელ ქვეყანაში, მართვის განსა-
კუთრებული ფორმების შემოღებით.

XIX პარტკონფერენციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ის 
იყო, რომ ჩვენ უნდა ვაშენოთ, ჩამოვაყალიბოთ სამართლებრივი სახელმწიფო. ისმის 
კითხვა: განა, ეს მოქმედი კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის უხეში დარღვევა არ 
არის? და ხდება რაღაც უაზრობა: ასეთი უფლების არმქონე ორგანო იღებს უკანონო 
გადაწყვეტილებას და მას ეთანხმება ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალი 
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ამხ. როდიონოვი, რომელიც რესპუბლიკაში არავის ემორჩილება და ასრულებს ამას  
ბარბაროსული მეთოდებით, უკანონო ქმედებებით. თუ ეს ასეა, მაშინ ჩადენილია 
დანაშაული კანონის წინაშე.

ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა კანონი, რომელიც განსაზღვრავს სსრკ შსს შინა-
განი ჯარების იმ ნაწილების გამოყენების უფლებებსა და წესებს, რომლებიც სპეცი-
ალურადაა მომზადებული ასეთი ამოცანების შესასრულებლად საგანგებო მდგომა-
რეობის გამოცხადებისას.

თბილისში კი შემოიყვანეს სადესანტო ჯარის ნაწილები საბრძოლო ტექნიკით, 
ტანკებით, ვერტმფრენებით და ა.შ., რომელთა დანიშნულებაც, როგორც ცნობილია,  
აქტიური, შეტევითი, საბრძოლო მოქმედებების წარმოებაა.

სასტიკი და გააფთრებული შეტევის წინ ბოლო გამომსვლელი ქართული 
მართლმადიდებლური ეკლესიის მეთაური ილია II იყო. ჩვენთან ეკლესია გამოყო-
ფილია სახელმწიფოსგან. თუ წესდება, საგანგებო მდგომარეობა და  ძალაუფლება 
გადადის სამხედროების ხელში, რატომ არ ჩათვალა შესაძლებლად ამხ. როდიონოვმა 
საჯაროდ გამოეცხადებინა საგანგებო მდგომარეობის შემოღება?  რატომ არ იყო 
მოქმედებები შეთანხმებული ქალაქის ხელისუფლებასთან, რათა ემუშავა მეტროს, 
გამოეყოთ ავტობუსები? სინამდვილეში ხომ ხალხს არ ჰქონდა საშუალება სადმე 
გაქცეულიყო. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ასე მოულოდნელად? ეს კითხვები გაჩნდა 
იურისტებთან შეხვედრის წინ. დარწმუნებული ვარ, ამ კითხვებს  დამისვამენ მე და 
არა მხოლოდ მე.

საჭიროდ მიმაჩნია, რომ ეს კითხვები დავსვა დღეს აქ, სარდლის წინაშე, ვიდრე 
ამის შესახებ  კულუარებში ვილაპარაკო. [...]

ი. ნ. როდიონოვი – წითელდროშოვანი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის 
ჯარების სარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი:

ამხანაგებო!
ძალიან ვნანობ იმას, რაც 9 აპრილის ღამეს რუსთაველის პროსპექტზე, 

მთავრობის სახლის წინ მოხდა.  მივმართავ ცენტრალურ კომიტეტს: მოდით, ნუ 
დავიწყებთ ახლა უსაფუძვლო ბრალდებებს ამა თუ იმ მისამართით. გამოძიება მიდის 
კომპეტენტურ, მაღალ დონეზე. იძიებენ ამხანაგები, რომლებიც არ იყვნენ მონა-
წილენი არც ერთი მხრიდან და მისი შედეგები ეცნობება ცენტრალურ კომიტეტს. 
ვფიქრობ, რომ ყველა დამნაშავე დამსახურებულად დაისჯება.

მინდოდა მეთქვა, რომ ბევრი თქვენგანი სარგებლობს არასწორი, არაობიექტური 
ინფორმაციით. ჩვენ უფლება გვაქვს მოვთხოვოთ ყველა აქ მსხდომს, ვინც პასუხის-
მგებელია ამ ინფორმაციაზე, რომ ის დაიყვანოს ცკ-ის წევრებამდე დროულად და 
ობიექტურად. ხოლო თუ ვიხელმძღვანელებთ ინფორმაციით, რასაც ახალგაზრდული 
გამოცემა გვაწვდის და რომელსაც კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი ხელმძღვა-
ნელობს, მახინჯდება ყველა ფაქტი, სწორედაც რომ მახინჯდება და ეს  დადასტურე-
ბულიც იქნება, არ მინდა განმეორება, მსგავსი ბრალდებებით აქ გამოსვლით საკითხს 
ვერ გადავწყვეტთ.

არ მინდოდა შევჩერებულიყავი მოვლენათა განვითარებაზე, რომლებსაც ადგილი 
ჰქონდა თბილისში, მაგრამ მოდით, ამხანაგებო, გავიხსენოთ, როგორ ვითარდებოდა 
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მოვლენები შარშან? მალე ერთი წელი შესრულდება? დიახ, სწორია, ეს იყო მშვიდო-
ბიანი დემონსტრაციები. ხალხი თავიდან ეკოლოგიის, დავით-გარეჯის კომპლექსის 
საკითხებს აყენებდა, შემდეგ კი როგორ მოიქცნენ? გაჩნდა კომუნისტური პარტიისა 
და სოციალიზმის წინააღმდეგ მიმართული შეძახილები და მოწოდებები. გარნიზონში, 
სამხედრო მოსამსახურეთა მიმართ დაიწყო ექსტრემისტული გამოვლინებები. ცკ-ის 
ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: ყველა ამ დემონსტრაციისთვის გამოიყოს იპოდ-
რომი. კატეგორიულად აიკრძალა დემონსტრაციები სამთავრობო დაწესებულე-
ბებთან: ცენტრალურ კომიტეტთან, მთავრობის სახლთან.

მაგრამ როგორ განვითარდა მოვლენები? გეკითხებით. ყოველივე ამას ხომ 
ხედავდით? ვინ გაუწია ამას წინააღმდეგობა? ვინ შეასრულა მთავრობის დადგე-
ნილება? დემოკრატია! მეც ვარ დემოკრატიის მომხრე, მაგრამ მას უნდა ჰქონდეს 
თავისი საზღვრები, თავისი ჩარჩოები.

არც ერთ ცივილიზებულ საზოგადოებაში არ არის დაშვებული, რომ მიტინგები, 
დემონსტრაციები არღვევდეს კანონებს, კონსტიტუციას. მაგრამ აქ მოვლენები 
სხვაგვარად განვითარდა და აპრილის დასაწყისში პარტიის ცენტრალური კომი-
ტეტის ბიურომ მთავრობის სახლის წინ შექმნილი ვითარება შეაფასა უკვე, როგორც 
სოციალიზმისთვის, წესრიგისთვის კოლოსალური ზიანის მიყენების მცდელობა. 
ეს იყო შაბაში, დიახ, ნამდვილი შაბაში. ასწიეთ ხელი, აქ მსხდომთაგან ვინ იყო 9 
აპრილს დილის 4 საათზე მთავრობის სახლთან? ვერც ერთ ხელს ვერ ვხედავ (ხმაური 
დარბაზში).

ნება მომეცით, გავაგრძელო. შესაძლოა, იყვნენ ერთეულები, ის ამხანაგები, 
რომლებიც უშუალოდ ამ შენობაში მუშაობენ და ვალდებულნი იყვნენ ყოფილიყვნენ 
მოვლენათა კურსში. როგორი ლოზუნგები იყო, ამხანაგებო? გეეკითხებით აქ 
დამსწრეებს.

განა, ეს გარდაქმნის განვითარების ლოზუნგები იყო? (ხმაური დარბაზში, 
ცალკეული რეპლიკები).

გ. დ. ლორთქიფანიძე – საქართველოს თეატრალურ მოღვაწეთა საზოგადო-
ების გამგეობის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე:

განა, თქვენ დასაჯეთ ისინი, ვინც ლოზუნგებს წერდა? მოედანზე მოკლეს 70 
წლის ქალი.

ნ. შ. ვასაძე – საქართველოს სსრ სახალხო განათლების მინისტრის 
პირველი მოადგილე:

მომიტევეთ, ამხანაგო სარდალო, მაგრამ დარბაზში იციან, რომ მე გავიზარდე 
სამხედრო მოსამსახურის ოჯახში და ამის გამო უფლება მაქვს წაგიყენოთ დიდი 
პრეტენზიები. არ შემიძლია იმ სირცხვილის გადატანა, რომელშიც თქვენ დღეს 
ჩააგდეთ ყველა სამხედრო. ჩემმა შვილიშვილმა კედლიდან ჩამოხსნა თავისი დიდი 
ბაბუის პორტრეტი.

ი. ნ. როდიონოვი
თქვენი შვილიშვილი ცუდადაა გაზრდილი. (დარბაზში პროტესტის ხმაურია, 

ისმის განმკიცხავი წამოძახილები).
ნ. შ. ვასაძე



10�

9 აპრილი

ვალდებული ხართ უპასუხოთ ყველა იმ კონკრეტულ კითხვას, რომლებსაც 
დაგისვამთ. აქ ჯარისკაცები არ სხედან და დაუშვებელია ჩვენთან ასეთი საუბარი. 
ჩვენ უკვე სკოლის მოსწავლეებს არ ველაპარაკებით ასე. თქვენ უნდა გვიპასუხოთ 
არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ქართველ ხალხსაც.

ი. ნ. როდიონოვი
ნუ მაწყვეტინებთ. გპასუხობთ. ეს ხალხი კი არა, ბრბო იყო (პროტესტის ხმაური 

დარბაზში).
ნ. შ. ვასაძე
მაქვს უფლება შეგაწყვეტინოთ, რადგან მხოლოდ ჩემი სახელით ვსაუბრობ.
ი. ნ. როდიონოვი
ამხანაგებო, თუ ცკ-ის წევრები ასე იქცევიან, როგორ შეიძლებოდა იმ ბრბოსთან 

ურთიერთობა?
გ. დ. ლორთქიფანიძე
როგორ ბედავთ  ბრბო უწოდოთ იმათ, რომლებსაც ნიჩბებით ხოცავდნენ? რას 

ნიშნავს ბრბო, ვინ მოგცათ ამის ნება?
ნ. შ. ვასაძე
შესაძლებელია ახლა ვერ ვმართავ ჩემს ემოციებს და არასწორად ვიქცევი, 

მაგრამ მე ვსაუბრობ ყველა ქალის, ყველა დედის სახელით, რომლებიც თქვენ 
ძაძებით შემოსეთ. ისინი იგლოვებენ თაობიდან თაობამდე. თქვენ არ გაქვთ უფლება 
დღეს მორალი გვიკითხოთ ჩვენ. თქვენ არ მიიღეთ სიფრთხილის არავითარი ზომა, 
არ გამოიყენეთ დემონსტრაციის მშვიდობიანად დაშლის არავითარი ხერხი. თქვენ 
ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენეთ არა მხოლოდ ჯუმბერ ილიას ძე, არა მხოლოდ ცკ-ის 
ბიურო, ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენეთ ყველა სამხედრო, პოლიტბიურო. ვინ გაავ-
რცელა ინფორმაცია, რომ იარაღი არ იყო გამოყენებული? ოთხი თვის წინ ერთ-ერთმა 
მოსკოვურმა გაზეთმა მორალურად მომკლა, მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი არ 
არის. რა დღეში ჩააგდეთ თქვენ დღეს ჩემი ხალხი? თქვენ ჩვენთან ახალი ადამიანი 
ხართ.  თქვენ ჩვენ არ გიცნობთ. მაგრამ მე დღეს მრცხვენია, რომ ამ დარბაზში ტაშს 
ვუკრავდით ამხანაგ კოჩეტოვს, გაგვიხარდა მისი დანახვა, ვფიქრობდით, ის იცნობს 
ქართველ ხალხს, ის დაგვეხმარება ჩვენ. და რა გამოვიდა? თქვენგან რომელია ამ 
სისხლიანი აქციის ორგანიზატორი? ეს უნდა ვუთხრათ ჩვენს ხალხს, ეს ყველამ უნდა 
იცოდეს. თქვენ, როგორც ცკ-ის ბიუროს წევრმა, რომელსაც  ამ ოპერაციის ჩატარება 
დაევალა, რატომ არ გამოგვიყენეთ ჩვენ, ცკ-ის წევრები, რომ მშვიდობიანად გაგვეყ-
ვანა ახალგაზრდები ამ მოედნიდან? ჩვენ ხომ იმ დღეებში იქ ვათენებდით და ვაღა-
მებდით, ჩვენ შევძელით შეგვენარჩუნებინა სასწავლო პროცესი სკოლებში. ახლა კი 
თქვენ გვთავაზობთ, რომ ხელი ავწიოთ, რათა დავრწმუნდეთ – რომელი ჩვენგანი იყო 
იქ ტრაგედიის მომენტში, თქვენ, რომელმაც შეურაცხყავით ყველა მასწავლებელი. 
თქვენ, ალბათ, არ იცით, რომ თბილისში 200 ათასი მოსწავლეა და მასწავლებლებს 
ისინი რომ გაეგზავნა მიტინგზე, მოედანზე იქნებოდა არა 8 ათასი, არამედ მნიშვნე-
ლოვნად მეტი. მიპასუხეთ კითხვაზე, რომელსაც თავს არიდებთ. ყველას სახელით 
გეკითხებით: ორივე მხრიდან ალესილი ნიჩაბი როდიდან არ ითვლება იარაღად? თუ 
ეს ითვლება გარდაქმნად არმიაში? ასევე მიპასუხეთ: ითვლება თუ არა იარაღად 
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ყოველივე ის, რითიც კლავენ, ასახიჩრებენ ადამიანს? მთელი მსოფლიოს თვალში 
რატომ გაუტეხეთ სახელი პოლიტბიუროს, ქვეყანას, რომელმაც ამცნო მსოფლიოს 
იმის შესახებ, რომ იარაღი არ იყო გამოყენებული. თქვენ, პირადად თქვენ, ან მან, 
ვინც თქვენთან ერთად  მისცა ეს მცდარი ინფორმაცია, მოკალით არა მხოლოდ 
ქართველები, თქვენ მოკალით რწმენა ჩვენს ქვეყანაში, მოკალით გარდაქმნა ჩვენს 
ქვეყანაში (ტაში).

ი. ნ. როდიონოვი
ამხანაგებო! მე, როგორც ცკ-ის წევრი, რამდენადმე უხერხულად ვგრძნობ თავს, 

როდესაც ამ ტრიბუნიდან ისმის ბრალდებები მთავრობის, ჯარისა და სხვა სამართალ-
დამცავი ორგანოების მისამართით, მაგრამ თითქმის არაფერია ნათქვამი გამსახურ-
დიას, წერეთლის, კოსტავასა და ყველას შესახებ, ვინც მათ მიყვებოდა, ვინც პროვო-
ცირებდა. მათ ხომ ეს სურდათ, ისინი ხომ ყოველმხრივ ცდილობდნენ,  ამისთვის მიეღ-
წიათ. (ხმაური დარბაზში). ნება მომეცით ვთქვა, მე ხომ არავის ვაწყვეტინებდი.

აი, ზოგიერთი ამბობს: ინტელიგენტები, ინტელიგენტები. მოდით, მოვიქცეთ 
ისე, როგორც ჯერ არს. თუ არის პლურალიზმი, მაშ, მოდით, ყველას ჰქონდეს საშუ-
ალება, გამოთქვას აზრი, თორემ ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მხოლოდ მათ შეუძლიათ 
თქვან, უნდათ, რომ კვერი დაუკრან. ვინ ჩაუდგა სათავეში ახალგაზრდობას? კიდევ 
ერთხელ ვიმეორებ: რატომ დავტოვეთ ისინი განზე, ჩრდილში? ხოლო მათი მიზანი რა 
იყო? დიახ, ისინი ეყრდნობოდნენ სტუდენტობას, მაგრამ მათ ისიც სურდათ, რომ ამ 
მასობრივ მღელვარებას  მრავალრიცხოვანი ხასიათი მიეღო, თუმცა მუშათა კლასი 
არ გაყვა, მშრომელები არ გაყვნენ. და ვინ წაიყვანეს მათ? სკოლის მოსწავლეები!

თქვენ ხომ ხედავდით, ეს ბიჭები და გოგონები, მასწავლებლების მეთაურობით, 
როგორ მიდიოდნენ დემონსტრაციის ადგილებისკენ? რატომ არ გაუწიეთ  მათ წინა-
აღმდეგობა? განა ბავშვს შესწევს უნარი, გაერკვეს მოცემულ ვითარებაში? და თქვენ 
ამას აღზრდად თვლით?!

ამხანაგებო! გადავდივარ საქმეზე.
8 აპრილს ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს და არა ჩემი გადაწყვეტილებით, 

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოსკოვიდან ზარის გარეშე იყო მიღებული გადაწყვე-
ტილება, უფრო სწორად, მდგომარეობა შეფასდა როგორც უკიდურესად საშიში, 
რომელიც შესაძლოა გადასულიყო, გადაელახა ნებადართული საზღვრები. ხოლო 
მთავრობისა და ცკ-ის წევრების მიმართვები ამ ე.წ. „დემონსტრაციისადმი”, ვინაიდან 
მას არ შეიძლება ეწოდოს დემონსტრაცია, არავითარ შედეგს არ იძლეოდა. ლოზუნ-
გებსა და ექსტრემისტულ გამოსვლებს აყოლილი მრავალათასიანი ბრბო უმართავი 
იყო. ძნელია შეფასდეს და ძნელია პროგნოზირება, რაში შეიძლება გადაზრდილიყო 
ეს „დემონსტრაცია” ნებისმიერ დროს. ვინ იძლევა გარანტიას, რომ ეს ბრბო არ შევარ-
დებოდა მთავრობის სახლში. და მაშინ რა, ჯარს ავტომატები უნდა გამოეყენებინა? 
(ხმაური დარბაზში). მომეცით თქმის საშუალება. მე ცენტრალურმა კომიტეტმა დამა-
ვალა, გამეწმინდა მოედანი და აღმედგინა წესრიგი, მიმეცა მთავრობისთვის მუშა-
ობის საშუალება, რომელიც აგერ უკვე ერთი წელია ნორმალურად ვეღარ მუშაობს.

აი, ჩვენ ვამბობთ: გარდაქმნა. გარდაქმნა – უპირველეს ყოვლისა, არის შესაძ-
ლებლობა, რომ თითოეულმა იმუშაოს. ეს – დემოკრატიის შემდგომი განვითარებაა, 
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ეს საჯაროობის შემდგომი განვითარებაა. და როგორ მუშაობდა საქართველო? 
აბა, შეხედეთ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს: ისინი ხომ არ გაუმჯობესებულა, არამედ 
პირიქით, გაუარესდა, იმიტომ, რომ არ იყო მუშაობის საშუალება. ჯუმბერ ილიას 
ძე ყოველ დილას იწყებდა ამ დემონსტრაციის განხილვით და ამითვე ამთავრებდა,  
პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის თავისი პირდაპირი მოვალეობ-
ებით არ იყო დაკავებული და მე დამევალა, გამეწმინდა მოედანი და რუსთაველის 
პროსპექტი.

კომენდანტის საათის შემოღება დაგეგმილი არ იყო. კომენდანტის საათის შემო-
ღების გადაწყვეტილება არ იყო. მოედნის დემონსტრანტებისგან გაწმენდის დავა-
ლებას ასრულებდა შინაგანი ჯარი. როგორც ცნობილია, ყველა, ვინც  სამხრეულებს 
ატარებს, არ ეკუთვნის საბჭოთა არმიას. ასევე, მესაზღვრეები არ მიეკუთვნებიან 
საბჭოთა არმიას. სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი – არ მიეკუთვნება, მილიცია 
– არ მიეკუთვნება, შინაგანი ჯარი –  არ მიეკუთვნება. მაგრამ შინაგანი ჯარი ჩვენთან 
არასაკმარისი რაოდენობითაა, რათა დაემყარებინა წესრიგი და მათ დასახმარებლად 
უხმეს საბჭოთა არმიის ჯარს. შინაგანი ჯარი შეიარაღებულია ფარებითა და ხელჯო-
ხებით. თუ ვინმეს ჰქონდა აირი, ეს იყო გამაღიზიანებელი აირი, რომელიც გამოიყ-
ენება წინააღმდეგობის გაწევის უნარის მქონე ადამიანის მდგომარეობიდან დროებით 
გამოსაყვანად, ისევ იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი.

მინდა მოგმართოთ: რა,  ჯარი აირწინაღებით იყო? ეს ხომ ასე არ ყოფილა. შინა-
განი ჯარის უკან საბჭოთა არმიის ჯარი მოდიოდა. მათ არ აქვთ არც ფარი, არც 
ხელჯოხი. ჯარისკაცებს აქვთ ავტომატები და ნიჩბები, როგორც ორმოს სათხრელი 
იარაღი. ავტომატის გამოყენება კატეგორიულად აკრძალული იყო, თუმცა ჯარისკაცს 
აქვს უფლება, თუ მის ან მისი ამხანაგების, ან ირგვლივ მყოფი მოქალაქე პირების 
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, გამოიყენოს იარაღი. რა უნდა ექნა მას, გამოეყ-
ენებინა ავტომატი? და როდესაც მას თავს ესხმიან? კიდევ ერთხელ მოგმართავთ:  
ხედავდით, როგორ იქცეოდნენ ისინი, ვინც აყოლილი იყო ამ ვნებებს? ხედავდით, ვინ 
არ მისცა გამოსვლის, ლაპარაკის საშუალება ილია II-ს, გამოგლიჯა მას მიკროფონი 
და განაცხადა: ჩვენ აქ უნდა ვიდგეთ სიკვდილამდე? გასასვლელები კი ლენინის მოედ-
ნისა და მთავარი ფოსტის მხრიდან წინასწარ იყო ჩახერგილი ბეტონითა და ღორღით 
დატვირთული თვითმცლელების სამი რიგით, ჩაფუშული საბურავებითა  და ავტო-
ბუსებით. ხოლო დრო – 4 საათი ბიუროს გადაწყვეტილებით შეირჩა იმიტომ, რომ 
წინა დღით ამ დროს მოედანზე იყო ათასზე ნაკლები კაცი. მოედანი რომ სწრაფად 
გაგვეთავისუფლებინა, წინააღმდეგობა უმცირესი რომ ყოფილიყო, მაგიტომ შეირჩა 
ასეთი დრო. მაგრამ, როდესაც ჯარი  ლენინის მოედანს უახლოვდებოდა, ჩვენ ორი 
საათი ვიდექით, 4 საათამდე და ამ დროის განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ გაგვყავდა 
თვითმცლელები, ავტობუსები, ვწმენდდით გასასვლელებს. ამ დროს იქ იყო არან-
აკლებ 8 ათასი კაცი და თან, სულ მიდიოდნენ და მიდიოდნენ.

ეს რაზე მეტყველებს? იმაზე, რომ მზადდებოდა წინააღმდეგობა. ნუთუ გაუგ-
ებარია, ამხანაგო ცკ-ის წევრებო? მზადდებოდა წინააღმდეგობა. და ეს წინააღმდე-
გობა პროვოცირებული იყო იმათ მიერ, ვინც დასაგმობია   გამსახურდიას, კოსტავას, 
წერეთლის და სხვათა მიერ, ჩვენ კი არ ვგმობთ.
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მოახლოვდნენ ჯარისკაცები, ისინი 17-18 წლისანი არიან, პატივცემულო ცკ-ის 
წევრო ქალბატონო. ისინი ორი წელია, მსახურობენ არმიაში და ასევე ჩვენი აღზრდი-
ლები არიან. 

შემდგომ როგორ განვითარდა მოვლენები? შინაგან ჯარს გაუწიეს წინააღმდე-
გობა. პირველი დაეცა რიგითი პრიახინი. ის ჰოსპიტალში წევს თავგატეხილი. ის 
პირველი დაეცა, თავში მოხვედრილი რაღაც საგნის გამო, ჯაჭვი იყო თუ რაღაც 
სხვა, ცეცხლსასროლი იარაღი არ იყო, არც ერთი გასროლა არ ყოფილა, არც ერთი 
მხრიდან. ჯარმა, ბუნებრივია, როდესაც მას  წინააღმდეგობა გაუწიეს, მოედანი კი 
უნდა გაწმენდილიყო, მეტი სისხლისღვრა რომ არ მომხდარიყო, გამოიყენა ხელკე-
ტები და დაიწყო ხალხის გარეკვა. ამ პანიკაში დაიწყო ჭყლეტა.

მოითხოვეთ, ცკ-ის წევრებო, კომისიის დასკვნა, გამოვიდეს აქ ჯანდაცვის 
მინისტრი. არც ერთი დაღუპულის სხეულზე არ არის ფიზიკური ზემოქმედების 
კვალი: ლითონის საგნებით მიყენებული ნაჩხვლეტი, ნაკვეთი ან სხვა ჭრილობა. 
ისინი ყველა ასფიქსიით, გულმკერდისა და მუცლის ღრუს დაზიანებით დაიღუპნენ. 
რატომ არ ითხოვთ? რატომ არ გაწყობთ ეს?

გ. დ. ლორთქიფანიძე – საქართველოს თეატრალურ მოღვაწეთა საზოგადო-
ების გამგეობის პრეზიდიუმის თავმჯდომარე

ჩვენ ყოველდღიურად გვაწვდიან ინფორმაციას ტელევიზიით. 13 ადამიანი 
დაიღუპა ქიმიური ნივთიერებით, გაზით.

ი. ნ. როდიონოვი
ამხანაგებო, მოგმართავთ, იმედი მაქვს თქვენი კეთილგონიერების. თქვენ ხომ 

უკეთ აზროვნებთ, ვიდრე ის ადამიანები, ექსტრემისტებისგან წაქეზებულნი? მოდით, 
გავერკვეთ.

ჯერ არ ვსაუბრობ, სწორად მოიქცა თუ არა ჯარი, სწორად მოიქცა თუ არა 
შინაგანი ჯარი, გეუბნებით იმას, რაც ვნახე. იქ ვიყავი და ვხედავდი თქვენი მილი-
ციის უმოქმედობას, რომელიც მთავრობის სახლის კიბის ზედა საფეხურებზე იდგა 
და მშვიდად აკვირდებოდა, რაც ხდებოდა. როდესაც მოედანი გაიწმინდა, იცით, 
რითი იყო დაფარული ის? ნახევარი მეტრის სიმაღლეზე სავსე იყო საბნებით, პოლი-
ეთილენის პაკეტებით, ბალიშებით და ა.შ. და ბუნებრივია, როდესაც ხალხი გაიქცა, 
ეს ყველაფერი ხელს უშლიდა მათ თავისუფლად გადაადგილებაში. ისინი ძირს ეცემ-
ოდნენ, მათზე სხვები გადარბოდნენ. მთელი იმ ჩვრების გატანას ავტომანქანების 
მთელი კოლონა დასჭირდა.

რატომ არ დაიშალნენ ისინი, როდესაც ჯარი დაინახეს? ჯარისკაცებს ხომ ორი 
საათის განმავლობაში გაჰყავდათ ავტობუსები და თვითმცლელები? მერე ჯარმა 
ნელ-ნელა დაიწყო ლენინის მოედნიდან მიახლოება. რატომ არ წავიდნენ? რატომ 
არავინ მოუწოდა მათ, რომ დაშლილიყვნენ? რატომ გასწიეს წინააღმდეგობა?

იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი შეესაბამებოდა იმ ლოზუნგებს, რომლებიც გაის-
მოდა მთავრობის სახლის წინ და იმითაც, რომლებიც დაწერილი და გაკრული იყო.

გამოვთქვამ წუხილს, რომ ამხანაგები, რომლებიც პასუხს აგებენ ინფორმირე-
ბაზე, ცუდად გაწვდიან ცნობებს და ყველაფერს ზედმიწევნით არ აჩვენებენ. თქვენ 
კი სარგებლობთ რაღაც მონაგონით. რაც შეეხება გაზის გამოყენებას, რომელიც 



11�

9 აპრილი

შინაგანი ჯარის ეკიპირებაში შედის, იქნება დასკვნა. ეს არის გამაღიზიანებელი 
მოქმედების აეროზოლი: ადამიანს ცრემლი სდის, აღარ ფუნქციონირებს ლორწო-
ვანი გარსი, რასაც ის მცირე დროით, რამდენიმე წუთით გამოჰყავს მწყობრიდან 
(ხანგრძლივი ხმაური დარბაზში). 

მომეცით საშუალება, გამოვთქვა აზრი! ნიჩბები, შესაძლოა, იყო გამოყენებული, 
მაგრამ თუ გამოიყენეს, მხოლოდ დაცვის მიზნით. იმიტომ, რომ ჯარისკაცს, ავტო-
მატის გარდა, არაფერი აქვს. რატომ არავინ წუხს ჯარისკაცების გამო. ჩვენც ხომ 37 
ადამიანი გვყავს ჰოსპიტალიზებული.

გ. დ. ლორთქიფანიძე
ეს იმდენად უსინდისობაა, რომ მოსმენა აღარ შეიძლება.
ამხ. გ. დ. ლორთქიფანიძემ და ამხ. ჯ. ა. ჩარკვიანმა როდიონოვის გამოსვლის 

დროს, პროტესტის ნიშნად, დატოვეს დარბაზი.
ი. ნ. როდიონოვი
ერთს გეტყვით, ამხანაგებო, ხომ შეიძლებოდა, რომ ყოველივე ეს დამთავრებუ-

ლიყო იარაღის გამოყენებით. რა, ნება უნდა მიგვეცა, რომ იქ ხალხი დაეხვრიტათ? 
განა ეს სწორია?

სიტყვამ მოიტანა და ის, რაც ბოლო დროს დაიწყო, ჩვენ დავუშვით ჩვენი დემა-
გოგიით, ზომების მიუღებლობით და ნებაზე მიშვებით. დაიწყო მცირედიდან. საჭირო 
იყო პოლიტიკური ზომების მიღება, აუცილებელი ზომების, რომ მკაცრად შესრულე-
ბულიყო მთავრობის დადგენილება, რათა მთელი დემოკრატია არ გამოსულიყო ნება-
დართულის ჩარჩოებიდან.

დასასრულს, ამხანაგებო, მინდა ვთქვა, რომ გამოძიება გაერკვევა. დაისჯებიან 
ისინიც, ვინც სროლა დაიწყო კომენდანტის საათის შემდეგ.

ახლა კომენდანტის საათის შესახებ. სწორად გამიგეთ, ამხანაგებო, როდესაც 
დგას შეიარაღებული ჯარისკაცი და მისკენ მიქრის ავტომანქანა, ბრძანებაზე „სდექ!” 
მანქანა თუ არ ჩერდება და პირიქით, უმატებს სიჩქარეს, შედეგი შეიძლება იყოს 
სავალალო. იცით, ასეთი მოვლენები გვქონდა კიროვაბადში, როდესაც გაქანებულ 
სატვირთო და მსუბუქ მანქანებს აგდებდნენ მილიციელებისა და ჯარისკაცების 
მწყობრზე. და მაშინ იღუპებოდნენ ადამიანები, იქაც იღუპებოდნენ. როგორ გინდა 
ასეთები შეაჩერო? დარწმუნებით?

ჩვენც ვცდილობდით შეგვეჩერებინა, არ დაგვეცხრილა. ამ ყველაფერში გაერკვე-
ვიან. გამოძიებას აწარმოებს პროკურატურა და არა მე ან რომელიმე სხვა ორგანო. 
დამნაშავენი მიეცემიან პასუხისგებაში. იარაღიც გამოყენებული უნდა იყოს კანონის 
მიხედვით, გაფრთხილებით. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ვითარება ძალზე 
რთული იყო. კომენდანტის საათი დაწესდა დაუყოვნებლივ, რათა შეჩერებულიყო 
შემდგომი არეულობა ქალაქში. დიახ, სწორედ რომ შეჩერებულიყო. გაიხსენეთ, რა 
ხდებოდა ქალაქში. ყოველივე ის უნდა აღკვეთილიყო.

აბა, ახლა, როგორი წესრიგია? მოსახლეობამ აჩვენა მაღალი, განსაკუთრებული 
დისციპლინურობა, გაგებით მოეკიდა საკითხს. მაგრამ კვლავ ჩნდებიან ჯგუფები, 
ძირითადად, ახალგაზრდობა, რომლებიც ისვრიან ქვებს, ბენზინიან ბოთლებს. პროვო-
ცირებენ, ავრცელებენ ცრუ ხმებს და ასე შემდეგ.
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შეგიძლიათ მოუსმინოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს. სიტყვამ 
მოიტანა და ჩვენ ვმუშაობდით მჭიდრო კონტაქტში, ურთიერთქმედებით. ვთვლი, 
რომ ვუპასუხე თქვენს ყველა კითხვას.

დასასრულს, მინდა ვთქვა, ამხანაგებო! ჩვენი არმია ყოველთვის ხალხთან 
ერთადაა.  მაგრამ არა გამსახურდიასთან და მის მომხრეებთან.  არმიამ ყველაფერი 
გააკეთა, რომ ქალაქში  იყოს წესრიგი, სოციალიზმი და იმუშაოს გარდაქმნამ საქარ-
თველოში, ის თქვენთან ჯერ კიდევ არ მუშაობს. სანამ ზოგიერთ თქვენგანს ექნება 
ასეთი შეხედულებები, გარდაქმნა არ იმუშავებს.

ნ. შ. ვასაძე
მინდა თქვენ წინაშე ბოდიში მოვიხადო ჩემი თავშეუკავებლობის გამო, მაგრამ, 

ვფიქრობ, სწორად გამიგებთ. ამ დარბაზში იმყოფებიან ჩემნაირები, „დაწყევლილი” 
თაობის წარმომადგენლები: მე მომიწია გვამების გატანა ჯერ კიდევ 1956 წელს. 
ამიტომ სარდალს უნდა ესმოდეს, მე, როგორც სამხედრო მოსამსახურის შვილს, რომ 
მეკითხებოდნენ: რატომ ესროლეს ხალხს, თუ მათ არაფერი კანონსაწინააღმდეგო 
არ ჩაიდინეს? ვერაფრით მივიღებ სარდლის განმარტებებს ვერც როგორც ცკ-ის 
წევრი და ვერც როგორც ამ რესპუბლიკის, ამ ქვეყნის მოქალაქე. მე შეურაცხყო-
ფილი ვარ, ამხანაგო სარდალო. ამავე დროს, მაქვს ორი წინადადება. პირველი: დღეს 
აქ თითქმის არავის უთქვამს, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ორშაბათს სტუდენტები 
და სკოლის მოსწავლეები  მივიდნენ აუდიტორიებსა და კლასებში. მინდა ვთხოვო 
ყველა დამსწრეს – დაგვეხმარეთ. რატომ დუმს ბიუროს ყველა წევრი, რატომ დუმს 
ჩვენი მინისტრი, ამხანაგი ენუქიძე? გევედრებით, მივაწვდინოთ ხმა თითოეულ 
ოჯახს, დაგვეხმარონ, რომ დავაბრუნოთ მოსწავლეები კლასებსა და აუდიტორი-
ებში.  მხოლოდ ამით მივაღწევთ, რომ ტანკები გავიდნენ ქალაქიდან, ჯარისკაცებმა 
ქუჩებში რომ არ შეურაცხყონ ხალხი.

და მეორე: ჩემი ღრმა რწმენით, გავა წლები, შესაძლოა ათეული, მაგრამ ხალხი 
არ დაივიწყებს ამ საშინელ ტრაგედიას, რომელიც მოხდა მთავრობის სახლის წინ. 
ამიტომ შემომაქვს წინადადება, რამდენად რთულიც არ უნდა იყოს ამის რეალურად 
განხორციელება, გამოვძებნოთ საშუალება ამ შენობის გადასაცემად ახალგაზ-
რდული ცენტრისათვის, მივცეთ იმ ახალგაზრდობას, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველა 
დამნაშავენი და დიდ ვალში ვართ. 

 კ. ნ. ჩარკვიანი – საკავშირო მნიშვნელობის პერსონალური პენსიონერი:
ამხანაგებო! პირველ რიგში, მინდა ვთქვა, რომ, როგორც ჩანს, ბევრი რამ 

გავუშვით ხელიდან ახალგაზრდებთან მუშაობის დროს. განსაკუთრებით ცუდად 
მუშაობს კომკავშირი, რომელიც თანდათან თმობს თავის იდეურ პოზიციებს. ამასთან, 
უთმობს არაფორმალურ ორგანიზაციებს, რომელთა სათავეშიც აღმოჩნდნენ 
ნამდვილი ექსტრემისტები. [...] 

მეორე. სერიოზულ შეცდომად მიმაჩნია არასანქცირებული მიტინგის დასაშ-
ლელად ჯარის გამოყენება. საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ სწორი არ არის დაავალო 
ჯარს საპოლიციო ფუნქციები, არასწორია, რადგან ამან შესაძლოა მიგვიყვანოს 
დიდ უბედურებამდე. მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა საქმის 
მსხვერპლამდე მიყვანა, პასუხი უნდა ეგოთ მხოლოდ მოთავეებს. 
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[...] მიმაჩნია, რომ ჩვენი სამხედროები, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს ამ 
დემონსტრაციის დაშლაში და გახდნენ ამ ტრაგედიის მიზეზი, ვერ შეძლებენ ამ 
სირცხვილის ჩამოშორებას. ვინ მოკლეს მათ? 17 მოკლულიდან სამი მოხუცი ქალია, 
ორი – 16 წლის გოგონა, ერთი ფეხმძიმე ქალი და ორი მამაკაცი. სირცხვილია, 
როდესაც ჯარი, შეიარაღებული თუნდაც ნიჩბებით, კლავს ქალებს, მოხუცებს 
და გოგონებს. ვფიქრობდი, რომ ამხანაგი სარდალი ამის შესახებ რამეს იტყოდა, 
მაგრამ ის გაჩუმდა. მისმა გამოსვლამ შეუძლებელია დაგვაკმაყოფილოს. მას არ 
გაუანალიზებია მომხდარი ტრაგედიის სურათი. დაკმაყოფილდა მხოლოდ ზოგადი 
დებულებების გადმოცემით. ვიმეორებ, პოლიციური მოვალეობები სარდალმა არ 
უნდა შეასრულოს. ოფიცრის ღირსება, არმიის ღირსება არ აძლევს მას უფლებას, 
იტვირთოს მსგავსი მოვალეობები. ამისთვის არსებობს მილიცია. ჩვენმა მთავრობამ 
და ხელმძღვანელობამ, თუ მან ნამდვილად გადაწყვიტა ჯარის გამოყენება, სერი-
ოზული შეცდომა დაუშვა. ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა, არ იყო საჭირო სამხედ-
როების ჩართვა, უნდა ეცადათ, რომ მდგომარეობიდან  საკუთარი ძალებით გამოსუ-
ლიყვნენ.  

უნდა ვუსაყვედუროთ ჩვენს ხელმძღვანელობას, რომ დიდხანს უთმენდა ამ 
ექსტრემისტებს, მათ დაყოლიებასაც კი ცდილობდა. პირადად მე არ მესმის, მათთან 
მოსალაპარაკებლად რატომ იყო გაგზავნილი რაღაც დეპუტაცია რესპუბლიკის საქმე-
ებზე მოლაპარაკების წინადადებით. ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა. მათ,  ჩვეული 
ამბიციურობით, უარი თქვეს დიალოგზე და ამით სილა გააწნეს ხელმძღვანელობას. 

[...] მოკლედ ამხ. როდიონოვის გამოსვლის შესახებ. რა თქმა უნდა, მისი ბევრი 
დასკვნა საკამათოა. მაგრამ მსურს შევეხო შემდეგს. მან აღნიშნა, რომ დაშავებულთა 
შორის არიან ჯარისკაცები. საკითხავია, სად არის ეს მონაცემები? ხალხმა ამის 
შესახებ არაფერი იცის. ყოველ საღამოს ჯანდაცვის მინისტრი ტელევიზიით იძლევა 
ინფორმაციას იმ დაჭრილთა შესახებ, რომლებიც გადიან მკურნალობას  სამინისტროს 
სამკურნალო დაწესებულებებში, მაგრამ სამხედროების შესახებ არ ლაპარაკობს. 
ხალხს კი სურს, იცოდეს ამის შესახებ. იქ მართლა იყო ჩხუბი, თუ ყველაფერი მოგო-
ნილია იმისათვის, რომ გაამართლონ ასეთი უმსგავსობა, დანაშაული? აი, ეს საკითხი 
უნდა გადაწყდეს. ხალხს უნდა ეცნობოს მონაცემები ჯარის მხრიდან დაშავებულთა 
შესახებ. და ბოლოს, ოფიცრები, ამ ოპერაციის ხელმძღვანელები უნდა დაისაჯონ 
უმკაცრესად, უნდა  გასამართლდნენ. მათ წინ ბრბო ხომ არ იყო, არამედ იყვნენ 
საბჭოთა ადამიანები, ქალები, ბავშვები და ოფიცერმა, რომელმაც გასცა ანგარიშ-
სწორების ბრძანება, დანაშაული ჩაიდინა. ისინი იქიდან უნდა გაედევნათ სხვა მეთო-
დებით, მაგრამ ეს გზები გამოყენებული არ იყო. ეს ძალიან სერიოზული შეცდომაა, 
რომელსაც გამართლება არ აქვს.

ზ. ა. ჩხეიძე – საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე:
[…] შესაძლოა ამხ. როდიონოვმა ვერ შეძლო ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა, 

მაგრამ წარმოიდგინეთ იმათი ზეწოლა, ვინც პირველი დაესხა თავს ჯარისკაცებს. 
თავს ნუ იტყუებთ, რომ ეს ასე არ იყო. სწორედ ასე იყო. სამწუხაროდ, შემოქმედე-
ბითი ინტელიგენციის ბევრი წარმომადგენელი იმყოფებოდა მომიტინგეთა შორის, 
არის ამ მოვლენების ვიდეოჩანაწერი და თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ: არ იყო 
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საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

გამორიცხული, რომ ისინი  მთავრობის სახლში შეიჭრებოდნენ. მაშინ მართლაც 
მოხდებოდა ტრაგედია: საქმეში  ნიჩბები კი არა, ავტომატები ჩაერთვებოდა.

აი, ამ ხიფათმა და ასეთი შედეგის მოლოდინმა  მიგვიყვანა გადაწყვეტილებამდე, 
რომ შემოგვეყვანა ჯარი. თქვენ კარგად იცით, რომ ის ნაწილები, რომლებიც ჩვენს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰყავს, მიზეზთა გამო არ იმყოფებოდნენ თბილისში. 
რა უნდა გვექნა? ეს უბედურება რომ მომხდარიყო, არც ერთი ჩვენგანი ცოცხალი არ 
დარჩებოდა. რატომ არ გვინდა გავაანალიზოთ ეს მდგომარეობა?

[...] ჩვენ ვიღებდით ყველა ზომას ვითარების მშვიდობიანად დასარეგული-
რებლად. განა ჩვენ იმ ახალგაზრდების მტრები ვართ, რომლებიც იქ გამოდიოდნენ? 
არ ვიცი, როგორ შეძლეს მათ ყველას მიყვანა ასეთ ფანატიკურ მდგომარეობამდე, 
და არა მხოლოდ იმ  ექვსასი მებრძოლისა, მცველი-კარატისტისა, გასაოცარი ფიზი-
კური ძალის ადამიანებისა ლიდერთა უახლოესი გარემოცვიდან.

თქვენ ხომ იცით, რასაც გაიძახოდნენ ისინი: 8 აპრილს სისხლი უნდა დაიღვაროს, 
8 აპრილს ვაჩვენებთ კომუნისტებს, რისი უნარიც გვაქვს. 14 აპრილს ძალაუფლება 
ჩვენს ხელში იქნება! აღლუმს ან ჩვენ ჩავიბარებთ ან არავითარი აღლუმი არ იქნება! 
ეს რა, ხუმრობა იყო?

[...] ყველა პატივს ვცემთ რ. ჩხეიძეს მისი შემოქმედების გასაოცარი ჰუმანურო-
ბისთვის, მაგრამ გამოამჟღავნა მან ჰუმანურობა თავისი ქმედებებით? პირადად რა 
გააკეთა ამ ნიჭიერმა ადამიანმა? მისი გამოსვლა ტელევიზიით 9 აპრილის ღამეს 
ხომ ბოლო ნაპერწკალი იყო. საინტერესოა, რით შეუძლია მას გაამართლოს თავისი 
გამოსვლა?

ან როგორ შეძლებს თავის მართლებას მ. მაჭავარიანი? ხალხი ხომ, პრაქტი-
კულად, უკვე იშლებოდა, ისინი აუცილებლად დაიშლებოდნენ კათოლიკოს-პატრიარქ 
ილია II-ის მიმართვის შემდეგ. ყველამ დაიჩოქა, იწერდნენ პირჯვარს, გადაწყვიტეს, 
ელოცათ და დაშლილიყვნენ. სწორედ ამ დროს მივარდა მათთან მუხრან მაჭავარიანი 
და ამბობს: აქ ვრჩები ჩემი ოჯახით, ჩემი სისხლით და ხორცით, არ დაიშალოთ. 
შემდეგ გადარეულივით შეიჭრა ირაკლი წერეთელი, ხელიდან გამოგლიჯა კათო-
ლიკოს-პატრიარქს მიკროფონი და დაიწყო თავისი მოთხოვნების ძახილი. არ მესმის, 
რით მოხიბლა ხალხი ირაკლი წერეთლმა, რა იდეები აქვს მას?

თავს არ ვიმართლებ, სინდისს გეფიცებით, კომენტარები თქვენთვის მომინდია.
თქვენ ბრალს გვდებთ, რომ ვერ შევძელით ეფექტური ზომების მიღება და 

მოვუხმეთ არმიას დასახმარებლად. და არავის ახსენდება, რომ ინტელიგენციასთან 
შეხვედრის შემდეგ, აქ, ცკ-ში, ჩვენ მოვილაპარაკეთ, ერთად წავსულიყავით მომიტინ-
გეებთან და დაგვეთანხმებინა ისინი, რომ დაშლილიყვნენ. არც ერთი თქვენგანი არ 
წამოვიდა ჩვენთან ერთად. წავიდნენ მხოლოდ ბიუროს წევრები – ამხ. ამხ. ნიკოლსკი, 
ჭითანავა, ჩერქეზია, ვარძელაშვილი, მე და თითქმის ყველა ბიუროს წევრი. მივედით 
ახალგაზრდებთან, ვისაუბრეთ, მაგრამ  არ მოგვისმინეს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი 
ავტორიტეტის დონის დაქვეითების ბრალია. გავაფრთხილეთ, გონს მოსულიყვნენ, 
რათა არ განმეორებულიყო 56 წელი.  ჩვენთან სასაუბროდ მოვიწვიეთ ბათიაშვილიც 
და გიორგაძეც, მერაბ კოსტავამ უარი თქვა. მანამდე, საათ-ნახევრით ადრე, მილი-
ციის სამმართველოს უფროსმა მოიყვანა ზვიად გამსახურდია და განუცხადა, რომ 
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9 აპრილი

მოკლავს მას, თუ ის მიატოვებს ხალხს განსაცდელში. სხვა რაღა გაფრთხილება იყო 
საჭირო? ვიცოდით, თუ რა გავლენა ჰქონდა მათზე მუხრან მაჭავარიანს, მოვიწვიეთ 
ჩემთან, მოვიდა ამხ. ფოფხაძეც. თავიდან სამნი ვიყავით, მერე მოვიდა თბილისის 
საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი ამხ. მახარაშვილი. ჩვენ დავარწმუნეთ მაჭა-
ვარიანი, რომ დიდი უბედურების საფრთხის წინაშე ვართ. მან გვთხოვა ნებართვა  
მომიტინგეთა სხვა ადგილზე გადასაყვანად. ნებართვა მივეცით, ოღონდაც მოედანი 
დაეცალათ, დაძაბულობა მოხსნილიყო. შენობაში ხომ ჯარისკაცები იმყოფებოდნენ, 
რომლებიც იცავდნენ მთავრობას. რა პრეტენზიები შეიძლება იყოს ჩვენ მიმართ? 
არაფორმალებს ხომ წმინდა ფაშისტური ლოზუნგები ჰქონდათ.

[...] და კიდევ ერთი, შემომაქვს წინადადება: აუცილებლად მოიძებნოს ის პიროვ-
ნება, რომელმაც პირველმა თქვა, რომ ჯარი გამოგზავნილი იყო სკკპ ცკ-ის პოლიტ-
ბიუროს განკარგულებით. აი, სწორედ ის არის პირველი მტერი, რომელიც ყველაზე 
მკაცრად დასჯის ღირსია.

[...] ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ ყოფილა უფრო რთული საკითხი, ვიდრე 
დავით-გარეჯთან მდებარე პოლიგონის გადატანაა. ცენტრალურმა ორგანოებმა 
მხარი დაგვიჭირეს, მიიღეს გადაწყვეტილება პოლიგონზე სროლების შეწყვეტის 
შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი, სად უნდა გადაეტანათ 
იგი. შეუძლებელია არ გვესმოდეს, რა ზიანი ადგებოდა სტრატეგიულ სამხედრო ინტე-
რესებს: როგორ უნდა სრულყო იარაღი სროლების გარეშე? მაგრამ წავიდნენ ამაზე. 
ამას მოყვა ახალი მოთხოვნა, რომ უნივერსიტეტის სამხედრო კათედრაზე მეცადი-
ნეობები არ ტარდებოდეს რუსულ ენაზე. დავაკმაყოფილეთ მათი ეს მოთხოვნებიც. 
მაგრამ განა შეიძლება დაუსრულებლად წამოაყენო დაუსაბუთებელი მოთხოვნები, 
რომ ათასი მოკამათიდან ყველა მართალი იყოს. შექმნეს ერთი პარტია, ერთი თვის 
შემდეგ გახდა 32, ანუ 32 ლიდერი. შეიძლება ყველა, 32-ვე მართალი იყოს? [...]

ო. ე. ჩერქეზია – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
თავმჯდომარე:

[...] კომენდანტის საათთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება ამის შესახებ მიღე-
ბული იყო მაშინ, როდესაც ყველანი დავრწმუნდით, რომ გაჩნდა მოვლენათა გაუთვა-
ლისწინებელი განვითარების რეალური საფრთხე. ესე იგი, ჩვენ დავრწმუნდით, რომ 
სიტუაციის სახიფათო განვითარების შეჩერება სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა. 
ამიტომ დაწესდა კომენდანტის საათი. და ეს, ხაზს ვუსვამ, ჩვენი ინიციატივაა და არა 
ზემოდან მითითებული. პრინციპში, თავიდან  საერთოდ წინააღმდეგი ვიყავი მსგავსი 
გადაწყვეტილებისა, მაგრამ ხომ ხედავთ, როგორ გამოვიდა? [...]

ე. ა. შევარდნაძე – სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრი, სსრკ საგარეო 
საქმეთა მინისტრი:

[...] რომ ვთქვათ, ხელმძღვანელობა – ამხ. ამხ. პატიაშვილი, ჩხეიძე, ჩერქეზია, 
ნიკოლსკი, როდიონოვი, ფოფხაძე – არაფერ შუაში არ არიან, რომ ისინი არავითარ 
მონაწილეობას არ იღებდნენ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაში, სადღაც განზე 
იდგნენ, რომ მოსკოვიდან მოდიოდა სპეციალური მითითებები, არავინ დაგვი-
ჯერებს, რადგან ეს ასე არ არის. გადაწყვეტილებები აქ იქნა მიღებული.  შემიძლია 
პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს ეს გადაწყვეტილებაც წავიკითხო, კატე-



11�

საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტის  მასალები

გორიული გადაწყვეტილება. მე ვეთანხმები მას, რომ იყო საგანგაშო, სერიოზული 
სიტუაცია (კითხულობს): „ბოლო დღეების განმავლობაში ექსტრემისტთა ჯგუფის 
ანტისაბჭოთა პროვოკაციული მოქმედებების შედეგად მკვეთრად გამწვავდა ვითა-
რება რესპუბლიკაში, ექსტრემისტული ელემენტები ამძაფრებდნენ ნაციონალისტურ 
განწყობილებას, მოუწოდებდნენ გაფიცვებისკენ, ხელისუფლებისადმი დაუმორჩი-
ლებლობისკენ, არღვევდნენ წესრიგს, ეწეოდნენ პარტიული და საბჭოთა ორგანო-
ების დისკრედიტაციას. ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით ცკ-ის ბიურო ადგენს: 
პირველი, მიღებულ იქნას ზომები მრავალათასიანი არასანქცირებული მიტინგის 
მონაწილეებისაგან მთავრობის სახლის წინ მოედნის გასათავისუფლებლად მილი-
ციის, შსს ჯარების, საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების დახმარებით. ამ ოპერაციის 
ხელმძღვანელობა დაევალოს წითელდროშოვანი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის 
სარდალს, გენერალ-პოლკოვნიკ როდიონოვს. აი, ცკ-ის ბიუროს გადაწყვეტილება. 
ძირითადი დოკუმენტი კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ ასევე მიღებული 
იქნა აქ, რესპუბლიკაში.

მინდა კიდევ დავაზუსტო და ხაზი გავუსვა ასეთი ნიუანსის მნიშვნელობას. 
რამდენჯერმე, როდესაც ვიმყოფებოდით ლონდონში, კუბაში და ისევ ლონდონში,  
ვიღებდით ინფორმაციას, რომ აქ ყველაფერი წესრიგში არ არის, ყველაფერი 
ნორმალურად არ არის. მიხეილ სერგის ძე გორბაჩოვი გამოთქვამდა გარკვეულ 
წუხილს ამასთან დაკავშირებით. როდესაც დავბრუნდით, გავიგეთ, რომ, მართლაც, 
სიტუაცია მარტივი არ იყო, რთული იყო. მან მთხოვა დამერეკა და დამეზუსტებინა. 
დიახ, მართლაც, ასეთი საუბარი ჯუმბერ ილიას ძესთან შედგა, მან ახსნა ვითარება, 
მაგრამ არ ყოფილა საუბარი იმის შესახებ, რომ საჭიროა საგანგებო ზომები, საჭიროა 
რაიმე აქცია, დაკავშირებული სამხედრო ჩარევასთან და ა.შ. მეორე დღეს მიხეილ 
სერგის ძემ კვლავ დარეკა, დაინტერესდა და მკაფიოდ, გარკვევით, ჯუმბერ ილიას 
ძეს შეუძლია დამიდასტუროს, მხარი დაუჭირა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ე.ი. 
მოცემულ ვარიანტს – სწორედ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. 

[...] ითხოვდა [გორბაჩოვი], კატეგორიულად ითხოვდა, თუ ეს შესაძლებელია, არ 
გამოეყენებინათ ძალა და საკითხები გადაწყვეტილიყო პოლიტიკური გზით. არ გამო-
ვიდა. გადაწყვეტილება აქ არის მიღებული. სხვა საკითხია – როგორ განხორციელდა 
ეს გადაწყვეტილება. აქ, მართლაც, საჭიროა სერიოზულად გარკვევა. მაგრამ ვერავი-
თარი არმია, გარწმუნებთ, ვერავითარი ჯავშანტრანსპორტიორები ვერ დაგვეხმარე-
ბიან, თუ ჩვენ ყველა არ მოვკიდებთ საქმეს ხელს, თუ არ იმუშავებს ჩვენი ავტორი-
ტეტი, თუ ჩვენ ვერ ვიმუშავებთ ხალხთან, ახალგაზრდობასთან. შეხედეთ, თითქმის 
150 ათასი, მეტი თუ არა, სტუდენტი გაფიცულია, ალბათ, უკვე ათი დღეა. სკოლის 
მოსწავლეები რამდენი არიან, ნახევარი მილიონი, მილიონი, უკვე ვერც დათვლი, არ 
დადიან სკოლაში. სკოლები არ მუშაობს. საჭიროა მისვლა უნივერსიტეტში, საჭიროა 
მისვლა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, რაც არ უნდა ძნელი იყოს.

გუშინწინ მინდოდა  უნივერსიტეტში მისვლა, მაგრამ რექტორმა, ამხ. ამაღლო-
ბელმა მთხოვა, არ მივსულიყავი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღესაც, 
უნდა გითხრათ, არ არიან დარწმუნებულნი, რომ ასეთი შეხვედრა საერთოდ შესაძ-
ლებელია. უფრო მეტს გეტყვით. მათ მომმართეს და მთხოვეს: თუ თქვენ ასე 



11�

9 აპრილი

გადაწყვიტეთ, მოდით, მიგიღებთ, თუმცა ეს იქნება ძალზე მძიმე, რთული შეხვედრა. 
თან არ მოიყვანოთ ჯუმბერ ილიას ძე პატიაშვილი. შესაძლოა ექსცესებს ჰქონდეს 
ადგილი, შესაძლებელია ასევე სხვა სირთულეებიც. [...]

ბ. ვ. ნიკოლსკი – საქართველოს კპ ცკ-ის მეორე მდივანი:
სულ ორიოდე სიტყვის თქმა მსურს. აქ ზოგიერთმა ამხანაგმა ბრალდება 

გამოთქვა ჩემი მისამართით. ალბათ, ფიქრობდა, რა მხნედ მიჰყავს პლენუმიო. 
შემიძლია გითხრათ, რომ დავალებული მაქვს პლენუმის წაყვანა, წყდება ჩემი მეგობ-
რების, კოლეგების საკითხი. ვთვლი, რომ მეც, ისევე როგორც ისინი, დამნაშავე ვარ 
ამაში, მაგრამ თუ დავალებული მაქვს, რამდენადაც შესაძლებელია, ვაკეთო საქმე 
და დავეხმარო რესპუბლიკას ამ მძიმე მდგომარეობიდან გამოსვლაში, მე ვიმუშავებ. 
ვფიქრობ, რომ ყველა მივიღებთ იმას, რაც გვეკუთვნის, და ყველა აგებს.

ჯ. ი. პატიაშვილი:
სიცხადისთვის მინდა გაცნობოთ შემდეგი. იმ ტრაგიკულ ღამეს, როდესაც 

ჩვენ პირველივე შეტყობინებაში მოგვახსენეს იმის შესახებ, რომ ორი დაღუპულია, 
მივმართე ბიუროს წევრებს და ვთქვი, რომ ვტოვებ თანამდებობას. ეს გადაწყვეტი-
ლება მიღებულია 9 აპრილს და არ არის დაკავშირებული მეცნიერებათა აკადემიაში 
გამართულ საუბართან.

[...] 
ვ. პ. ესვანჯია – საქართველოს კპ ცკ-ის გამომცემლობის დირექტორი, 

რეპლიკა ადგილიდან:
[...] მდგომარეობა ძალიან დაძაბულია, ხალხი უკიდურესად აღშფოთებულია,   

ყველაფერზე სრულ პასუხს ითხოვს. და ამ დროს გამოდის პლენუმზე ოლქის სარდალი 
და მორალს გვიკითხავს. ის არ გრძნობს თავს დამნაშავედ იმ დროს, როდესაც დანაშა-
ულის მთელი სიმძიმე სწორედ სამხედროების კისერზეა.

ჩემი აზრით, ამხანაგ როდიონოვს არა აქვს მორალური უფლება უხელმძღვა-
ნელოს ამიერკავკასიის ჯარებს. თუ მას ოდნავ მაინც აწუხებს სინდისი, უნდა 
გადადგეს. ვფიქრობ, ის უნდა გადააყენონ მანამ, ვიდრე არ განისაზღვრება 
იურიდიული ბრალდება. მან ყველა შემთხვევაში უნდა დატოვოს თბილისი, ვინაიდან 
რაც მოხდა 9 აპრილს, იყო ბოროტად განზრახული აქცია, მიმართული არა მხოლოდ 
ქართველი ხალხის, ქართველი ახალგაზრდობის წინააღმდეგ, არამედ, პირველ რიგში, 
პარტიის პოლიტიკის – გარდაქმნისა და დემოკრატიის წინააღმდეგ.

ე. ა. შევარდნაძე:
დღეს სხდომაზე  ბიუროს ზოგიერთმა წევრმა განაცხადა, რომ მზად არის 

გადადგეს. ასეთი განცხადება გააკეთეს ამხ. ნ. ა. ფოფხაძემ, ამხ. ო. გ. ვარძელაშ-
ვილმა და ზოგიერთმა სხვა ამხანაგმა. ახლა ბორის ვასილის ძე ნიკოლსკი საუბრობდა 
გადადგომის შესახებ. ვფიქრობ, დღეს ამ საკითხების გადაჭრა არ შეიძლება.

ე. ა. შევარდნაძე – სკკპ ცკ-ის პოლიტბიუროს წევრი, სსრკ საგარეო 
საქმეთა მინისტრი:

ძვირფასო ამხანაგებო! ჩემო მეგობრებო!
თავდაპირველად მინდოდა მეთხოვა თქვენთვის, რომ გავიხსენოთ დაღუპულები 

და ფეხზე ადგომითა და წუთიერი დუმილით პატივი ვცეთ მათ ხსოვნას.
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ჩვენ შეგვკრიბა ძალიან მძიმე და მწარე საათმა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც 
ჩვენ ახლა მივიღეთ – ძალიან მძიმეა და მწარე, ვინაიდან ისინი განაპირობა ტრაგი-
კულმა მოვლენებმა, ტრაგიკულმა როგორც საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, 
ისე მთელი მსოფლიოსთვის.

შევეცდები, მოგვიანებით ავხსნა რატომ არ შემოვფარგლე ამ ტრაგედიის მნიშვნე-
ლობა  ჩვენი რესპუბლიკის საზღვრებით. მანამდე მინდა ვთქვა, რომ არ შემიძლია 
და შეუძლებლად ვთვლი დავფარო ჩემი გრძნობები. მე მოვისმინე თვითმხილველთა 
მონათხრობი იმ სამგლოვიარო ღამის მოვლენების შესახებ, ვნახე ტანკები და ჯავშან-
ტრანსპორტიორები საყვარელი ქალაქის ქუჩებში, ვნახე ცრემლი და ტკივილი ხალხის 
თვალებში. მიზეზებისგან დამოუკიდებლად – მათ შესახებ  საუბარი განსაკუთრე-
ბულია – რომლებმაც განაპირობა ეს მწუხარება, არავის და არაფერს არ შეუძლია 
გაამართლოს უდანაშაულო ადამიანთა მსხვერპლი.

ჩვენ მათ წინაშე უდიდესი ვალი გვაქვს – დავადგინოთ ჭეშმარიტება და სამუ-
დამოდ აღვკვეთოთ ტრაგედიის განმეორების თუნდაც მცირედი შესაძლებლობა. ეს 
თავისთავად მნიშვნელოვანია – როგორც ზნეობრივი იმპერატივი. ეს მნიშვნელო-
ვანია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისთვის. ეს მნიშვნელოვანია, გაზვიადების 
გარეშე, მთელი მსოფლიოსთვის.

[...] ამასთან დაკავშირებით შეშფოთება და გლოვა გამოთქვა ადამიანმა, 
რომელსაც უწოდეს გარდაქმნის არქიტექტორი, მისი ყველაზე ნოვატორული 
გადაწყვეტილებების ავტორი. მ. ს. გორბაჩოვის გუშინდელ მიმართვაში საქარ-
თველოს კომუნისტებისადმი, ყველა მშრომელისადმი ყველაფერს თავისი სახელი 
დაერქვა. „იმან, რაც მოხდა თბილისში, – გვწერს მიხეილ სერგის ძე, – ცხადია, ზიანი 
მიაყენა გარდაქმნის, დემოკრატიზაციის, ქვეყნის განახლების ინტერესებს...”

[...] მიუკერძოებელ და ყოველმხრივ გამოძიებას მოუწევს იურიდიული და სამეც-
ნიერო გარდაუვალობით განსაზღვროს იმ მოვლენათა ხასიათი და მიმართულება, 
რომლებმაც განაპირობა 9 აპრილის ტრაგედია. დარწმუნებული ვარ, თითოეული 
დამნაშავე დასახელდება.

ამასთან ერთად, თავს უფლებას მივცემ ახლავე გამოვთქვა მოსაზრება, რომელიც  
მრავალ და ძალზე განსხვავებულ ადამიანებთან საუბრის შთაბეჭდილებას ეყრდნობა.  
როდესაც თქვენ თვალწინ ისეთი რამ ხდება, რაც შესაძლოა ნაპირიდან გადმოვიდეს 
და არასტაბილური გახადოს ერის ცხოვრება, რესპუბლიკისა და იქ მცხოვრები ყველა 
ხალხის ბედი, როდესაც გესმით სრულიად მიუღებელი მოწოდებები, – ბუნებრივია, 
გონება ეძებს გამოსავალს შექმნილი  მდგომარეობიდან.

ამის შესახებ ვლაპარაკობ უკვე ქარაგმების გარეშე, როდესაც ვეხები გადაწყვე-
ტილებას, რომელიც მიიღო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ამხანაგ ჯ. ი. პატიაშ-
ვილის მეთაურობით. ეს არის გადაწყვეტილება ძალისა და საჯარისო ქვედანაყო-
ფების გამოყენების და თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ. გადაწყვე-
ტილება, რომელსაც, როგორც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, დაჟინებით ითხოვდა რესპუბ-
ლიკის ბევრი გამოჩენილი და ავტორიტეტული პირი, რომლებიც ახლა გამოდიან 
მისი კრიტიკით. გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია რესპუბლიკის ხელმძღვანე-
ლობის წევრთა მიერ თითქმის ერთხმად, გარკვეული გამონაკლისის გარდა, რის შესა-
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ხებაც მოგვიანებით ვიტყვი. გადაწყვეტილება, რომლის განხორციელებამაც მიგვიყ-
ვანა ასეთ მძიმე, გამოუსწორებელ შედეგებამდე.

[...] საუბრობენ იმ მოვლენათა მშვიდობიან ხასიათზე, რომლებიც წინ უსწრებდა 
9 აპრილის ტრაგედიას და არაფერს ამბობენ ანგარიშსწორების არამშვიდობიან მოწო-
დებებზე, რომლებიც ისმოდა წინა დღეს. სხვებმა, რომელთაც სურთ იყვნენ ახალ-
გაზრდობის კერპნი, ვისაც აქვს ამის პრეტენზია, არა მხოლოდ უგულებელყვეს თავი-
ანთი პასუხისმგებლობა, არამედ დაიწყეს ფრონდერობა კანონის, წესრიგის დაცვის, 
კონსტიტუციის  მიმართ უპატივცემულობით. ეს სრულიად დაუშვებელი მოვლენაა.

არ გამოვდივარ ბრალმდებლის როლში, მაგრამ ვერ ვიცილებ გრძნობას, თითქოს 
რომელიღაც ლიდერს ე.წ. არაფორმალური ორგანიზაციებიდან სრულიად შეგნე-
ბულად მიჰყავდა სამსხვერპლოზე მისდამი მინდობილი ადამიანები.

ძალზე არ მომწონს ის ჯგუფები, რომლებიც თავიანთი ანგარებიანი, კარიერული 
მიზნებისთვის თავიანთ რიგებში ითრევენ სკოლის მოსწავლეებს და აყენებენ მათ 
დემონსტრანტების წინა რიგებში.

დაე, თითოეულმა ზრდასრულმა შეაჩეროს ბავშვი და უთხრას, რომ მისთვის 
ადრეა სხვის მიერ თავსმოხვეული ლოზუნგების ტარება ან შიმშილობის გამოცხა-
დება. როდესაც მოვა დრო, ის თვითონ გადაწყვეტს, ვისთან და სად დადგეს.

[...] სრულიად არანორმალურია ბარიერის წარმოქმნა რესპუბლიკის აქტივის, 
პარტიულ-საბჭოთა ხელმძღვანელობასა და მოსახლეობის, საზოგადოების გარკვეულ 
ნაწილს შორის.  მაგრამ ეს ფაქტია, ამხანაგებო.  საჭიროა შეჩერება, ჩვენზე დამოკი-
დებული ყველა ზომის მიღება, რომ ეს ტენდენცია არ განვითარდეს.

ამ დაპირისპირებაში არც ერთმა მხარემ არ გამოავლინა არც ტაქტი, არც თავშე-
კავებულობა, არც სიმშვიდე, მათ ვერ აწარმოეს დიალოგი ერთმანეთთან, როგორც 
პარტნიორებმა, თუნდაც ბევრ რამეში პოლარულად ურთიერთსაპირისპირო შეხედუ-
ლებების გამომხატველებმა. თავი იჩინა ზოგიერთი ამხანაგის არათანმიმდევრულო-
ბამაც, კონიუნქტურულმა ხტომამ აქეთ-იქით.

[...] ახლა, როდესაც ტრაგედია მოხდა, რაც არ უნდა გაეკეთებინა პარტიულ 
ორგანიზაციას, პასუხისმგებელი არის ის, თქვენ ყველანი. სხვა დასკვნა და სხვა 
აზრი არ შეიძლება იყოს. მე ვსაუბრობ ყველა რანგის ხელმძღვანელი კომუნისტის 
პასუხისმგებლობაზე, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ დადგეს საკითხი პასუხისმგებ-
ლობის სხვა ფორმის შესახებაც.

რაც უნდა მძიმე ყოფილიყო, ძნელია გაამართლო გადაწყვეტილება დასახმა-
რებლად ჯარის მოხმობისა და ხალხთან  ტანკებით და ჯავშანმანქანებით საუბრის 
შესახებ. მე მაინც ვთვლი, რომ გადაწყვეტილება ნაჩქარევად იყო მიღებული და არ 
იყო გათვლილი შესაძლო ვარიანტები, არ იყო პროგნოზირებული შესაძლო შედეგები.

[...] მინდა ვთქვა არმიის შესახებაც, მის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. 
თბილისის ქუჩებში ის თავისი ნებით არ გამოსულა. ის გამოვიდა და დაიკავა მისთვის 
მითითებული ადგილები, დაემორჩილა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიიღო 
რესპუბლიკის   ხელმძღვანელობამ. აქ, ამ დარბაზში, პლენუმის მონაწილეთა წინაშე 
არ შემიძლია არ ვთქვა იმის შესახებაც, რომ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, 
როგორც მეუბნებოდნენ, გამოდიოდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების 
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სარდალი გენერალ-პოლკოვნიკი ი. ნ. როდიონოვი. იგი ამბობდა, რომ ეს არ არის 
არმიის ფუნქცია, რომ ის, მისი კოლეგები, მისი ხელქვეითები მოწოდებულნი არიან 
გადაწყვიტონ სრულიად სხვა ამოცანები.

[...] მაგრამ დავუბრუნდეთ სხვა, არასასიამოვნო ფაქტს: ქალაქის ცხოვრების 
განაწესში კომენდანტის საათის არსებობას. ამბობენ, რომ ეს ანომალიაა. ვეთან-
ხმები. თვით მე, როდესაც 9 აპრილს გიორგი პეტრეს ძესთან [რაზუმოვსკი] ერთად 
მოსკოვიდან ჩამოვფრინდი, გაოცებული ვიყავი თბილისის უჩვეულო შესახედაობით. 
მაგრამ მის ქუჩებში ტანკებისა და ქვეითთა საბრძოლო მანქანების ყოფნა უფრო 
მეტი ანომალია არ არის, ვიდრე მილიონიანი ქალაქის ცხოვრების პარალიზების, 
სამსახურების მუშაობის დარღვევის, ქალაქის მცხოვრებთა არსებობის მოწამვლის 
მცდელობა?!

ჩვენ უკვე შემოგთავაზეთ, თუ როგორ შეიძლება მაქსიმალურად სწრაფად 
გაუქმდეს კომენდანტის საათი, შეიქმნას იმის პირობები, რომ ჯარი გავიდეს ქალა-
ქიდან. მოდით შევთანხმდეთ, რომ ვიბრძოლებთ ამ ამოცანის რეალიზებისთვის. 
ამისათვის საჭიროა, რომ სკოლის მოსწავლეები ორშაბათს მიუსხდნენ მერხებს, 
სტუდენტები დაბრუნდნენ სასწავლო აუდიტორიებში, ყველა, ვინც შეწყვიტა 
მუშაობა, დაბრუნდეს თავის სამუშაო ადგილზე. ეს ყველაზე მთავარი, აუცილებელი 
მოთხოვნაა.

თუ ცხოვრება ქალაქში ნორმალურ კალაპოტში ჩადგება, ორშაბათს, 17 აპრილს 
დაიწყება ჩვეულებრივი სამუშაო დღე, ჯარი გაყვანილი იქნება, შესაძლოა, სწორედ 
17 აპრილს. [...]
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1987-1988 წწ. საქართველოში შეიქმნა არაფორმალური გაერთიანებები: „ილია 
ჭავჭავაძის საზოგადოება”, „ილია მართლის საზოგადოება”, „ჰელსინკის ჯგუფი”, 
„საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია”, „საქართველოს ეროვნულ-
ქრისტიანული პარტია” და „საქართველოს ეროვნული სამართლიანობის პარტია”. 
ამ პარტიებში დაახლოებით 3 ათასი ადამიანი იყო გაერთიანებული. ისინი 1989 წ. 9 
აპრილამდე არ იყო სათანადოდ რეგისტრირებული. მათი ორგანიზატორები იყვნენ 
ზ. კ. გამსახურდია, მ. ი. კოსტავა, ი. ს. წერეთელი, გ. ო. ჭანტურია და სხვ.

აღნიშნული პარტიების საქმიანობა მკვეთრად გამოხატულ ანტიკონსტიტუ-
ციურ, ანტისაბჭოთა, ნაციონალ-შოვინისტურ ხასიათს ატარებდა, რაც პირდაპირ 
იყო მითითებული მათ პროგრამებში. ამოცანად ისახავდნენ: პოლიტიკური ხელისუფ-
ლების ძალადობრივ მიტაცებას საქართველოს სსრ-ში არსებული საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური წყობის შეცვლით, სახელმწიფოებრივი ხელისუფლებისა და მართვის 
ყველა სტრუქტურის ნგრევას, ეროვნული სახელმწიფოს მოწყობასა და საქართვე-
ლოში მცხოვრები უმცირესობების უფლებათა დარღვევას, მათ შორის, აფხაზეთის, 
აჭარისა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიების ლიკვიდაციას, ადმინისტრაციულ-სახელ-
მწიფოებრივი წყობილების, საქართველოს მეზობელი მოკავშირე რესპუბლიკების 
საზღვრებისა და ტერიტორიული მთლიანობის შეცვლას.

ძირითადი და საბოლოო მიზანი „რუსეთის იმპერის ნგრევა”, საქართველოში 
საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა, საქართველოს სსრ-ის სსრ კავშირის შემადგენ-
ლობიდან გამოსვლა და „სსრკ დაშლის პროცესების ხელშეწყობა” იყო.

ასევე, გათვალისწინებული იყო საბჭოთა არმიის ჯარების გაყვანა საქართვე-
ლოდან; საკუთარი, ნაციონალისტური სამხედრო ფორმირებების შექმნა, კავშირი 
და მოქმედებათა კოორდინაცია ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის, სომხეთის, აზერბა-
იჯანის, მოლდავეთისა და უცხო ქვეყნების ყველა სეპარატისტულ, ანტისაბჭოთა 
ძალებთან დახმარების აღმოსაჩენად თხოვნით მიმართვა საზღვარგარეთის სახელ-
მწიფოებისთვის, საქართველოს ტერიტორიაზე გაერთიანებული ერების ორგანიზა-
ციის ჯარების შემოყვანა, საქართველოს შესვლა ნატოს სამხედრო ბლოკში.

ამ მიზნით გამსახურდიას, წერეთელს, ჭანტურიასა და სხვებს არაოფიციალური 
კავშირი ჰქონდათ სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფ ქართული ემიგრაციის წარმომადგენ-
ლებთან, შექმნეს რა სპეციალური არალეგალური „საქართველოს ეროვნულ-დემოკ-
რატიული პარტიის უცხოეთის ბიურო”, რომელსაც სათავეში აშშ-ში გამგზავრებული, 
არაერთხელ ნასამართლევი გუდავა ჩაუდგა. 

აღნიშნულ მიზნებს ისინი ახორციელებდნენ პოლიტიკური გაფიცვების, საბო-
ტაჟის, საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პიკეტირების, შიმში-
ლობის, არასანქცირებული მიტინგებისა და მანიფესტაციების, საზოგადოებრივი 
წესრიგის მასობრივი დარღვევის, ხელისუფლების ორგანოებისადმი დაუმორჩილებ-

1989 წლის 9 აპრილის თბილისის მოვლენების გამოძიების 
შედეგების შესახებ
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ლობის წაქეზებით, აქტიური წინააღმდეგობის გაწევით მართლწესრიგის დაცვის 
ძალებისათვის. ამასთან, არ გამორიცხავდნენ „სისხლის ღვრის”, „საქართველოს 
დამოუკიდებლობისთვის სისხლის ბოლო წვეთამდე საყოველთაო ბრძოლის” შესაძ-
ლებლობას.

„საქართველოს ეროვნულ-ქრისტიანული პარტიის” პროგრამის პროექტი ითვა-
ლისწინებდა, რომ „საქართველოს დამოუკიდებლობის მისაღწევად პარტია გამოიყენ-
ებდა უკიდურეს მეთოდს  –  „საყოველთაო სახალხო გაფიცვას”... ამის განსახორცი-
ელებლად იქმნებოდა უკანონო შეიარაღებული ფორმირებები.

კერძოდ, არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერებმა მიიღეს ზომები ე.წ. 
“ქართველ შევარდენთა ლეგიონის” შესაქმნელად, რომლის მიზანს წარმოადგენდა 
მომზადება „ქართველი ოფიცრებისა, რომლებიც, აუცილებლობის შემთხვევაში, 
შეძლებენ მოაწყონ, წარმართონ და თან გაიყოლიონ პატრიოტულად განწყობილი 
მასები”.

ერთ-ერთ სააგიტაციო ფურცელზე მითითებული იყო: „ქართული პოლკი – 
„ქართველ შევარდენთა ლეგიონი” – იწვევს ყველას: „ავღანელებს”, რომლებიც მსახუ-
რობდნენ დესანტში, სპორტსმენებს, კარატისტებს, პატრიოტებს. ...ნაკადულებად 
ჩქეფს ქართული სისხლი, უნდა მოისპოს ბოროტების წყარო, ლიკვიდირებულ უნდა 
იქნას ყველა ჯურის მინი-სახელმწიფო ქართულ მიწაზე...”

1989 წ. აპრილისთვის ზ. კ. გამსახურდიამ, მ. ი. კოსტავამ, ი. ს. წერეთელმა და 
გ. ო. ჭანტურიამ მოაწყეს და ჩაატარეს 30-მდე არასანქცირებული მიტინგი, მანიფეს-
ტაცია და პოლიტიკური გაფიცვა, რომელთა შედეგად თბილისსა და რესპუბლიკის 
სხვა ქალაქებში სისტემატურად, უხეშად ირღვეოდა საზოგადოებრივი წესრიგი, 
იყო მცდელობები, რომ ძალადობრივად შეჩერებულიყო სამრეწველო საწარმოების 
მუშაობა, პარალიზებული იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არ ტარდებოდა 
გაკვეთილები სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, იშლებოდა კულტურის დაწე-
სებულებების მუშაობა, ბლოკირებული იყო საავტომობილო და სარკინიგზო მაგის-
ტრალები.

მაგრამ ეს მართლსაწინააღმდეგო საქმიანობა დროულად არ იყო აღკვეთილი. 
მიუხედავად იმისა, რომ ანალოგიური ფაქტების თაობაზე ჯერ კიდევ 1988 წ. 
9 დეკემბერს, 1989 წ. 20 თებერვალსა და 1989 წ. 7 აპრილს ქ. თბილისის შინაგან 
საქმეთა ორგანოებისა და პროკურატურის მიერ აღძრული იყო სისხლის სამართლის 
საქმეები, ამ უწესრიგობათა ორგანიზატორები არ იყვნენ მიცემულნი სისხლის 
სამართლის პასუხისგებაში.

ისარგებლეს რა დაუსჯელობითა და სამართალდამცავი ორგანოების უმოქმე-
დობით, 1989 წლის აპრილის დასაწყისში მათ მკვეთრად გაააქტიურეს თავიანთი 
ანტიკონსტიტუციური საქმიანობა რესპუბლიკაში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
დესტაბილიზაციის მხრივ.

ამრიგად, 1989 წ. 9 აპრილის ტრაგედიამდე არაფორმალურ გაერთიანებათა 
ლიდერები მიდიოდნენ შეგნებულად, ყველა მათი ქმედება ცხადყოფს შემდგომი მანი-
ფესტაციების სრულიად „არამშვიდობიან” ხასიათს.

1989 წ. 4-9 აპრილის განმავლობაში ზ. კ. გამსახურდია, მ. ი. კოსტავა, ი. ს. წერე-
თელი, გ. ო. ჭანტურია და სხვები საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების დესტა-
ბილიზაციის მიზნითა და მართალწესრიგის დაცვის ძალებთან შესაჯახებლად მიმარ-
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თავდნენ ორგანიზებულ, უკანონო ქმედებებს, რათა ამ დესტაბილიზაციას მიეღწია 
უკიდურეს დაძაბულობამდე 14 აპრილისთვის (აფხაზებთან – 9 აპრილს, შემდეგ 
კი ოსებთან დანიშნული „ანგარიშსწორების” გათვალისწინებით) და შეძლებოდათ 
პრაქტიკულად განეხორციელებინათ მათი პარტიების პროგრამებში დასახული ნაცი-
ონალისტური, ექსტრემისტული მიზნები, ხელში ჩაეგდოთ პოლიტიკური ხელისუფ-
ლება რესპუბლიკაში საკონსტიტუციო წყობის შეცვლით, საბჭოთა ხელისუფლების 
ლიკვიდაციით და საქართველოს სსრ კავშირის შემადგენლობიდან გამოსვლით. 

ამ დროს თბილისში, მთავრობის სახლთან, საქტელერადიოს შენობასა და 
ქალაქის ზოგიერთ სხვა ადგილას ორგანიზებულ და გამართულ უწყვეტ არასანქცი-
რებულ მიტინგებზე, რომლებზეც სპეციალურად მიჰყავდათ სკოლის საშუალო და 
ზედა კლასების მოსწავლეებიც კი, ისინი აქეზებდნენ ხალხს საყოველთაო პოლი-
ტიკური გაფიცვების ჩასატარებლად, მოუწოდებდნენ ხელისუფლების კანონიერი 
ორგანოებისადმი დაუმორჩილებლობისკენ, მათთან ბრძოლისკენ, აჯანყებისკენ და 
მართლწესრიგის დაცვის ძალებისთვის აქტიური წინააღმდეგობის გაწევისკენ; მათი 
ინიციატივით შექმნილი აგიტატორთა მობილური ჯგუფები აწყობდნენ სამრეწველო 
და სატრანსპორტო საწარმოების, კავშირგაბმულობის კვანძებისა და სხვა დაწესებუ-
ლებების პიკეტირებას.

ყველა ამ ანტიკონსტიტუციური, ექსტრემისტული მოწოდების შესასრულებლად 
და ყველა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ხელმძღვანელობისთვის გამსახურდიამ, 
კოსტავამ, წერეთელმა და ჭანტურიამ შექმნეს ცენტრალური საგაფიცვო კომიტეტი 
და 17 ქვეკომიტეტი, „სახალხო მოძრაობის ერთიანი კომიტეტი” და „საქართველოს 
დროებითი მთავრობა” არსებული, კანონიერად არჩეული საქართველოს სსრ 
მთავრობის ნაცვლად.

მათი ინიციატივით, ყოფილ მეომარ „ავღანელთაგან”, სპორტსმენებისა და ფიზი-
კურად ძლიერი მამაკაცებისგან შეიქმნა რაზმები, რომლებიც წინასწარ შეიარაღდნენ 
რკინის ჯოხებით, ჯაჭვებით, ქვებით, ფიცრებით, თვითნაკეთი ფეთქებადი მოწყობი-
ლობებით, აალებადი ნივთიერებების შემცველი ბოთლებით, მომწამვლელი ქიმიური 
ნივთიერებებითა და სხვა საგნებით. ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად გროვდებოდა 
ფული. 

ამ რაზმელთა ხელშეწყობისთვის წერეთელი და სხვები ცდილობდნენ მილიციისა 
და უშიშროების თანამშრომლების გადმობირებას.

იმ პირთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად, რომლებიც მართლწეს-
რიგის დაცვის ძალებთან საბრძოლველად ემზადებოდნენ, ორგანიზებული იყო მედი-
ცინის მუშაკთა მორიგეობა, „სასწრაფო დახმარების” მანქანების წინასწარი გამო-
ძახება, საავადმყოფოებში მომზადებული იყო ადგილები, ჩატარდა მომიტინგეთა 
ინსტრუქტაჟი ქიმიურ სპეცსაშუალებათა შესაძლო  გამოყენებისგან თავის დაცვის 
შესახებ. მომიტინგეთა ნაწილი აღჭურვილი იყო აირწინაღებით, სპეციალური ხსნარის 
შემცველი სახვევებით და ა.შ. 8 აპრილს, დღისით, გამსახურდიას, წერეთლისა და 
მათი პარტიების დანარჩენი ლიდერების მოწოდებით, მომიტინგეთა მრავალათასიანი 
რაზმი  რუსთავის მეტალურგიული ქარხნისკენ დაიძრა და ცდილობდა, ძალით შევარ-
დნილიყო ქარხნის ტერიტორიაზე და გაეჩერებინა წარმოება.

ქარხნის დაცვა იძულებული გახდა, სახანძრო მანქანები გამოეყენებინა, მაგრამ 
ამან დემონსტრანტები ვერ შეაჩერა. უწესობა მხოლოდ საწარმოს დაცვის უფროსის 



12�

9 აპრილი

მოადგილის მიერ გამაფრთხილებელი გასროლების შემდეგ აღიკვეთა.
რესპუბლიკის შსს-სა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლობის ცდებმა, 

უკიდურესი ზომების მიუღებლად, სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირებით გაეფრთხი-
ლებინათ მომიტინგეები და მათი ლიდერები, თავი შეეკავებინათ შემდგომი უკანონო 
ქმედებებისგან, გონს ვერ მოიყვანა ისინი. 

საბრძოლო მანქანებს, რომლებმაც რუსთაველის პროსპექტზე გაიარეს, ესროდ-
 ნენ ქვებს, სხვადასხვა საგნებს, ბოევიკები ხტებოდნენ ჯავშანმანქანებზე, მძღოლ-
მექანიკოსებს უზღუდავდნენ მხედველობის არეს, რითაც ცდილობდნენ ხალხზე დაჯა-
ხების პროვოცირებას. მომიტინგეთა ხულიგნური ქმედებების შედეგად ნაცემი იყო 
სამი სამხედრო მოსამსახურე და ხუთი მილიციელი, დაზიანდა კოლონის თანმხლები 
სახელმწიფო ავტოინსპექციის მანქანა.

რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის თხოვნით საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნ-
ველსაყოფად სსრკ შსს შინაგანი ჯარის ქ. თბილისში ჩამოსვლასთან დაკავშირებით 
გამსახურდიამ, კოსტავამ და წერეთელმა გადადეს ბოევიკების რაზმის გამგზავრება 
ქ. სოხუმში (იქ ისინი გაემგზავრნენ 9 აპრილის შემდეგ, სადაც ეროვნებათაშორისი 
კონფლიქტების პროვოცირების შედეგად მოკლული იყო 25 კაცი, დაიჭრა 665  და 
გაიტაცეს 4900 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი).

სწორედ ამ ბოევიკებმა და მოხულიგნო ახალგაზრდების ჯგუფმა, რომელთა 
შორის ბევრი არაფხიზელ მდგომარეობაში იყო, გამსახურდიას, წერეთლის, კოსტავას, 
ჭანტურიასა და სხვათა მოწოდებით, 8 აპრილს, დღისით, ძალადობრივად მიიტაცა 
ტროლეიბუსები, ავტობუსები, სამშენებლო მასალებით დატვირთული სატვირთო 
ავტომანქანები და მათი მეშვეობით მთავრობის სახლის მიმდებარე ქუჩებზე მოაწყო 
ბარიკადები, ამასთან, მილიციელებს ხელს უშლიდნენ ბარიკადებისგან ქუჩების 
გაწმენდაში.

ამ დღეს, ისევე როგორც ადრე, ადგილი ჰქონდა უამრავ შეტაკებას ბოევიკებს, 
ახალგაზრდების მოხულიგნო ჯგუფებსა და შრომითი კოლექტივების, ინტელიგენ-
ციის ცალკეულ წარმომადგენელსა და მილიციის თანამშრომლებს შორის, რომლებიც 
მოუწოდებდნენ მომიტინგეებს, დაეცვათ სიმშვიდე და თავი შეეკავებინათ ხელისუფ-
ლების ორგანოებთან კონფლიქტისგან.

მიტინგების დროს დემონსტრანტებს, „არაფორმალების” ლიდერების მითი-
თებით, თან ჰქონდათ წინასწარ გამზადებული ანტისაბჭოთა და ანტირუსული შინა-
არსის ტრანსპარანტები და პლაკატები: „ძირს საბჭოთა ხელისუფლება!”, „გასრისეთ 
რუსები”, „ძირს დამპალი რუსეთის იმპერია!”, „არა მთავრობას!”, „ძირს ფაშისტური 
არმია!”, „რუსებო, წადით საქართველოდან!”.

გამსახურდიას, კოსტავას, წერეთლის, ჭანტურიასა და მათი პარტიების აქტი-
ვისტების პროვოკაციული, წამქეზებლური, მათ შორის სისხლისღვრის მოწოდე-
ბები დასტურდება გამოძიების ხელთ არსებული მათ მიერ მიტინგებზე გამოსვლის 
ტექსტებით, როდესაც დამსწრეთაგან, მათ შორის მოზარდებისგან მიიღეს ფიცი, რომ 
აქტიურად, „სისხლის ბოლო წვეთამდე” გაუწევდნენ წინააღმდეგობას და არაფერს 
დაუთმობდნენ მართლწესრიგის დამცველ ძალებს და მათ მიერ წამოყენებული ანტიკონ-
სტიტუციური მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილებამდე დარჩებოდნენ  ადგილებზე.

ი. ს. წერეთელი: „ეროვნული მოძრაობა არ ემორჩილება არსებულ მარიონეტულ 
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სსრკ პროკურორის ნ. ს. ტრუბინის დასკვნა

მთავრობას... ანულირებულ იქნას მთავრობა... გამოცხადდეს ეროვნული დაუმორჩი-
ლებლობა... ახალი მთავრობის შექმნის შესახებ ეცნობოს საზღვარგარეთის ქვეყნებს 
და ჩვენ ვალდებულნი ვართ  დავიცვათ ეს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე... ჩვენ 
შეგნებულად ვამბობთ უარს მოლაპარაკებებზე ფაქტობრივად არარსებულ მთავრო-
ბასთან... 14 აპრილს დაგეგმილი გვაქვს გრანდიოზული მანიფესტაცია... უნდა 
შეიქმნას მოძრაობის გვარდია... ომს ვუცხადებთ არა იმდენად აფხაზ სეპარატისტებს, 
რამდენადაც კრემლის იმპერიალიზმს... დღეს თბილისში  გასამხედროებული 
მილიცია ჩამოიყვანეს... გვიახლოვდება ჯარი... ჩვენ მისი არ გვეშინია, დაე, მოვიდეს, 
შევხვდებით... საჭიროა უკომპრომისო ბრძოლა, სხვა გზა არ გვაქვს... მოვითხოვთ 
დაუყოვნებლივ გასვლას ე.წ. რუსული იმპერიის შემადგენლობიდან. საქართველოში 
უნდა შემოვიდნენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არმიის ქვედანაყოფები, 
რომლებიც დროებით დაიცავენ ჩვენს უსაფრთხოებას... საქართველო უნდა შევიდეს 
ნატოში, როგორც სამხედრო მოკავშირე”.

მ. ი. კოსტავა: „მეგობრებო, დღეს აქ მოვიდნენ ჯარისკაცები, რომლებიც 
იბრძოდნენ ავღანეთში... აქ მყოფთაგან ვინ იბრძოდით ავღანეთში? შეიკრიბეთ კინო-
თეატრ „რუსთაველის” შესასვლელთან...”

ზ. კ. გამსახურდიამ, აქეზებდა რა მომიტინგეებს მართლწესრიგის დამცავი ძალე-
ბისთვის აქტიური წინააღმდეგობის გასაწევად, განაცხადა: „...ჩვენ გვჭირდება ტრაილ-
ერები, გთხოვთ, მოგვიყვანოთ... აუცილებელია სამშენებლო ორგანიზაციებთან 
დაკავშირება, რათა მათ ბეტონის ფილებით ჩახერგონ რუსთაველის პროსპექტი. 
სატვირთო ავტოტრანსპორტის საწარმოთა და სამშენებლო ორგანიზაციების 
ხელმღვანელებს ვთხოვთ მოვიდნენ ჩვენთან. ...საჭირო დროს ვიწრო გასასვლელებს 
ჩავკეტავთ და ვერავითარი ტანკები ვერ გაივლიან... უნდა ჩაიკეტოს „ივერიასთან” 
მისასვლელი ცენტრალური გზა, ასევე რუსთაველის ორივე შესასვლელი... ვინც ავღა-
ნეთში მსახურობდით... გთხოვთ, მოდით კინოთეატრ „რუსთაველთან”.

ასეთივე ექსტრემისტული პროვოკაციული მოწოდებებით გამოდიოდნენ მიტინ-
გებზე არაფორმალურ პარტიათა აქტივისტებიც:

„სანამ არსებობს საბჭოთა ხელისუფლება, ჩვენ ვერ შევძლებთ აფხაზეთის, 
აჭარის, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიების გაუქმებას...” „ახალგაზრდები მოვიდნენ 
ტრანსპარანტებით: „ქართველებო, ჩვენ, ავღანეთში მეომარნი, თქვენთან ვართ”. 
ჩვენ შემოგვიერთდა ორასზე მეტი ახალგაზრდა... ახალგაზრდობა, რომელიც ორი 
წლის განმავლობაში სისხლს ღვრიდა რუსული  იმპერიისთვის, მზად არის, სისხლი 
დაღვაროს საქართველოსთვის...” „ჩვენ, ავღანელი ახალგაზრდები, შევიკრიბეთ და 
გადავწყვიტეთ გავემგზავროთ აფხაზეთში...” „გადავწყვეტთ აფხაზეთის პრობლემას... 
დადგება საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონის აზერბაიჯანიზაციის 
ახალი პრობლემა. სამხრეთ საქართველოში ბერძნების პრობლემა...” „როგორ უნდა 
მოვიქცეთ, თუ შინაგანი ჯარი თავს დაგვესხმება?.. შეძლებისდაგვარად აქ უნდა 
ვიდგეთ  ბოლომდე...” „...ვიბრძოლებთ გამარჯვების საათის დადგომამდე...” „ბოლშე-
ვიკები მტრები არიან...” „...თავგანწირვა თავისუფლებისთვის... გვაშინებენ – იქნება 
სისხლისღვრა... სიკვდილი ერისთვის”. „...არ დავინანებთ დაღვრილ სისხლს... ჩვენ 
მოვედით იმისათვის, რომ დავდგეთ თქვენთან ერთად...”

საქართველოში არსებული კონსტიტუციური წყობის შეცვლის და „აფხაზეთისა 
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და სამხრეთ ოსეთის საკითხის გადაწყვეტის” ამ წამქეზებლური მოწოდებების გარდა, 
გამსახურდია, წერეთელი, კოსტავა, ჭანტურია და სხვები მომიტინგეთა შორის ავრცე-
ლებდნენ განცხადება-მიმართვებს, რომლებშიც მითითებული იყო: „საზოგადოება 
საბჭოთა ხელისუფლებას საქართველოში ისტორიულად გაუმართლებელ, არამარ-
თლზომიერ და უკანონო მოვლენად აცხადებს…” „...დაე, აფხაზები დაუყოვნებლივ 
წავიდნენ საქართველოს ტერიტორიიდან და გაუქმდეს აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკა; გაუქმდეს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და გაუქმდეს აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკა...”

მომიტინგეებმა მიიღეს გამსახურდიას, კოსტავას, წერეთლისა და ჭანტურიას 
მიერ შედგენილი ულტიმატუმი საქართველოს სსრ მთავრობისადმი, რომელშიც, 
სახელდობრ, მითითებული იყო:

„საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ანექსირებული იყო საბჭოთა 
რუსეთის მიერ... სამხედრო დიქტატურის მიერ...

საქართველოს ეროვნული მოძრაობა მოითხოვს საქართველოს მთავრობისადმი 
სრული უნდობლობის გამოცხადებას...

...აცხადებს ეროვნულ დაუმორჩილებლობას და არ წყვეტს პროტესტს, მასობრივ 
გაფიცვებსა და შიმშილობებს”.

მრავალრიცხოვანი მასალები, დოკუმენტები და ჩვენებები მოწმობს ვნებათა 
უკიდურეს სიმძაფრესა და მომიტინგეთა აგრესიაზე, რის გამოც საქართველოს კპ 
ცკ-ის ბიუროსა და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ 1989 წ. 8 აპრილს 
მიღებული გადაწყვეტილება ქ. თბილისში არასანქცირებული მიტინგების აღკვეთის 
შესახებ იყო საფუძვლიანი და აუცილებელი. იგი მიმართული იყო რესპუბლიკაში 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების სტაბილიზაციისკენ, დედაქალაქის ნორმა-
ლური ცხოვრების აღდგენისკენ, საზოგადოებრივი წესრიგის მასობრივი დარღვევის 
შეწყვეტისკენ და უფრო მძიმე შედეგების, კერძოდ, ეროვნებათაშორის ნიადაგზე 
სისხლისღვრის რეალური საფრთხის თავიდან აცილებისკენ. გამსახურდიას, წერეთ-
ლისა და არაფორმალურ ორგანიზაციათა სხვა ლიდერების უკომპრომისო პოზიცია, 
რომლებმაც უარი თქვეს ხელისუფლების ორგანოებთან კონსტრუქციულ დიალოგზე, 
გამორიცხავდა შექმნილი ვითარების განმუხტვას პოლიტიკური, არაძალადობრივი 
საშუალებებით.

როდესაც მიტინგის ორგანიზატორებისთვის ცნობილი გახდა მართლწესრიგის 
ორგანოებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ძალის გამოყენებისა და ხალხის 
ტრავმირების რეალური საფრთხის შესახებ, გამსახურდია, წერეთელი და  სხვები, 
აიგნორებდნენ რა მრავალჯერად გაფრთხილებებს და იცოდნენ რა, რომ მოედანზე 
იმყოფებოდა ქალებისა და მოზარდების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, არათუ არ შეეც-
ადნენ წინ აღდგომოდნენ მოვლენათა ტრაგიკულ განვითარებას, მიეღოთ ზომები 
საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევათა შესაწყვეტად და დაეშალათ მიტინგი, 
არამედ მოუწოდებდნენ შეკრებილთ, არ შეესრულებინათ კანონიერი მოთხოვნები, 
ხალხი დამსხდარიყო მოახლოებული სამხედრო ნაწილების წინ და მათთვის გაეწიათ 
წინააღმდეგობა.

რამდენიმე ადგილას გამართულ ცეკვებს, მოსალოდნელი საფრთხის წუთებში,  
მოჩვენებითი და არაბუნებრივი მხიარულების სახე ჰქონდა. მასობრივი საინფორ-
მაციო საშუალებების წარმომადგენელთა, მათ შორის მოსკოვიდან სპეციალურად 
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ჩამოსულების მოედანზე ყოფნა ფოტო და ვიდეოაპარატურით, მოწმობდა, რომ არაფ-
ორმალურ ორგანიზაციათა ხელმძღვანელები წინასწარ შემუშავებული სცენარით 
მოქმედებდნენ, ცდილობდნენ მიტინგისთვის მიეცათ უწყინარი, მშვიდობიანი მანი-
ფესტაციის სახე. 

ხოლო როდესაც ხელისუფლებამ საზოგადოებრივი წესრიგის მასობრივი დარ-
ღვევების აღსაკვეთად მიიღო ზომები, ბოევიკებმა და მოხულიგნო ახალგაზრდების  
ჯგუფებმა გამსახურდიას, წერეთლისა და სხვა ორგანიზატორების მოწოდებით 
მძაფრი შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს ჯარს, რამაც გამოიწვია სამხედრო 
მოსამსახურეთა მიერ ძალის, სპეციალური საშუალებების – რეზინის ხელკეტების, 
ცრემლმდენ-გამაღიზიანებელი მოქმედების ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება.

გამოძიებას აქვს თვით იმ მომიტინგეთა ჩვენებები, რომლებიც აქტიურ წინააღ-
მდეგობას უწევდნენ სამხედრო მოსამსახურეებს.

მოვიყვანთ ზოგიერთ ციტატას: „...ქართველი კაცები დადგნენ ხალხის დასა-
ცავად... და დაიწყეს ჯარისკაცების ცემა. ჩვენ ხელში გვეჭირა ჯოხები. პირადად მე 
დავამტვრიე სკამი და წავედი ჯარისკაცების თავების „დასალეწად”... ჯარისკაცთა 
ნაწილი გარშემორტყმული იყო ჩვენი, ქართველი ბიჭებით, რომელთა შორის იყვნენ 
სპორტსმენები – კარატისტები, ძიუდოისტები, მოკრივეები. ეს ბიჭები საკმაოდ 
გაუსწორდნენ ჯარისკაცებს. იყო დაუნდობელი ჩხუბი… ბიჭები ართმევდნენ 
ხელკეტებს, ამტვრევდნენ ფარებს”. „ჯარისკაცთა მწკრივის წინ ჩადგა ახალგაზრდა 
სპორტსმენთა ჯგუფი. ...დაამტვრიეს ხის სკამები, ჯოხებით სცემდნენ ჯარის-
კაცებს...” „...ჩვენმა ბიჭებმა ისეთი წინააღმდეგობა გაუწიეს ჯარისკაცებს, როგორც 
ეს ნამდვილ ქართველ მამაკაცებს შეშვენით. ჩვენ მეტად დავცხებდით იმ მხეცებს, 
მაგრამ ძალები არათანაბარი იყო და ბიჭები უკან იხევდნენ. ჩვენს ბიჭებს ჰქონდათ 
ჯოხები, ქვები, ლითონის წკეპლები და მუშტები...” მსგავსი ბევრი მოწმის მოყვანა 
შეიძლებოდა. თავისი მონაწილეობისა და აქტიური წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ 
სამხედრო მოსამსახურეთათვის, მომიტინგეთა განდევნის დროს, ჩვენება მისცა 50-
ზე მეტმა თვითმხილველმა. 

დემონსტრანტების მიერ წინააღმდეგობის გასაწევად იარაღის ქონას ობიექ-
ტურად მოწმობს ისიც, რომ მათ დაამტვრიეს და დააზიანეს 251 ფარი, 39 ჯავშანჟი-
ლეტი, 5 ჩაფხუტი. ეს მტკიცდება დათვალიერების ოქმით, კრიმინალისტური ექსპერ-
ტიზების დასკვნითა და სხვა დოკუმენტებით. ქვებით, ჯოხებით, მინის ნამსხვრე-
ვებით და სხვა საგნებით 189 სამხედრო მოსამსახურის  ტრავმირების ფაქტით.

როგორც  გამოძიების მიერ დადგინდა (სამხედრო მოსამსახურეთა, მომი-
ტინგეთა, თვითმხილველთა ჩვენებებითა და ვიდეოჩანაწერებით), მთავრობის 
სახლის წინ მდებარე მოედნიდან მომიტინგეთა გაძევების დროს მათი ძირითადი 
მასა თავმოყრილი იყო კიბეებთან, რაც წარმოადგენდა იმპროვიზებულ ტრიბუნას. 
სწორედ ამ ადგილას მოხდა ჭყლეტა, რომელიც თანდათან ძლიერდებოდა მიტინგის 
ორგანიზატორთა მიერ წინასწარ მომზადებული, მართლწესრიგის დამცველი ძალე-
ბისთვის შეიარაღებული  წინააღმდეგობის გაწევით; ამ წინააღმდეგობას ქმნიდნენ 
ახალგაზრდების ჯგუფები, მათ მიერ მოხდა მიმდებარე ქუჩების ბლოკირება ავტოტ-
რანსპორტით, ჯარისადმი შეკრებილთა ძირითადი ნაწილის დაუმორჩილებლობა, 
რომლებმაც, მოექცნენ რა მიტინგის ლიდერებისა და აქტივისტების მოწოდებების 
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გავლენის ქვეშ, უარი თქვეს მიტინგიდან წასვლაზე მის ძალადობრივ დასრულე-
ბამდე და დასხდნენ მიწაზე, ასფალტზე, მთავრობის სახლის კიბეებზე, მთავრობის 
სახლთან ახალგაზრდობის დიდი ჯგუფების შემოერთებამდე რესპუბლიკის მოედნის 
მხრიდან. 

მიტინგის დაშლის დაწყებამდე და მის განმავლობაში რუსთაველის პროსპექტი 
გასასვლელად თავისუფალი იყო მხოლოდ რესპუბლიკის მოედნის მხრიდან. მომიტინ-
გეებს ასევე შესაძლებლობა ჰქონდათ წასულიყვნენ სხვა ქუჩებით, რომლებიც არ 
იყო ბლოკირებული.

გარდა ამისა, მომიტინგეთა ტრავმირების თავიდან ასაცილებლად ჯარის რიგებში 
დატოვებული იყო გასასვლელები, რომლით სარგებლობაც ვერ შეძლეს მსურვე-
ლებმა დემონსტრანტთა აგრესიული ნაწილის წინააღმდეგობის გამო, რომლებიც 
ხელს უშლიდნენ მომიტინგეთა მოედნიდან გასვლას.

ამასთან დაკავშირებით მოწმეებმა დკითხვის დროს მისცეს შემდეგი ჩვენებები:
„მთავრობის სახლთან  ბევრი ხალხი იყო, ძალიან მჭიდროდ იდგნენ. მათ ვერ 

შეძლეს, დროულად გაცლოდნენ იქაურობას, ვინაიდან უკანა რიგები მათ არ 
უშვებდა. ზეწოლის გამო მომიტინგეთა შორის დაიწყო ჭყლეტა”, „შესამჩნევი იყო 
მეორე მხრიდან, კავშირგაბმულობის სახლიდან როგორ მოძრაობდნენ მთავრობის 
სახლისკენ სპორტული აღნაგობის მამაკაცები, დაახლოებით 100-150 კაცი. „ხალხი 
რუსთაველის პროსპექტზე იმდენად მჭიდროდ იყო, რომ თავისუფალი ადგილი 
არ იყო, უკან მდგომნი, კავშირგაბმულობის სახლიდან აწვებოდნენ წინ მდგომთ 
ყვირილით: „ურტყით მაგათ!” „ახალგაზრდების ნაწილი ჯოხებით აკავებდა ბრბოს 
და არ აძლევდა წასვლის საშუალებას... ადგილი ჰქონდა ჭყლეტას”.

თვითმხილველთა ეს ჩვენებები და ვიდეოჩანაწერი, რომელზეც დაფიქსირე-
ბულია, თუ როგორ აკავებდა ხალხის მწკრივი მომიტინგეთა უკანა რიგებს, მოწმობს, 
რომ მათ არ ჰქონდათ მთავრობის სახლის წინ მდებარე მოედნის დატოვებისა და 
რესპუბლიკის მოედნის მიმართულებით წასვლის საშუალება, რაც აბათილებს 
სხვადასხვა დაუსაბუთებელ მტკიცებას, თითქოს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ 
ადგილი ჰქონდა მომიტინგეთა მთლიან ან ნაწილობრივ ალყაში მოქცევას მთავრობის 
სახლის მარჯვენა ფრთასთან.

მომიტინგეთა განდევნა ხდებოდა სამხედრო მოსამსახურეთა ფრონტალური 
მოძრაობით რუსთაველის პროსპექტზე, ლენინის მოედნის საზღვრიდან რესპუბ-
ლიკის მოედნამდე.

ამრიგად, ჭყლეტა მთავრობის სახლთან, სადაც ხალხი დაშავდა, განაპირობა 
არა სამხედრო მოსამსახურეთა რაიმე მოუფიქრებელმა ქმედებამ, არამედ მიზეზთა 
ერთობლიობამ, რაც უფრო დაწვრილებით გადმოცემულია სსრკ პროკურატურის 
საინფორმაციო ბარათში.

1989 წლის 9 აპრილის მოვლენების გამოსაძიებლად საქართველოს სსრ უმაღ-
ლესი საბჭოს მიერ შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნის თანახმად, დაშავე-
ბულთა საერთო რაოდენობამ  4035 შეადგინა.

ეს დასკვნა უსაფუძვლოა  და დოკუმენტურად არ დასტურდება.
ასე, რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელმაც საგამოძიებო ორგა-

ნოების მოთხოვნის შესაბამისად წარმოადგინა იმ ადამიანთა სია, ვინც სამედიცინო 
დახმარებისთვის მიმართა, აღრიცხულია მხოლოდ 3446 მოქალაქე.
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მიღებული მონაცემების შემოწმებისა და სისტემაში მოყვანის შემდეგ დადგინდა 
იმ ადამიანთა საერთო რაოდენობა, ვინც  დახმარებისთვის მიმართა – 2919. ასეთი 
მნიშვნელოვანი სხვაობა – 527 – გამოწვეულია ერთი და იმავე ადამიანის რამდენ-
ჯერმე მიმართვით სამკურნალო დაწესებულებაში. ასე, მოქ. ხაბალოვა აღრიცხულია 
6-ჯერ, მოქ. ცინარიშვილი – 5-ჯერ, გოქაძე – 4-ჯერ და ა.შ. ამრიგად, დახმარების 
აღმოსაჩენად მისული ადამიანების რაოდენობა გაზრდილია 308-ით.

219 ადამიანი, ვინც სიებში ირიცხება, არ ცხოვრობს სამედიცინო დოკუმენტებში 
მითითებულ მისამართებზე.

გამოძიებით დადგენილი 2919 კაციდან 243-მა სამედიცინო დახმარების აღმო-
საჩენად მექანიკური ტრავმის ან მოწამვლის გამო მიმართა, 2676-მა – შესაძლო 
მოწამვლის გამო.

ტრავმის შესახებ, რომელიც თითქოსდა  მიტინგის დროს მიიღეს, განაცხადა 
186-მა მონაწილემ, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურისგან მიღებული ტრავმის 
შესახებ – 111-მა ადამიანმა (90 მამაკაცი და 21 ქალი). ტრავმის არსებობა მათგან 
ობიექტურად დადასტურდა 74 შემთხვევაში.

მიტინგის 64-მა მონაწილემ განაცხადა, რომ დაშავდა წარმოქმნილი ჭყლეტის 
დროს და არა სამხედრო მოსამსახურეთა ქმედებების შედეგად, ხალხში დაუდგენელი 
პირების მიერ სხვადასხვა საგნის სროლით, ან რაიმე სხვა მიზეზით. ასეთი ადამი-
ანების რიცხვიდან (49 ქალი და 15 მამაკაცი) 7-მა მიიღო მძიმე, 5-მა – ნაკლებად 
მძიმე, 16-მა – სხეულის მსუბუქი დაზიანება, 12 ადამიანის მიმართ გაკეთდა დასკვნა 
სხეულის დაზიანების არქონის შესახებ, 23 ადამიანის ექსპერტიზა არ დანიშნულა 
სამკურნალო დაწესებულებაში სამედიცინო დოკუმენტაციის არარსებობის გამო.

მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
კომისიის მასალებში, ზოგიერთი დემონსტრანტი ამტკიცებდა მიტინგის დაშლას 
მედესანტეთა მიერ, რომელთაგან ბევრმა მიიღო სხეულის დაზიანება, ხოლო ზოგი 
დაიღუპა მესანგრეთა ნიჩბების გამოყენების შედეგად.

გამიძიებით დადგენილია, რომ ასეთი დასკვნის საფუძველი გახდა „დაზარალე-
ბულთა”  და „თვითმხილველთა” შეუმოწმებელი, ზოგჯერ კი ცრუ ჩვენებები.

გარდა ამისა, სხეულის დაზიანების მექანიზმის განსაზღვრის დროს საქარ-
თველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მედიცინის მუშაკებმა არ ჩაატარეს, როგორც 
ამას სისხლის სამართლის საპროცესო კანონი ითხოვს, დაზარალებულთა აუცილ-
ებელი შემოწმება, რამაც გამოიწვია ტრავმირებულთა რაოდენობის მონაცემების 
უზუსტობა.

შეგროვებული მტკიცებულებებით დადგენილია, რომ მომიტინგეთა განდევნის 
დროს ქვეითთა მცირე ნიჩბებით თავდაცვისას მედესანტეებმა, სხვადასხვა საგნებით 
შეიარაღებულ დემონსტრანტთა დიდი ჯგუფების თავდასხმის დროს, მიაყენეს 
ტრავმები სხვადასხვა ჭრილობის სახით – 4 მამაკაცს; ეს ტრავმები მიეკუთვნება 
მსუბუქდაზიანებათა კატეგორიას, ჯანმრთელობის მოშლით ხანმოკლე დროის 
განმავლობაში.

8 ადამიანს, რომლებიც თითქოს დაშავდნენ, შემოწმებისას და საექსპერტო 
გამოკვლევით საერთოდ არ აღმოაჩნდათ არავითარი დაზიანება. დანარჩენი 6 „დაშა-
ვებულის” მიმართ შეუძლებელია მტკიცება, რომ მათი ტრავმა მიყენებულია ნიჩბით. 
ზოგიერთმა მოწმემ ამის შესახებ  ცრუ ჩვენება მისცა.
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ნიჩბებით დახოცილები საერთოდ არ აღმოჩნდნენ.
როგორც აღნიშნული იყო, მომიტინგეთა განდევნის დროს მთავრობის სახლთან 

სასიკვდილო ტრავმა მიიღო 18-მა ადამიანმა (16 ქალი და 2 მამაკაცი, ხოლო მოქ. 
ქვასროლიაშვილი დაიღუპა თავისი არამართლზომიერი ქმედებების – სამხედრო 
მოსამსახურეებზე თავდასხმისას ასფალტზე დაცემის დროს. სასამართლო-კომპლექ-
სური კომისიური სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, რომლის შემადგენ-
ლობაში იყო ქვეყნის 21 ყველაზე კვალიფიციური სპეციალისტი, 18 დემონსტრანტის 
სიკვდილი გამოწვეული იყო მექანიკური ასფიქსიით, გულ-მკერდისა და მუცლის დაზი-
ანების შედეგად და არა ნაკვეთი ჭრილობით ან რეზინის ხელკეტით ცემით. როგორც 
დადგენილია გამოძიების მიერ, დაღუპულ მომიტინგეებთან სამხედრო მოსამსახუ-
რეები უშუალო შეხებაში არ ყოფილან.

დაღუპულებზე ცრემლმდენ-გამაღიზიანებელი მოქმედების ნივთიერება ქაფ-ის 
და სი-ეს-ის მოქმედების ნიშნები სამხედრო ექსპერტიზის მიერ არ იყო აღმოჩენილი.

იმის გათვალისწინებით, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა ქალი იყო, ექსპერ-
ტებმა აღნიშნული მიიჩნიეს მექანიკური ასფიქსიის შედეგად მათი სიკვდილის კიდევ 
ერთ მტკიცებულებად. მათ, ასაკისა და სხეულის აგებულების გამო, არ შეეძლოთ, 
მამაკაცების მსგავსად, გაეწიათ წინააღმდეგობა ჭყლეტის დროს.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ თბილისში დაღუპულთა გვამების გაკვეთის 
დროს იმდენად იყო გამოხატული მექანიკური ასფიქსიის დამახასიათებელი ნიშნები 
(გულმკერდის, ნეკნების მოტეხილობები, სისხლჩაქცევები და ნაკაწრები კიდურების 
მოდამოებში, ტანსაცმლის ნახევები ზედმეტად გაჭიმვის გამო, მასზე ფეხსაცმლის 
ნაკვალევი, წვრილწერტილოვანი სისხლჩაქცევები სახის, კისრის, მკერდის არეში და 
სხვ.), რომ ქართველმა სასამართლოს ექიმებმა მაშინვე გასცეს დაღუპულთა ნათესა-
ვებზე გარდაცვალების მოწმობები (გამოძიების მიერ ამოღებულია მათი დედნები) და 
13 შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზად მიუთითეს კომპრესორული ასფიქსია გულმკერ-
დისა და მუცლის ერთდროული დაზიანების გამო.

სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის სამეც-
ნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საექსპერტო კომისიის მიერ უარყოფილია საქარ-
თველოს სსრ ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი პათოლოგანატომის, თ. ი. დეკანო-
სიძის დასკვნა იმის შესახებ, რომ დაღუპულთაგან 12-ის სიკვდილის მიზეზი მომწამ-
ვლელი ნივთიერებების ინჰალაციური ზემოქმედება იყო, ამასთან, ექსპერტებმა 
აღნიშნეს, რომ დეკანოსიძემ ჰისტოლოგიური პრეპარატების გამოკვლევის დროს 
და საექსპერტო დასკვნის გაცემისას, ობიექტური მონაცემების, ექსპერტის ეთიკისა 
და კომპეტენციის მიუხედავად, თავისი გამოკვლევები წინასწარ ჩამოყალიბებული 
აზრის მიხედვით და არასწორად შეაფასა.

სასამართლო-ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით, სსრკ შსს შინაგანი 
ჯარის მიერ 1989 წ. 9 აპრილს 30 ერთეული ქიმპრეპარატის – ქაფ-ის და სი-ეს-ის გამო-
ყენების შედეგად შემთხვევის ადგილზე არ წარმოქმნილა ამ ნივთიერებათა აეროზ-
ოლის ისეთი კონცენტრაცია, რომელსაც შეეძლო გამოეწვია ადამიანთა სიკვდილი.

გეო-ს ექსპერტის, ა. დ. გორბოვსკის აზრით, აღნიშნულ ნივთიერებათა აეროზ-
ოლების სასიკვდილო კონცენტრაციის შესაქმნელად 1989 წ. 9 აპრილის კონკრეტულ 
პირობებში აუცილებელი იყო გაზრდილიყო გამოყენებულ საშუალებათა რაოდენობა 
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მათი გაფრქვევით არანაკლებ პროსპექტის მთელ განფენილობაზე.
კომისიამ ასევე აღნიშნა, რომ ქაფ-ის და სი-ეს-ის ტიპის ნივთიერებებით მოწამ-

ვლისას სიკვდილის შემთხვევები სპეცლიტერატურაში დასაბუთებულია როგორც 
ერთეული, კაზუისტიკური და ისიც დახურულ, მცირე ზომის შენობაში მაღალი 
კონცენტრაციის პირობებში, ჩასუნთქვიდან 85-96 საათის შემდეგ. სიკვდილის 
შემთხვევები ღია სივრცეში მრავალი წლის განმავლობაში არ არის აღწერილა არც 
სამამულო, არც უცხოურ ლიტერატურაში. 

მიუხედავად ამისა, ვერსია „სასიკვდილო მოწამვლის შესახებ” ეცნობა საზოგადო-
ებას და სსრკ სახალხო დეპუტატთა I ყრილობასაც კი, როგორც სარწმუნოდ დადასტუ-
რებული ფაქტი, 1989 წ. 9 აპრილს თბილისში მომხდარი მოვლენების გამოსაძიებლად 
შექმნილი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს სამედიცინო ქვეკომისიის დასკვნის 
სახით. იმავდროულად, სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს სასამართლო მედიცინის 
სკი-ს ექსპერტების მიერ ნაჩვენები იყო სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნის უსაფუძ-
ვლობა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ დაღუპულთა უმრავლესობის სიკვდილი დადგა 
მექანიკური ფაქტორებისა და მომწამვლელი ნივთიერებების შეთავსების შედეგად.

სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტთა დასკვნები მექანიკური ასფიქსიით 
გარდაცვალების თაობაზე ნაწილობრივ დადასტურებულია საერთაშორისო ორგანი-
ზაცია „ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის” კომისიის მიერაც. როგორც ამ კომისიის 
წევრებმა აღნიშნეს, ექიმთა ბრიგადა დაბეჯითებით მოითხოვდა ცხედრების ექსპერ-
ტიზისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგების გაცნობას, ვინაიდან „16 
გვამის გაკვეთის შედეგად მიღებული და ოფიციალური ტოქსიკოლოგიური გამოკ-
ვლევების მტკიცებულებები ფრაგმენტული და არადამაჯერებელი იყო”. მაგრამ 
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა და არასაკ-
მარისად დამაჯერებელ მიზეზებზე დაყრდნობით, კომისიას არ წარუდგინეს აუცილ-
ებელი დოკუმენტები, ანუ არსებითად ხელი შეუშალეს ჭეშმარიტების დადგენაში.

მოწამლულ პირთა რაოდენობის დასაზუსტებლად და მოწამვლასა და გამოყე-
ნებულ სპეცსაშუალებებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დასადგენად, გამო-
ძიების მიერ ექსპერტიზა ჩატარდა 2628-ჯერ. შედეგად, ექსპერტთა კომისიის მიერ 
გამოვლინდა ქაფ-ით ან სი-ეს-ით მოწამვლის მხოლოდ 13 შემთხვევა, რომლებიც დაკავ-
შირებულნი იყვნენ 1989 წ. 9 აპრილს  რუსთაველის პროსპექტზე განვითარებულ 
მოვლენებთან. მხოლოდ ერთ ადამიანს – მოქ. მაისურაძეს აღმოაჩნდა სხეულის 
მსუბუქი დაზიანებები ჯანმრთელობის მოშლით, კიდევ ერთს – მსუბუქი დაზიანება, 
მხოლოდ ჯანმრთელობის მოშლის გარეშე, ხოლო დანარჩენ 11-ს – სიმძიმის ხარისხის 
შეფასების გარეშე.

სხეულის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანებებით საერთოდ არავინ გამოვლე-
ნილა...

მთავრობის სახლის წინ მოედნიდან და საქტელერადიოს შენობიდან მომიტინ-
გეთა განდევნის დროს დაშავდა 167 ადამიანი – 154 დემონსტრანტი და ადგილობრივი 
მილიციის 13 თანამშრომელი. 13 დემონსტრანტი მსუბუქად მოიწამლა, ხოლო 141-
მა მომიტინგემ მიიღო სხეულის დაზიანება, ძირითადად, მსუბუქი. ამასთან, დადგე-
ნილია, რომ უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურეებისგან დაშავდა 100 დემონსტრანტი 
და ადგილობრივი მილიციის 13 მუშაკი. დანარჩენი მომიტინგეები თვით დემონ-
სტრანტების მოქმედებების შედეგად დაშავდნენ. ბოევიკებისა და ახალგაზრდების 
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მოხულიგნო ჯგუფების კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებით დაშავდა 189 სამხედრო 
მოსამსახურე, რომლებიც აღჭურვილნი იყვნენ ჯავშანჟილეტებით, ჩაფხუტებითა და 
ფარებით, ანუ თითქმის 2-ჯერ მეტი, ვიდრე მომიტინგეები, რომლებსაც არ ჰქონდათ 
დაცვის საშუალებები. ამასთან, 12-მა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო ნაკვეთი და 
ნაჩხვლეტი ჭრილობა, დანარჩენებმა – დაჟეჟილობები და ჰემატომები.

საქმის მასალების გათვალისწინებით კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ ოპერ-
აციის დროს დაშვებული იყო უმნიშვნელო, ორგანიზაციულ-ტაქტიკური შეცდომები, 
რომლებმაც ვერ შეუშალა ხელი დასახული ამოცანის შესრულებას.

ბოლოს, სსრკ შსს-ს კომისიას გაკეთებული აქვს ზოგადი დასკვნა:
„ოპერაციის ორგანიზაციისა და ჯარების მოქმედების, აგრეთვე პირადი შემად-

გენლობის მიერ დაცვისა და აქტიური თავდაცვის ინდივიდუალური საშუალებების, 
მათ შორის სპეცსაშუალება „ჩერიომუხას” გამოყენების პირობების და წესის ანალიზი 
საშუალებას იძლევა გაკეთდეს დასკვნა, რომ მეთაურთა ქმედება ძალებისა და საშუ-
ალებების მართვისას, აგრეთვე პირადი შემადგენლობის ქმედებები ხორციელდე-
ბოდა სამხედროთა და შინაგანი ჯარების წესდების ჩარჩოებში. ჯარმა არ გადაამეტა 
თავის უფლებამოსილებას დასახული ამოცანების შესრულების დროს”.

გამოძიებას, მის ხელთ არსებული ყველა მტკიცებულების გათვალისწინებით, 
საქმის დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, აღნიშნული დასკვნა 
ობიექტურად მიაჩნია.

 ზემოაღნიშნული ჯგუფური უკანონო ქმედებების ორგანიზებისა და მათ განხორ-
ციელებაში აქტიური მონაწილეობისთვის, საზოგადოებრივი წესრიგის უხეშად 
დარღვევისთვის გამსახურდია, კოსტავა, წერეთელი და ჭანტურია დააკავეს  და 
საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის კოდექსის 206 (3)-ე მუხლის შესაბამისად 
მიცემულ იქნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.

საქართველოს სსრ პროკურატურის დადგენილებაში აღნიშნულია:
„...ზ. კ. გამსახურდიას, გ. ო. ჭანტურიას, ი. ს. წერეთლის ბრალი მთლიანად 

დადასტურებულია საქმეში არსებული მტკიცებულებებით, კერძოდ: შემთხვევის 
ადგილის დათვალიერების ოქმებით, მოწმეთა ჩვენებებით, თავად ბრალდებულთა 
ფაქტობრივი აღიარებებით, მტკიცებულებების სახით დართული ფოტო,  ვიდეო 
და სხვა მასალებით, რითაც დადგენილია, რომ მათ მიმართ წაყენებული ბრალდება 
მთლიანად დამტკიცებულია...”

გამსახურდიამ, კოსტავამ, წერეთელმა და ჭანტურიამ, მიუხედავად იმისა, რომ 
გამოძიების დროს  მთლიანად აღიარეს თავიანთი უკანონო ქმედებები, რომელთა 
აღკვეთისას ადგილი ჰქონდა მსხვერპლს და მოქალაქეთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო 
სხეულის დაზიანებები, აგრეთვე მიტინგებზე მათი გამოსვლების შინაარსი, არ ცნეს 
მათ მიმართ წარდგენილი ბრალდებები და განაცხადეს, რომ საერთოდ არ ცნობენ 
საბჭოთა ხელისუფლების არსებობას და საქართველოს სსრ-ში მოქმედი კანონმდებ-
ლობის მართლზომიერებას.

მიტინგის ორგანიზატორების მიერ ხელისუფლების ორგანოთა კანონიერი 
მოთხოვნებისადმი დამორჩილების, იმ ანტისაზოგადოებრივი ქმედებების შეწყვეტის 
აუცილებლობის სურვილის არქონის თაობაზე, რომელთაც შეეძლო გამოეწვია 
მსხვერპლი, წერეთელმა დაკითხვისას განაცხადა:

„ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ თბილისში იმყოფებოდა მიტინგის დასაშლელად 
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ჩამოყვანილი ჯარის სპეციალური ქვედანაყოფები, მაგრამ მე ჩემი მხრიდან არ 
ვიღებდი არავითარ ზომებს, რათა დაშლილიყო დაწყებული მშვიდობიანი აქცია... 
ჩვენ მზად ვიყავით, რომ დაგვარბევდნენ და ხალხს მოვუწოდებდით, რომ სიხარულით 
და ვაჟკაცურად შეგებებოდნენ მოსალოდნელ უბედურებას...”

ტრაგედიიდან ერთი წლის შემდეგ, ერთ-ერთ ინტერვიუში (შეურიგებელნი: 
შენიშვნა ქართული ოპოზიციის შესახებ/ნედელია №18) ჭანტურიამ გულახდილად 
განუცხადა გაზეთის კორესპონდენტს: „...ცხრა აპრილი, მიუხედავად დაღვრილი 
სისხლისა, ჩვენი დიდი გამარჯვებაა...”

გამსახურდიას, წერეთლისა და ჭანტურიას მიმართ აღძრული სისხლის 
სამართლის საქმე 1990 წლის 5 თებერვალს შეწყვეტილი იქნა საქართველოს სსრ 
პროკურატურის მიერ, საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
მუხლების შესაბამისად, ვითარების შეცვლის გამო, ხოლო კოსტავას მიმართ – მისი 
სიკვდილის გამო.

სისხლის სამართლის საქმის ყველა მასალის ანალიზის შედეგად გამოძიება 
მივიდა დასაბუთებულ დასკვნამდე, რომ თანამდებობის პირებმა, რომლებმაც მიიღეს 
გადაწყვეტილება მიტინგის აღკვეთის შესახებ და ოპერაციის ხელმძღვანელებმა ვერ 
განჭვრიტეს და ობიექტურად არც შეეძლოთ განეჭვრიტათ, რომ სამხედრო მოსამ-
სახურეები შეხვდებოდნენ ასეთ ორგანიზებულ, მედგარ წინააღმდეგობას და დადგე-
ბოდა მძიმე შედეგები. 

ზემოხსენებულთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე თანამდებობის 
პირებისა და სსრკ შსს შინაგანი ჯარისა და საბჭოთა არმიის სამხედრო მოსამსახურე-
ების მიმართ შეწყვეტილია მათ ქმედებებში დანაშაულის არარსებობის გამო.

საფუძველი ამ გადაწყვეტილების შესაცვლელად არ არსებობს.
ამრიგად, 1989 წ. 9 აპრილის თბილისის მოვლენების ყველა შედეგი, მათ შორის 

უდანაშაულოდ დაღვრილი სისხლი, სრულად და მთლიანად უკანონო პოლიტიკური 
აქციის ორგანიზატორების სინდისზეა, მათი ქმედებები უნდა შეფასდეს, როგორც 
მასობრივი არეულობის ორგანიზაცია და ეროვნებათაშორისი მტრობისა და ხოცვა-
ჟლეტის გაჩაღება.

სისხლის სამართლის საქმე მათ მიმართ საქართველოს სსრ პროკურატურის მიერ 
უსაფუძვლოდაა შეწყვეტილი, რადგან იმ დროს ვითარება რეალურად არ შეცვლილა. 
თუმცა უსაფუძვლო გადაწყვეტილება მაშინ არ გაუქმებულა, ახლა კი სამართლიან-
ობისა და კანონიერების აღდგენა ამ საქმეზე, პრაქტიკულად, შეუძლებელია საქარ-
თველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის გამო.

სსრკ გენერალური პროკურორი       ნ. ს. ტრუბინი

http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/16942/
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მიმართვა ქალაქ თბილისის მოსახლეობასა და მშრომელებს

ამხანაგებო! მე, გენერალ-პოლკოვნიკი ი. ნ. როდიონოვი დანიშნული ვარ ქალაქ 
თბილისის სამხედრო კომენდანტად.

პატივცემულო ამხანაგებო, ქალაქ თბილისის მშრომელებო და მცხოვრებნო!
უკანასკნელ დღეებში უკიდურესი ყაიდის არაფორმალურ დაჯგუფებათა ლიდე-

რებმა შეძლეს ვითარების გამწვავება თბილისში, სადაც ზედიზედ, რამდენიმე დღის 
განმავლობაში მიმდინარეობდა ანტისაბჭოური ხასიათის  უსანქციო მიტინგები. 
პრაქტიკულად დაირღვა დედაქალაქის ცხოვრების ნორმალური რიტმი, მოიშალა 
უმაღლესი სასწავლებლებისა და მრავალი სკოლის მუშაობა. ქალაქის სხვადასხვა 
რაიონის საწარმოებთან და ორგანიზაციებთან მოქალაქეთა აღგზნებული ჯგუფები 
ცდილობდნენ ჩაეშალათ მათი მუშაობა და მოუწოდებდნენ შრომითს კოლექტივებს 
გაფიცვებისათვის.

ვრცელდება ყოველგვარი დეზინფორმაცია, მიტინგების მონაწილეებს აქეზ-
ებდნენ მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებისა და უწესრიგობისათვის. განსაკუთ-
რებულ აღშფოთებას იწვევდა ის, რომ  ცალკეული მასწავლებლები მსვლელობებსა 
და მიტინგებში აბამდნენ მოსწავლე ახალგაზრდობას და მოსწავლეებს, რაც უდიდეს 
ზიანს აყენებს  მათს სწავლასა და ზნეობრივ აღზრდას, ცნობილია, რომ ნებისმიერ 
ცივილიზებულ სახელმწიფოში ამას უყოყმანოდ გმობენ და აღკვეთავენ.

რესპუბლიკაში შექმნილი მდგომარეობა საქართველოს კომპარტიის ცენტრა-
ლურმა კომიტეტმა განიხილა პარტიული აქტივის კრებაზე,  სადაც დაისახა და დაიწყო 
ვითარების სტაბილიზაციის საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება. მიღებულ იქნა 
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის,  საქართველოს სსრ უმაღ-
ლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს მიმართვა რესპუბლიკის კომუ-
ნისტების, ყველა მშრომელისა და ახალგაზრდობისადმი.

მაგრამ პარტიული, საბჭოთა და სამართალდაცვითი ორგანოების ღონისძიებ-
ების,  თავშეკავებისა და კეთილგონიერების მოწოდებების მიუხედავად სიტუაცია 
არა თუ არ გაუმჯობესებულა, არამედ უაღრესად საშიში გახდა, რასაც შეიძლება 
ძნელად გასათვალისწინებელი შედეგები მოჰყვეს.

გახშირდა ხელისუფლების ორგანოებისადმი აშკარა წინააღმდეგობების შემთხვე-
ვები, იმ სამხედრო მოსამსახურეთა ღირსების დამცირების ფაქტები, რომლებიც 
საზოგადოებრივ წესრიგს უზრუნველყოფენ, მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებამ 
არსებითად კანონთან და ხელისუფლების ორგანოებთან კონფრონტაციის ხასიათი 
შეიძინა. პოლიტიკური სიმწიფის ნაკლებობამ, ამბიციურობამ და დემაგოგიამ უწეს-
რიგობათა ორგანიზატორებს საშუალება მისცა პროვოკაციულად გამოეწვიათ 
დრამატული სიტუაცია 8 აპრილის ღამით საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 
შენობასთან, რის შედეგადაც არის ადამიანთა მსხვერპლი.

ჩვენ ღრმა სამძიმარსა და თანაგრძნობას ვუცხადებთ დაღუპულთა ყველა ოჯახს, 
ნათესავებსა და ახლობლებს. ბრალი ამისათვის მთლიანად ეკისრებათ ექსტრემისტ 
პროვოკატორებს.
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შექმნილი ვითარება შუწყნარებელია. ჩვენ ვერ დავუშვებთ ანარქიასა და უკან-
ონობას.

ამ პირობებში დარჩა ერთადერთი შანსი – მტკიცედ წინ აღვუდგეთ პროვოკა-
ტორებს, რომლებიც მართლწესრიგის დარღვევაში ითრევენ მოსახლეობას,  არ უნდა 
დავუშვათ, რომ სოციალისტურ ღირებულებებს ზიანი მიაყენონ უპასუხისმგებლო  
ელემენტებმა.

ტრანსპორტის, საწარმოებებისა და დაწესებულებების ნორმალური მუშაობის 
უზრუნველყოფის, ქალაქსა და მიმდებარე რაიონებში ჯეროვანი წესრიგის დაცვის 
მიზნით რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის გადაწყვეტილების შესაბა-
მისად ქალაქ თბილისში 9 აპრილის 23 საათიდან წესდება კომენდანტის საათი. ამ 
მიზნით ძალაში შედის მთელი რიგი სპეციალური ღონისძიებანი, რომლებიც არეგ-
ლამენტებენ ქალაქის მოქალაქეთა ცხოვრებასა და საქმიანობას, სასწავლებლების, 
საწარმოებისა და სხვა საზოგადოებრივი დაწესებულებების მუშაობას.

1. შეზღუდულია ქალაქში იმ პირთა შემოსვლა, ვინც არ არის ჩაწერილი ქალაქში, 
იმათ გარდა, ვინც აქ სპეციალურად არ არის მოვლინებული და აქვთ საშვი და ვინც 
ჩამოვა შორეული მიმოსვლის მატარებლებით და აეროფლოტის ხომალდებით.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები შექმნიან ქალაქში შემოსვლის საკონ-
ტროლო გასაშვებ პუნქტებს.

2. 23 საათიდან დილის 6 საათამდე მთელ ქალაქში წყდება თავისუფალი ქვეითად 
სიარული, იმ პირთა გარდა, ვისაც სპეციალური საშვი აქვს.

3. 10 აპრილიდან საბჭოთა, კოოპერაციული და საზოგადოებრივი ორგანიზაცი-
ების,  საყოფაცხოვრებო მომსახურებისა და  საზოგადოებრივი კვების დაწესებულე-
ბათა მუშაობა იწყება დილის 7 საათიდან და მთავრდება არაუგვიანეს 22 საათისა.

4. საქალაქო ტრანსპორტის მუშაობის წესი შემდეგია:
–  მეტროპოლიტენის და ტრამვაი-ტროლეიბუსების პარკისა –  დილის 6 საათ-

იდან 22 საათამდე. ავტოტრანსპორტის – დილის 6 საათიდან 23 საათამდე. გარდა იმ 
ავტომანქანებისა, რომლებსაც სპეციალური საშვი აქვთ.

5. ყველა მოქალაქე, ვინც ქალაქის ბაზრებში სავაჭროდ ჩამოდის, ვალდებულია 
თან იქონიოს პასპორტი ან პირადობის მოწმობა და დატოვოს ქალაქი 23 საათამდე.

6. აკრძალულია უსანქციო კრებები, მსვლელობა, დემონსტრაციები და მიტინ-
გები.

7. აკრძალულია ბინებსა და სხვა ადგილებში ცეცხლსასროლი იარაღის, აფეთქე-
ბასაშიში საგნებისა და ცეცხლგამჩენი ნარევების შენახვა.

8. ქალაქის საწარმოებისა და დაწესებულებების შეუფერხებელი მუშაობისათვის 
ყველა მშრომელს ევალება უთუოდ გამოვიდეს სამუშაოზე და მოიხადოს თავისი მოქა-
ლაქეობრივი ვალი.

პასუხისმგებლობა და კონტროლი შრომის დისციპლინის დაცვისათვის დაეკ-
ისროთ სამინისტროთა, უწყებათა, საწარმოთა და დაწესებულებათა ხელმძღვა-
ნელებს.

9. ქალაქ თბილისის რაიონული საბჭოების აღმასკომებმა შინაგან საქმეთა ორგა-
ნოების თანამშრომლებთან ერთად უნდა მოაწყონ საპასპორტო რეჟიმის შემოწმება, 
ხოლო კომენდანტის საათის მოქმედების პერიოდში დამატებით განახორციელონ 
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რეიდები შენობათა სარდაფებისა და სხვენების, სააგარაკო რაიონების შესამოწ-
მებლად, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში დააკავონ და გაჩხრიკონ საეჭვო პირები.

10. სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა ადგილობრივი ორგანო, სახელმწიფო 
და საზოგადოებრივი დაწესებულებანი, ორგანიზაციები და საწარმოები ვალდებული 
არიან ყოველნაირად შეუწყონ ხელი  სამხედრო სარდლობას საზოგადოებრივი წესრი-
გისა და უშიშროების უზრუნველსაყოფად.

11. ხელისუფლების სამხედრო და ადგილობრივი ორგანოების განკარგულებე-
ბისა და ბრძანებებისადმი დაუმორჩილებლობისათვის,  იმ პირთა სიტყვიერი თუ 
ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის, რომლებიც ახორციელებენ კომენდანტის საათს, 
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის  
პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა მოქალაქეს, ვინც ეს დაუშვა.

12. კონტროლი ამ ღონისძიებათა შესრულებისადმი დაეკისროთ ქალაქის 
სახალხო დეპუტატთა საბჭოების აღმასკომებსა და სამხედრო კომენდანტს.

ქალაქ თბილისის მშრომელებს, კომუნისტებს, ინტელიგენციასა და ახალგაზ-
რდობას მოვუწოდებ ამ ძნელ დღეებში შეინარჩუნონ სიმშვიდე, გამოავლინონ თავშე-
კავება, ნუ აჰყვებიან პროვოკაციებს, მკაცრად შეასრულონ კომენდანტის საათის 
მოთხოვნები,  ყველაფერი იღონონ წესრიგისა და ორგანიზებულობის აღსადგენად.

მჯერა, რომ საქართველოს შრომისმოყვარე ხალხი, რომელსაც უმდიდრესი 
ისტორია აქვს და  თავდადებული გამრჯეობით გამოირჩევა, სწორად გაიგებს ამ 
საგანგებო ღონისძიებებს.

                      გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 11 აპრილი. გვ. 1-2.
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სკკპ ცენტრალური კომიტეტისაგან, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს
 პრეზიდიუმისა და სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსაგან

8 აპრილს ღამით ქალაქ თბილისში მთავრობის სახლის მოედანზე ექსტრემისტი, 
ანტისაზოგადოებრივი ელემენტების მიერ პროვოკაციულად გამოწვეულ უწესრიგო-
ბათა აღკვეთის დროს დაშავდა ადამიანთა ჯგუფი სამოქალაქო პირთა და სამხედრო 
მოსამსახურეთა რიცხვიდან. წარმოქმნილი ჭყლეტის შედეგად დაიღუპა 16 კაცი.

სკკპ ცენტრალური კომიტეტი, სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი და 
სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭო ღრმა სამძიმარს უცხადებენ დაღუპულთა ოჯახებს, 
ნათესავებსა და ახლობლებს.

სკკპ ცენტრალური           სსრ კავშირის უმაღლესი            სსრ კავშირის
      კომიტეტი   საბჭოს პრეზიდიუმი       მინისტრთა საბჭო

                       გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 11 აპრილი. გვ. 1.

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტისაგან, საქართველოს 
სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და საქართველოს 

სსრ მინისტრთა საბჭოსაგან

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, საქართველოს სსრ უმაღ-
ლესი საბჭოს პრეზიდიუმი და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო სამძიმარს 
უცხადებენ თბილისში, მთავრობის სახლთან მდებარე მოედანზე არეულობის დროს 
დაღუპულთა და დაზარალებულთა ოჯახებს, ნათესავებსა და ახლობლებს და 11 
აპრილს გლოვის დღედ აცხადებენ.

9 აპრილის ტრაგიკულმა ამბებმა მთელ რესპუბლიკას თავზარი დასცა. საქარ-
თველოს კომუნისტები, მშრომელები დიდი გულისტკივილით განიცდიან ყოველივე 
იმას, რაც მოხდა. ჩვენი მწუხარება უსაზღვრო, დარდი – უნუგეშოა.

გამოვთქვამთ რწმენას, რომ ჩვენი ხალხის სიბრძნე, მისი მაღალი სული და 
ზნეობა, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა დაგვეხმარება გადავიტანოთ 
ჩვენი რესპუბლიკისათვის ეს მძიმე დღეები.

საქართველოს კომპარტიის  ცენტრალური კომიტეტი 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭო

                       გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 11 აპრილი. გვ. 1.
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აფხაზეთის სამძიმარი

აფხაზეთის კომუნისტების, ყველა მშრომელის გული, საქართველოს მშრომე-
ლებთან ერთად, ღრმა მწუხარებით აღივსო მომხდარი ტრაგედიის გამო.

სამძიმარს ვუცხადებთ დაღუპულთა ნათესავებსა და ახლობლებს და 
გამოვთქვამთ გულწრფელ იმედს, რომ ჩვენი საერთო გლოვა ხელს შეუწყობს ჩვენი 
რესპუბლიკის ხალხებს შორის საუკუნეების მანძილზე დამკვიდრებული ძმური ურთი-
ერთობის შემდგომ განმტკიცებას.

აფხაზეთის მშრომელთა სახელით – 

საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტი
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭო

                        გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 11 აპრილი. გვ. 1.

გლოვის ზარი

დღეს საქართველო გლოვობს, მერამდენედ გლოვობს უდანაშაულოდ დაღუპულ 
შვილთა უმანკო სისხლს?!

მერამდენედ გაისმის დაგვიანებული ბოდიში უნუგეშო  ჭირისუფლათა 
მიმართ?!

ვთქვათ, გაფიცულთა ზოგიერთი ლოზუნგი ნაადრევი და ნაჩქარევი იყო, ზოგი-
ერთი კი – აშკარად მიუღებელი, მაგრამ რაღა ყოფილა ჩვენი გარდაქმნა, საჯაროობა, 
შეხედულებათა პლურალიზმი, თუკი ამ განსხვავებულ თვალსაზრისს, თუნდაც 
მცდარს, მიუღებელს, ისევ და ისევ შეიარაღებულ ძალებს დავუპირისპირებთ და 
სისხლით ჩავახშობთ?!

ის, რაც თბილისში მოხდა 9 აპრილის განთიადზე, მე მიმაჩნია, რომ არის გარდაქ-
მნისა და საჯაროობის ზურგში ჩაცემული მახვილი, ყოველგვარი დემოკრატიის 
დამღუპველი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგვაბრუნა „სისხლიანი წვიმების” დროში; 
კიდევ ერთხელ გადაუსვა ხაზი იმას, რასაც გულმხურვალედ ვქადაგებთ, მაგრამ 
ჯიუტად არ ვასრულებთ.

რითიღა უნდა აღვუდგეთ წინ განსხვავებულ აზრს? ისევ ტანკებით? ხელკე-
ტებით? ორპირალესილი ვითომ ნიჩბებით? ფარებითა და ჩაჩქნებით აღჭურვილი 
სპეციალური რაზმებით?

მე არაფერს ვამუქებ. რასაც ვამბობ, ამ ყველაფრის თვითმხილველი გახლავართ, 
მოწმე და მონაწილე. მე თვითონ გამოვარიდე მათ წიხლებს აბუზული, შეშინებული 
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პატარა გოგონები და ჩემს სახლში ავიყვანე თავგაპობილი ყმაწვილები. მე მათი 
სისხლი მეცხო სახეზე, ტანსაცმელზე, ვინაიდან ჩახუტებულნი მიმყავდა დაჭრილები 
და ალბათ ამიტომ დაირხა ხალხში ხმა  – ვახუშტი კოტეტიშვილი მოკლესო. არა, 
ხალხო, ცოცხალი ვარ,  მაგრამ ვაი ასეთ სიცოცხლეს.

ვახუშტი კოტეტიშვილი

                        გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 11 აპრილი. გვ. 2.

თბილისის პროკურატურა იუწყება

ქალაქში 9 აპრილს მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით, აღძრულია 
სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც იძიებს საქართველოს პროკურატურა.

დღეისათვის აღძრული საქმის გამო დაპატიმრებული არიან ხუხუნაიშვილი, 
კოსტავა, ჭანტურია, სარიშვილი და გამსახურდია. ტელევიზიითა და რადიოთი გადა-
ცემულ, აგრეთვე რესპუბლიკურ პრესაში გამოქვეყნებულ ცნობაში, დაპატიმრე-
ბულთა შორის შეცდომით აღნიშნულია წერეთლის გვარი. ამჟამად მას დაეძებენ.

                        გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 12 აპრილი. გვ. 3.

ჭკუით, ქართველებო!

ჩემს მკითხველებს მივმართავ და, მგონია, რომ მივმართავ, სულ ცოტა, ნახევარ 
საქართველოს. ქართველები, რომ იტყვიან, მკვდარი ვართ, სწორედ ასეთი განწყობი-
ლება დამეუფლა.

არის მომენტები და პერიოდები ერის ცხოვრებაში, როდესაც ნამდვილი მამულიშ-
ვილი, კაცი, რომელიც თავისი ერის შვილად სთვლის თავს, ვალდებულია ორიოდე 
სიტყვა უთხრას ხალხს.

მოგმართავთ იმ იმედით, რომ ვისაც ჩემი მცირედი ნდობა და პატივისცემა აქვს, 
იქნება შეიგნოს ჩემი სათქმელი. რაც მოხდა, რისი გულისთვისაც მოხდა, ვინ, რომელი 
მხარე რაშია დამნაშავე, რაში ვართ დამნაშავე ყოველი ჩვენგანი, ეს უახლოეს ხანს 
გამოირკვევა, უფრო გვიან, უფრო დიდი სიზუსტით დადგინდება ჭეშმარიტება და, 
ვიმედოვნებ, ქართველი ერის ისტორიას შემორჩება ეს სისხლიანი ეპიზოდი, როგორც 
უდიდესი შეცდომისა და ხალხის უსინდისო მოტყუების მაგალითი.



1��

დანართები გაზეთებიდან

დღეს ამისთვის არც პრესას სცალია, არც მე და, მართალი გითხრათ, ახლა 
ანალიზის თავი არცა მაქვს, თუმცა ამას როდისმე გავაკეთებ, გამოვაქვეყნებ... 
ახლა მე სულ სხვა თემაზე მინდა ვილაპარაკო: უნდა ვილაპარაკო იმ საშიშროებაზე, 
რომელიც ჩვენს ერს და თბილისს, მის მოქალაქეებსა და მცხოვრებლებს ახლო მომა-
ვალში ელით, თუ თავს არ ვუთხარით დამაწყნარებელი, სიმშვიდის მომგვრელი და 
ღირსების შემანარჩუნებელი ორიოდე სიტყვა. ხელისუფლება სამხედროების ხელშია, 
როდესაც კომენდანტის საათი ცხადდება, ეს ნიშნავს, რომ სამართალდამცველი 
ორგანოები და ჯარის ნაწილები ხელმძღვანელობენ არა კანონით, არამედ საჭირო-
ებით. მე მგონი, კმარა ის, რაც ჩვენმა მცირერიცხოვანმა ერმა დაკარგა გუშინწინ, 
გუშინ... ნუღარ გავზრდით მსხვერპლს, მოვეკიდოთ საქმეს გონებით, თავშეკავებით, 
მომავლის იმედით.

მეგობრებო, ჩვენ ობოლი ერი ვართ, არ გვყავს ნათესავი მსოფლიოში, ქართვე-
ლობა არსად არ არის გაბნეული, ჩვენ ჩვენი კერის მოსიყვარულე ერი ვართ. დავიხ-
სომოთ ისიც, რომ კაცობრიობის ისტორიაში არ არსებულა ხელისუფლება, რომელსაც 
უპატიებია ვინმესთვის განზრახვა – დაამხოს არსებული ხელისუფლება, წინააღმდე-
გობა გაუწიოს ხელისუფლებას, სამხედრო ხელისუფლების სახით.

ჩვენ მშვენიერი ახალგაზრდობა გვყავს, ვიცი, რომ მთელი საქართველო 
გლოვობს, მაგრამ მთელი საქართველო მჯიღს იცემს მკერდში. კეთილგონიერება 
მოითხოვს ყველაფრისაგან შევიკავოთ თავი, ნურავინ დადგება იმის იმედად, რომ 
ვინმეს რამეს შეარჩენენ. ისინი, ვინც დაიღუპა, ან უკვე შვილების პატრონი იყო, ან 
მომავალში უნდა შეემატებინა ჩვენი ერისათვის შვილები, მაშასადამე – ერის მომა-
ვალი.

საცა არა სჯობს, გაცლა სჯობს. ჩვენ უნდა შევიგნოთ ეს. ლაგამი ამოვდოთ ჩვენს 
ტემპერამენტსა და  გზნებას, ჭორის დონეზე ლაპარაკი არ მინდა, რაც ნამდვილად 
ვიცი, იმას ვიტყვი: თუ თვითონ მოქალაქეებმა, ახალგაზრდობამ არაფრით გამოიწვია 
საჯარისო პატრულების წყრომა, შეურაცხყოფა იქნება ეს, ქვის სროლა, სტვენა, 
მანქანების გრიალი, ცხვირწინ დროშის ფრიალი, საერთოდ გამომწვევი საქციელი, 
პატრული პასუხს არ გასცემს. ნუ გავამწვავებთ მდგომარეობას, არაფერს მოგვცემს 
ჩვენ კიდევ ასი, თუნდაც ერთი მოკლული. ეს საზიანოა ერის ინტერესებისათვის.

ყოველ კაცს თავისი დასკვნა ან რაიმე შეხედულება შეიძლება მრავალგზის შემოწ-
მებულად და სწორად მიაჩნდეს, მაგრამ სანამ რაიმე ნაბიჯს გადავდგამდეთ, უნდა 
ჩავიხედოთ ჩვენს სულში, ხომ არ შეიცავს პირადულსა და თავკერძულ ელემენტს, 
ხომ არ შეიცავს წყრომასა და ბოღმას. ყოველივე ეს სიბრძნის ამხანაგი და მეგობარი 
არ არის, ეს სიბრძნის წინააღმდეგია, სანამ გადავდგამდეთ ნაბიჯს, მეგობრებო, 
მოვზომოთ, რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ამას. ჩვენ საქციელზეა დამოკიდებული, 
როდის დატოვებენ თბილისს ტანკები და სხვა სამხედრო მანქანები და სამხედრო 
მოსამსახურეები, ჩვენზე ჰკიდია, როდის მივაღწევთ მშვიდობიან ცხოვრებას 
მომავლის იმედად.

ზურაბ ავალიშვილის წიგნს, რომელსაც „საქართველოს დამოუკიდებლობა” 
ჰქვია, წამძღვარებულ აქვს ეპიგრაფად, „საქართველოს აღსრულებულთა ხსოვნი-
სათვის, მომავალთა იმედად”.

ვიყოთ კეთილგონიერნი, არც ჩვენით იწყება ქართველი ერი, ნურც დავამ-
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თავრებთ ჩვენით – ამის უფლება ჩვენს წინაპრებს არ მოუციათ. ამისთვის პასუხის-
მგებლები ვართ ჩვენი მომავალი თაობების წინაშე.

ჭკუით, ქართველებო!

ჭაბუა ამირეჯიბი.
                        გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 12 აპრილი. გვ. 3.

სსრ კავშირის გენერალურ პროკურორს, ამხ. ა. ი. სუხარევს

ასლი: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ქ. თბილისში
1989 წლის 9 აპრილის ტრაგიკული ამბების 

გამომძიებელ დროებით კომისიას;
9 აპრილის ამბების გამომძიებელი საქართველოს 

საზოგადოებრიობის ხელშემწყობ მოსკოვის 
საზოგადოებრივ კომისიას;

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს;
სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს;

სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს

იმ გარემოებათა შესასწავლად, რომლებიც დაკავშირებულია 1989 წლის 9 აპრილს 
ქალაქ თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრაციის დარბევის ტრაგიკულ შედეგთან, 
რომლის გამოც ბევრი ყოვლად უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა, საქარ-
თველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან შეიქმნა საზოგადოებრივი 
სამედიცინო საექსპერტო კომისია, რომელშიც შევიდნენ სპეციალისტი მედიკოსები, 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს საზოგადოებრივი და 
არაფორმალური ორგანიზაციების, მუშებისა და ინტელიგენციის წარმომადგენლები.

დაშავებულთა კლინიკური  სურათის ანალიზმა საშუალება მოგვცა უდავოდ 
დაგვესკვნა, რომ მიტინგის დასარბევად გამოყენებული იყო უცნობი შედგენილობის 
მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებანი.

თვალსაჩინო სპეციალისტების – მწვავე მოწამვლათა მკურნალობის საკავ-
შირო ცენტრის (ქ. მოსკოვი) ხელმძღვანელის, პროფესორ ე. ა. რუდნიკოვის, ამავე 
ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის, მედიცინის მეცნიერებათა კანიდატის 
მ. მ. ფოცხვერიას და სსრ კავშირის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ჰიგიენისა 
და პროფპათოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის (ქ. ლენინგრადი) კლინი-
კური განყოფილების გამგის, პროფესორ ი. ი. მუსიიჩუკის დახმარებით შევძელით 
დაგვედგინა აღნიშნულ ნივთიერებათა ჯგუფი. მათვე დააფიქსირეს დიაგნოზი 
– სხვადასხვა ხარისხის, მათ შორის მძიმე, „მწვავე მოწამვლა გამაღიზიანებელი გაზე-
ბითა და ქოლინოლიტიკებით”.
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დანართები გაზეთებიდან

დაღუპვის მიზეზებისა და დაზარალებულთა დაშავების ხასიათის შესწავლის 
პროცესში გამოვლინდა გარემოებანი, რომელთაც კომისიის წევრთა აღშფოთება 
და გულისწყრომა გამოიწვია, რის გამოც თქვენს დაუყოვნებლივ და პრინციპულ 
ჩარევას მოითხოვენ.

1. დადგინდა ფაქტი, რომ მომიტინგეებს ჭრილობები მიაყენეს ბასრი საგნებით, 
რასაც ზოგიერთ შემთხვევაში თავის გაჩეხვის შედეგად სიკვდილი მოჰყვა.

2. ტოქსიკოლოგ-ექსპერტთა დასკვნით, აგრეთვე კლინიცისტი ექიმების დაკვირ-
ვებების, იმ პირებზე მრავალი დღის მეთვალყურეობის მონაცემების ანალიზის საფუძ-
ველზე, რომლებიც სტაციონარულად მკურნალობენ ან ამბულატორიული დახმარება 
მიიღეს თბილისის ტოქსიკოლოგიის ცენტრში, და რომელთა რიცხვი 600-ს აღემ-
ატება, შესაძლოდ მიგვაჩნია სრულიად გარკვევით განვაცხადოთ, რომ 1989 წლის 
9 აპრილს თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრაციის დარბევის დროს ცრემლსადენ 
გაზებთან ერთად გამოიყენეს ქოლინოლიტიკური ხასიათის ცენტრალურ-ნერვული 
ზემოქმედების მომწამვლელი ნივთიერებანი.

ასეთ ნივთიერებათა გამოყენებას ისეთ პირობებში, რომლებიც ხელს უწყობს 
გაზრდილი კონცენტრაციისას მის ზემოქმედებას, შეიძლება მოჰყვეს როგორც 
სიკვდილი, ისე ცალკეული მძიმე გართულებანი ძირითადად ნერვული და გულ-
სისხლძარღვების სისტემის მხრივ. ჩვენი აზრით, ყოველგვარი ქიმიური მომწამ-
ვლელი ნივთიერების გამოყენება მშვიდობიანი დემონსტრაციისა და მიტინგების 
წინააღმდეგ შეუწყნარებელი და არაადამიანურია!

3. განსაკუთრებით გულსატკენი და გასაოცარია ის, რომ, თუმცა რამდენჯერმე 
ვთხოვეთ ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქისა და სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს ჯარების სარდლობის წარმომადგენლებს, მოეწოდებინათ ინფორმაცია 
გამოყენებული მომწამვლელი ნივთიერებების შესახებ, რათა სპეციფიკურად, გამიზ-
ნულად გვემკურნალა დაშავებულთათვის, ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის წარმო-
მადგენლები უარს გვეუბნებოდნენ, რადგან საბჭოთა არმიის საშტატო სატაბელო 
საშუალებათა შორის  არავითარი ქიმიური საშუალებანი არ არისო. სსრ კავშირის 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების წარმომადგენლები კი უცილობელი საბუ-
თების გამო იძულებული გახდნენ ეღიარებინათ, რომ გამოიყენეს მხოლოდ ქლორაცე-
ტოფენონი (ცრემლსადენი გაზი) და დასძინეს, მისი მოქმედება სულ თხუთმეტ წუთს 
გრძელდება, მოწამვლის მსუბუქი ნიშნები შეიძლება 6 საათამდე გაგრძელდეს და 
ჯანმრთელობას სრულიად არ ვნებსო. ამით მათ გამორიცხეს სპეციფიკური  მკურნა-
ლობის საჭიროება. მაგრამ, თუ გავითვალისწინებთ სადღეისოდ არსებულ ობიექტურ 
მონაცემებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების სარდლობის წარმომადგე-
ნელთა განცხადება უნდა მივიჩნიოთ დეზინფორმაციად, რომლის მიზანია დანაშაულ-
ებრივი ფაქტების დამალვა.

ეტყობა შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ ამ დღეებში გაზეთები „კრასნაია 
ზვეზდა” (სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს ორგანო)  და „ლენინსკოე ზნამია” 
(ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ორგანო), აღწერენ რა თბილისის 9 აპრილის 
ამბებს, კატეგორიულად უარყოფენ მომწამვლელი ნივთიერებისა და მესანგრეთა 
ხელჯოხების გამოყენებას და საქმეს ისე წარმოგვიდგენენ, თითქოს ცნობები 
მომწამვლელ ნივთიერებათა გამოყენების შესახებ რეალურ ამბავს კი არ ასახავდეს, 
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9 აპრილი

არამედ ადგილობრივი მოსახლეობის ზოგიერთი წარმომადგენლის მონაჩმახი იყოს 
ნაციონალისტური განწყობილების გაღვივების მიზნით.

კომისიის აზრით, სიკვდილის მიზეზები და დაზარალებულთა დაშავების ხასიათი 
ადასტურებს იმ საჯარისო ქვეგანაყოფების მოქმედების ანტიკონსტიტუციურ, სამარ-
თალსაწინააღმდეგო ხასიათს, რომლებიც 1989 წლის 9 აპრილს თბილისში  მშვიდო-
ბიანი დემონსტრაციის დარბევაში მონაწილეობდნენ.

ამ დანაშაულობებისთვის პასუხისმგებლობა მთლიანად და სრულად ეკისრებათ 
ძალადობის აქციის ორგანიზატორებს.

საზოგადოებრივი სამედიცინო საექსპერტო კომისიის წევრები:
არჩილ აბესაძე – ექიმი, რუსთაველის საზოგადოება; ვლადიმერ გაბაშვილი – 

ნევროპათოლოგი, პროფესორი; ზაურ გომართელი – საქართველოს ჟურნალისტთა 
კავშირი; რამაზ გულაძე – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, სახალხო ფრონტი; 
თამარ დეკანოსიძე – პათოლოგანატომი, საქართველოს სსრ მეცნირებათა აკად-
ემიის წევრ-კორესპონდენტი; მიხეილ ვაშაკიძე – საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის 
დაცვის სამინისტროს მთავარი ტოქსიკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი; 
მალხაზ ზაალიშვილი – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი; 
ზაზა თოფურია – პათოლოგანატომი, პროფესორი, რუსთაველის საზოგადოება; 
გივი თუმანიშვილი – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონ-
დენტი; კობა იმედაშვილი – კრიტიკოსი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი; 
ზაალ კახიანი – ქირურგი, პროფესორი; გელა ლეჟავა – ნარკოლოგი, მედიცინის 
მეცნიერებათა დოქტორი; თემურ ლომაია – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი; 
ბიძინა ნანეიშვილი – ფსიქიატრი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკად-
ემიკოსი, იზა ორჯონიკიძე – პოეტი, რუსთაველის საზოგადოება; ოთარ სარიშვილი 
– სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი; კონსტანტინე სახვაძე –  სამედიცინო ინსტი-
ტუტის სტუდენტი; ოთარ სიგუა – ნეიროქირურგი, პროფესორი; ეთერ ქემერტე-
ლიძე – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი; ოთარ 
ღუდუშაური – ტრავმატოლოგი, აკადემიკოსი, სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატი; 
გორდა ყიფიანი – მუშა; ბიძინა ჭუმბურიძე – ფარმაკოქიმიკოსი, პროფესორი; რევაზ 
ხონელიძე – ქირურგი; გურამ ხუციშვილი – ჰემატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა 
დოქტორი; ნინო ჯავახიშვილი – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკად-
ემიკოსი.

1989 წლის 21 აპრილი.

                        გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 25 აპრილი. გვ. 3.
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ღია წერილი
გენერალ-პოლკოვნიკ ამხ. იგორ ნიკოლოზის ძე როდიონოვს

საქართველოს სსრ კონსტიტუციის 119-ე მუხლის თანახმად „ყველა სახელმწიფო 
და საზოგადოებრივი ორგანო, ორგანიზაცია და თანამდებობის პირი ვალდებულია 
შეასრულოს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს კომისიების მოთხოვნები, წარუდ-
გინოს მათ საჭირო მასალები და დოკუმენტები”, მაგრამ თქვენ არ იცავთ ამ ელემ-
ენტარულ კონსტიტუციურ მოთხოვნებს და ამით აძნელებთ კომისიის მუშაობას. 
თქვენ უარი განაცხადეთ გადაგეცათ შესაბამისი მასალები კომისიის წევრისათვის 
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს გენერალ-ლეიტენანტ ი. 
ი. ჯორჯაძისათვის, აგრეთვე სასაუბროდ არ მიიღეთ სსრ კავშირის სახალხო დეპუ-
ტატთა ურთიერთკავშირის უზრუნველყოფის ჯგუფის წევრი, სსრ კავშირის სახალხო 
დეპუტატი აკადემიკოსი ა. დ. სახაროვი.

კომისია კატეგორიულად მოითხოვს თქვენგან კომისიის  მიერ უფლებამოსილ 
პირებს წარუდგინოთ საჭირო მასალები და დოკუმენტები და შესაბამისი ახსნა-
განმარტებანი მისცეთ კომისიას.

საქართველოს სსრ  უმაღლესი საბჭოს ქალაქ 
თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარი ამბების

 გარემოებათა გამომძიებელი კომისია.

                           გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 6 მაისი. გვ. 1.

დასკვნა
1989 წლის 9 აპრილს თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების 

კანონიერების შესახებ

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმში არსებული დოკუმენტების 
შესწავლის, პრეზიდიუმის პასუხისმგებელი მუშაკებისაგან მიღებული ახსნა-განმარ-
ტებების, აგრეთვე 9 აპრილის ტრაგედიასთან დაკავშირებით პრესისა და მასობრივი 
ინფორმაციის სხვა საშუალებებით გავრცელებული ცნობების ანალიზის საფუძ-
ველზე თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების საკითხთან დაკავშირებით გამო-
ირკვა შემდეგი გარემოებანი.

1989 წლის 9 აპრილს გამთენიისას თბილისში მთავრობის სახლის წინ მოედანზე 
მრავალათასიანი უსანქციო მიტინგის დარბევის შემდეგ დედაქალაქში შექმნილი 
რთული დაძაბული ვითარების ნორმალიზაციის მოტივით საქართველოს კომპარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის ბიურომ 9 აპრილს საჭიროდ მიიჩნია ქალაქში კომენდანტის 
საათის შემოღება.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა მოამზადა კომენდანტის 
საათის შემოღების შესახებ ბრძანებულების პროექტი, რომელიც მოიწონა საქარ-
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თველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიურომ და თავისი 1989 წლის 9 
აპრილის დადგენილებით ბრძანებულების პროექტი განსახილველად გადასცა უმაღ-
ლესი საბჭოს პრეზიდიუმს.

იმავე დღეს 19 საათზე მოიწვიეს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდი-
უმის სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ო. ე. ჩერქეზია, 
თავმჯდომარის მოადგილე თ. შ. კაბულოვა, პრეზიდიუმის მდივანი ვ. ა. კვარაცხელია 
და პრეზიდიუმის წევრები ი. ო. ანდრიაძე, ვ. ბ. ბლაჟიევსკი, ზ. ა. კვაჭაძე, ვ. ა. 
კოჩოიანი, ჯ. ვ. მარგველიძე, კ. ს. მამედოვი, მ. ა. მეზვრიშვილი, რ. ნ. ჩიხლაძე. პრეზი-
დიუმის საერთო შემადგენლობაში მყოფი 19 პირიდან სხდომას დაესწრო 11 (ოქმი 
№37).

პრეზიდიუმის მდივნის ამხ. ვ. ა. კვარაცხელიას ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ 
სხდომაზე ინფორმაციით არსებული ვითარების შესახებ გამოვიდა ო. ე. ჩერქეზია. 
მან აღნიშნა, რომ „ამჟამად ქალაქში რთული, დაძაბული ვითარებაა. პარტიის ცენტრა-
ლური კომიტეტის ბიუროს საჭიროდ მიაჩნია შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით 
ქალაქში კომენდანტის საათის შემოღება. ამიტომ საკითხი შემოგვაქვს თქვენს განსა-
ხილველად”.

აზრი გამოთქვეს ზ. კვაჭაძემ, ჯ.მარგველიძემ, მ. მეზვრიშვილმა, ვ. კვარაცხე-
ლიამ, რ. ჩიხლაძემ, ი. ანდრიაძემ, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ქალაქში კომენდანტის 
საათის შემოღებას. ამ წინადადების წინააღმდეგ არავის გამოუთქვამს მოსაზრება.

ამრიგად,  საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა 1989 წლის 
9 აპრილს 19 საათზე ერთხმად მიიღო ბრძანებულება ქ.თბილისში კომენდანტის 
საათის შემოღების შესახებ. ბრძანებულებაში ვკთხულობთ: “შექმნილი ვითარების 
გათვალისწინებით შემოღებულ იქნას ქალაქ თბილისში საკომენდანტო საათი 1989 
წლის 9 აპრილიდან”.

იმავე დღეს საინფორმაციო პროგრამა „ვრემიამ” ცენტრალური ტელევიზიით 
გადმოსცა ცნობა 9 აპრილს დილით თბილისში მომხდარი ამბების შესახებ, რომელშიც 
ნათქვამი იყო, რომ რესპუბლიკის დედაქალაქში შემოღებულია კომენდანტის საათი. 
საინფორმაციო პროგმარა „ვრემიას” დამთავრების შემდეგ, 22 საათსა და 52  წუთზე 
საქართველოს ტელევიზიით გამოვიდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარების 
სარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი ი.ნ.როდიონოვი. მან განაცხადა, რომ იგი დანიშ-
ნულია ქალაქ თბილისის სამხედრო კომენდანტად და რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქალაქ თბილისში 9 აპრილის 
23 საათიდან წესდება კომენდანტის საათი (23 საათიდან დილის 6 საათამდე). ი. ნ. 
როდიონოვმა თავისი გამოსვლა დაამთავრა 22 საათსა და 56 წუთზე, ე.ი. 4 წუთით 
ადრე, ვიდრე კომენდანტის საათი ძალაში შევიდოდა.

1989 წლის 10 აპრილს საკდესმა საკავშირო პრესის საშუალებით გაავრცელა 
ინფორმაცია თბილისის მდგომარეობის შესახებ, სადაც აღნიშნულია, რომ რესპუბლი-
კური ორგანოების გადაწყვეტილებით ქალაქში შემოღებულია კომენდანტის საათი 
(იხ.გაზეთი „იზვესტია”, 1989 წ. 10 აპრილი).

1989 წლის 11 აპრილს რესპუბლიკურ გაზეთებში გამოქვეყნდა ი.ნ.როდიონ-
ოვის მიმართვა ქალაქ თბილისის მოსახლეობისა და  მშრომელებისადმი, რომელიც 9 
აპრილს მის სატელევიზიო გამოსვლას იმეორებდა.
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1989 წლის16 აპრილს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით (ტელევიზიით, 
რადიოთი) გადაიცა სამხედრო კომენდანტის ცნობა, სადაც აღნიშნულია: „საქარ-
თველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს რეკომენდაციით მიღე-
ბულია გადაწყვეტილება შემცირდეს კომენდანტის საათის ხანგრძლივობა. 16 აპრი-
ლიდან კომენდანტის საათი იმოქმედებს 24 საათიდან დილის 5 საათამდე”. რესპუბ-
ლიკურმა პრესამ ეს ცნობა გამოაქვეყნა 17 აპრილს (იხ. გაზ. “კომუნისტი”, 1989 
წლის 17 აპრილი).

1989 წლის 17 აპრილს საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის 
ბიურომ გამოიტანა დასკვნა, რომ 1989 წლის 18 აპრილიდან ქალაქში შეიქმნა კომენ-
დანტის საათის სრული გაუქმების პირობები და საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმს რეკომენდაცია მისცა მიეღო შესაბამისი გადაწყვეტილება.

იმავე დღეს გაიმართა საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ პრეზიდიუმის თავმჯდომარე ო. ჩერქეზია, 
თავმჯდომარის მოადგილე თ. კაბულოვა, მდივანი ვ. კვარაცხელია და პრეზიდიუმის 
წევრები ი. ანდრიაძე, ბ. ვაშაკიძე, ვ. ბლაჟიევსკი, ზ. კვაჭაძე, ვ. კოჩოიანი, კ. მამე-
დოვი, მ. მეზვრიშვილი, ო. პატიაშვილი, რ. ჩიხლაძე (ოქმი №38). რაიმე ჩანაწერი 
პრეზიდიუმის სხდომის მიმდინარეობის შესახებ არ არსებობს. პრეზიდიუმმა მიიღო 
შემდეგი შინაარსის ბრძანებულება: „საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდი-
უმის 1989 წლის 9 აპრილის ბრძანებულებით ქალაქ თბილისში შემოღებული საკომენ-
დანტო საათი გაუქმდეს 1989 წლის 18 აპრილის 5 საათიდან”.

აღნიშნული ბრძანებულების ტექსტი იმავე დღეს გადაიცა ტელევიზიითა 
და რადიოთი, პრესაში გამოქვეყნდა 18 აპრილს (იხ. გაზ. „თბილისი” 1989 წ. 18 
აპრილი).

ასეთია მიმდინარე წლის აპრილში თბილისში კომენდანტის საათის შემოღებისა 
და გაუქმების ფაქტობრივი გარემოებანი.

მათი იურიდიული შეფასებისათვის და იმის დასადგენად, თუ რამდენად კანო-
ნიერი იყო თბილისში კომენდანტის საათის შემოღება, საჭიროა გავითვალისწინოთ 
სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების მოქმედი კანონმდებლობის ის დებუ-
ლებები, რომლებიც  განკუთვნილია ასეთი შემთხვევებისათვის.

კომენდანტის საათი განსაკუთრებული ღონისძიებაა, რომელიც ითვალისწინებს 
მოქალაქეთა და  ორგანიზაციათა ცხოვრებისა და საქმიანობის სპეციალურ წესებს 
მთელ ქვეყანაში ან მის ცალკეულ ადგილებში სამხედრო წესების გამოცხადების 
დროს.

“სამხედრო წესების შესახებ” სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
1941 წლის 22 ივნისის ბრძანებულების თანახმად, სამხედრო წესების გამოცხადება 
ხდება სსრ კავშირის თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფისა და 
სახელმწიფო უშიშროების ინტერესებისათვის. სამხედრო წესების გამოცხადების 
შემთხვევაში სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა ყველა ფუნქცია თავდაცვის, 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უშიშროების სფეროში გადადის შესა-
ბამისი ტერიტორიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს ხელში.

ზემოაღნიშნული ნორმატიული აქტის მე-3 პუნქტში დეტალურად არის მოცე-
მული ის წესები, რომლებსაც კომენდანტის საათის ცნების შინაარსი მოიცავს. 
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სახელდობრ, დაწესებულებების,  საწარმოებისა და ორგანიზაციების მუშაობის დროის 
განსაზღვრა, ქუჩაში მოძრაობის, მოქალაქეთა მიმოსვლის აკრძალვა განსაზღვრული 
დროის შემდეგ, აუცილებლობის შემთხვევაში – ჩხრეკა და მოქალაქეთა დაკავება, 
სამხედრო წესების ტერიტორიაზე შესვლისა და გასვლის შეზღუდვა და ა.შ.

მაშასადამე, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, კომენდანტის საათის შემო-
ღება უნდა მოხდეს მას შემდეგ, რაც გამოცხადებული იქნება სამხედრო წესები.

ვინაიდან სამხედრო წესები გულისხმობს განსაკუთრებულ სამართლებრივ 
რეჟიმს, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მთელი რიგი კონსტიტუციური 
ნორმების მოქმედებას, მისი გამოცხადების უფლებამოსილება 1977 წლის სსრ 
კავშირის კონსტიტუციით (მასში შარშანდელ 1 დეკემბერს შეტანილ ცვლილებამდე) 
ეკუთვნოდა მხოლოდ სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმს (121-ე მუხლის 
მე-15 პუნქტი). მოკავშირე რესპუბლიკების, მათ შორის ჩვენი რესპუბლიკის საზოგა-
დოებრიობის მოთხოვნით, სსრ კავშირის კონსტიტუციაში 1988 წლის 1 დეკემბრის 
კანონით შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების შემდეგ სამხედრო ან საგან-
გებო წესების გამოცხადების უფლება, მართალია, კვლავ სსრ კავშირის უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის უფლებამოსილებაში დარჩა, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ 
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ამ საკითხს აუცილებლად განიხილავს 
შესაბამისი მოკავშირე რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმთან ერთად (119-
ე მუხლის მე-14 პუნქტი). მაშასადამე მოკავშირე რესპუბლიკას სამხედრო ან საგან-
გებო წესების დამოუკიდებლად გამოცხადების და შესაბამისად კომენდანტის საათის 
შემოღების უფლება არა აქვს. მას შეუძლია მხოლოდ გამოთქვას თავისი წინადადება 
სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ ამ საკითხის გადაწყვეტისას.

1989 წლის აპრილში ქ. თბილისში კომენდანტის საათის შემოღებასთან დაკავ-
შირებით არსებული ფაქტობრივი გარემოებებისა და ამ საკითხის შესახებ არსე-
ბული კანონმდებლობის ანალიზი საფუძველს გვაძლევს გამოვიტანოთ შემდეგი 
დასკვნები:

1. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1989 წლის 9 აპრილის 
ბრძანებულება ქ. თბილისში კომენდანტის  საათის შემოღების შესახებ ანტიკონსტი-
ტუციური აქტია, რადგან რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოს არც სსრ 
კავშირისა და არც საქართველოს სსრ კონსტიტუციებით ასეთი უფლებამოსილება 
არ გააჩნია.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თანამდებობის პირებმა 
გადაამეტეს ხელისუფლებას, მიიღეს ისეთი სამართლებრივი აქტი, რომელიც 
აშკარად სცილდება მათთვის კანონით მინიჭებულ უფლებათა ფარგლებს.

2. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის პასუხისმგებელმა მუშა-
კებმა არაფერი იღონეს კომენდანტის საათის შემოღების თაობაზე საქართველოს  
სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულების დაუყოვნებლივ გამოქვეყნები-
სათვის, რითაც უხეშად დაარღვიეს „საქართველოს კანონების, საქართველოს სსრ 
უმაღლესი საბჭოს  დადგენილებებისა და სხვა აქტების, საქართველოს სსრ უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებებისა და დადგენილებების გამოქვეყნებისა და 
ძალაში შესვლის წესის შესახებ” საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
1959 წლის 4 მარტის ბრძანებულების მე-2 პუნქტი, რომლის თანახმად საქართველოს 
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სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის აქტები, რომლებიც ფართო და დაუყოვნებლივ 
გამოყენებას მოითხოვს, იბეჭდება რესპუბლიკურ გაზეთებში: „კომუნისტში”, „ზარია 
ვოსტოკაში”, აგრეთვე შეიძლება გამოქვეყნდეს ტელევიზიითა და რადიოთი.

საქართვლოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თანამდებობის პირთა დაუდ-
ევრობის გამო თბილისის მოსახლეობა კომენდანტის საათის ძალაში შესვლამდე 
არ იყო ინფორმირებული ქალაქში ასეთი ღონისძიების შემოღების შესახებ. უფრო 
მეტიც, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ზემოაღნიშნული ბრძანე-
ბულების ტექსტი პრეზიდიუმის სახელით რესპუბლიკურ გაზეთებში არ გამოქვეყნე-
ბულა და ტელევიზიითა და რადიოთი არ გადაუციათ.

ამ გარემოებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის 1989 წლის 9 აპრილის ბრძანებულებაში კომენდანტის საათის შემო-
ღების შესახებ არ იყო განსაზღვრული ბრძანებულებით გათვალისწინებული ღონის-
ძიების ძალაში შესვლის საათი.

3. იმის გამო, რომ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1989 
წლის 9 აპრილის ბრძანებულება თბილისში კომენდანტის საათის შემოღების შესახებ 
სცილდება მისი კომპეტენციის ფარგლებს და ამდენად ანტიკონსტიტუციური აქტია, 
ხოლო სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმს არ გამოუცხადებია ქ. თბილისში 
სამხედრო ან საგანგებო წესები (ან თუნდაც კომენდანტის საათი), სსრ კავშირის 
თავდაცვის სამინისტროს სათანადო სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნდა და 
შესაბამისად არც უფლება ჰქონდა ქ. თბილისის კომენდანტად დაენიშნა ამიერკავკა-
სიის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი ი. ნ. როდიონოვი. 
ხოლო ამ უკანასკნელს განეხორციელებინა კომენდანტის საათით გათვალისწინე-
ბული ღონისძიებანი.

4. გენერალ-პოლკოვნიკმა ი. ნ. როდიონოვმა ჯეროვნად არ შეასრულა თავისი 
სამსახურებრივი მოვალეობა და კომენდანტის საათის შემოღება თბილისის მოსახლე-
ობას აუწყა ამ ღონისძიების ძალაში შესვლამდე 4 წუთით ადრე,  რის გამოც მრავალი 
თბილისელი, აგრეთვე სხვა ადგილებიდან თბილისში ჩამოსული მოქალაქეები, 
რომლებმაც ვერ შეიტყვეს კომენდანტის საათის შემოღება, უნებლიედ გადაიქცნენ 
სამართალდამრღვევებად.

5. რამდენადაც საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და სსრ 
კავშირის თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირების, აგრეთვე პირადად 
გენერალ-პოლკოვნიკ ი. ნ. როდიონოვის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებს მოჰყვა 
განსაკუთრებით მძიმე შედეგები (კომენდანტის საათის ძალაში შესვლისთანავე 
სამხედრო მოსამსახურეთა მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შედეგად 
რამდენიმე მოქალაქის დაჭრისა და გარდაცვალების შემთხვევები და სხვა), საქარ-
თველოს სსრ პროკურატურამ და სსრ კავშირის სამხედრო პროკურატურამ კანონის 
შესაბამისად უნდა განიხილონ და გადაწყვიტონ ზემოაღნიშნულ თანამდებობის 
პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი.

6. რესპუბლიკის პარტიულმა ხელმძღვანელობამ უხეშად დაარღვია სსრ კავში-
რისა და საქართველოს სსრ კონსტიტუციების მე-6 მუხლის, სკკპ წესდების მე-60 
მუხლის, სკკპ XXVII ყრილობის გადაწყვეტილებებისა და სკკპ  XIX კონფერენციის 
რეზოლუციის მოთხოვნები პარტიული და სახელმწიფო ორგანოების ფუნქციათა 
გამიჯვნის შესახებ.
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ის გარემოება, რომ კომენდანტის საათის შემოღების, შემცირებისა და გაუქმების 
შესახებ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს გადაწყვეტილებებს ყველა შემთხვე-
ვაში წინ უსწრებდა ამავე საკითხებზე პარტიული ორგანოს გადაწყვეტილებანი და 
რეკომენდაციები ადასტურებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამართლებრივი სახელმწიფოს 
ფორმირება ჯერ კიდევ ჩანასახის მდგომარეობაშია.

პარტიული და სახელმწიფო ორგანოების ფუნქციების ზუსტი გამიჯვნისათვის 
საჭიროდ მიგვაჩნია მიღებულ იქნეს ნორმატიული აქტი, რომელშიც განსაზღვრული 
იქნება სსრ კავშირში პოლიტიკური პარტიის (თუ პარტიების) სამართლებრივი 
სტატუსი, მისი კომპეტენციის ფარგლები და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერ-
თმოქმედების ფორმები.

7. მიუტევებელი ხარვეზებია სსრ კავშირის კანონმდებლობაში, რომელიც საგან-
გებო წესებს ეხება. სამხედრო წესების შესახებ მოქმედი ნორმატიული აქტი თითქმის 
ნახევარი საუკუნის წინათაა მიღებული და, ცხადია, შესაბამისი ეპოქის სულისკვე-
თებას გამოხატავს. სსრ კავშირის კონსტიტუციის 119-ე მუხლით სულ ახლახანს 
შემოღებული ინსტიტუტების „საგანგებო წესებისა” და „მართვის განსაკუთრე-
ბული ფორმების” შინაარსი ჯერჯერობით არცერთი ნორმატიული აქტით არ არის 
განსაზღვრული; ასევე ბურუსითაა მოცული ბოლო დროს პრაქტიკაში დანერგილი 
საგანგებო ღონისძიების – კომენდანტის საათის გამოცხადების პროცედურა. პარა-
დოქსულია, მაგრამ ფაქტია, რომ სსრ კავშირის 20-იანი წლების კანონმდებლობა ამ 
მხრივ უფრო სრულყოფილად გამოიყურება.

ცივილიზებულ სამართლებრივ სახელმწიფოში კანონიერების რეჟიმი უნდა 
მოქმედებდეს როგორც ნორმალურ, ისე განსაკუთრებულ პირობებში. ამისათვის 
აუცილებელია რაც შეიძლება მალე შეიქმნას საგანგებო კანონმდებლობა.

ჯონი ხეცურიანი
საგამოძიებო ქვეკომისიის თავმჯდომარე, 

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი.

დასკვნა განიხილა და დაამტკიცა საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ქალაქ 
თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარი ამბების გარემოებათა გამომკვლევმა 
კომისიამ (1989 წლის 17 მაისი, ოქმი №6).

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 21 მაისი. გვ. 2.
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დანართები გაზეთებიდან

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ქალაქ თბილისში 1989 წლის 
9 აპრილს მომხდარი ამბების გარემოებათა გამომკვლევი კომისიის 
ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ქვეკომისიის მიერ გაწეულ სამუშაოთა

დასკვნა
(1989 წლის 17 მაისი)

ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ქვეკომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია რესპუბ-
ლიკის ცნობილი ტოქსიკოლოგებითა და ფარმაკოლოგებით, 1989 წლის 15 აპრილს 
შეუდგა იმ ქიმიური მომწამვლელი ნივთიერებების იდენტიფიკაციას, რომლებიც 
ჯარის ნაწილებმა გამოიყენეს ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მთავრობის სახლის 
წინ უსანქციო მშვიდობიანი მიტინგის დარბევისას. ამ ნივთიერებათა კვალი აღმოჩე-
ნილი იყო დაზარალებულთა ტანსაცმელზე, აგრეთვე ქალაქის სხვადასხვა ადგილას 
აღებულ გრუნტის სინჯებში და ჯარის ნაწილების მოქმედებისა და დისლოკაციის 
რაიონებში ნაპოვნ ნივთმტკიცებებში. ამას გარდა, გამოვიკვლიეთ სამხედრო 
უწყებების ხელმძღვანელობის მიერ კომისიისათვის გადაცემული ქიმიურ საშუალ-
ებათა ნიმუშები, რომლებიც თითქოს გამოიყენეს დემონსტრანტთა დარბევისას.

დადგინდა, რომ სამხედრო ნაწილებმა გამოიყენეს მრავალი სახეობის „ჩერი-
ომუხა”, რომლის შემადგენლბაში ძირითადად შედის ცრემლმდენი მომწამვლელი 
ნოვთიერება – ხლორაცეტოფენოლი (ქაფი). აგრეთვე გამოყენებული იყო მეორე 
ძლიერი გამაღიზიანებელი ნივთიერება „სი-ეს-ი”. მას დიდი რაოდენობით იყენებდა 
ამერიკის შეერთებული შტატები ვიეტნამში.

„სი-ეს-ის” მოქმედება ორგანიზმზე იმდენად სერიოზულ გართულებებს იწვევს, 
რომ აშშ იძულებული გახდა მოეხსნა იგი შეიარაღებიდან.

აღშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ საბჭოთა სამხედრო ნაწილებმა „სი-ეს-ი” 
სწორედ თავიანთი ხალხის წინააღმდეგ გამოიყენეს.

9 აპრილს დაღუპულთა და დაზარალებულთა სამედიცინო გამოკვლევები 
არაფრით არ ეტევა მხოლოდ მოცემულ მომწამლავ ნივთიერებათა ფარგლებში. ავად-
მყოფებს შეენიშნებათ ფსიქიკური მოშლილობა და ცენტრალური ნერვული სისტემის 
დაზიანება სიკვდილის შედეგით. ამიტომ უყოყმანოდ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
გამოყენებული იყო უფრო ძლიერმოქმედი მომწამვლელი ნივთიერებანი, რომლებიც 
გარდაუვლად  ბლოკირებენ ცენტრალური ნერვული სისტემის სპეციფიკურ რეცეპ-
ტორებს.

ნიმუშების ქიმიურმა გამოკვლევამ დაადასტურა გამოყენებულ ნივთიერებათა 
ჰეტეროგენულობა, ანუ ის, რომ ისინი შეიცავდნენ გარკვეული რაოდენობის მინა-
რევებს, რომლებიც რეაქციას ახდენდნენ, კერძოდ, მესამეულ ამინებზე. როგორც 
ცნობილია, წარმოებული ამინები ნეიროდამთრგუნველ აგენტებს წარმოადგენენ. 
გამოყენებულ ნივთიერებათა ზუსტი იდენტიფიკაცია და მათი შემადგენლობის 
დადგენა საჭირო ინფორმაციის უქონლობის გამო, სამწუხაროდ,  საკმაოდ ხანგრძლივ 
პერიოდს მოითხოვს.

თუმცა შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საშუალო კონცენტრაციის პირობებში 
ეს ნივთიერებები იწვევენ ხანგრძლივ ნერვულ მოშლილობას, ხოლო მაღალი კონცენ-
ტრაციისას – სიკვდილს.
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მცირე კონცენტრაციის დროს სიკვდილის შემთხვევები არ არის, მაგრამ მათ 
მოქმედებას საკმაო ხანგრძლივობა ახასიათებს. სწორედ ამ გარემოებებით იყო 
გამოწვეული მთავრობის სახლთან და ქალაქის სხვა ადგილებში სამგლოვიარო ცერე-
მონიის მონაწილეთა მოწამვლის მეორე ტალღა.

სიტუაციას აუარესებს ისიც, რომ სამხედრო ნაწილებმა კომენდანტის საათის 
მოხსნის შემდეგ დისლოკაციის ადგილებში დატოვეს კაფსულები და მომწამვლელი 
ნივთიერებები, რომლებიც განაგრძობდნენ მომწამვლელ ზემოქმედებას. გამოუყენ-
ებელი ამპულები და ჰილზები დარჩა ქალაქის სხვა ადგილებშიც.

გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ სამხედრო ნაწილებმა გაცილებით მეტი მომწამ-
ვლელი ნივთიერება გამოიყენეს, ვიდრე პრესა იტყობინებოდა, რადგან სინამდვილეში 
9 აპრილს მოიწამლა ქ. თბილისის ვრცელი ტერიტორია, რუსთაველის პროსპექტთან 
ახლომდებარე დაწესებულებები (თეატრალური ინსტიტუტი, №1 სკოლა, კონსერვა-
ტორია და ა.შ.).

დღეისათვის 4000-მდე კაცმა მიმართა სამედიცინო დაწესებულებებს დახმარე-
ბისათვის. მათი ბედი და ჯანმრთელობა მძიმდება იმითაც, რომ სამხედრო სპეციალ-
ისტები აქამდე არ გვატყობინებენ, თუ აღნიშულის გარდა კიდევ რომელი მომწამ-
ვლელი ნივთიერებები გამოიყენეს. ამიტომაც დროულად ვერ დაიწყო შესაბამისი 
ანტიდოტებით მათი მკურნალობა, ხოლო, როგორც ცნობილია, გარკვეული პერი-
ოდის შემდეგ მათ გამოყენებას აზრი აღარ აქვს.

სიტუაციას ართულებს, ისიც, რომ არ ვიცით რა გენეტიკურ შედეგებს მოგვიტანს 
გამოყენებული ნივთიერებები.

ამრიგად, ჯარების მიერ რესპუბლიკის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ 
განხორციელებული იყო ყოვლად გაუმართლებელი ბარბაროსული აქცია ქიმიური 
მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენებით, რომელთა გამოყენების არც მორა-
ლური, არც იურიდიული უფლება მათ არ ჰქონდათ.

მალხაზ ზაალიშვილი
ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ქვეკომისიის თავმჯდომარე

დასკვნა განიხილა და  დაამტკიცა საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ქალაქ 
თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარი ამბების გარემოებათა გამომკვლევმა 
კომისიამ (1989 წლის 17 მაისი, ოქმი №6).

გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 23 მაისი. გვ. 2.
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საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს ქ. თბილისის 1989 წლის 9 
აპრილის ამბების გარემოებათა გამომკვლევი კომისიის საგამოძიებო 

ქვეკომისიის წინასწარი დასკვნა

I
შინაგანი ჯარებისა და საბჭოთა არმიის ქვეგანაყოფები, რომლებიც უშუალოდ 

მონაწილეობდნენ ქ.თბილისის 9 აპრილის მიტინგის დარბევაში, ყოველნაირად 
ცდილობენ დაასაბუთონ ვერსია, რომლის მოკლე შინაარსი ასეთია: შინაგანი ჯარე-
ბისა და არმიის ქვეგანაყოფები შემოვიდნენ თბილისში, რათა ძმური დახმარება 
აღმოეჩინათ ქართველი ხალხისათვის. ქართველ ექსტრემისტებს წამოყენებული 
ჰქონდათ ანტისაბჭოური მოთხოვნები, უნდოდათ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და 
საქართველოს კანონიერი მთავრობის დამხობა. იქმნებოდა რესპუბლიკის საარსებო 
მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების საფრთხე. გაკრული იყო ანტირუსული 
ლოზუნგები. კარგად გაწვრთნილი, ორგანიზებული ადამიანების ჯგუფები აღწევდნენ 
საწარმოებში, აჩერებდნენ ასობით და ათასობით ადამიანის მუშაობას, პარკებში 
აბრუნებდნენ სამგზავრო ავტობუსებს,  ამსხვრევდნენ მინებს, აღვივებდნენ შფოთს. 
იქმნებოდა რესპუბლიკის საარსებო მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების 
საფრთხე. როდესაც ჯარის ნაწილები 9 აპრილს გამთენიისას მიუახლოვდნენ 
მთავრობის სასახლის წინ მდებარე მოედანს, მათ დაინახეს გასისხლიანებული და 
დაჭრილი ქალები, რომლებიც ჯარისკაცებისაგან მოითხოვდნენ შველას, მაგრამ 
ისინი წააწყდნენ ქართველების მხრივ სასტიკ წინააღმდეგობას. ბევრ ექსტრემისტს 
ეკეთა აირწინაღი ან პირი დოლბანდით ჰქონდა აკრული. მათ ხელში ეჭირათ აეროზ-
ოლისა და დიხლოფოსის „ბალონჩიკები”. ქალებისა და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 
მოქალაქეების გადარჩენის დროს ჯარისკაცებს ესროდნენ  ქვებს, ბოთლებს, რკინის 
ნაჭრებს... ათობით ჯარისკაცი დაშავდა და ა.შ.

როგორც ვხედავთ, თუ არმიისა და შინაგანი ჯარების ქვეგანაყოფების ხელმძღვა-
ნელებს ვერწმუნებით, ქალები თვითონ ქართველ ექსტრემისტებს დაუხოციათ, ხოლო 
თუ მამაკაცებიც დაიღუპნენ, ეს იმიტომ, რომ ისინი თავს ესხმოდნენ ჯარისკაცებს. 
მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერება ჯარს კი არ გამოუყენებია, არამედ ექსტრემის-
ტებმა გამოიყენეს და ხალხიც ამიტომ მოიწამლა...

ბუნებრივია, იბადება კითხვა: რისთვის სჭირდებათ ცინიზმით შეზავებული 
ასეთი ყალბი ვერსია?

ასეთი ვერსია მათ სჭირდებათ, ჯერ ერთი,  იმისათვის, რომ გაამართლონ 
იარაღის გამოყენება (იარაღში იგულისხმება როგორც ცეცხლსასროლი, ისე ცივი და 
მით უფრო ორლესული ნიჩბები და მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებები). საქმე ის 
არის, რომ თუ მოქალაქეებს არავინ ესხმოდა თავს და მომიტინგეებს არ უნდოდათ 
მთავრობის ძალის გამოყენებით დამხობა, მაშინ, როგორც ეს დაწვრილებით იქნება 
ნაჩვენები ქვემოთ, არმიისა და შინაგანი ჯარის ნაწილებს არც იარაღის გამოყენების 
უფლება ექნებოდათ. მეორეც – ეს საჭიროა იმისათვის, რომ თავიდან აიცილონ პასუ-
ხისმგებლობა დანაშაულობათა მთელი კომპლექსისათვის და მათ შორის აკრძალული 
ქიმიური იარაღის გამოყენებისათვის.
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II
სინამდვილე 9 აპრილის გარემოებათა შესახებ

საგამოძიებო ქვეკომისიამ ქ. თბილისში 9 აპრილს დატრიალებული ტრაგედიის 
გარემოებათა გამოკვლევისა და დადგენის მიზნით შეაგროვა ასობით მოწმეთა, 
მიტინგის უშუალო მონაწილეთა, მოშიმშილეთა, წესრიგის უზრუნველსაყოფად იქ 
განლაგებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების თანამშრო-
მელთა ახსნა-განმარტებები, აგრეთვე ნივთიერი მტკიცებულებები. საგამოძიებო 
ქვეკომისიამ მიიღო აგრეთვე სამედიცინო და ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური ქვეკომისი-
ების წინასწარი დასკვნები.

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 9 აპრილის გარემოებათა გამომკვლევი 
კომისიის სხდომაზე ინფორმაციით გამოვიდნენ საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა 
მინისტრი შ. გორგოძე, ამავე სამინისტროს შინაგან საქმეთა თბილისის სამმარ-
თველოს უფროსი რ. გვენცაძე, რესპუბლიკის პროკურორი ვ. რაზმაძე, იუსტი-
ციის მინისტრი ვ. შარაშენიძე, სსრ კავშირის სამხედრო პროკურორის მოადგილე, 
გენერალ-მაიორი ი. ვასილევი, საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 
თავმჯდომარე ო.ჩერქეზია, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის 
ყოფილი პირველი მდივანი ჯ. პატიაშვილი, საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 
ყოფილი თავმჯდომარე ზ. ჩხეიძე, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომი-
ტეტის მდივანი ნ. ფოფხაძე.

შეგროვებული ახსნა-განმარტებებისა და სხვა მტკიცებულებების შეფასების, 
აგრეთვე ზემოთ დასახელებული  თანამდებობის პირთა გამოსვლების ანალიზის 
შედეგად საგამოძიებო ქვეკომისიას დადასტურებულად მიაჩნია შემდეგი:

1. 1989 წლის 9 აპრილის მიტინგის მონაწილეებს წამოყენებული ჰქონდათ 
მოთხოვნა სსრ კავშირის შემადგენლობიდან საქართველოს გასვლისა და 1921 წელს 
დაკარგული დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ.

ეს იყო ის კონკრეტული მოთხოვნა, რომლის განხორციელებაც სურდათ 
მიტინგის მონაწილეებს.

2. ამ პოლიტიკური მოთხოვნის გამოსახატავად მათ შეარჩიეს ისეთი უკიდურ-
ესად მშვიდობიანი გზა, როგორიცაა შიმშილობა. მოშიმშილეები განლაგებული 
იყვნენ მთავრობის სასახლის წინ მდებარე კიბის საფეხურებზე.

3. შიმშილობა შეხამებული იყო მიტინგებთან. ამიტომ მოშიმშილეების გარდა აქ 
იყვნენ მოქალაქეები, რომლებიც, მართალია, არ შიმშილობდნენ, მაგრამ დროდადრო 
მართავდნენ მიტინგებს წამოყენებული მოთხოვნის მხარდასაჭერად.

4. იმის გამო, რომ საქართველოს რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა მოშიმშილე-
ებისა და მომიტინგეების მოთხოვნას არავითარ პასუხს არ აძლევდა, ქალაქში დაიწყო 
საგაფიცვო მოძრაობა, რასაც თან მოყვა ზოგიერთი საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტა 
ან ნაწილობრივი შეფერხება.

5. ზემოხსენებული კონკრეტული მოთხოვნების გარდა აქ იყო ისეთი ლოზუნ-
გებიც, როგორიცაა: „ძირს კომუნისტური რეჟიმი”, „ძირს რუსეთის იმპერიალიზმი”, 
სსრ კავშირი ხალხთა საპყრობილეა” და ა.შ.

საგამოძიებო ქვეკომისიას მიაჩნია, რომ ასეთი და სხვა ამგვარი ლოზუნგები 
არ ატარებენ მოთხოვნის ხასიათს. ისინი მხოლოდ მიტინგის მონაწილეთა და მოშიმ-
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შილეთა დამოკიდებულების გამომხატველია და, მაშასადამე, წმინდა შეფასებითი 
შინაარსის გამონათქვამებია. ამიტომ ამ კონკრეტულ ვითარებაში მეტად მნიშვნე-
ლოვანია ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ მოთხოვნა, რომლის განხორციელებისათვის 
გამოცხადდა შიმშილობა და ლოზუნგები, რომლებიც მხოლოდ მომიტინგეთა შეფა-
სებითი დამოკიდებულების გამომხატველი იყო, არ ჰქონდა განხორციელების რაიმე 
რეალური საშუალებები და არ შეიცავდა რაიმე მოქმედებისათვის მოწოდებას.

გარდა ამისა, ყოვლად მიუღებელია ანტისაბჭოური გამონათქვამები ანტირუ-
სული განწყობილების გაღვივებად მივიჩნიოთ, ხოლო ყოველი მიტინგი, სადაც ასეთი 
ლოზუნგი იქნება წამოყენებული, არამშვიდობიან მიტინგად მოვნათლოთ.

6. მიტინგის მონაწილეებს არა მარტო არ გამოუყენებიათ ძალადობა, არამედ 
ყოველნაირად ცდილობდნენ თვითონვე აღეკვეთათ ყოველგვარი ისეთ ქცევა, 
რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ძალადობის გამოყენების ცდების მიმნიშნე-
ბელი იქნებოდა. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომ-
ლები ადასტურებენ,  მიტინგის მონაწილეებში არ ყოფილა შემჩნეული რაიმე ისეთი 
მოქმედება, რომელიც მათ მხრივ მომავალში ძალის გამოყენების განზრახვაზე 
მიგვანიშნებდა. ეს დაადასტურა აგრეთვე მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ ზ. 
ჩხეიძემ.

7. 1989 წლის 8 აპრილს ქ. თბილისში შემოიყვანეს საბჭოთა არმიის ნაწილები და 
სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარები. იმავე დღეს რუსთა-
ველის პროსპექტზე და ქალაქის სხვა ქუჩებში ჩაიარეს ტანკებმა და ჯავშნიანმა 
მანქანებმა. ამან გაამძაფრა ვითარება, რასაც, კერძოდ, მოჰყვა ის, რომ მთავრობის 
სასახლის წინ მოქალაქეთა რაოდენობა ერთიათად გაიზარდა.

8. 9 აპრილს დილის 4 საათზე საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების ქვეგანაყო-
ფებმა ამიერკავკასიის ჯარების სარდლის, გენერალ-პოლკოვნიკ ი. ნ. როდიონოვის 
ხელმძღვანელობით ალყა შემოარტყეს მოშიმშილეებსა და მიტინგის მონაწილეებს, 
სრულიად გაუფრთხილებლად დაიწყეს მათზე შეარაღებული შეტევა, ხელკეტების, 
გალესილი სასანგრე ხელბარების, ქიმიური მომწამვლელი ნივთიერებებისა და 
ზოგჯერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით.

9. ამ შეტევას, ოფიციალური მონაცემების მიხედვით,  შედეგად მოჰყვა 20 ადამი-
ანის დაღუპვა და 4000-ზე მეტი ადამიანის დასახიჩრება, ქიმიური ნივთიერებებით 
მოწამვლა და დაავადება.

10. ამ ტრაგედიის შემდეგ იმავე 9 აპრილს საღამოს  23 საათიდან დაწესდა კომენ-
დანტის საათი, რომელიც საქართველოს ტელევიზიით ეცნობა ქ. თბილისის მოსახლე-
ობას 22 საათსა და 56 წუთზე, ე.ი. 4 წუთით ადრე კომენდანტის საათის დაწყებამდე.

III
9 აპრილის გარემოებათა იურიდიული შეფასება

9 აპრილის გარემოებათა იურიდიული ანალიზი სრულ საფუძველს გვაძლევს 
დავასკვნათ, რომ საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების შემოყვანამ გამოიწვია 
სხვადასხვა ხასიათისა და შინაარსის დანაშაულობანი, რომელთა შორის მთავარია:

ა) კანონის აშკარა დარღვევით საბჭოთა არმიის ქვეგანაყოფების მიტინგის 
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დასარბევად შემოყვანა, რამაც გამოიწვია მრავალი ადამიანის დაღუპვა და ათას-
ობით ადამიანის ჯანმრთელობის სერიოზული მოშლა.

ბ) კანონით აკრძალულ შემთხვევებში იარაღის გამოყენება არმიის ქვეგანაყოფე-
ბისა და შინაგანი ჯარების მიერ, რასაც აგრეთვე მძიმე შედეგები მოყვა;

გ) კანონით აკრძალული ქიმიური იარაღის გამოყენება, რამაც ადამიანთა მასო-
ბრივი მოწამვლა გამოიწვია;

დ) კომენდანტის საათის კანონის დარღვევით შემოღება, რასაც მძიმე შედეგები 
მოყვა;

ე) საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად მიტინგის გამართვის ადგილას მყოფ 
მილიციის თანამშრომელთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული;

ვ) ცალკეულ პირთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულობანი.
ჩამოთვლილ დანაშაულობათა დასაბუთებისათვის მიზანშეწონილია განვი-

ხილოთ ისინი ცალ-ცალკე.
11. სსრ კავშირის კონსტიტუციის 119-ე მუხლის მე-14 პუნქტის თანახმად „სსრ 

კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი... სსრ კავშირის დაცვისა და მისი მოქალა-
ქეების უშიშროების ინტერესებისათვის აცხადებს სამხედრო ან საგანგებო წესებს 
მთელ ქვეყანაში, აგრეთვე ცალკეულ ადგილებში – ამასთან აუცილებლად განი-
ხილავს ამ საკითხს შესაბამისი მოკავშირე რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დიუმთან ერთად”.

ამიერკავკასიის ჯარების სარდლობამ და კერძოდ გენერალ-პოლკოვნიკმა ი. ნ. 
როდიონოვმა შემოიყვანა ჯარები ქალაქში და მოახდინა მისი ფაქტობრივი ოკუპაცია, 
თუმცა სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება ქ. თბილისში 
საგანგებო ან სამხედრო წესების შემოღებაზე არ ყოფილა.

ამრიგად, ი. როდიონოვმა უხეშად დაარღვია სახელმწიფოს ძირითადი კანონი, 
მიითვისა ის უფლებამოსილება, რომელიც მხოლოდ სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმს აქვს. ამას მოჰყვა უმძიმესი შედეგი არა მარტო ადამიანთა დაღუპვისა 
და მათი დასახიჩრება-მოწამვლის თვალსაზრისით, არამედ მორალურ-პოლიტიკური 
თვალსაზრისითც. თავისთავად ცხადია, რომ აქ დგება საკითხი საბჭოთა კანონმდებ-
ლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესახებ ხელისუფლების ან სამსახუ-
რებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის, რომელმაც განსაკუთრებით მძიმე 
შედეგები გამოიწვია.

კერძოდ, ასეთი მოქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რომლებიც გათვა-
ლისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-80 და 278-ე 
მუხლებით.

12. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოფილი პირველი 
მდივნის და ბიუროს ზოგიერთი წევრის ახსნა-განმარტებიდან დასტურდება, რომ 9 
აპრილის წინა დღეებში თბილისში იმყოფებოდა სსრ კავშირის თავდაცვის მინისტრის 
პირველი მოადგილე, არმიის გენერალი კონსტანტინე კოჩეტოვი. იგი ესწრებოდა 
სხდომებს, სადაც მიტინგის დაშლის საკითხები იხილებოდა. ეს უტყუარად მიუთ-
ითებს, რომ სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტრომ კარგად იცოდა მიტინგის დასარ-
ბევად შეიარაღებული ძალების გამოყენების განზრახვა, რისი უფლებამოსილებაც 
ამ სამინისტროს არა აქვს სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სათანადო 
ბრძანებულების გარეშე.
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13. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა 1988 წლის 28 ივლისს მიიღო 
ბრძანებულება „საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის დროს სსრ კავშირის შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების მოვალეობებისა და უფლებების შესახებ”.

ეს ბრძანებულება ითვალისწინებს, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველ-
საყოფად შეიძლება შინაგანი ჯარების (და არა საბჭოთა არმიის ქვედანაყოფების) 
გამოყენება.

ამ მიზნით შინაგანი ჯარების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 
შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრს, განსაკუთ-
რებულ შემთხვევებში კი მასვე სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან შეთანხმებით. 
მაშასადამე, ეს შინაგანი ჯარები შეიძლებოდა შემოყვანილი ყოფილიყო ქ. თბილისში 
9 აპრილს მხოლოდ სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით.

საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოფილი პირველი მდივნის 
ჯ. პატიაშვილის თქმით, მან შიფროგრამა გაგზავნა სკკპ ცენტრალურ კომიტეტში 
ჯარების შემოყვანის თობაზე. ეს შოფროგრამა წაიკითხეს სსრ კავშირის სახალხო 
დეპუტატთა ყრილობაზე. მანვე განაცხადა, რომ საქართველოში არსებული ვითა-
რების შესახებ 9 აპრილის წინადღეებში რამდენჯერმე ესაუბრა სკკპ ცენტრალური 
კომიტეტის ხელმძღვანელობას.

ქ. თბილისში მიტინგის დასაშლელად საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების 
მოწვევისა და შემოსვლის შესახებ იცოდა საქართველოს სსრ რესპუბლიკის ხელმძ-
ღვანელობამ.

ერთადერთი, რაც მათ არ იცოდნენ, ეს იყო დარბევის დაწყების ზუსტი დრო და 
იარაღის სახეობა, რომელსაც გამოიყენებდნენ, სრული სიყალბე აღმოჩნდა არმიის 
გენერალ კ. კოჩეტოვისა და გენერალ-პოლკოვნიკ ი. როდიონოვის დაპირება, რომ 
მომიტინგეებსა და მოშიმშილეებს ერთი ღერი თმაც კი არ ჩამოუვარდებოდათ და 
გამოყენებული იქნებოდა მხოლოდ ფარები და რეზინის ხელკეტები.

14. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1988 წლის 28 ივლისის ზემოთ 
მოყვანილი ბრძანებულება შეიცავს იმ შემთხვევების ამომწურავ ჩამონათვალს, 
როდესაც შინაგან ძალებს შეუძლიათ იარაღის გამოყენება. იარაღის გამოყენების 
შემთხვევების ამომწურავ ჩამოთვლას ხსენებულ დოკუმენტში ის მნიშვნელობა აქვს, 
რომ მკაცრად შეიზღუდოს და შემოიფარგლოს იარაღის გამოყენება, მთლიანად აღიკ-
ვეთოს ჯარის ქვეგანაყოფების მეთაურთა შეხედულებით ამ იარაღის გამოყენების 
შესაძლებლობა.

როდისაა დასაშვები იარაღის გამოყენება ამ ბრძანებულების თანახმად?
პირველი – როცა საჭიროა მოქალაქეთა დაცვა თავდასხმისგან, რომელიც 

საფრთხეს უქმნის მათ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, თუ სხვა ხერხითა და საშუალ-
ებით მათი დაცვა შეუძლებელია.

მეორე –   როცა  აუცილებელია განსაკუთრებით სარეჟიმო და სხვა მნიშვნელოვან 
ობიექტებზე თავდასხმის მოგერიება, აგრეთვე დაცულ ობიექტებზე შეიარაღებული 
თავდასხმის მოგერიება.

მესამე – როცა საჭიროა მილიციის მუშაკებზე, სახალხო რაზმელებსა და 
სამხედრო მოსამსახურეებზე თავდასხმის მოგერიება, თუ მათ სიცოცხლეს უშუალო 
საფრთხე ემუქრება.



1�1

9 აპრილი

მეოთხე – როცა ხდება დანაშაულის ჩამდენი პირის დაკავება, რომელიც 
შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს და რომელსაც წაასწრეს განსაკუთრებით 
საშიში დანაშაულის ჩადენის დროს, როცა სხვა ხერხებით და საშუალებებით ამ 
პირთა დაკავება შეუძლებელია.

ასეთია იარაღის გამოყენების შემთხვევათა ამომწურავი ნუსხა. ყველა სხვა 
შემთხვევაში შინაგანმა ჯარებმა წესრიგი უნდა დაამყარონ იარაღის გამოუყ-
ენებლად.

როგორც ვხედავთ ზემოთ ჩამოთვლილი არცერთი შემთხვევა 9 აპრილს ქ. 
თბილისში არ ყოფილა: არც მოქალაქეებს ესხმოდა თავს ვინმე, არც სარეჟიმო და 
დაცულ ობიექტებზე თავდასხმის განზრახვა ჰქონია ვინმეს, არც მილიციის მუშა-
კებზე თავდასხმის მოგერიება იყო საჭირო და ბოლოს, არც შეიარაღებული დამნა-
შავის დაკავების აუცილებლობა ყოფილა.

ამრიგად, დაარღვიეს ზემოთ მითითებული ბრძანებულების ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი მუხლი და იარაღი გამოიყენეს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ეს აკრძა-
ლულია ამ ბრძანებულებით. ყველაზე აღმაშოთებელი ის არის, რომ გამოიყენეს 
ისეთი მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებები („სი-ესი”, ანუ კ-51 და სხვა), რომელთა 
გამოყენება საერთოდ აკრძალულია იმ შემთხვევებშიც კი, როცა იარაღის გამოყე-
ნება დაიშვება კანონით.

სწორედ ამ დარღვევებმა მათი ერთობლიობით განაპირობა ადამიანების დაღუპვა 
და 4000-ზე მეტი კაცის დაავადება, რომელთა მკურნალობა ძალიან რთულად მიმდი-
ნარეობს და ჯერ კიდევ არავინ იცის, რა შედეგებია მოსალოდნელი. სწორედ მკურნა-
ლობის სიძნელეებმა განაპირობა წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
წარმომადგენლობისა და სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერ მედიკოსთა და ტოქსიკო-
ლოგთა მოწვევა საზღვარგარეთიდან.

ამრიგად, სახეზე გვაქვს მოქმედება, რომელიც შეიცავს მკვლელობის ნიშნებს, 
ჩადენილს განსაკუთრებული სისასტიკით და ისეთი საშუალებებით, რომელიც საშიშ-
როებას უქმნის მრავალ პირთა სიცოცხლეს.

თავის გამოსვლაში ცენტრალური ტელევიზიით ი. როდიონოვმა აღნიშნა, რომ 
არმიას არ გამოუყენებია ქიმიური იარაღი, რადგან მას არა აქვს ასეთი საშუალება. 
მისი სიტყვებით შინაგანი ჯარების ქვეგანაყოფებმა გამოიყენეს გამაღიზიანებელი 
ცრემლმდენი მოქმედების ქიმიური საშუალებები.

დღეს უკვე საყოველთაოდ ცნობილია, რომ გამოიყენეს არა მარტო ცრემლმდენი 
ქიმიური საშუალება, არამედ აგრეთვე ისეთი ძლიერმოქმედი მომწამვლელი ნივთი-
ერება, როგორიცაა „სი-ესი”, ანუ კ-51 და სხვა, რომელთა გამოყენება დაუშვებელია 
საბჭოთა კანონმდებლობით. თუ ი. როდიონოვს დავუჯერებთ, მაშინ ერთადერთი 
პიროვნება, რომელსაც შეეძლო ამ აკრძალული ქიმიური იარაღის გამოყენების 
შესახებ ბრძანების გაცემა, ეს არის შინაგანი ჯარების იმ ქვეგანაყოფების მეთაური, 
რომლებიც გადმოისროლეს თბილისში  დემონსტრანტების დასარბევად – გენერალ-
მაიორი ეფიმოვი. ამრიგად, ი. როდიონოვის განცხადებიდან გამომდინარე, სწორედ 
მას უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა ზემოთ დასახელებული დანაშაულისათვის.

15. არ შეიძლება არ აღინიშნოს ისიც, რომ სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დიუმის 1988 წლის 28 ივლისის ზემოთ დასახელებული ბრძანებულების თანახმად 
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„აკრძალულია იარაღის გამოყენება ქალთა და არასრულწლოვანთა მიმართ – მათგან 
შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევების გარდა”.

სწორედ რომ 20-დან 16 ქალია დაღუპული. დასახიჩრებულთა და მოწამლულთა 
უმრავლესობა გოგონები არიან.

ასეთ პირობებში პასუხისმგებელი პირების მიერ ფიქციად არის ბრძანებულების 
პირველ მუხლში ჩამოყალიბებული დებულება, რომ სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს შინაგანი ჯარები „თავიანთ საქმიანობაში ხელმძღვანელობენ სსრ კავშირის 
საკანონმდებლო აქტებით, სსრ კავშირის შეიარაღებული ძალების საჯარისო წესდე-
ბებით, ამ ბრძანებულებით, სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებით”.

16. საგანგებოდ უნდა გამოვყოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოების 
თანამშრომელთა წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული.

ისევე, როგორც წინა დღეებში, 9 აპრილსაც შესაბამისი ორგანოების დავალებით 
მთავრობის სასახლის წინ მოედანზე საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უზრუნველ-
საყოფად გამოყვანილი იყვნენ მილიციის თანამშრომლები. დღეს საყოველთაოდ 
ცნობილია, რომ მათი წინდახედული და თავგანწირული მოქმედების შედეგად 
დაღუპვას გადარჩა მრავალი ასეული ადამიანი. უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამი-
ანების სიცოცხლის გადარჩენაზე ზრუნვისათვის ჯარისკაცებმა და მათმა მეთაურ-
ებმა არც ისინი დაზოგეს. ბევრი მათგანი მძიმედ დაშავდა, საავადმყოფოში დააწ-
ვინეს და დღესაც განაგრძობენ მკურნალობას.

უპრეცედენტო შემთხვევაა, რომ, თუმცა სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს 
პრეზიდიუმის 1988 წლის 28 ივლისის ბრძანებულების მე-6 მუხლის თანახმად შინა-
განი ჯარები ვალდებული არიან დახმარება აღმოუჩინონ მილიციის მუშაკებს, როცა 
მათ თავს ესხმიან. თბილისში 9 აპრილს პირიქით – თვითონ დაესხნენ თავს მილიციის 
მუშაკებს და დაუზოგავად სცემდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ცდილობდნენ 
სიკვდილის პირას მიყვანილი ახალგაზრდები როგორმე სასწრაფო დახმარების მანქა-
ნამდე გადაეყვენათ.

ამრიგად, აქ ჩვენ გვაქვს იმ დანაშაულის ნიშნები, რომელიც გათვალისწინებულია 
საქართველოს სსრ სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, სახელდობრ, მილიციის 
მუშაკის სიცოცხლის ხელყოფა მათ მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის დროს.

17. იმას, რომ 9 აპრილს გამოყენებული იყო არა მარტო  ორლესული ხელბა-
რები და მომწამვლელი ქიმიური იარაღი, არამედ ცეცხლსასროლი იარაღიც, 
ნათლად მოწმობს დავით ირაკლის ძე ფაილოძის დაჭრა. იგი გადაურჩა მთავრობის 
სასახლესთან სიკვდილს, გამოიქცა იქიდან, მაგრამ მძიმედ დაჭრეს თავის არეში 
ცეცხლსასროლი იარაღით. მან ორივე თვალი დაკარგა და ამჟამად მკურნალობს 
საავადმყოფოში. აქ საქმე უნდა გვქონდეს მკვლელობის მცდელობასთან, ამ საქმეს 
იძიებს სამხედრო პროკურატურა.

არმიის ნაწილებისა და შინაგანი ჯარების აღვირახსნილობა იქამდე მივიდა, რომ 
ქუჩაში მოთამაშე ბავშვებსაც დაუწყეს სროლა. 9 აპრილს დაახლოებით 18 საათსა და 
15 წუთზე, ე.ი. ჯერ კიდევ კომენდანტის საათის შემოღებამდე, თბილისში, კახეთის 
გზატკეცილზე, კინოთეატრ „ბათუმთან” ახლოს გამვლელმა სამხედრო ნაწილებმა 
უმიზეზოდ, მხოლოდ თავისი ბოროტი ქვენა გრძნობების რეალიზაციის მოტივით, 
სროლა აუტეხეს ქუჩაში მოთამაშე ბავშვებს, დაჭრეს ფეხში 15 წლის დათო მხატვრიშ-
ვილი. ამის დანახვაზე იქვე მყოფი 12 წლის ლევან ჩანადირი შეშინებული მოახტა 
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თავის ველოსიპედს, რათა იქაურობას გასცლოდა. ამ დროს მას მოხვდა ოფიცრის 
მიერ ნასროლი ტყვია საჯდომზე და ამჟამად იგი საავადმყოფოშია. თუმცა ბავშვს 
ინტენსიური სისხლის დენა ჰქონდა, სამხედრო მოსამსახურეებმა ავტომატები მიუშ-
ვირეს ხალხს და არ მისცეს ბავშვის აყვანის საშუალება, სანამ კოლონამ არ გაიარა.

მაშასადამე, ჩადენილია ორი არასრულწლოვანის მკვლელობის მცდელობა მაშინ, 
როდესაც საბჭოთა კანონმდებლობით არასრულწლოვანების მიმართ იარაღის გამო-
ყენება საერთოდ დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი იარაღით 
ესხმიან თავს სხვებს.

18. ერთ-ერთი მძიმე დანაშაული ჩადენილ იქნა 1989 წლის 17 აპრილს სამხედრო 
ექსპერტების მიერ თეატრალური ინსტიტუტის შემოწმებისას. თეატრალური ინსტი-
ტუტი შესაბამისმა სამხედრო სპეციალისტებმა იმიტომ შეამოწმეს, რომ იქ მოიწ-
ამლნენ სტუდენტები და თანამშრომლები. შენობა გამოიკვლიეს ამიერკავკასიის 
ქიმიური ჯარების უფროსმა, გენერალ-მაიორმა ა. ნ. ბურკოვმა, მონაცემების შეგრო-
ვებისა და დამუშავების უფროსის თანაშემწემ, ლეიტენანტმა ა. ი. ლიგინმა, ტოქსი-
კოლოგიისა და რადიოლოგიის განყოფილების გამგემ, სამედიცინო სამსახურის 
მაიორმა ვ. გ. სადიუკმა, რომლებიც გაფრთხილებული იყვნენ საქართველოს სსრ 
სისხლის სამართლის კოდექსის  1241-ე მუხლით.

ექსპერტიზის ჩატარებაში მონაწილეობდნენ ამიერკავკასიის სამხედრო პროკუ-
რორის მოადგილე, პოლკოვნიკი ი. ა. კლიმოვი და ამავე სამხედრო პროკურატურის 
საგამოძიებო განყოფილების პროკურორი მაიორი ვ. ვ. ვერციუხი.

ზემოთ ჩამოთვლილმა სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ შენობაში არ არის არც 
„სი-არ”-ის, „სი-ეს”-ისა და არც ქლოროცეტოფენონადამეიტის ან რომელიმე სხვა 
ქიმიური მომწამვლელი გაზები.

მათი დასკვნა შედგენილია 1989 წლის 17 აპრილს. ამის შემდეგ თეატრალურ 
ინსტიტუტში მოიწამლა ათობით სტუდენტი და თანამშრომელი. ამიტომ აუცილ-
ებელი შეიქმნა ახალი განმეორებითი გამოკვლევა, რომელიც მიენდო საქართველოს  
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ლაბორატორიას. ამ ლაბორატორიამ 1989 
წლის 22 აპრილს აღმოაჩინა, რომ შენობაში არის ისეთი ქიმიური ნივთიერებანი, როგო-
რიცაა ქლოროცელიფენონი და ბრომბენზინციანიდი. თეატრალურ ინსტიტუტში 
შეწყდა სწავლა და დაიწყო მომწამვლელი გაზებისაგან მისი გაწმენდის სამუშაოები.

ამრიგად, საქმე გვაქვს სამხედრო სპეციალისტების მხრივ შეგნებულად ყალბი 
დასკვნის მოცემასთან, რასაც შედეგად მოყვა მრავალი ადამიანის ჯანმრთელობის 
მოშლა, იურიდიულ ენაზე ეს იმას ნიშნავს, რომ  მათი მოქმედება შეიცავს იმ დანა-
შაულის ნიშნებს, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს სსრ სისხლის 
სამართლის კოდექსის 39-ე (პ.5) და 197-ე მუხლებით.

არმიისა და შინაგანი ჯარების ქვეგანაყოფების მხრივ არის ბევრი სხვა ისეთი 
მოქმედებაც, რომლებიც შეიცავენ იმ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს, რომლებსაც 
ავლენს და იკვლევს საგამოძიებო ქვეკომისია.

19. ის, რაც ქ. თბილისში მოხდა  9 აპრილს, უპრეცედენტოა არა მარტო ჩვენი 
ქვეყნისათვის, არამედ, ალბათ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაც: ჩვენთვის უცნობია 
მეორე ისეთი შემთხვევა, როდესაც მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერება გამოეყენებ-
ინოს სახელმწიფოს თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ხოლო მიტინგისა თუ დემონ-
სტრაციის დაშლის შემდეგ დაეფაროს სამკურნალო დაწესებულებებისათვის, თუ რა 
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ქიმიური ნივთიერება იყო გამოყენებული და როგორია მოწამლულთა მკურნალობის 
მეთოდიკა და საშუალებები. 

20. ომების ისტორიაშიც კი იშვიათია ისეთი შემთხვევები, როდესაც გარშე-
მორტყმულ მტერს არ სთავაზობენ იარაღის დაყრას და დანებებას, რისთვისაც მას 
აძლევენ მოსაფიქრებლად გარკვეულ დროს. ეს ომების წარმოების დაუწერელი 
კანონია.

საუბედუროდ და სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო, არაფერი ამის მსგავსი 
9 აპრილს არ მომხდარა. ალყაში მოაქციეს მიტინგის მონაწილეები და  მოშიმშილეები 
და ისე შეუდგნენ ხოცვა-ჟლეტას და ქიმიური ნივთიერებებით მათ მოწამვლას, რომ 
არავითარი გაფრთხილება ან ოფიციალური განცხადება მიტინგის მონაწილეების-
ათვის და მოშიმშილეებისათვის არ მიუციათ.

ყოველივე ამას ისიც ემატება, რომ საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების 
წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფდნენ რაიმე  ქიმიური იარაღის გამო-
ყენების ფაქტს, თუმცა მრავალი ასეული ადამიანი უცნობი ქიმიური ნივთიერებით 
მოწამვლის გამო საავადმყოფოებში დააწვინეს. მეტად დამახასიათებელია ამ მხრივ 
ამიერკავკასიის ჯარების სარდლის, 9 აპრილს ჩატარებული ოპერაციის მეთაურის 
ი. ნ. როდიონოვის  გამოსვლა ცენტრალური ტელევიზიით 1989 წლის 29 აპრილს. 9 
აპრილის ტრაგედიიდან  20 დღის შემდეგ მან, როგორც იქნა, აღიარა, რომ გამოყე-
ნებული იყო ცრემლმდენი ქიმიური საშუალება, მაგრამ საზოგადოებას დაუმალა და 
არაფერი თქვა იმის შესახებ, რომ გამოიყენეს ე.წ. „სი-ესი” ანუ კ-51 მომწამვლელი, 
ადამიანის სიცოცხლისათვის საშიში და აკრძალული ქიმიური ნივთიერება, აგრეთვე 
სხვა ამგვარი ქიმიური ნივთიერება, რომლის გამოვლენა და დადგენა ჯერ კიდევ 
გრძელდება.

ყველა ეს ფაქტობრივი მონაცემი სრულ საფუძველს გვაძლევს დავასკვნათ, რომ 
შინაგანი ჯარებისა და საბჭოთა არმიის ქვეგანაყოფებისა და ჯარისკაცების მიზანს 
არ წარმოადგენდა მიტინგის დაშლა და მოშიმშილეების გაყვანა: მათ რომ ასეთი 
მიზანი ჰქონოდათ, მოქმედების გეგმაც სხვანაირი ექნებოდათ.

ყველაფრიდან აშკარად ჩანს, რომ მიზანი იყო არა მომიტინგეთა და მოშიმ-
შილეთა დაშლა, არამედ მათი დასჯა. ამაზე სავსებით სარწმუნოდ და უტყუარად 
მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ მომიტინგეებს არ აძლევდნენ გაქცევის საშუალ-
ებას, ხოლო მილიციის მუშაკებს, ექიმებსა და სანიტრებს დაუზოგავად ურტყამდნენ 
ხელკეტებს და ნიჩბებს მხოლოდ იმისათვის, რომ ცდილობდნენ დახმარება აღმოეჩ-
ინათ უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისათვის.

IV
9 აპრილის ტრაგედიის სოციალურ-პოლიტიკური შეფასება

იმ მოვლენებს შორის, რომლებიც სერიოზულად ამუხრუჭებენ გარდაქმნასა 
და დემოკრატიზაციას, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 9 აპრილის ტრაგედიას, 
რომლის თაობაზეც, მისი პოლიტიკური შეფასების მხრივ, საფუძველი გვეძლევა 
გამოვიტანოთ შემდეგი დასკვნები:

21. თვითნებობისა და აღვირახსნილობის გამოვლინებებს თანამდებობის პირთა 
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მხრივ, რასაც ფართო გასაქანი ჰქონდა ტოტალიტარიზმისა და  ერთპიროვნული 
ძალაუფლების პირობებში, ადგილი აქვს დღესაც. ისინი სულაც არ გრძნობენ თავს 
შებოჭილად სამართლებრივი და სხვა სოციალური ნორმებით. ისინი არ თვლიან 
თავისთვის სავალდებულოდ კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნებს 
და ამა თუ იმ მოვლენას თავიანთი ვოლუნტარისტული შეხედულებებით მართავენ, 
ისე, რომ სრულიად არ აინტერესებთ და არც სწავლობენ ამ მოვლენის არსს, მის 
მიზეზებს.

კაცობრიობის განვითარების და, კერძოდ, სსრ კავშირის ისტორია კი გვასწავლის, 
რომ უბედურება იწყება იქ, სადაც სამართლიანობის პრინციპები არ მუშაობენ, სადაც 
საზოგადოებრივი ურთიერთობები ვითარდება არა სამართლით განსაზღვრული 
მიმართულებებით, არამედ თვითნებობით.

22. ჯერ კიდევ ძლიერადაა გამჯდარი აზროვნების სტალინური ჩვევა, როცა 
ანტისაბჭოთა მოწოდება ან სიტყვა უფრო დიდ დანაშაულად ითვლება, ვიდრე პიროვ-
ნების წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი დანაშაული. არსებული რეჟიმის ნების-
მიერ ფასად შენარჩუნების იდეოლოგია ფაქტობრივად უგულვებელყოფს კონსტი-
ტუციით დამკვიდრებულ დებულებას იმის შესახებ, რომ საბჭოთა კავშირი თავი-
სუფალ რესპუბლიკათა ნებაყოფლობითი კავშირია. ასეთი იდეოლოგიის მიმდევარნი 
უმძიმეს სახელმწიფოებრივ დანაშაულად თვლიან იმ აზრსაც კი, რომ რომელიმე 
მოკავშირე რესპუბლიკამ გამოიყენოს კონსტიტუციის სათანადო მუხლი და გავიდეს 
სსრ კავშირის ფარგლებიდან. ისინი თვლიან, რომ მოქალაქე შეიძლება სიკვდილით 
დაისაჯოს ამგვარი აზრის გამოთქმისათვის, ხოლო თუ ასეთ აზრს მასა გამოთქვამს 
– მიმართოს მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას, რაც კიდეც განხორციელდა თბილისში.

სწორედ ეს არის 9 აპრილის დანაშაულის მთავარი მოტივი.
23.  რაც შეეხება საკუთრივ საქართველოს ხელმძღვანელების პოზიციას, აქ 

აზროვნების წესის ზემოხსენებულ ხარვეზთან ერთად, როგორც ჩანს, მოქმედებდა 
შემდეგი ორი ფაქტორიც: ჯერ ერთი, – ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა პრინცი-
პულად მოიცავდა და მოიცავს სოციალური ლოზუნგების შესაძლებლობასაც, 
კერძოდ, დაპირისპირების ასე ფართოდ გავრცელებულ მექრთამეობასთან და სხვა 
სახის კორუფციასთან, რომელიც დღეს ნამდვილად ახრჩობს ქარველ ხალხს. ეროვ-
ნული მოძრაობის ასეთ ბარბაროსულ ჩახშობას, კორუფცირებულ ელემენტთა აზრით, 
თან მოჰყვებოდა სოციალური სამართლიანობისათვის ბრძოლის ჩახშობაც და, 
მაშასადამე, უშრომელი შემოსავლის მიღებისათვის ყოველგვარი პირობების შენარ-
ჩუნება; მეორე – ეს არის შიში, რომელიც კორუფცირებული ელემენტის მუდმივი 
თანამგზავრია. იგი მუდამ იმის განცდაშია, რომ შეიძლება ამხილონ და დასაჯონ. 
ეს აიძულებს არა მარტო კანონიერი, არამედ უკანონო სურვილებიც კი შეუსრულოს 
ყველას, ვისზედაც მისი ბედი ფაქტობრივად არის დამოკიდებული. ცხადია, რომ ამ 
მიზეზით იგი მოკლებულია უნარს, დაიცვას საქართველოს ინტერესები ზემდგომი 
ინსტანციების წინაშე.

ძირითადად ამ ორი ფაქტორით უნდა აიხსნას საქართველოს ხელმძღვანელების 
მიერ ქართველი ერის მიმართ ჩადენილი დანაშაული, რომელიც კონკრეტულად იმით 
გამოიხატება, რომ მშვიდობიანი მიტინგის დასარბევად გარეშე ძალები მოიწვიეს. 
საქართველოს ხელმძღვანელების ეს ნაბიჯი განხორციელდა სკკპ ცენტრალური კომი-
ტეტის სახელზე მიმართვის გაგზავნით, რომლითაც ითხოვდნენ სამხედრო ძალით 
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დახმარებას. მართალია, ამ მიმართვას არ ჰქონდა იურიდიული ძალა, რამდენადაც 
არმიის გამოყენება სკკპ ცენტრალური კომიტეტის უფლებებში არ შედის, მაგრამ ეს 
ვერ გააბათილებს საქართველოს ხელმძღვანელების დანაშაულს.

24. დემოკრატია, აზრის თავისუფალი და გაბედული გამოთქმა, ერთადერთი 
გზაა იმისათვის, რომ წინ აღვუდგეთ ყველაფერს, რასაც შეუძლია ზიანი მოუტანოს 
ჩვენს ხალხს.

ამიტომ, ყოველგვარი დემოკრატიული მოძრაობა, მათ შორის დემონსტრაციები 
და მიტინგები, კი არ უნდა ჩავახშოთ, არამედ ყოველნაირად უნდა განვავითაროთ, 
მივცეთ მათ მიზნობრივი მიმართულება, გამოვიყენოთ იმის ამოსაძირკვად, რაც 
ხელს უშლის ჩვენს წინსვლასა და განვითარებას.

ამიტომ, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მიტინგებისა და დემონ-
სტრაციების ჩატარების წესების დახვეწას. ეს წესები კიდევ ერთხელ უნდა განვი-
ხილოთ საჯაროდ და სრულვყოთ, ხოლო ამის შემდეგ განუხრელად დავიცვათ. 
მიტინგებისა და დემონსტრაციების დადგენილი წესით ჩატარება, როგორც ეს 
მსოფლიოს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ხდება, არის იმის ერთ-ერთი საწინდარი, 
რომ ხალხის მოთხოვნები უფრო ეფექტიანად განხორციელდეს.

25. სრულყოფას მოითხოვს ერთაშორისი ურთიერთობა. ჩვენ ძალიან ხშირად 
ვლაპარაკობთ სტალინურ ტირანიაზე, მის მიერ ჩამოყალიბებულ ტოტალიტარიზმზე, 
მაგრამ ძალიან იშვიათად ვასწორებთ იმ დამახინჯებებს, რომლებიც მან დაუშვა 
– სტალინმა ხომ ფაქტობრივად გააუქმა ფედერაციის პრინციპები და მის ნაცვლად 
უნიტარული სახელმწიფო ჩამოაყალიბა.

ამიტომ, ბუნებრივია, უნდა დაისვას საკითხი, რომ გაუქმდეს საბჭოთა სოციალ-
ისტური რესპუბლიკების შექმნის შესახებ 1922 წელს დადებული ხელშეკრულება. 
თითქმის 70 წლის წინათ დადებული ეს ხელშეკრულება ვერავითარ კრიტიკას ვერ 
უძლებს. რესპუბლიკებს თვითონ უნდა შეეძლოთ დამოუკიდებლად შეიმუშაონ თავი-
ანთი ეკონომიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური პოლიტიკა და 
თვითონ დასახონ მისი განხორციელების გზები.

თენგიზ ლილუაშვილი, 
საგამოძიებო ქვეკომისიის თავმჯდომარე, 

იურიდიულ მეცნიერებათ დოქტორი.

წინასწარი დასკვნა განიხილა და დაამტკიცა საქართველოს სსრ უმაღლესი 
საბჭოს ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარი ამბების გარემოებათა 
გამომკვლევმა კომისიამ 1989 წლის 2 ივნისს (ოქმი №8).

                         გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 7 ივნისი. გვ. 3.
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საგარეჯოს რაიონში 9 აპრილის შემდეგ მწიფდებოდა აზრი, რომ სსრ კავშირის 
სახალხო დეპუტატმა ბორის ვასილის ძე ნიკოლსკიმ ვერ შეასრულა მასზე დაკის-
რებული მოვალეობა, დაკარგა ამომრჩეველთა ნდობა და იმსახურებს დეპუტატო-
ბიდან გაწვევას. 23 მაისს რაიონულ გაზეთ „ივრის განთიადში” გამოქვეყნდა რუსთა-
ველის საზოგადოების წევრის ზ. სვანიძის წერილი „არ შეიძლება დეპუტატი იყოს”, 
სადაც დასმული იყო 667-ე ტერიტორიული საარჩევნო ოლქიდან არჩეული ბორის 
ნიკოლსკის დეპუტატობიდან გაწვევის საკითხი. წერილს მაშინვე დიდი გამოხმაურება 
მოჰყვა. 24 მაისს რაიონის აგროსამრეწველო გაერთიანებაში, კავშირგაბმულობის 
რაიონულ კვანძსა და ავტოშემკეთებელ ქარხანაში, ხოლო 25 მაისს სახკოლმშენის 
სამშენებლო სამმართველოში გაიმართა მუშა-მოსამსახურეთა საერთო კრებები (ეს 
ის ორგანიზაციებია, რომლებმაც პირველებმა დაუჭირეს მხარი ბ. ნიკოლსკის კანდი-
დატურას), სადაც აღინიშნა, რომ მართალია 9 აპრილის ტრაგედიასთან დაკავშირე-
ბული ყველა მიზეზი ჯერ არაა დადგენილი, მაგრამ ის უკვე ნათელია, რომ ბორის 
ნიკოლსკის გარკვეული წვლილი მიუძღვის  თბილისში მომხდარ ტრაგედიაში.  როცა 
ხმას ვაძლევდით ბ. ნიკოლსკის, გვეგონა, რომ იგი დაიცავდა  ქართველი ხალხის 
ინტერესებს, მაგრამ მოხდა პირიქით, ამიტომ ვთვლით, რომ კაცი, რომელიც აბუჩად 
იგდებს ხალხის კონსტიტუციურ უფლებებს, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ბრალი 
ედება უდანაშაულო ადამიანების სისხლის დაღვრაში, არ შეიძლება იყოს ჩვენი წარმო-
მადგენელი სახელმწიფოს უმაღლეს ორგანოში.

ბორის ნიკოლსკიმ 9 აპრილის შემდეგაც არ ჩათვალა საჭიროდ თავის ამომრჩევ-
ლებთან შეხვედრა, რითაც დაამტკიცა თავისი უპატივცემულობა ამომრჩევლები-
სადმი და დაკარგა  ხალხის ნდობა.

კრებებმა ერთხმად მიიღეს დადგენილებები იმის შესახებ, რომ სსრ კავშირის 
სახალხო დეპუტატი 667-ე ტერიტორიული საარჩევნო ოლქიდან ბორის ვასილის 
ძე ნიკოლსკი გაწვეული იქნეს დეპუტატობიდან. ჩვენ თხოვნით მივმართეთ სსრ 
კავშირის უმაღლეს საბჭოს განიხილოს და დადებითად გადაწყვიტოს ეს საკითხი.

მედიკო მეზვრიშვილი,
საქართველოს კომპარტიის საგარეჯოს 

რაიკომის პირველი მდივანი

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 28 მაისი. გვ. 3.
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საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორის, დეპუტატ 
თ. ვ. გამყრელიძის გამოსვლა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე

პატივცემულო ამხანაგო დეპუტატებო!
ჩემს გამოსვლაში მინდა შევეხო მოვლენებს, რომელთა შესახებ საკითხი ამა 

თუ იმ ფორმით არაერთგზის დასმულა ჩვენს ყრილობაზე. ყრილობა, არსებითად, 
სწორედ იმით დაიწყო, რომ პატივი სცა თბილისში 1989 წლის 9 აპრილის ამბების 
უდანაშაულო მსხვერპლთა ხსოვნას. ეს შემთხვევითი არ არის. თბილისის ტრაგედიამ 
შეძრა ყველა და ლახვარი ჩასცა ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს,  რომლებზეც 
ამდენს ვლაპარაკობთ ახლანდელ ყრილობაზე. ჩასცა ლახვარი, რომლის სოციალური 
და პოლიტიკური შედეგების განჭვრეტა ახლა ძნელია.

მე შევეხები საკითხებს, რომლებიც უკავშირდება ჩვენი სახელმწიფოს იმ ახალი 
კურსის თვით საფუძველს, რომელსაც ეწოდება „გარდაქმნა”, „განახლება”, „დემოკრა-
ტიზაცია”, „საჯაროობა”, რომლის განხორციელებაზე, საბოლოო ანგარიშით, დამო-
კიდებულია ჩვენი მრავალეროვანი ქვეყნის და, შესაძლოა,  მთელი ჩვენი პლანეტის 
შემდგომი არსებობის ფორმა და ხასიათი.

მე შევეხები თბილისში 9 აპრილს მომხდარ ტრაგიკულ ამბებს და შევეცდები 
განვმარტო ეს ამბები ჩვენს სახელმწიფოში სამართლებრივი მექანიზმის ფუნქციონ-
ირების თვალსაზრისით, მოქმედი კონსტიტუციური უფლების თვალსაზრისით.

უნდა გამოვააშკარაოთ მთელი სიმართლე და ვთქვათ იგი ბოლომდე. მხოლოდ 
ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ერთგვარი სამართლებრივი გარანტია იმისა, 
რომ მომავალში ამგვარი ტრაგიკული მოვლენები არსად აღარ განმეორდება.

ჩვენმა ქვეყანამ და მთელმა საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ შეიტყო, რომ 
მიმდინარე წლის ცხრა აპრილს დილის 4 საათზე თბილისში უსანქციო მიტინგისა 
და მშვიდობიანი დემონსტრაციის გარეკვის საბაბით მოხდა უდანაშაულო ადამი-
ანთა უპრეცედენტოდ სასტიკი მასობრივი დარბევა, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. 
მიტინგი, რომელზეც ათი ათასამდე კაცი შეიკრიბა, იყო მშვიდობიანი, სადაც არ 
გამოუყენებიათ ძალადობა და არ ყოფილა ძალადობის ნიშნები, როცა მთავრობის 
სახლის წინ მდებარე მოედანზე სრულიად გაუფრთხილებლად გამოჩნდნენ ტანკები 
და ჯავშანტრანსპორტიორები. ხალხი, რომელიც გრძნობდა საშიშროებას, ანთებული 
სანთლებით იდგა, მღეროდა ძველ სიმღერებს და ლოცულობდა. მთელი ამ სურათის 
ზუსტად, ზედმიწევნით დეტალურად აღდგენა შეიძლება არსებული ვიდეო და ფოტო-
მასალებით, დაზარალებულთა და მიტინგის სხვა მონაწილეთა, მრავალრიცხოვან 
მოწმეთა ჩვენებებით (რამდენადაც ვიცი, ამ ვიდეომასალებს დღეს უჩვენებენ შვიდ 
საათზე).

ჯარის ნაწილებმა ხელკეტებთან ერთად გამოიყენეს მესანგრის ხელბარები 
და მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებანი, რაც ოფიციალურად განაცხადეს საქარ-
თველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სპეციალურ კომისიაზე, რომლის 
მუშაობაში მონაწილეობდნენ მოსკოველი და ლენინგრადელი ექსპერტებიც, ხოლო 
მოგვიანებით აგრეთვე შვეიცარიიდან, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან, 
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საფრანგეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩვენთან მოწვეული საერთაშო-
რისო ექსპერტები, ექიმები და ტოქსიკოლოგები.

ეს სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ამიერკავკასიის 
სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი როდიონოვი, როგორც 
ჩანს, ჩაფიქრებული იყო არა როგორც მშვიდობიანი მიტინგის გარეკვის ოპერაცია, 
არამედ წინასწარ დაგეგმილი სადამსჯელო ოპერაცია ხალხის გასაჟლეტად, რადგან 
ოპერაციის დაწყების წინ არ ყოფილა დამსჯელთა მხრივ გამაფრთხილებელი მოწო-
დებები ან მოქმედება. ჯარისკაცებმა ჩაკეტეს გასასვლელები, ალყაში მოაქციეს მოქა-
ლაქეები და ხელკეტებსა და მესანგრის ხელბარებს ურტყამდნენ მათ, არ ინდობდნენ 
იქ მწოლიარე მოშიმშილეებს, ქალიშვილებსა და ხანში შესულ ქალებს, ექიმებსა 
და წითელი ჯვრის მუშაკებს, დევნიდნენ გაქცეულებს, ხოცავდნენ დაჭრილებს, 
რომლებსაც ხელიდან გლეჯდნენ სამედიცინო პერსონალს, ურტყამდნენ ადგილობ-
რივი მილიციის მუშაკებსაც, რომლებიც, ასრულებდნენ რა თავიანთ სამსახურებრივ 
მოვალეობას, ცდილობდნენ გადაერჩინათ მოქალაქეები.

ოფიციალური მონაცემებით, ტრაგედიის ადგილას დაიღუპა თექვსმეტი ადამიანი, 
რომელთაგან თოთხმეტი ქალია, მათ შორის უფროსი – სამოცდაათი, უმცროსი – 15 
წლისა. სამი საავადმყოფოში გარდაიცვალა.

მოგვიანებით ცენტრალური და სამხედრო პრესა და „პიონერსკაია პრავდაც” 
კი წერდნენ, ქართველი მამაკაცები თავიანთ საკუთარ ქალებსა და ბავშვებს ხოცავ-
დნენო, ხოლო ჯარისკაცები, თურმე,  ცდილობდნენ გადაერჩინათ და დაეცვათ ისინი 
თავიანთი გააფთრებული მამაკაცების თავდასხმებისაგან. საერთოდ, აღმაშფოთე-
ბელია, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, განსაკუთრებით ცენტრალური 
პრესა და ტელევიზია, პროგრამა „ვრემია”, მოვლენებს ყალბად და ტენდენციურად 
აშუქებდნენ და ამტკიცებდნენ, თითქოს ხალხი სრულიად გაუგებრად „წარმოშო-
ბილმა ჭყლეტამ” იმსხვერპლა. ყოველივე ეს გვაოცებს თავისი არაკომპეტენტურო-
ბითა და პრიმიტიულობით.

განსაკუთრებით გვზარავს დემონსტრანტთა წინააღმდეგ მომწამვლელი ქიმიური 
ნივთიერებების გამოყენების ფაქტი. ყოველივე ეს შეუთავსებელია ცივილიზებულ 
საზოგადოებაში მიღებულ მორალურ და სამართლებრივ ნორმებთან, უნდა მივიჩ-
ნიოთ დანაშაულად საკუთარი ხალხისა და საერთოდ ადამიანურობის წინაშე. დანა-
შაული იყო მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერების გამოყენება, მაგრამ არანაკლები 
დანაშაული იყო ისიც, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამ ფაქტს მალავდნენ, რასაც 
მოჰყვა გაზით მოწამლულ მსხვერპლთა მდგომარეობის გართულება ან დაღუპვა, 
რომლებსაც დროულად ვერ გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. უფრო მეტიც, 
სამხედრო ხელისუფლებმა, რომლებმაც დამალეს მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერ-
ების გამოყენების ფაქტი და დროულად არ განახორციელეს დამსჯელი რაზმების 
მოქმედების რაიონის დეგაზაცია, ამით ხელი შეუწყვეს ადამიანთა, განსაკუთრებით 
ბავშვთა და მოზარდთა,  შემდგომ მასობრივ მოწამვლას 9 აპრილის ტრაგიკული ამბე-
ბიდან ორი-სამი კვირის მანძილზე. სამხედრო ხელისუფალნი გასაგები მიზეზების 
გამო დიდხანს ჯიუტად უარს ამბობდნენ ეცნოთ მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებ-
ების გამოყენების ფაქტი. ეგრეთ წოდებული „ჩერიომუხას” – ცრემლსადენი ნივთი-
ერების ქლორაცეტოფენონის – გამოყენება ცნეს მხოლოდ 14 აპრილს, ხოლო ვიეტ-
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ნამში საძრახისად ცნობილი ძლიერმოქმედი მომწამვლელი ნივთიერების სი-ეს-ის 
გამოყენება – მხოლოდ თვის დამლევს, ისიც საზოგადოებრიობისა და მოსკოვის, 
კიევის, სარატოვისაგან სახალხო დეპუტატთა მტკიცე ზეგავლენით.

ახლა უცხოელმა ტოქსიკოლოგმა ექსპერტებმა დაადგინეს გამოყენებულ ქიმიურ 
მომწამვლელ ნივთიერებებს შორის კიდევ ერთი ძლიერმოქმედი მხუთავი შხამის – 
ქლორპიკრინის არსებობა, რომელიც გამოყენებული იყო პირველ მსოფლიო ომში.

იმან, რომ ექიმებს თავიდანვე არ ჰქონდათ ინფორმაცია მომწამვლელი ნივთი-
ერებების შედგენილობისა და სტრუქტურის შესახებ, უაღრესად გააძნელა მკურნა-
ლობა, გამოიწვია საყოველთაო აღშფოთება და გულისწყრომა მოსახლეობაში. მოწამ-
ლულთა დიდმა ჯგუფმა ამის გამო შიმშილობა გამოაცხადა.

გამოძიების შედეგად გამოირკვა, რომ ქიმიური მომწამვლელი ნივთიერებანი 
გამოუყენებიათ არა მარტო მთავრობის სახლის წინ მდებარე მოედანზე, არამედ 
ახლო-მახლო ტერიტორიებზეც. ჯარისკაცები შხამიან კაფსულებს ისროდნენ შენო-
ბებში, სადაც დევნილი ხალხი თავს აფარებდა.

დღეისათვის მოწამვლის ნიშნებით სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართეს 
3500-ზე მეტმა კაცმა, რომელთაგან სტაციონარულ მკურნალობას გადის 500-
მდე კაცი, ზოგიერთის მდგომარეობა ჯერ ისევ მძიმეა. ეს მონაცემები დაადას-
ტურეს საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა, ამერიკელ ექსპერტთა 
ჯგუფმა „ადამიანის უფლებებისათვის მებრძოლმა ექიმებმა”, ფრანგმა ექსპერტებმა 
„უსაზღვრებო ექიმებმა”.

არანაკლებ ტრაგიკულად ვითარდებოდა ამბები 9 აპრილის შემდეგაც. თბილისში 
კომენდანტის საათის შემოღებას, რაც ქალაქის მოსახლეობას ეუწყა ძალაში 
შესვლამდე სულ რამდენიმე წუთით ადრე, მძიმე შედეგები მოჰყვა. კომენდანტის 
საათის გამოცხადებიდან ნახევარი საათის შემდეგ ახალგაზრდა კაცს ტყვია დაახ-
ალეს და მოკლეს მანქანაში; რამდენიმე კაცი დაიჭრა, მათ შორის თორმეტი წლის 
ბუჭუნა, რომელიც ველოსიპედით დასეირნობდა.

9 აპრილის ტრაგიკული ამბების უარყოფითი შედეგები დღესაც შეინიშნება, 
განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებს შორის, რომლებსაც უცხოელმა ექსპერ-
ტებმა დაუდგინეს ეგრეთ წოდებული „კატასტროფაზე მასობრივი ფსიქოგენური 
რეაქციის” სინდრომი.

ჩვენ აღვნიშნავთ რესპუბლიკაში დაძაბულობის განსაკუთრებით მაღალ დონეს, 
რომელიც ყოველ წუთს შეიძლება გადაიქცეს სხვადასხვაგვარ განუჭვრეტელ მოქმე-
დებად. მხოლოდ სრულ საჯაროობასა და დამნაშავეთა დასჯას შეუძლია თავიდან 
აგვაცილოს ამ ტრაგედიის კატასტროფული ზემოქმედება ჩვენი თანამოქალაქეების 
ქცევასა და მორალურ მდგომარეობაზე ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.

9 აპრილს ქალაქ თბილისში მომხდარ ტრაგედიას და მის შედეგებს მთელი 
ქართველი ერი აღიქვამს, როგორც საყოველთაო ეროვნულ უბედურებას, რომლის 
მნიშვნელობა სცილდება ეროვნულ ფარგლებს და ეხება ხალხთა უფლებებისა და 
თავისუფლებების ზოგადსაკაცობრიო პრინციპებს.

როგორ მოხდა, რომ სამართლებრივ სოციალისტურ სახელმწიფოში დატრიალდა 
ტრაგიკული ამბები ხალხის ძირითადი კონსტიტუციური უფლებებისა და ადამიანურ-
ობის საყოველთაოდ აღიარებული პრონციპების დარღვევით? თბილისში 9 აპრილს 



1�1

9 აპრილი

მომხდარმა ტრაგედიამ გამოავლინა ამჟამად სსრ კავშირში მოქმედი სამართლებრივი 
მექანიზმის სრული უსუსურობა, რომლის დროსაც არა მარტო ადამიანების, არამედ 
მთელი რესპუბლიკის ბედსაც კი შეიძლება დემოკრატიზაციისა და პროგრესის პროცე-
სისადმი მტრულმა, უპასუხისმგებლო რეაქციულმა ძალებმა საფრთხე შეუქმნას. 
ესმით თუ არა იმ ადამიანებს, რომლებიც მშვიდობიან დემონსტრანტთა წინააღმდეგ 
ორლესული ხელბარებისა და მომწამვლელი ქიმიური  ნივთიერებების გამოყენების 
ბრძანებას იძლევიან, რომ ამით კლავენ მთელი თაობის, მთელი ხალხის სულს და 
გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ ეროვნებათშორის ურთიერთობას, ზიანს, რომლის 
უარყოფითი შედეგები ძნელია გააზვიადო.

9 აპრილს თბილისში მომხდარი ამბების შესახებ პარტიული, საბჭოთა და 
სამხედრო უწყებების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა კანონიერების სამართლებ-
რივი ანალიზი ეჭვს არ იწვევს, რომ ჩვენში ხშირად უპასუხისმგებლოდ არღვევენ 
ხალხთა სუვერენულ კონსტიტუციურ უფლებებს და რომ ჩვენს ქვეყანაში სამარ-
თლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესი ჯერ კიდევ ჩანასახის მდგომარე-
ობაშია. ჩვენ მოგიწოდებთ დაუფარავად, საჯაროდ და პასუხისმგებლობის გრძნობით 
გამოიძიოთ თბილისში მომხდარი ეს სისხლიანი დარბევა, 1989 წლის 9 აპრილის ამ 
„სისხლიანი კვირის” შედეგები, გამოავლინოთ ამ დანაშაულის ნამდვილი ბრალეულნი 
და დასაჯოთ ისინი, თუნდაც სამხედრო და პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლეს 
ეშლონებს განეკუთვნებოდნენ.

დამნაშავეთა დაუსჯელობას მთელი საზოგადოებრიობა აღიქვამს უმაღლესი 
პარტიული აპარატისა და სამხედრო სარდლობის ყოვლისშემძლეობად. პოლიტი-
კური შეფასება უნდა მიეცეს მომხდარ ამბებს. ასეთი მასშტაბის დაგეგმილი აქცია, 
რომელსაც ასეთი პოლიტიკური შედეგები მოჰყვა, წინასწარ უნდა სცოდნოდა ქვეყნის 
უმაღლეს ხელმძღვანელობას.

გენერალ-პოლკოვნიკმა როდიონოვმა 9 აპრილს თბილისში განხორციელებული 
სადამსჯელო ოპერაციის გასამართლებლად დაიმოწმა სსრ კავშირის უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის 1988 წლის 28 ივლისის სახელგატეხილი ბრძანებულება „საზო-
გადოებრივი წესრიგის დაცვის დროს სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
შინაგანი ჯარების მოვალეობებისა და უფლებების შესახებ”. თბილისში მომხდარმა 
ტრაგიკულმა ამბებმა თვალნათლივ დაგვანახა, რაოდენ საშიშია ეს „ბრძანებულება” 
თვითნებურად გაგების შემთხვევაში, და დღის წესრიგში დააყენა იმის აუცილებ-
ლობა, რომ გადაისინჯოს ან საერთოდ გაუქმდეს, ისევე როგორც, სხვათაშორის, 
ზოგიერთი სხვა საკანონმდებლო აქტიც, მაგალითად, 8 აპრილისა, რომელიც უცნა-
ურად დაემთხვა დროის მხრივ თბილისში 9 აპრილს მომხდარ ტრაგიკულ ამბებს. ამას 
უკავშირდება, კერძოდ, ეგრეთწოდებული „საგანგებო დანიშნულების” ნაწილების, 
ფაქტობრივად კი სპეციალიზებული ნაწილების, როგორც ხალხში უწოდებენ, პროფე-
სიული მკვლელების სამართლებრივი სტატუსის საკითხი, რომლებიც თბილისის 
ოპერაციის დროს გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული სისასტიკითა და მხეცობით.

9 აპრილის ტრაგედიის და მომდევნო  პერიოდის გამოძიების პროცესში გამოვ-
ლინდა ამ ამბებში საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მეორე 
მდივნის ბორის ნიკოლსკის საძრახისი როლიც, რომელიც არც კი გამოცხადებულა 
საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს 9 აპრილის გამომძიებელ კომისიაში. ამასთან 
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დაკავშირებით მიზანშეწონილად მიმაჩნია აქ, სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა 
ყრილობაზე, აღვძრა საკითხი მოკავშირე რესპუბლიკებში საერთოდ ეგრეთწოდე-
ბული „მეორე მდივნის” როლისა და ფუნქციების შესახებ, რომელიც ცენტრიდან 
იგზავნება და ინიშნება.

„მეფისნაცვლობის” ასეთი ინსტიტუტის შექმნის პრაქტიკა „უძრაობის” ხანას და 
წინა პერიოდსაც კი უკავშირდება და არ შეიძლება გამართლებული იყოს მოკავშირე 
რესპუბლიკებში პოლიტიკური რეფორმებისა და სუვერენიტეტის ზრდის ახლანდელ 
პირობებში. ეს ადამიანები, ჩვეულებრივ,  არ იცნობენ ეროვნულ ტრადიციებს, 
რესპუბლიკის მკვიდრი მოსახლეობის კულტურასა და ენას, რაც ფართო საზოგადო-
ებრიობის უკმაყოფილებას და ასეთი ხელმძღვანელისადმი ხალხის უნდობლობას 
იწვევს. ჩემი აზრით, „მეფისნაცვლობის” ასეთი ინსტიტუტი ანაქრონიზმია ახლანდელ 
პირობებში და უნდა გაუქმდეს. მოკავშირე რესპუბლიკის მთელ ხელმძღვანელობას 
უნდა ირჩევდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რესპუბ-
ლიკის მოსახლე ხალხების ეროვნული გრძნობებისა და ეროვნული ღირსების გათვა-
ლისწინებით.

ჩვენი რესპუბლიკის მთელი მოსახლეობის ეროვნული გრძნობების შეურაცხმყო-
ფელი უდიდესი ცინიზმის გამოვლინებაა, მაგალითად, ის, რომ გენერალ-პოლკოვ-
ნიკი როდიონოვი ჯერ კიდევ ზის სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე, 
როგორც ქართველი ერის რჩეული და წარმომადგენელი, მიუხედავდ იმისა, რომ მას 
ამომრჩევლებმა უკვე გამოუცხადეს უნდობლობა როგორც დეპუტატს და გაიწვიეს 
მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. (ხმაური დარბაზში)

გენერალ-პოლკოვნიკ როდიონოვს არა აქვს არც მორალური, არც იურიდიული 
უფლება დარჩეს სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატად საქართველოსაგან. სსრ 
კავშირის სახალხო დეპუტატს მაინც უნდა ესმოდეს, რომ იგი ხალხის რჩეული და 
მისი ინტერესების დამცველია და არა მისი დამსჯელი. (ტაში).

თბილისის ტრაგიკული ამბების და მთელი ქართველი ერისათვის მათი მძიმე შედე-
გების გამო ჩემი გამოსვლის დასასრულს მინდა მოვიყვანო სრულიად საქართველოს 
კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის სიტყვები, ნათქვამი 
9 აპრილის ამბების გამომძიებელი კომისიის წევრთან, აკადემიკოს ა. დ. სახაროვთან 
საუბარში: „მოხდა ისე, რომ სწორედ ქართველმა ერმა იტვირთა ეს მძიმე ჯვარი და 
ამით იხსნა სხვა ერები ასეთივე დიდი უბედურებისაგან. ასეთი რამ არსად და არას-
ოდეს აღარ უნდა განმეორდეს”. (ტაში, დეპუტატთა ნაწილი ფეხზე დგება).

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 1 ივნისი. გვ. 2.
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ამიერკავკასიის წითელდროშოვანი სამხედრო ოლქის ჯარების სარდლის, 
გენერალ-პოლკოვნიკის, დეპუტატ ი. ნ. როდიონოვის გამოსვლა 

სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე

ამხანაგებო, შეიძლება არ მეყოს გამოყოფილი დრო...
რ. ნ. ნიშანოვი. ვთხოვ ყველა ორატორს, ზუსტად დაიცვას რეგლამენტი. აი 

ახლაც მივიღე უკვე ორი ბარათი თამაზ გამყრელიძის გამოსვლის გამო, 20 წუთი 
რატომ მიეცითო? გთხოვთ იკმაროთ გამოყოფილი დრო.

ი. ნ. როდიონოვი. მაგრამ მე ხომ არ მომითხოვია სიტყვა.
რ. ნ. ნიშანოვი. კეთილი.
მ. ს. გორბაჩოვი. შევხედავთ, გადავწყვეტთ. ასეთი რთული საკითხია.
ი. ნ. როდიონოვი. პატივცემულო ამხანაგებო! თავიდანვე არსს შევეხები. მიმაჩნია, 

რომ საჭიროა პოლიტიკური შეფასება მიეცეს იმას, რაც თბილისში ხდებოდა. თუ არ 
მივეცით პოლიტიკური შეფასება, ვერ განვმარტავთ და ვერ მივცემთ სწორ შეფა-
სებას იმას, რაც მოხდა, – შედეგებს, შედეგები კი მძიმეა. ამიტომ, ნება მიბოძეთ 
შეგახსენოთ, რომ აქ ჩემზე წინ ილაპარაკა დეპუტატმა, მიტინგი იყო მშვიდობიანი 
(ვკითხულობ მიმართვიდან), მიტინგი იყო მშვიდობიანი, ძალის გამოყენების, ძალის 
გამოყენებისათვის მოწოდებების გარეშე, ლოზუნგები არ ეწინააღმდეგებოდა 
მოქმედ კონსტიტუციას, როცა რუსთაველის პროსპექტზე გამოჩნდა ჯავშანტრან-
სპორტიორები და ა.შ.

სიტყვა-სიტყვით „ზარია ვოსტოკადან” – საქართველოს კომუნისტური პარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის ორგანოს 14 აპრილის ნომრიდან: „ადამიანური მასალა, 
ცოცხალი ადამიანები, რომელთა შორის არიან ქალები და ყმაწვილები, ექსტრე-
მისტულ დაჯგუფებათა ლიდერებს სჭირდებოდათ არა მარტო თავიანთი ანტისაბ-
ჭოური, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისოციალისტური შეხედულებების პროპაგან-
დისათვის, არამედ, რაც ყველაზე საშიშია, თავიანთი ძირგამომთხრელი ანტისახელ-
მწიფოებრივი მოქმედების განხორციელებისათვის”.

ისინი, ვინც ახლა, ტრაგედიის შემდეგ, ამბობს, რომ მიტინგს მშვიდობიანი 
ხასიათი ჰქონდა, ივიწყებენ, რომ იმ დროს ქალაქის ცენტრალურ პროსპექტზე 
დღისითაც და ღამითაც გაისმოდა ბილწი მოწოდებები ფიზიკურად გასწორებოდნენ 
კომუნისტებს, აღვივებდნენ ანტირუსულ და ნაციონალისტურ განწყობილებებს. 
(ხმაური დარბაზში).

რ. ნ. ნიშანოვი. ერთი წუთით, ჩვენ სიტყვა მივეცით, არის რეგლამენტი, მოდით 
ვათქმევინოთ, შემდეგ კი განვაგრძოთ განხილვა.

ი. ნ. როდიონოვი. მე ხომ თქვენ გისმენდით, ამხანაგებო, აი, ასე არ მომცეს 
შესაძლებლობა გამოვსულიყავი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომი-
ტეტის პლენუმზე ტრაგედიის შემდეგ. რატომ? ამას ბოლოს ვიტყვი. იმიტომ, რომ ეს 
იყო აშკარა... (ხმაური დარბაზში).

ი. ნ. როდიონოვი. ნება მიბოძეთ, განვაგრძო. აღვივებდნენ ანტირუსულ და 
ნაციონალისტურ განწყობილებებს, მე მომყავს ცენტრალური  კომიტეტის გაზეთის 
ციტატები. შეფასებას აძლევდნენ მაშინვე, მოვლენების, 14 აპრილის შემდეგ. კარგად 
გაწვრთნილი, ორგანიზებული ადამიანების ჯგუფები აღწევდნენ საწარმოებში, 
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აჩერებდნენ ასობით და ათასობით ადამიანის მუშაობას, პარკებში აბრუნებდნენ 
სამგზავრო ავტობუსებს, ამსხვრევდნენ მინებს, ბილწავდნენ ძეგლებს, გზავნიდნენ 
დამკვრელ რაზმებს რესპუბლიკის სხვა რაიონებში, ყველგან თესავდნენ შფოთს, 
შუღლს, უწესრიგობას. იქმნებოდა რესპუბლიკის საარსებო მნიშვნელობის ობიექ-
ტების ხელში ჩაგდების საფრთხე. ასე აფასებდა, ამხანაგო დეპუტატებო, პოლიტიკურ 
ვითარებას რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა  და ქალაქის პარტიული აქტივის წევრთა 
დიდი უმრავლესობა, საქართველოს სახალხო დეპუტატთა  უმრავლესობა მონაწილე-
ობდა 8 აპრილს 12 საათზე გამართულ ქალაქის პარტიული აქტივის კრებაში.

პარტიულმა აქტივმა მხარი დაუჭირა ბიუროს გადაწყვეტილებას, რომ ვითარება 
უაღრესად აფეთქებადსაშიში, განუჭვრეტელი ხდება თავისი შედეგებით. ზემოქმე-
დებისა და გონიერებისადმი მიმართვის ყველა ღონისძიება ამოიწურა, დარჩა უკიდ-
ურესი ზომა – ძალის გამოყენება. მაგრამ როცა იყენებენ უკიდურეს ზომებს, შედე-
გები, შეიძლება ყველაზე მძიმე იყოს.

შემდეგ („ზარია ვოსტოკადან”) მომხდარის შეფასების შესახებ. ჯარების შემოყ-
ვანამ კი არ გაართულა ვითარება, არამედ ვითარების გართულებამ გამოიწვია 
ჯარების შემოყვანა. ახლა უნდა ვკითხოთ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას – ვინ 
ითხოვა დახმარება? ამაზე შეიძლებოდა დაგვესვა კიდეც  წერტილი.  მაგრამ ნება 
მიბოძეთ შევეხო თქვენთვის ზოგიერთ ამაღელვებელ საკითხს და გამოვთქვა ზოგი-
ერთი წინადადება.

6 აპრილს მიტინგზე (დაახლოებით 6 ათასი კაცი)  წერეთლის საზოგადოების 
ლიდერთა ხელმძღვანელობით წაიკითხეს და მოიწონეს მიმართვა ამერიკის შეერ-
თებული შტატების პრეზიდენტისადმი, კონგრესისადმი, ნატოს ქვეყნებისადმი, 
რომელშიც სთავაზობდნენ:

1. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთი სხდომა დაეკავშირებინათ 
სუვერენული საქართველოს დღისათვის – 26 მაისისათვის.

2. 1921 წლის 25 თებერვალი ეცნოთ რუსეთის ბოლშევიკური ძალების მიერ 
საქართველოს ოკუპაციის დღედ.

3. დახმარებოდნენ საქართველოს კავშირის შემადგენლობიდან გამოსვლაში, 
მათ შორის ნატოს ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჯარების შემოყვანის 
გზით.

გიკითხავთ ლოზუნგებს, რომლებიც ყველაზე მეტად იყო გავრცელებული მთელ 
ქალაქში და განსაკუთრებით მთავრობის სახლის რაიონში, მათ შორის ინგლისურ 
ენაზე: „ძირს რუსული კომუნიზმი!”, „რუსო დამპყრობლებო, წაეთრიეთ საქართვე-
ლოდან!”,  „ძირს ძირგამომპალი რუსეთის იმპერია!”, „ძირს კომუნისტური რეჟიმი!”, 
„სსრ კავშირი ხალხთა საპყრობილეა!” შემდეგ აშკარა მოწოდებები, ანგარიში გაესწო-
რებინათ ყველასათვის, ვინც ამ ლოზუნგების  წინააღმდეგი იყო. ეს არის გარდაქმნის 
და აზრთა პლურალიზმის ქართული ვარიანტი. და მხოლოდ ასეთი ვარიანტი აძლევს 
ხელს იმათ, ვინც ხელი მოაწერა მიმართვას ყრილობისადმი ქართველი ხალხის 
სახელით, რომელიც, სხვათა შორის, განაგრძობს პატიოსან ცხოვრებასა და შრომას 
და არ მონაწილეობს ამ შაბაშებში. მაგრამ ყველაფრი კეთდება, რათა მშრომელებიც 
ჩაითრიონ ამ თავყრილობებში.

შემდეგ, ამხანაგებო, რამდენიმე სიტყვა „სსრ კავშირის სახალხო დეპუტატთა 
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ყრილობისადმი საქართველოს უმაღლესი საბჭოს კომისიის მიმართვის” ტექსტის 
გამო.

ჩვენ ყოველ ღონეს ვხმარობდით, რათა არ ყოფილიყო მსხვერპლი.
შემდეგ ვკითხულობ სიტყვა-სიტყვით: „...ცხრა აპრილის დილის ოთხ საათზე 

ამდენი ადამიანის ყოფნა იმით აიხსნება, რომ რვა აპრილს დღისით ქალაქის მთავარ 
მაგისტრალზე მომიტინგეთა შუაგულში ჩაიარა ჯავშანტექნიკამ. ამან გამოიწვია 
შეშფოთების საყოველთაო შეგრძნება და მოქალაქეთა, აგრეთვე ქალების, ხანდაზ-
მული მამაკაცების მისწრაფება, არ დაეტოვებინათ ახალგაზრდა თანამემამულენი  
უბედურებაში”...

ეს იმიტომ მოხდა, რომ ადამიანები დაშლილიყვნენ და არ ყოფილიყო უფრო 
მძიმე შედეგები.

შემდეგ ტექსტი: „...არ ყოფილა გამაფრთხილებელი მოწოდებები ან მოქმედება 
ხელისუფალთა  და სამხედროთა მხრიდან. ჯარისკაცები კეტავდნენ გასასვლელებს, 
ალყაში აქცევდნენ მოქალაქეებს, ურტყამდნენ მათ ხელკეტებს და მესანგრის 
ხელბარებს”.

წინა ხაზზე მოქმედებდნენ ხელკეტებით, ფარებით შეიარაღებული შინაგანი 
ჯარები, ისინი ნელა მიიწევდნენ წინ. უნდა გითხრათ, რომ რუსთაველის  ყველა გასას-
ვლელი, მისი მიმდებარე ქუჩები წინასწარ გადაკეტილი იყო რკინაბეტონით, ქვით, 
ღორღით დატვირთული თვითსაცლელებით, ავტობუსებით, რომლებსაც ყველა 
საბურავი დაშვებული ჰქონდა. და სამ მწკრივად იყო მანქანების ასეთი ბარიკადები. 
იქ იყვნენ საბჭოთა არმიის ჯარები, კიროვაბადიდან ჩამოსული მედესანტე პარა-
შუტისტთა პოლკი, მას დასახული ჰქონდა ამოცანა, გაჰყოლოდა შინაგან ჯარებს, 
რომლებიც რუსთაველის პროსპექტს წმენდნენ, დაეცვა მთავრობის სახლი, საქარ-
თველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი და დილისათვის გადაეკეტა რუსთა-
ველის პროსპექტი, არ დაეშვა იქ არავითარი თავყრილობა. სიტუაცია მეტად რთული 
იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ ის, ვინც აქ გამოდიოდა, არ ყოფილა იმ პროსპექტზე. 
მე იქ ვიყავი სამი საათიდან და რამდენიც საჭირო იყო, და ყოველივე ეს ჩემი თვალით 
ვნახე.

მესანგრის ხელბარების შესახებ. ამხანაგებო, მოდიან ჯარისკაცები და რომ არ 
დაგვეშვა სროლა, ასეთი რამ კი შეიძლება მომხდარიყო ასეთ ვითარებაში, პირად 
შემადგენლობას ჩამოვართვით მთლიანად იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღით აღჭურ-
ვილი იყვნენ მხოლოდ ოფიცრები და პრაპორშჩიკები. მესანგრის ხელბარები ჰქონდა 
პირად შემადგენლობას, როგორც ეკიპირების კუთვნილება, ზოგს ეჭირა მესანგრის 
ხელბარი, რადგან ჯარისკაცს რაღაცით ხომ უნდა დაეცვა თავი. შემდეგ კიდევ შევე-
ხები ამას.

ჩვენი მხრივ გვქონდა შეცდომები. ვჩქარობდით, რადგან გვქონდა სუმგაითის, 
კიროვაბადის, ნახიჭევანის, ზვარტნოცის გამოცდილება – და ყველგან მსხვერპლი 
იყო. სწორედ ამიტომ გაიარა ტექნიკამ, მსხვერპლის თავიდან აცილებისათვის ავირ-
ჩიეთ კიდეც ადრიანი დილა – დილის ოთხი საათი. რა ვქნათ? წინ არიან შინაგანი 
ჯარები ცეცხლსასროლი იარაღის გარეშე. მე უკვე ვთქვი, საბჭოთა არმიაში იარაღი 
ჰქონდათ მხოლოდ ოფიცრებსა და პრაპორშჩიკებს. ჩვენ ნელ-ნელა ვაწვებოდით 
ხალხს, ერთ მხარეს, არავისათვის არ შემოგვირტყამს ალყა. მოედანზე არ ყოფილა 
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არც ერთი გასროლა. მეგაფონების მეშვეობით ვაფრთხილებდით, რომ დაშლი-
ლიყვნენ. ვერ გავითვალისწინეთ, რომ ასეთ სასტიკ და შეუპოვარ წინააღმდეგობას 
გაგვიწევდნენ: ბარიკადებიც და მებრძოლთა შეიარაღებული რაზმებიც. სხვათა 
შორის, დაშავდა 172 სამხედრო მოსამსახურე, ჰოსპიტალიზებულია  26, არადა, მათ 
ხომ ეხურათ მუზარადები, ეცვათ ჯავშანჟილეტები, ჰქონდათ ფარები. რამდენი დაზი-
ანებული მუზარადი,  რამდენი გაგლეჯილი ჯავშანჟილეტია...

მაგრამ ყველაზე მთავარი. ჩამობრძანდით ჩვენთან თბილისში, როცა ასეთი  
მიტინგები იმართება და თქვენი თვალით ნახეთ. სხვათა შორის, ამხანაგებო, ოფიცი-
ალური მონაცემებით, ტრაგედიის ადგილას დაიღუპა 16 კაცი. გთხოვთ აქ, დეპუ-
ტატთა წინაშე, გვარებით გამოაცხადოთ, რით დაიღუპა თითოეული მათგანი. მაგრამ 
გეუბნებით, (და ამით დავიწყოთ კიდეც გარკვევა) – არც ერთ გვამს, მოედანი კი 
დილის ექვსი საათისათვის გავწმინდეთ (ოთხიდან ექვსამდე), არც ერთს არ ჰქონდა 
ნაკვეთი ჭრილობა, ნაჩხვლეტი ჭრილობა. არც ერთს თექვსმეტიდან. (ხმაური 
დარბაზში). ხელს ნუ მიშლით გამოსვლაში. საგამოძიებო ორგანოები ერკვეოდნენ 
საქმეში. გესმით, აქ ყველაფერი ემოციებზეა, მე კი იმდენი ჭორები მოვისმინე: მედე-
სანტე როგორ მისდევდა 70 წლის მოხუცს სამ კილომეტრზე და ბოლოს ისიც, როგორ 
მოჰკლა ბუჩქებში, და ა.შ. ჭორი ძალიან ბევრია. ახლაც, როცა ჩემს წინ გამოსულ 
ორატორს ვუსმენდი, ჩემთვის ჩუმად ვიჯექი და აღშფოთებით მახსენდებოდა ჩვენი 
რუსული ჯადოსნური სიტყვები... გთხოვთ, რომ გვარებით დაასახელონ... (ტაში). 
გვარებით დაასახელონ, რის შედეგად დაიღუპა თითოეული. ორი საათის განმავლო-
ბაში თექვსმეტი გვამი ავიღეთ.

მაგრამ, რადგან არც ერთს სხეულზე არ ჰქონდა ჭრილობა, მაშინ დაიწყო ლაპა-
რაკი გაზებზე. რა გაზები შეიძლება იყოს ორ საათში, როცა ყველანი უაირწინაღოდ, 
დაცვის საშუალებების გარეშე იყვნენ? ყოველივე ეს იმიტომ ხდება, რომ ყველაფერი 
წარმოადგინონ, როგორც სახალხო სეირნობა სანთლებით, ლოცვით. დიახ, ლოცვა 
იყო. მიმართა მათ პატივცემულმა ეკლესიის მეთაურმა, რათა დაშლილიყვნენ, 
მოუწოდა გამოეჩინათ კეთილგონიერება, მაგრამ ხელიდან გამოგლიჯეს მიკროფონი 
და არ დააცალეს ბოლომდე ეთქვა სიტყვა.  შემდეგ კი ამ მიკროფონით ხალხს მოუწ-
ოდეს წინააღმდეგობისათვის. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს იყო პროვოკაცია და 
არა სახალხო სეირნობა.

დარბაზიდან. (არ ისმის).
ი. ნ. როდიონოვი. დიახ, სამი გარდაიცვალა საავადმყოფოში. ერთ მათგანს 

ჰქონდა ნაკვეთი ჭრილობები თავზე. მაგრამ იგი შეიძლება ყოფილიყო თავდამ-
სხმელი, ოცდათოთხმეტი წლის მამაკაცი, ასეთი თავდამსხმელი ბევრი იყო.

ადგილიდან. დამთავრეთ, თუ შეიძლება.
ი. ნ. როდიონოვი. დიახ, ვამთავრებ, მაგრამ ჩემთვის ეს მეტად პრინციპული 

საკითხია... მომეცით შესაძლებლობა ბოლომდე ვთქვა სათქმელი...
განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწვევს ამხანაგებო, ლაპარაკი ქიმიის გამოყე-

ნების შესახებ. ამას სწავლობდნენ სპეციალური ორგანოები, და გთხოვთ, რომ საგა-
მოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებმა გამოგვიცხადონ შედეგები დაღუპულთა, 
აგრეთვე ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შესახებ. თქვენი ყურადღება რომ  
არ შევაჩერო, უნდა ვთქვა,  რომ გენერალ-მაიორმა ეფიმოვმა, რომელიც შინაგან 
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ჯარებს მეთაურობდა, ორჯერ მიმართა ტელევიზიას, რათა განემარტა, თუ რა გამო-
იყენეს. არადა იმიტომ გამოიყენეს, რომ არ მომხდარიყო უფრო მძიმე შედეგები. 
გამოიყენეს „ჩერიომუხას” ტიპის ცრემლსადენი გამაღიზიანებელი მოქმედების 
საშუალება, რომელიც შინაგან ჯარებს აქვთ შეიარაღებაში და ეს არმიას არ გამოუყ-
ენებია. ორჯერ სცადა გამოსულიყო ტელევიზიით, ორჯერვე გამოსვლის საშუალება 
არ მისცეს. მოდით გავერკვიოთ, რატომ? დაე, ამხანაგებმა გვიპასუხონ.

ქიმია რომ გამოყენებულიყო, ხომ იქნებოდა უშუალო კონტაქტი ბევრ სამხედრო 
მოსამსახურესთან, ხალხში კი იყვნენ მილიციის, სახელმწიფო უშიშროების კომი-
ტეტის გადაცმული მუშაკები. მაგრამ დახმარებისათვის მიმართა სულ 19 კაცმა, 
გამაღიზიანებელი ტიპის მომწამვლელ ნივთიერებათა ზემოქმედების მსუბუქი 
ნაკვლევით.

კომენდანტის საათი – ეს პრინციპული საკითხია. ამ ტრაგედიის შემდეგ ქალაქში 
ვითარება იყო ძალიან რთული, ძალიან სერიოზული, აფეთქებადსაშიში, განუჭვრე-
ტელი შედეგებით. 19 საათზე შეიკრიბა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური 
კომიტეტის ბიურო. თბილისში უკვე ჩამოვიდნენ ამხანაგები შევარდნაძე და რაზუ-
მოვსკი. ჯარები, რომლებიც გვემატებოდნენ, მაშინვე იღებდნენ თავიანთ დაცვაში 
პროსპექტებს, ობიექტებს, ქუჩებს და მთლიანად ქალაქს, რათა დაემშვიდებინათ 
მოსახლეობა და არ ყოფილიყო განუჭვრეტელი მძიმე შედეგები.  მთლიანად მზად 
ვიყავით განგვეხორციელებინა კომენდანტის საათი და ქალაქში გამოგვეცხადებინა 
განსაკუთრებული წესები 23 საათისათვის.  20 საათზე გამიშვეს ბიუროდან, რათა 
ეს გამომეცხადებინა. მივედი ტელესტუდიაში. იქვე დავჯექი  კამერის წინ, მაგრამ 
მაინც გაუგებარი მიზეზების გამო  განცხადება გამოაქვეყნეს 22 საათსა და 50 
წუთზე. კომენდანტის საათის მოქმედების დაწყებამდე 10 წუთით ადრე. შეამოწმეთ, 
თუ შეიძლება, ტელესტუდიაში, რომელ საათზე, რა დროს ჩაიწერეს ჩემი გამოსვლა. 
მაგრამ რატომ გადასცეს იგი 22 საათსა და 50 წუთზე?

შემდეგ – ბავშვები. წერენ, როგორ იღებდნენ ყვავილებს, მაგრამ ყვავილებს 
იღებდნენ არა ბავშვები, არამედ ძირითადად გადაცმული მილიციელები და არც ერთი 
მათგანი არ დაშავებულა, როცა ყვავილები აიღეს მთავრობის სახლის მახლობლად 
პანაშვიდის შემდეგ.

უკვე ვუახლოვდები დასასრულს, ამხანაგებო. მივმართავ კომისიას, რომელიც 
ახლა მუშაობს და ვთხოვ, გაერკვეს, რა იყო 180 გრადუსით მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებების მიერ მოვლენების გაშუქების შემობრუნების მიზეზი?

მეორე. რატომ იყო, რომ გამოძიების დაწყებისთანავე მსხვერპლი უდნაშაულოდ 
გამოაცხადეს, მრავალი დღე-ღამის ანტისაბჭოურ თავყრილობას კი სახალხო სეირ-
ნობა უწოდეს?

მესამე. რატომ იყო, რომ გამოძიების დაწყებისთანავე რესპუბლიკისა და 
პარტიის ხელმძღვანელობას ჩამოაცილეს პირველი ადამიანები, დანიშნეს კი ახლები, 
რომლებმაც მაშინვე განაცხადეს, რომ ყველაფერი  მათ გარეშე წყდებოდა და მათ 
საერთოდ არაფერი იცოდნენ? მაგალითი. 22 აპრილს პარტიული და საბჭოთა მუშა-
კების თათბირზე თბილისში ახლად არჩეულმა საქართველოს კომპარტიის ცენტრა-
ლური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ამხანაგმა გუმბარიძემ (იგი აქ იმყოფება) 
განაცხადა, რომ ცენტრალური კომიტეტის ბიუროზე მოვლენების გამო გადაწყვე-
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ტილების მიღების დროს (შემდეგ სიტყვა-სიტყვით) გამოითქვა აზრი საჭიროების 
შემთხვევაში (ხაზს ვუსვამ – საჭიროების შემთხვევაში, გადაწყვეტილება კი ერთმნიშ-
ვნელოვანი იყო და პარტიული აქტივი მხოლოდ იმას უჭერდა მხარს, რომ ყველა 
ღონისძიება ამოწურულია, საჭიროა მხოლოდ ძალით მოქმედება, თორემ შედეგები 
შეიძლება მძიმე ყოფილიყო) შემოღებულიყო საგანგებო წესები. „მაგრამ არ შემიძლია 
არ აღვნიშნო, რომ ბიუროს წევრთა უმრავლესობამ, მათ შორის მეც, არ ვიცოდით ამ 
ღონისძიების კონკრეტული  განხორციელების გეგმა, დრო, ფორმები, საშუალებები. 
მიმაჩნდა და ახლაც მიმაჩნია, რომ ყოვლად დაუშვებელია და ვერაფრით ვერ გავა-
მართლებთ ასეთი მწვავე გადაწყვეტილების მიღებას ვიწრო წრეში. მინდა, რომ მე 
სწორად გამიგონ.” ეს სიტყვა-სიტყვით მოვიყვანე. ამ მოვლენების დროს კი ამხანაგ 
გუმბარიძეს ეკავა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდო-
მარის პოსტი და იყო ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს წევრი. მაშ, ვისთან უნდა 
იმუშაო, ვინ იტყვის აქ სიმართლეს? 

ყოფილი ხელმძღვანელები დუმან, ახლებმა ყველაფერზე უარი თქვეს. მასობ-
რივი ინფორმაციის საშუალებები სწრაფად გარდაიქმნენ და დაიწყეს ამბების დამა-
ხინჯება და ხალხის გამოთაყვანება.  და საბოლოო ანგარიშით გამოდის, რომ შინა-
განი ჯარები, საბჭოთა არმია საკუთარი ინიციატივით შეჭრილან მოედანზე, სადაც 
ლოცულობდნენ, გალობდნენ, ცეკვავდნენ და მოუწყვიათ ხოცვა-ჟლეტა, დარჩე-
ნილან მარტოხელანი, თანაც ბოროტმოქმედებთან. სად იყვნენ კანონის მსახურნი, 
რომლებიც ასე გულმოდგინედ სდებენ ბრალს სამხედრო მოსამსახურეებს უფლე-
ბების, კანონების, კონსტიტუციის დარღვევაში ამ ტრაგედიამდე (თუმცა უფრო 
სწორია ვუწოდოთ მას პროვოკაცია)? რა გააკეთეს აქ მსხდომმა საქართველოს 
სახალხო დეპუტატებმა იმისათვის, რომ არ დაეშვათ უკიდურესი ზომების მიღება 
და ამის შემდეგ სიმართლე მოეხსენებინათ ყრილობისათვის? წინადადებას ვაძლევ 
არჩეულ უმაღლეს საბჭოს, გაერკვეს მთლიანად, რა ხდება ჩვენს რესპუბლიკაში, 
საქართველოში.

ერთი წელია, რაც იქ სამხედრო ოლქის სარდალი ვარ. ზუსტად მაისში შესრულდა 
ერთი წელი, რაც იქ ჩავედი, უკვე ბობოქრობდა აზერბაიჯანი, სომხეთი, მთიანი ყარა-
ბახის ავტონომიური ოლქი. საქართველოში სიმშვიდე იყო, ყველა ხარობდა და ამაყ-
ობდა, რომ საქართველოში სიმშვიდე სუფევდა. და აი ერთი წლის მანძილზე ჩვენი 
ასეთი მუშაობის შედეგად საქართველო უკიდურესი ზომების მიღებას მოესწრო.

აი, კიდევ რას გეტყვით. ვახსენებთ ოცდაჩვიდმეტ წელს, ახლა  უფრო ჭირს, 
ვიდრე ოცდაჩვიდმეტ წელს. ახლა შეუძლიათ შენზე ილაპარაკონ ტელევიზიით, 
დაწერონ გაზეთებში, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს შეუძლიათ, როგორც 
მოესურვებათ გაგაქიაქონ, თავის მართლება კი არ შეგიძლია. იმისათვის, რომ ამ 
ტრაგედიის შემდეგ ჩემი ამომრჩევლებისთვის ღია წერილით მიმემართა, იძულებული 
გავხდი ეს ღია წერილი გამევრცელებინა, როგორც ომის წლებში მოწინააღმდეგის 
ტერიტორიაზე, ავიაციის, ვერტმფრენების დახმარებით. იქ კი, სადაც სამხედრო 
კომისარიატები ცდილობდნენ მის გაკვრას, ადგილობრივი მილიცია დადიოდა და 
გლეჯდა. აი, როგორი ვითარებაა საქართველოში, ამხანაგო დეპუტატებო.

უკანასკნელ ხანს საქართველოში ყველაზე ღვარძლიანი გაზეთია „მოლოდიოჟ 
გრუზიი”. მან გამოაქვეყნა ახალი პროვოკაციული პასკვილი, სადაც ცდილობს ყველა-
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ფერი გადააბრალოს ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. 
სხვათა შორის დარწმუნებული ვარ, პროვოკაცია სწორედ ამისთვის მზადდებოდა.

აი, ხელმიშვებულობის შედეგი: რესპუბლიკაში ერთი წლის მანძილზე პოლიტი-
კური ვითარება კრიზისამდე მიიყვანო, არ განახორციელო არავითარი ქმედითი ღონის-
ძიებანი, არ გამოიყენო მინიჭებული ძალაუფლება და შესაძლებლობანი, ხოლო თავი 
რომ დააღწიო პასუხისმგებლობას დანაშაულებრივი უმოქმედობისათვის, ჩაითრიო 
არმია და მთელი პასუხისმგებლობა დააკისრო ქვეყნის უმაღლეს პოლიტიკურ და 
სამხედრო ხელმძღვანელობას, ისიც ჩვენი ყრილობის წინ, თავად კი დღემდე უარს 
ამბობდე ყველაფერზე და აყალბებდე ყველაფერს, რაც მოხდა.

ვთხოვ უმაღლესი საბჭოს კომისიას გაერკვეს „მოლოდიოჟ გრუზიის” პროვოკა-
ციულ პუბლიკაციაში. და ჩემს გამოსვლას, ამხანაგებო, კვლავ ვამთავრებ სიტყვებით 
14 აპრილის „ზარია ვოსტოკადან”: ის, ვინც ელაციცებოდა, ორპირობდა, გართუ-
ლებებით ცდილობდა პოლიტიკური კაპიტალის შეძენას, ვინც სხვებთან ერთად 
უშუალოდ აგებს პასუხს მომხდარი ამბებისათვის, დღეს ყველაზე მეტად ხმაურობს, 
ცდილობს ყვირილით დაძლიოს თავისი შიში”.

ამას ვეღარაფერს დავუმატებ. მადლობას მოგახსენებთ.

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 1 ივნისი. გვ. 2.
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კონოსტუდია „ქართული ფილმის” დამდგმელი რეჟისორის, დეპუტატ 
ე. ნ. შენგელაიას გამოსვლა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე

თუ გახსოვთ, ყრილობის პირველ დღეს შემოგთავაზეთ გენახათ ვიდეოკასეტა, 
რომელსაც, ეტყობა, დღეს ნახავთ. ძალიან ვწუხვარ, რომ ეს კასეტა ვერ ნახეთ 
მანამდე, სანამ ამ საქმის განხილვას დაიწყებდით. იმიტომ, რომ დოკუმენტურად გადა-
ღებულ ფილმს შეეძლო თქვენთვის ძალიან სწორი ორიენტაცია მოეცა. მაგრამ ამას 
დღეს მოახერხებთ. და მაინც მოგიწოდებთ, ნუ აჩქარდებით, ნუ იჩქარებთ დასკვნების 
გამოტანას. მოგიწოდებთ, რომ დღეს შევქმნათ ნამდვილად სერიოზული კომისია. 
იმიტომ, რომ კომპეტენტური კომისიის დროს ყოველგვარი სიცრუე, როგორიც უნდა 
იყოს იგი, მოკლე იქნება. კომისია ყველა მიმართულებით შეისწავლის ამ პრობლემას 
და მოგახსენებთ ნამდვილ სიმართლეს.

გუშინ, საღამოს, როცა დადგა სამართლებრივი საკითხი, მიხეილ სერგის ძემ 
ტრიბუნაზე იურისტებს მოუხმო. ეს ლოგიკური იყო, ბუნებრივია, სწორიც. ამიტომ, 
ვფიქრობ, რომ კომისიაში, რომელიც იქმნება, უნდა შევიდნენ მაინც ადამიანები არა 
პრინციპით, როგორც ჩვენში ჩვეულებრივ ხდება: მუშა, კოლმეურნე, ინტელიგენცია 
და ა.შ., არამედ ადამიანები, რომლებიც პროფესიულად ყველაფერში ნამდვილად 
გაერკვევიან. ამიტომ წინადადება შემოგვაქვს, რომ ამ კომისიაში შევიდნენ ანატოლი 
ალექსანდრეს ძე სობჩაკი, ალექსანდრე მაქსიმეს ძე იაკოვლევი...

ადგილიდან (არ ისმის).
ე. ნ. შენგელაია: თუ თქვენ, ამხანაგო იაკოვლევ, არ შეგიძლიათ, მაშინ საჭიროა, 

რომ კომისიაში აუცილებლად შევიდეს ისეთივე დიდი კლასის სამართალმცოდნე, 
როგორიც იაკოვლევია.

წინადადება შემომაქვს კომისიის შემადგენლობაში შევიყვანოთ დეპუტატები 
ტოლპეჟნიკოვი, ლაურისტინი, იგნატოვიჩი. უაღრესად საჭიროა, რომ ამ კომისიაში 
იყვნენ იაგორ ვლადიმერის ძე იაკოვლევი და ბორის ლევის ძე ვასილიევი, რომლებიც 
უკვე 12 აპრილს იყვნენ თბილისში, და, როგორც იტყვიან, თავიანთი თვალით ნახეს 
ყველაფერი, რაც იქ ხდებოდა.

გარდა ამისა, ვფიქრობ, კომისიაში აუცილებლად შევიყვანოთ რამდენიმე დეპუ-
ტატი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს კომისიისაგან, რომლებიც ერთ თვეს 
მუშაობდნენ, ყველაფერი უკვე დაწვრილებით იციან და დაეხმარებიან კომისიას. ეს 
დეპუტატები არიან მარგველაშვილი და გამყრელიძე. და, ბოლოს, ვფიქრობ, რომ 
მეტად სწორი იქნება, თუ ამ კომისიას სათავეში ჩაუდგება სკკპ ცენტრალური კომი-
ტეტის პოლიტბიუროს წევრი, ცენტრალური კომიტეტის მდივანი ალექსანდრე ნიკო-
ლოზის ძე იაკოვლევი. (ტაში).

ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ რამდენიმე ხნის წინათ, თებერვალში, მაშინაც 
ძნელ და დაძაბულ დროს იგი თბილისში იყო და დაიკავა გარკვეული პოზიცია, გამო-
ვიდა ტელევიზიით და მისი გამოსვლა ყველა ფორმალმა და არაფორმალმა, მთელმა 
საზოგადოებრიობამ ძალიან კარგად აღიქვეს. ამიტომ სწორი იქნება, თუ იგი დაგვთან-
ხმდება უმეთაუროს ამ კომისიას.

მე არ ავყვებოდი არავითარ ემოციას იმიტომ, რომ ვინ როგორც მოკლეს, ვინ 
როგორც დაშავდა, ასახულია საექიმო-საგამოძიებო ექსპერტიზაში და არსებობს 
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ბევრი მასალა, რომლებიც ამ კომისიის ხელში გადავა.  კომისია არ უნდა დაელოდოს 
მომავალ ყრილობას და მოახსენოს უმაღლეს საბჭოს სიმართლე და გამოიტანოს პოლი-
ტიკური, მორალური და ზნეობრივი დასკვნები. ეს მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანი-
სათვის, ჩვენი შვილების, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი მომავლისათვის. გმადლობთ.

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 1 ივნისი. გვ. 2.
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დანართები გაზეთებიდან

დეპუტატ ჯ. ი. პატიაშვილის გამოსვლა სახალხო 
დეპუტატთა ყრილობაზე

პატივცემულო დეპუტატებო! ამ ტრიბუნიდან ვიტყვი მთელ ხელმისაწვდომ 
სიმართლეს თბილისში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ. იმას, რაც ვიცი, რადგან 
გამოსულმა ამხანაგებმა... ახლა არ მინდა დავუპირისპირო ერთი-მეორეს, მაგრამ 
სიტუაცია, როგორიც იყო, მოითხოვს განმარტებას, თუ რატომ მოხდა ეს ტრაგედია. 
მომხდარის შემდეგ ახლა ყველა ჭკვიანდება, ყველა გვიკარნახებს, ზოგიერთი თავს 
არიდებს პასუხისმგებლობას, ზოგიერთი გიტევს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. 
მთავარია ის, რომ მოხდა ტრაგედია, რომელიც შავ ლაქად დარჩება საქართველოს 
და ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში.

ამავე დროს მინდა დეპუტატებს ვუთხრა ის სიმართლე, რომ იყო ცდები, რათა 
სხვაგვარად, სხვა მიმართულებით წარემართათ მოვლენების გამოძიება. კომისიები 
მუშაობდნენ, მუშაობდა საკავშირო კომისია. სამწუხაროდ, გადაწყვეტილებანი შედე-
გების შესახებ არ ვიცი, მაგრამ სამინისტროთა ყველა წარმომადგენელი არსებითად 
ცდილობს თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას.  პირადად არ მომიხსნია და არც ვიხსნი 
პასუხისმგებლობას.

პირველ შენიშვნად, რომელიც მე მომცეს, როცა უკვე პირველ მდივნად აღარ 
ვმუშაობდი, და შენიშვნად კი არა, არამედ შეცდომად ჩაგვითვალეს ის, რომ ოპერ-
აციის ხელმძღვანელობა მივანდეთ სარდალს, გენერალ როდიონოვს. მინდა ამის 
თაობაზე ვთქვა, რომ რესპუბლიკის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს 
იგი არ დაუნიშნავს, ეს არ დაუვალებია. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც თავად გენერალ-
პოლკოვნიკი როდიონოვი და სსრ კავშირის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოად-
გილე არმიის გენერალი კოჩეტოვი მოვიდნენ ცენტრალურ კომიტეტში, ჩემთან 
და მითხრეს, რომ ხელმძღვანელობა დაკისრებული აქვს გენერალ როდიონოვს. მე 
ვიცოდი, რომ ამ კითხვას დამისვამდით. სამწუხაროდ, მაშინ ეს კითხვა არ დამისვამს, 
დღეს კი ვსვამ მას...

სინამდვილეში მოვლენები ასეთნაირად ვითარდებოდა. რესპუბლიკასა და კონკრე-
ტულად თბილისში სიტუაცია რთული იყო. ამ საკითხებზე მოვახსენე ცენტრალურ 
კომიტეტს, ცენტრალური კომიტეტის მდივნებს, ამხანაგ რაზუმოვსკის და ამხანაგ 
ჩებრიკოვს კი ვაცნობე, რომ თბილისში უსანქციო მიტინგზე რთული ვითარება 
რამდენიმე დღეა გრძელდება. მაგრამ ამავე დროს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბ-
ლიკაშიც შეგვექმნა რთული სიტუაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ავტონომიური 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელებმა მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირე რესპუბლიკის 
შექმნის, საქართველოდან გამოსვლის შესახებ. ამიტომ მთელი ძალები, რომლებიც 
გვყავდა ჩვენ, დედაქალაქსა და საქართველოში, გადავიყვანეთ აფხაზეთში, რათა 
თავიდან აგვეცილებინა შესაძლო ეროვნებათაშორისი შეტაკებანი, არადა, როგორც 
უკვე ვთქვი, ასეთი საშიშროება იყო.

7 აპრილს ბიუროს დაწყების წინ დამირეკა თავდაცვის მინისტრმა არმიის გენე-
რალმა იაზოვმა და მაცნობა, რომ 15-20 წუთის შემდეგ ცენტრალურ კომიტეტში 
მოვიდოდნენ მინისტრის პირველი მოადგილე, არმიის გენერალი კოჩეტოვი, რესპუბ-
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ლიკაში მისი ყოფნის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი, და გენერალ-პოლკოვნიკი როდი-
ონოვი, რომელიც ჩვენი ცნობების თანახმად, სომხეთში უნდა ყოფილიყო. იმავე 7 
აპრილს რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდო-
მარე გუმბარიძემ შემატყობინა, რომ ესაუბრა ცენტრს და თბილისში ჩამოდის სახელ-
მწიფო უშიშროების კომიტეტის ჯარების რაზმი. ბიუროზე სამხედროებთან ერთად 
განვიხილეთ სიტუაცია და მივიღეთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ქალაქში წესრიგის 
დასამყარებლად გვჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებითი ძალები, 
რაც ოფიციალურად შიფროგრამით ვაცნობეთ კიდეც სკკპ ცენტრალურ კომიტეტს.

მეორე დღეს, 8 აპრილს, მოვიდნენ ამხანაგები კოჩეტოვი და როდიონოვი და ამ 
უკანასკნელმა განაცხადა, რომ მას დაკისრებული აქვს მთელი ჯარების ხელმძღვანე-
ლობა, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან. რვა აპრილსვე მოეწყო 
რესპუბლიკის პარტიული აქტივის სხდომა, რაზეც აქ ილაპარაკა გენერალმა როდი-
ონოვმა, ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს და თავდაცვის საბჭოს სხდომა.

თავის გამოსვლაში მიხეილ სერგის ძემ ახსენა, რომ იყო ასეთი დავალება 
თუ ზარი. დიახ, იყო საუბარი ამხანაგ შევარდნაძესთან და ამ საკითხთან დაკავში-
რებით. რაც შეეხება ამხანაგ შევარდნაძისა და ამხანაგ რაზუმოვსკის ჩამოსვლას, 
უნდა ვთქვა, რომ მათი ჩამოსვლა იმხანად მიზანშეუწონლად ჩავთვალე, იმის გამო, 
რომ მდგომარეობა უკვე სტაბილური ხდებოდა. ერთადერთი ამოცანა იყო გაგვეთა-
ვისუფლებინა მთავრობის სახლისწინა მოედანი, ამ ოპერაციის დამთავრების დროს, 
როგორც ამხანაგები გვპირდებოდნენ, არავითარი გართულება მოსალოდნელი არ 
იყო. როცა იხილებოდა რესპუბლიკაში შექმნილი ვითარების საკითხი ჩვენს აქტივზე  
და მივიღეთ რესპუბლიკაში ვითარების სტაბილიზაციის, მათ შორის, როგორც უკვე 
ვთქვი, მილიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარებისა და ამიერკავკასიის 
სამხედრო ოლქის ქვეგანაყოფების დახმარებით მთავრობის სახლის წინ მოედნის 
განთავისუფლების ღონისძიებათა გეგმა. და აი, ამის შემდეგ ბიუროზე დავამტკიცეთ 
ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალი გენერალ-პოლკოვნიკი როდიონოვი ოპერ-
აციის ხელმძღვანელად. სამწუხაროდ, ვიმეორებ, რომ ეს იყო 8 აპრილს დილით. ამხანა-
გები კოჩეტოვი და როდიონოვი (ისინი აქ გვესწრებიან) შემოვიდნენ და მითხრეს, რომ 
ამხანაგ როდიონოვს დაკისრებული აქვს ჯარების ხელმძღვანელობა, და ბიუროზე, 
აქტივის შემდეგ, დავამტკიცეთ გადაწყვეტილება ორ პუნქტად: განთავისუფლდეს 
მთავრობის სახლის წინ მოედანი და ხელმძღვანელობა დაეკისროს ამხანაგ როდი-
ონოვს. 

სამწუხაროდ, რესპუბლიკის აქტივის სხდომის დროს, როგორც აქ ახსენეს, 
სამხედროებმა დღისით მოედანზე, სადაც მიტინგი მიმდინარეობდა, გაატარეს ჯავშან-
ტრანსპორტიორები, ამას უკურეაქცა მოჰყვა და  8 აპრილს ღამით მოედანზე დარჩა, 
როგორც ითქვა, რამდენიმე ათასი კაცი. ბიუროსა და თავდაცვის საბჭოს სხდომაზე 
8 აპრილს... აქვე შემიძლია მოვიყვანო საოქმო ჩანაწერი, სამწუხაროდ, იგი გაფორმე-
ბული არ არის,  იმიტომ, რომ როცა კომისია გვეკითხება, რატომ არ არის ყველა ეს 
დოკუმენტი გაფორმებულიო, იძულებული ვარ ვუპასუხო, რომ მაშინ ოქმებისათვის 
არ გვეცალა. არის ოქმის ჩანაწერები, რომლებსაც იწერდა გენერალი, რომელიც 
თავდაცვის საბჭოს მდივანია, სადაც არის დაპირება, რომ მთავრობის სახლის წინ 
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მოედანს გაათავისუფლებდნენ ისე, რომ არაფერს დაუშავებდნენ მომიტინგეებს, ესე 
იგი ჯარები შეიარაღებული იქნებოდნენ მხოლოდ ფარებით და ხელკეტებით. ხაზს 
ვუსვამ, ეს თავიდანვე იყო დათქმული, რომ ჯარები – და არა მარტო ჯარები, არამედ 
მილიციაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაზმებიც შეიარაღებული იქნებოდნენ 
მხოლოდ ფარებითა და ხელკეტებით.

ამის შემდეგ სარდლის ხელმძღვანელობით შედგა ოპერაციის გეგმა სსრ კავშირის 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ჩვენთან 
რესპუბლიკაში იმყოფებოდნენ. ოპერაციის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე 
დამიკავშირდა და ადგილიდან, მოედნიდან მომახსენა მზადყოფნის შესახებ. ინფორ-
მაცია კი ისეთი გვქონდა, რომ იქ ბევრი ხალხი იყო. იგორ ნიკოლოზის ძეს შეუძლია 
დაადასტუროს, რომ მაშინვე ვკითხე: „იქნებ, რამდენიმე ხნით ოპერაცია გადავდოთ-
მეთქი!” მან მტკიცედ მითხრა, რომ ადგილზეა და დამარწმუნა, არავითარი სირთულე 
არ იქნებაო. დიდად სამწუხაროა, რომ იმის ნაცვლად, როგორც ეს ნათქვამი იყო, 
უსანქციო მიტინგი გაეფანტათ, დემონსტრანტებს ალყა შემოარტყეს და სასტიკად 
დაარბიეს. მოედნის განთავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების შესრულების 
ნაცვლად – ეს ყველაზე მთავარი საკითხია და იმ დეპუტატებმა, რომლებიც თბილისში 
იყვნენ, იციან: მოედანი არც ისე დიდია, მაგრამ მთავარი ამოცანა იყო მთავრობის 
სახლის წინ მოედნის განთავისუფლება, ჯარები კი, სამწუხაროდ, ამის შემდეგ 
ხალხს დასდევდნენ მთელ რუსთაველის პროსპექტზე. ამას ნახავთ. იჭრებოდნენ 
სახლებშიც. ზოგი სასტუმრო „ივერიის” მახლობლად მოკლეს (იგი მოედნიდან 800 
მეტრიდან კილომეტრამდე მანძილზეა), ან სერიოზული ტრავმები მიაყენეს. 3 ათასზე 
მეტი კაცი მოიწამლა, როცა დილის 5 საათზე მაცნობეს, რომ ორი კაცი დაიღუპა, 
შევკრიბე ბიურო – ბიუროს ზოგიერთი წევრი აქ გვესწრება, ისინი დეპუტატები 
არიან – და გადავდექი, რადგან მიმაჩნდა, რომ უფლება არ მქონდა კვლავ მემეთაურა 
პარტიული ორგანიზაციისათვის. იმ მომენტში აზრად არ მომსვლია, რომ გამოყენე-
ბული იყო ხელბარები და ქიმიური მომწამვლელი ნოვთიერებები, თორემ, პირდაპირ, 
გულწრფელად ვაცხადებ, არავითარ შემთხვევაში არ გადავდგებოდი. იქნებ, იქნებ 
კი არა, ნამდვილად, ამის შემდეგ უფრო მეტად დავისჯებოდი, მაგრამ არავითარ 
შემთხვევაში არ გადავდგებოდი, რადგან ყოველივე ეს ყველა ჩვენგანისათვის დიდი 
ტრავმა იყო. ამის შემდეგ პრაქტიკულად გადავდექი თანამდებობიდან. მაგრამ უკვე 
9 აპრილს ჩამოვიდნენ ამხანაგები შევარდნაძე და რაზუმოვსკი... 

ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. ამხანაგებო, აქ გამოსვლა მეტად აღარ მომიწევს, ამიტომ 

დამამთავრებინეთ, რამდენიმე სიტყვაღა დამრჩა.
ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. რა ხასიათზე მეკითხებით?
ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. გესაუბრეთ შედეგებზე, მიტინგზე, თქვენ ნახავთ...
ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. კონკრეტულად ვამბობ: როცა დილით შემატყობინეს, რომ 

ორი ადამიანი მოუკლავთ და გამოუყენებიათ ხელბარები, ამხანაგი როდიონოვი კატე-
გორიულად უარყოფდა ამას. არავითარი ხელბარები არ ყოფილა და არ გამოგვიყე-
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ნებიაო. სამწუხაროდ, რესპუბლიკაში პოლიტბიუროს წევრთა ჩამოსვლის შემდეგაც 
ამხანაგები არ აღიარებდნენ. მხოლოდ მესამე დღეს აღიარეს, რომ  ხელბარები გამო-
იყენეს. გაზების შესახებ კი მოგვიანებით იყო, აპრილის დამლევს. ამ ინფორმაციის 
მისაღებად, როგორც აქ თქვენ გაცნობეს, მოვიწვიეთ მოსკოვის, ლენინგრადის და 
საზღვარგარეთის თვალსაჩინო ტოქსიკოლოგები. 

ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. ვამბობ, მიტინგი, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობდა, 

ასეთივე მიტინგები იმართება აქაც, ყველგან. ამიტომ...
(ხმაური დარბაზში)
ჯ. ი. პატიაშვილი. ამხანაგებო, საქმე სხვა რამეს ეხება...
ხმა ადგილიდან. რატომ არ მიმართეთ ხალხს? .. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. აგიხსნით და ვამბობ, ბრალი მიმიძღვის იმიტომ, რომ ცენტრა-

ლური კომიტეტის ბიურო, პირადად მე, რაც შეგვეძლო, იმას ვაკეთებდით, რაც ვერ 
შევძელით – სწორედ ამისათვის დავისაჯეთ და დავისჯები  ჩემი დანაშაულისათვის. 
მაგრამ ამხანაგებო, საქმე ის არის, რომ...

ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
ჯ. ი. პატიაშვილი. ამიტომაც ვკისრულობ პირად პასუხისმგებლობას, ვიკისრე 

ეს პასუხისმგებლობა, როგორც პირველმა მდივანმა. არავის არ ვადანაშაულებ, 
არავის ბრალს არ ვდებ, იმას ვამბობ, რომ სწორად არ განხორციელდა ოპერაცია, 
რომ მცდარი იყო ინფორმაცია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოეყენებ-
ინათ ხელბარები, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ეხმარათ გაზები, ქიმიური ნივთი-
ერებები. აი, ამაზეა ლაპარაკი.  (ხმაური დარბაზში).

ხმები დარბაზიდან. (არ ისმის).
რ. ნ. ნიშანოვი. ამხანაგებო, ამხანაგებო, ერთი წუთით.
ჯ. ი. პატიაშვილი. ასეთია ტრაგიკული ამბავი...
(ხმაური დარბაზში.)
სწორი არ იყო, რომ „ვრემიას” პროგრამით გადაიცა, თითქოს სარდალი უარს 

ამბობდა... ამას წერდნენ, დიახ, ამიტომ  ჩვენი პრესა ყოველთვის მართალს არ წერს. 
არავითარ შემთხვევაში... პირდაპირ ვამბობ, აქ ითქვა, ეს ჯარების საქმე არ არისო, 
ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარები, და ამის 
შემდეგ... (ხმაური დარბაზში). კვლავ ვამბობ: როგორც ამხანაგმა როდიონოვმა 
თქვა ტელევიზიით გამოსვლისას, რომ იგი იყო... (ხმაური დარბაზში).

რ. ნ. ნიშანოვი. ჯუმბერ ილიას ძევ, დაამთავრეთ, თუ შეიძლება...
ჯ. ი.  პატიაშვილი. ასეთია ტრაგიკული ისტორია და შეუძლებელია განისაზღვ-

როს მასშტაბი უდიდესი პოლიტიკურ-ზნეობრივი... 
ხმა დარბაზიდან. შეკითხვა მაქვს. თქვენ სად იყავით ამ  დროს?
ჯ. ი. პატიაშვილი. ამ დროს კავშირი მქონდა სარდალთან და ვიმყოფებოდი 

ჩემს კაბინეტში (ხმაური დარბაზში).
მეც მაქვს შეკითხვები, ამხანაგებო. კონკრეტულად უნდა მოვკითხოთ იმათ, 

ვინც გასცა ბრძანება გამოეყენებინათ მესანგრეთა ხელბარები და მომწამვლელი 
ნივთიერებები. 
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მე ხომ მომკითხეთ, სწორია?  სწორია, ვეთანხმები ამას. და როგორი იყო 
გადაწყვეტილება სისასტიკის ხარისხის შესახებ, რომელსაც მოსახლეობის წინა-
აღმდეგ მიმართეს...

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 1 ივნისი. გვ. 3.

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის აფხაზეთის დ. ი. გულიას სახელობის ენის, ლიტერატურისა 
და ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის, დეპუტატ ვ. გ. არძინბას 

გამოსვლა სახალხო დეპუტატთა ყრილობაზე

პატივცემულო ამხანაგო დეპუტატებო! ალბათ საჭირო არ არის იმ გარემოების 
დასაბუთება, რომ ჩვენი დიადი სამშობლოს თითოეული ხალხის მომავალი დამოკიდე-
ბულია ქვეყნის მთელი რიგი საერთო პრობლემების გადაჭრაზე, რადგან ამ ერთიანი 
მთელის ყველა ნაწილი ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთმანეთზე დამოკიდე-
ბულია. შეიძლება გამოვყოთ მთელი რიგი ისეთი საკითხები, რომელთა შორის, მე 
მგონი, განსაკუთრებით მნიშვნელობა ექნება სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნას, 
ამასთანავე ვერაფრით ვერ დავეთანხმები მტკიცებებს, ჩვენს ყრილობაზეც რომ 
გაისმა, რომელთა თანახმად საერთო-სახელმწიფო ინტერესებისათვის გვერდზე უნდა 
გადავდოთ ცალკეული რეგიონების პრობლემები. აქაოდა, ეს საკითხი მოიცდისო.

საერთო-სახელმწიფო ამოცანების გადაწყვეტა შეუძლებელია ქვეყნის ყველა 
რეგიონის პრობლემებისა და ინტერესების გაუთვალისწინებლად, მიუხედავად იმისა, 
თუ სად მდებარეობენ ისინი. ყურადღებას იმიტომ მივაპყრობ ამ პრობლემას, რომ ამ 
დარბაზში გაისმა მხოლოდ რამდენიმე გამოსვლა, რომლებიც ეხებოდა მცირე, უფრო 
ზუსტად მცირერიცხოვანი ხალხების პრობლემებს. ძირითადად აქ ლაპარაკი იყო 
მოკავშირე რესპუბლიკებზე, ცენტრთან მათი ურთიერთობის გარდაქმნასა და მათი 
უფლებების გაფართოებაზე. ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ ითქვას ის, რომ 
მოკავშირე რესპუბლიკების, „ძლიერი მოკავშირე რესპუბლიკების” შესაძლო მეტი 
სუვერენიტეტის იდეა, მე მგონი, იწვევს იმ ყველა ხალხის გარკვეულ შეშფოთებას, 
რომლებიც ვერ მოხვდნენ 15 „ძლიერის” რიცხვში, რომელთა საერთო რაოდენობაც 
კი ამ დარბაზში 65-ია. მთლიანად კი ქვეყანაში ისინი უფრო მეტი არიან. მათ ნაწილს 
აქვს თავისი ეროვნულ-სახელმწიფო წყობილების ფორმები, სხვები კი მოკლებული 
არიან ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის ყოველგვარ ფორმებს. უფრო მეტიც, 
წარმოიშვა უამრავი პრობლემა თავისი ეროვნული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ 
მცხოვრები სხვა ეროვნების მოსახლეობისათვის. აქედან გამომდინარეობს, რომ 
ეროვნებათაშორის ურთიერთობათა გარდაქმნამ უნდა მოიცვას პრობლემების 
მთელი კომპლექსი. თორემ გარდაუვალი იქნება სერიოზული გართულებანი,  მწვავე 
კონფლიქტები ეროვნულ ნიადაგზე. მოქმედი კონსტიტუციით გათვალისწინებული 
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ავტონომიური რესპუბლიკის სამართლებრივი სტატუსი იწვევს ფაქტობრივ ეროვნულ 
არათანასწორუფლებიანობასა და არათანასწორობას. ხალხების რანგებად ასეთი 
დაყოფა სტალინიზმის, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური სისტემის პირდა-
პირი „მემკვიდრეობაა”, რომელიც ფაქტობრივად იწვევს უნიტარიზაციას, რაც განსა-
კუთრებით აისახა ავტონომიებზე. ეს მდგომარეობა შეიძლება ცხადვყოთ აფხაზი 
ხალხის საბჭოთა სახელმწიფოებრიობის, ისევე როგორც სხვა ავტონომიების, განვი-
თარების მაგალითით.

საბჭოთა ხელისუფლება აფხაზეთში დამყარდა 1921 წლის 4 მარტს. გამოცხადდა 
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა აფხაზეთში. სტალინის ზეგავლენით 1921 
წლის დეკემბერში საბჭოთა სოციალისტურმა რესპუბლიკა აფხაზეთმა სამოკავშირეო 
ხელშეკრულება დადო საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასთან, 
რომელიც შენარჩუნებული იყო 1931 წლამდე. სამართლებრივი თვალსაზრისით 
ეს კავშირი ნიშნავდა ორივე რესპუბლკის თანასწორუფლებიანობასა და სუვერენი-
ტეტზე დამყარებული ფედერაციის შექმნას. მაგალითად, აფხაზეთის კონსტიტუ-
ციის მე-4 მუხლში ნათქვამი იყო: „სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკა აფხაზეთი 
ახორციელებს სახელმწიფო ხელისუფლებას თავის ტერიტორიაზე დამოუკიდებლად, 
რადგან ეს ხელისუფლება შეზღუდული არ არის სახელშეკრულებო ურთიერთობით 
საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკასთან და ამიერკავკასიის სოცი-
ალისტური ფედერაციული საბჭოთა რესპუბლიკისა და საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციებით”, ეს სუვერენიტეტი ვლინდება აგრეთვე 
საკუთარი გერბისა და ალმის, მთელი რიგი კოდექსებისა და საკანონმდებლო აქტების 
არსებობით. მაგრამ სინამდვილეში ეს ხელშეკრულება გახდა აფხაზეთის სუვერენი-
ტეტის ლიკვიდაციის დასაწყისი.

1931 წელს ხელშეკრულებით აფხაზეთი ახლა უკვე გარდაიქმნა ავტონომიურ 
რესპუბლიკად საქართველოს სს რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ამრიგად, აფხაზეთი 
ლამის ერთადერთი რესპუბლიკაა, რომლის პოლიტიკური სტატუსი იცვლებოდა 
სტალინის ნებით არა აღმავალი, არამედ დაღმავალი ხაზით.

დღეს ჩვენ ბევრი რამ ვიცით პიროვნების კულტის წლებში საბჭოთა ადამი-
ანების, მთელი ხალხების წინააღმდეგ მასობრივი რეპრესიების შესახებ. აფხაზი 
ხალხის ისტორიაში 1937-1953 წლები გახდა პერიოდი, როცა იდგა ხალხის, როგორც 
ასეთის, ლიკვიდაციის საკითხი. იმას, რომ ისმებოდა და წყდებოდა სწორედ ეს 
ამოცანა, მოწმობს აფხაზთა მიმართ რეპრესიული აქციების მთელი ერთობლიობა. 
უმეთაუროდ დარჩა ერი, მოსპეს აფხაზეთის ყველა უთვალსაჩინოესი სახელმწიფო 
და პარტიული ლიდერი და პრაქტიკულად მთელი ის-ის იყო შობილი ინტელიგენცია. 
მასობრივ რეპრესიებს განიცდიდა გლეხობა. 1940 წლიდან აფხაზ ხალხს აღარ უწოდ-
ებდნენ „აფხაზ ხალხს”. 1941 წლიდან შეწყდა რადიოგადაცემები აფხაზურ ენაზე. 
1945-1946 წლებში დაიხურა აფხაზური სკოლები და მასწავლებლები სკოლების 
გარეთ აღმოჩნდნენ.

აფხაზები პრაქტიკულად აღარ იყვნენ ხელმძღვანელ პარტიულ და საბჭოთა 
ორგანოებში. დაიწყო მასობრივი, ძალადობრივი გადმოსახლება აფხაზეთში. გადასახ-
ლებაზე იხარჯებოდა უზარმაზარი სახსრები, იგი მძიმე 1941-1942 წლებშიც კი არ 
შეწყვეტილა. აფხაზეთიდან გაასახლეს ბერძნები, თურქები და სხვა ხალხები, და მათი 
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სახლები გადაეცათ საქართველოს რაიონებიდან გადმოსახლებულებს. ასეთი ხელოვ-
ნური მატების ხარჯზე აფხაზები უმცირესობაში აღმოჩნდნენ თავიანთ უძველეს 
სამშობლოში. რეპრესიები განიცადა აფხაზეთში დასახლებული პუნქტების ოდინ-
დელმა სახელწოდებებმა. მარტო 1948 წლიდან 1951 წლამდე, შესაბამის ყაიდაზე, 
შეცვალეს 147 სახელწოდება. იმ დროის პოლიტიკის არსზე ედუარდ ამბროსის ძე 
შევარდნაძე, როცა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი 
მდივანი იყო, ამბობდა: „პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ წარსულში თქვენთვის ცნობილ 
პერიოდში აფხაზი ხალხის მიმართ ხორციელდებოდა პოლიტიკა, რომელსაც პრაქტი-
კულად უნდა ვუწოდოთ შოვინისტური, მოდით თავისი სახელები დავარქვათ საგნებს, 
რომელიც ძირფესვიანად ეწინააღმდეგებოდა როგორც ქართველი ხალხის ინტე-
რესებს, ისე აფხაზი ხალხის ინტერესებსაც, საბჭოთა ხალხების  ლენინური მეგობ-
რობის განმტკიცების ინტერესებს”.

ამასთანავე, პარტიის XX ყრილობაზე „პიროვნების კულტის” ოფიციალურ 
დაგმობას არ მოჰყოლია სტალინიზმის „მემკვიდრეობის” ლიკვიდაცია. ეს „მემკვიდ-
რეობა” დღემდე იჩენს თავს. აფხაზი ხალხისადმი დამოკიდებულების ეროვნული 
პოლიტიკის სფეროში სერიოზული დარღვევები აღინიშნა კოლექტიურ და პირად 
წერილებში, რომლებითაც ცენტრალურ პარტიულ და საბჭოთა ორგანოებს მიმართეს 
აფხაზი ხალხის სხვადასხვა ფენის – ინტელიგენციის, მუშათა კლასის და გლეხების 
წარმომადგენლებმა 1947, 1957, 1978, 1988 წლებში.

ამგვარ მიმართვათა შემდეგ პირველ ხანებში მიღებული იყო ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში შექმნილი მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთგვარი ღონისძიებანი, 
მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ კვლავ შეიმჩნეოდა დაბრუნება  იმ სიტუაციისაკენ, 
რომლის გამო საჩივრებით მიმართავდნენ აფხაზი ხალხის წარმომადგენლები.

განსაკუთრებით გართულდა სიტუაცია 1988 წლის დამლევს. თბილისში გა-
მართულ მიტინგებზე გაისმოდა მოწოდებანი ისედაც შეკვეცილი აფხაზეთის ავტო-
ნომიის ლიკვიდაციის შესახებ. ერთ-ერთმა არაფორმალურმა საზოგადოებამ შეიმ-
უშავა აფხაზი ხალხისა და მისი კულტურული ინსტიტუტების წინააღმდეგ ბრძოლის 
სპეციალური პროგრამა. საგულისხმოა, რომ ეს საზოგადოება, რომლის წევრები 
თავიანთ თავს დემოკრატიის ქომაგებად თვლიან, თავიანთ შედგენილ პროგრამაში  
აცხადებენ, რომ „1936-1954 წლებში შეწყდა სეპარატისტთა ბატონობა და აფსუათა 
(ასე უწოდებენ ისინი აფხაზებს – ავტ.) ძალმომრეობა აფხაზეთის ასს რესპუბლი-
კაში მცხოვრები სხვა ერების მიმართ”. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ „დემოკრატთა” 
თვალსაზრისით, საუკეთესო იყო ის წლები, როცა მიმდინარეობდა აფხაზი ხალხის 
მოსპობა. აფხაზეთში ჩამოდიოდნენ „დემოკრატთა” წარმომადგენლები, რომლებიც 
აღვივებდნენ ანტიაფხაზურ განწყობილებებს ადგილობრივ ქართველ მოსახლე-
ობაში. მათ შეძლეს უკვე შარშან დეკემბერში მოეწყოთ უსანქციო მიტინგი ქალაქ 
სოხუმში, დემონსტრაციები ქალაქში.

სერიოზულად შეაწუხა არა მარტო აფხაზები, არამედ რესპუბლიკის სხვა 
მცხოვრებნიც ქართული ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პროექტის 
მომზადებამ და განხილვამ, რომელშიც აღძრულია საკითხი ყველა დაწესებულების 
ერთადერთ ოფიციალურ ენად ქართული ენის გამოყენების შესახებ, რესპუბლიკის 
ყოველი მცხოვრების მიერ მისი სავალდებულო შესწავლის შესახებ. ამან კიდევ 
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ერთხელ გაართულა მოუშუშებელი ჭრილობები, გაგვახსენა აფხაზი ხალხის ისტო-
რიის უხეში დამახინჯებანი, აფხაზეთის ავტონომიის შელახული უფლებები.

აფხაზეთის საზოგადოებრიობის განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია იმან, 
რომ ასეთ მოქმედებას ჯეროვანი პრინციპული შეფასება არ მიუღია მოკავშირე 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მხრივ.

ყოველივე ეს ერთად აღებული გახდა მიზეზი, რომ 1989 წლის 18 მარტს სოფელ 
ლიხნში ისტორიულ მოედანზე, სადაც ძველთაგანვე წყდებოდა ხალხის ბედისათვის 
დიდმნიშვნელოვანი საკითხები, მოეწყო სანქცირებული მიტინგი, რომელმაც მიიღო 
მიმართვა სკკპ ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივნის, სსრ კავშირის 
მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარისა და მთელი რიგი სამეცნიერო დაწესებულებე-
ბისადმი. მიმართვას ხელი მოაწერა 32 ათასამდე კაცმა, მათ შორის მთელი რიგი 
უმაღლესი პარტიული და საბჭოთა ორგანოების ხელმძღვანელებმა, აფხაზური 
ეროვნების ყველა დეპუტატმა. მიმართვას ხელი მოაწერეს აგრეთვე 5 ათასზე მეტმა 
რუსმა, სომეხმა, ბერძენმა, ქართველმა, აგრეთვე სხვა ხალხთა წარმომადგენლებმა. 
მიმართვაში გამოთქმულია თხოვნა აღდგეს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის 
სტატუსი, რომელიც ჰქონდა აფხაზეთს 1921 წელს, ვ. ი. ლენინის სიცოცხლეში.

მტკიცებათა საწინააღმდეგოდ ეს ნიშნავს არა გამოსვლას, არამედ „ხელშეკრუ-
ლებითი აფხაზეთის” სტატუსის აღდგენას. ასეთი სტატუსი აფხაზეთის საბჭოთა 
სოციალისტურ რესპუბლიკასა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბ-
ლიკას შორის 1921 წლის ხელშეკრულების თანახმად შესაძლებლობას აძლევდა 
აფხაზეთს დამოუკიდებლად გადაეწყვიტა თავისი ბედი სსრ კავშირიდან სხვა მოკავ-
შირე რესპუბლიკის გამოსვლის საკითხის დადგომის შემთხვევაში, რადგან აფხაზ 
ხალხს სსრ კავშირში ყოფნა მიაჩნია თავისი ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუ-
ნების ერთადერთ შესაძლო საშუალებად. (ტაში).

ჩემი აზრით, სამოკავშირეო ხელშეკრულების ეს გამოცდილება შეიძლება გამო-
ყენებული იყოს იმ ნორმატიული აქტების შემუშავებისას, რომლებიც აწესრიგებენ 
სხვა ავტონომიურ ფორმირებათა ურთიერთობას გარკვეულ რესპუბლიკებთან, 
რომლებშიც ისინი შედიან.

მიმართვის არსი ის იყო, რომ რესპუბლიკის უფლებათა გაფართოება აფხაზეთის 
ასს რესპუბლიკის მთელი მრავალეროვანი მოსახლეობის ინტერესებისათვის უპირ-
ატესობებს არ უქმნის რომელიმე ხალხს. მიმართვა არავითარ შემთხვევაში არ არის 
ქართველი ხალხის საწინააღმდეგო, რომელთანაც გვსურს შემდგომშიც მშვიდობითა 
და მეგობრობით ვიცხოვროთ.

შეფასება, რომელიც 1989 წლის 29 მარტს საქართველოს  სსრ უმაღლესი საბჭოს 
ტრიბუნიდან მიეცა ამ მიმართვას, როგორც პარტიის XXVII ყრილობის გადაწყვეტი-
ლებათა და XIX საკავშირო პარტკონფერენციის დებულებათა საწინააღმდეგო, აბსო-
ლუტურად არამართლზომიერია. გამოდის, რომ აფხაზ ხალხს არ ჰქონია თავისი 
აზრის გამოთქმის კანონიერი უფლება, ხოლო მოკავშირე რესპუბლიკის ორგანო-
ებმა აფხაზეთის ავტონომიის ბედი გადაწყვიტეს ეროვნებათაშორისი ურთიერთო-
ბისადმი მიძღვნილი სკკპ ცენტრალური კომიტეტის პლენუმამდე დიდი ხნით ადრე. 
მოკავშირე რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის შეფასებამ ხელი შეუწყო იმ კამპანიის 
კიდევ მეტად გაღვივებას, რომლებიც დღემდე არ ცხრება, რასაც მოწმობს, კერძოდ, 
ყრილობის მუშაობის დღეებშიც კი პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები.
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ტრაგიკული ამბების შემდეგ თბილისში ჩასულ ხელმძღვანელობასთან შეხვედ-
რებზე ქართველი ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა სცადეს „ლიხნის მიმართვა” 
წარმოედგინათ მომხდარის მიზეზად, თუმცა თბილისის ამბებს სხვა მიზეზები 
ჰქონდა და სხვა მიზნებს ისახავდა. ჩვენ ძალიან ვწუხვართ თბილისში მომხდარი 
ტრაგედიის გამო, ღრმად თანავუგრძნობთ და მიგვაჩნია, რომ ეს ამბები ყოველმხრივ 
და სრულად უნდა იყოს გამოძიებული და დამნაშავეებს ჯეროვნად უნდა მიეზღოთ. 
1988 წლის 26 მაისს აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში აღინიშნა ქართული სახელმწი-
ფოებრიობის აღდგენის დღე. ისტორიკოსთა საქმეა ქართველი  ერის ცხოვრებაში 
ამ მოვლენის მნიშვნელობის შეფასება. ამავე დროს აფხაზი ხალხის ისტორიაში ეს 
ამბები უკავშირდება სახელმწიფოებრიობას, რომელმაც 1918 წელს სისხლში ჩაახშო 
აფხაზეთის ბოლშევიკური კომუნა, ხოლო შემდგომში განახორციელა ტერორი 
აფხაზეთის სოფლებში. ამ დღესასწაულობამ ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზი 
და ქართველი მოსახლეობა შეტაკების ზღვარზე მიიყვანა. მრავალრიცხოვანი დეპე-
შების, სატელეფონო და სხვა ცნობების თანახმად, რომლებიც მივიღეთ და კვლავ 
მოგვდის, სიტუაცია აფხაზეთში დღემდე ძალიან საგანგაშოა. თუ სასწრაფოდ არ 
განხორციელდა ღონისძიებანი, შეიძლება გამოუსწორებელი რამ მოხდეს.

სამწუხაროდ, სკკპ ცენტრალური კომიტეტი და სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭო 
დუმან აფხაზეთის ასს რესპუბლიკიდან დეპუტატთა ჯგუფის მიერ ამა წლის 25 მაისს 
შეკითხვის წესით დაყენებული საკითხის მიუხედავად. ჩვენ დაბეჯითებით ვთხოვთ 
სსრ კავშირის ყველა სახალხო დეპუტატს მხარი დაუჭირონ  ჩვენს წინადადებას – 
შეიქმნას სპეციალური კომისია სახალხო დეპუტატთაგან აფხაზეთში ეროვნებათაშო-
რისი ურთიერთობების სფეროში საქმის ვითარების შესასწავლად.

სასურველი იქნებოდა გვქონოდა მუდმივი კომისია სსრ კავშირის სახალხო დეპუ-
ტატთაგან ავტონომიურ ფორმირებათა პრობლემის შესასწავლად, რათა დაცხრეს 
დაძაბულობა ყველაზე რთულ რეგიონებში და არ მივიდეს საქმე კონფლიქტამდე. 
აფხაზეთის ასს რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ჩვენი თხოვნა იმით არის ნაკარ-
ნახევი, რომ ექსტრემისტულმა ძალებმა დაძაბულობის ეპიცენტრი აფხაზეთში გადა-
იტანეს, რათა, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, პროვოკაციულად გამოიწვიონ ადამიანთა 
შეტაკება, ხოლო შემდეგ ბრალი დასდონ ჩვენს ხალხს. დამნაშავედ ჩვენი გამოყვანა 
ძნელი არ არის, რადგან მასობრივი პროპაგანდის საშუალებანი იძლევიან ცალმხრივ 
ინფორმაციას, ხოლო აფხაზი ხალხის წარმომადგენლები მოკლებულნი არიან თავი-
ანთი თვალსაზრისის გამოთქმის უფლებას.

მინდა აღვნიშნო, რომ ხალხს ესმის მაქსიმალური თავშეკავების, სიმშვიდის 
აუცილებლობა, რადგან ამაზეა დამოკიდებული გარდაქმნის ბედი, ჩვენი დიადი 
სამშობლოს ბედი, და ჩვენ, დეპუტატები, ვაკეთებთ და მოვალენი ვართ ყველაფერი 
გავაკეთოთ სწორედ ამ მიმართულებით.

კიდევ  რამდენიმე კონკრეტული წინადადება. პირველი – სსრ კავშირში ეროვნე-
ბათაშორის ურთიერთობათა საკითხებზე უმაღლესი საბჭოს პალატებსა და კომისი-
ებში დაარსდეს საჯარო მოსმენათა და სამეცნიერო ექსპერტიზის სისტემა.

მეორე – სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს და მოკავშირე რესპუბლიკების 
უმაღლესი საბჭოების ეროვნებათა პალატაში შეიქმნას ეროვნული ჯგუფებისა და 
ეროვნულ უმცირესობათა კომისიები.

მესამე – აუცილებელია დავუბრუნდეთ საბჭოთა ხელისუფლების თავდაპირველ 
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პრინციპებს, ეროვნული საკითხის ლენინურ გადაწყვეტას, რომელსაც საფუძვლად 
უდევს “რუსეთის ხალხთა უფლებების დეკლარაცია”. აფხაზეთის ასს რესპუბლიკაში 
სიტუაციის შესწავლის სადეპუტატო კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება 
გარკვეულ სიმშვიდეს შეიტანს ადამიანებში, დაუბრუნებს მათ სამართლიანობის 
გამარჯვების რწმენას.

                          გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 6 ივნისი. გვ. 2.

დეპუტატ გ. გ. გუმბარიძის გამოსვლა სახალხო 
დეპუტატთა ყრილობაზე

პატივცემულო ამხანაგო დეპუტატებო!
ერთმანეთთან ჩვენი დიალოგი, უწინარეს ყოვლისა, ხალხთან და მთელ ქვეყა-

ნასთან გულახდილი საუბარია. და არასოდეს, ალბათ, ესოდენ დიდი ფასი არ ჰქონია 
მართალ სიტყვას. ამაზე რომ ვფიქრობ, თვალწინ მიდგანან ჩემი თანამემამულენი, 
რომელთათვის ყველაფერი, რაც ამ ტრიბუნიდან ითქმება, ლიტონი სიტყვა კი არა, 
მათი ღირსებისა და პატივის, მათი იმედისა და სამართლიანობისადმი რწმენის 
საქმეა.

ყრილობის ატმოსფერო ბევრად ასახავს ჩვენი საზოგადოების რთულ და ხშირად 
წინააღმდეგობრივ მდგომარეობას. ჩვენ აქ იმისათვის შევიკრიბეთ, რომ განვიხილოთ 
ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის უახლოესი და შორეული პერსპექტივები, 
მთავრობის მიერ წარმოდგენილი კონსტრუქციული პროგრამა. მაშასადამე, ჩვენ იმის-
ათვის შევიკრიბეთ, რომ განვსაზღვროთ ჩვენი წინსვლის ყველაზე რაციონალური 
მეთოდები, რათა ეკონომიკის, სოციალური და სულიერი ცხოვრების, დემოგრაფიის, 
ეკოლოგიის, ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ანომალიები, ერის პოლიტიკური, 
სამართლებრივი, კულტურული სუვერენიტეტის საკითხები გადაულახავ დაბრკო-
ლებად არ გვეღობებოდეს გარდაქმნის გზაზე.

ყველა ეს ანომალია თავს იჩენს საქართველოს ცხოვრებაშიც. ბევრი რამ 
შემეძლო მეთქვა ამის შესახებ და ასეც ვაპირებდი, მაგრამ წინა დისკუსიის შინა-
არსი და რესპუბლიკაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაცია მაიძულებს გადავსინჯო 
და სხვანაირად ავაგო ჩემი გამოსვლა. არის მთელი რიგი უაღრესად არსებითი გარე-
მოებანი, რომელთა გამო კვლავ უნდა მივუბრუნდე თბილისში მომხდარ აპრილის 
ამბებს.

ჩვენთვის თბილისში დატრიალებული ტრაგედია აღსავსეა ღრმა პირადი 
ტკივილით. ემოციებზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ყოველივე მომხდარი ფართო პოლი-
ტიკური კონტექსტით განვიხილოთ, რადგან საქმე ეხება არა მარტო ხელისუფლების 
ავტორიტეტს, არამედ თვით ჩვენი გარდაქმნის პრესტიჟსაც.

ჩვენ გაბედულად გავაშიშვლეთ ავტორიტარული რეჟიმის ძირმომპალი საყრდე-
ნები. მაგრამ სწორედ ამიტომ ჩვენს ახალ პოლიტიკურ მოდელს ამთავითვე უნდა 
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დავუდოთ საფუძვლად მაღალი ჰუმანური და ზნეობრივი ნორმები, ვ. ი. ლენინის 
თეორიული ძიების საძირკველი რომ განსაზღვრავს.

ასეთი პოზიციებიდან გამომდინარეობს გარდაუვალი დასკვნა: დემოკრატიის 
პირობებში რესპუბლიკაში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ესოდენ მძიმე 
შედეგები, ნდობის კრიზისი, მორალურ-პოლიტიკური ზიანი მოჰყვა, ვერავითარ 
შემთხვევაში ვერ მივიჩნევთ პოლიტიკურად სწორ გადაწყვეტილებად! და ყოველივე 
ამისათვის პასუხისმგებლობას თითოეული ჩვენგანი გრძნობს.

შეცდომა, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური გულუბრყვილობა იქნებოდა, 
აპრილის მიტინგები და დემონსტრაციები თბილისში „სახალხო სეირნობად” 
მიგვეჩნია. ეს იყო პოლიტიკური აქცია, რომელსაც  დემონსტრანტები ძირითადად 
ერის თვითგამორკვევის საკითხს უკავშირებდნენ. არც იმის მტკიცებაა მართებული, 
თითქოს არ ყოფილიყოს უკიდურესი ხასიათის ლოზუნგები და მოწოდებები.

მაგრამ ყოველივე ეს ვერა და ვერ გაამართლებს იმ ღამეს მომხდარ სისხლიან 
ტრაგედიას. ძნელი არ არის ექსტრემიზმი დააბრალო 70 წლის ქალსაც და 10 წლის 
ყმაწვილსაც, მაგრამ ამგვარი მიდგომა უპერსპექტივოა. და ჩვენ დავრწმუნდით რა 
შეიძლება ამას მოჰყვეს.

უპასუხისმგებლობაა აგრეთვე მთელ ხალხს მიაწერო ანტირუსული განწყობი-
ლება. ასეთი განწყობილება, რუსოფობია არც ყოფილა და არც არის საქართველოში. 
ჩვენ ვიცით, რომ რუსი ხალხი, რუსი ინტელიგენცია, ისევე როგორც ყველა მოძმე 
ხალხი, ჩვენთან ერთად მძიმედ განიცდის თბილისში მომხდარ ტრაგედიას. ბიუროკ-
რატიული დიქტატის გამო აღშფოთება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავურიოთ 
ანტირუსულ განწყობილებებში.

ყრილობამ მიიღო გადაწყვეტილება 9 აპრილის ამბების მიზეზთა და გარემო-
ებათა გამოძიების შესახებ. შეიქმნა ავტორიტეტული კომისია. დარწმუნებული ვარ, 
რომ იგი ზედმიწევნით გამოიკვლევს ყველაფერს, დაადგენს, როგორც ეს მ. ს. გორბა-
ჩოვმა მოითხოვა, სრულ სიმართლეს, და დამნაშავენი, რა პოსტიც არ უნდა ეკავოთ 
მათ, სადაც არ უნდა მუშაობდნენ, საკადრისად დაისჯებიან. ამაში დარწმუნებულია 
საქართველოდან წარმოგზავნილი ყველა დეპუტატი, რომლებსაც ყრილობის მუშა-
ობის დროს შეხვდა მიხეილ სერგის ძე. ეს შეხვედრა ნამდვილად გულახდილი, პატი-
ოსანი და ესოდენ საჭირო დიალოგის თვალსაჩინო მაგალითია.

როცა დიალოგის უნარი არ შეგწევს და ძალის იმედად ხარ, ამით ლახვარს სცემ 
გარდაქმნას, და თუ არ ვიტყვით ამ სიმართლეს, ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივაგნებთ 
ჭეშმარიტებას.

სამართლებრივ სახელმწიფოს რომ ვქმნით, მოვალენი ვართ ვზრდიდეთ ადამი-
ანებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას კანონის პატივისცემის სულისკვეთებით. 
კანონის ზედმიწევნით დაცვის მაგალითს კი უწინარეს ყოვლისა პარტიული ორგა-
ნოები და სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იძლეოდნენ. არაკოლეგიურად, ნაჩქა-
რევად, პარტიული და სამართლებრივი ეთიკის გვერდის ავლით მიღებულ გადაწყვე-
ტილებას ყოველთვის შეიძლება მოჰყვეს საბედისწერო შეცდომები და კანონიერების 
დარღვევა.

საზოგადოებრივი წესრიგი საზოგადოების საზრუნავია. თუ ძალიან გაჭირდა, 
არის მილიცია,  არიან საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ძალები. ასეთ სამოქალაქო 
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აქციებში სადესანტო ქვედანაყოფების ჩართვას და მათ მიერ არადამახასიათებელი 
ფუნქციების შესრულებას ძნელია მოეძებნოს ახსნაც კი, მით უმეტეს გამართლება, 
რომლის პოვნასაც ზოგიერთი ამაოდ ცდილობს.

ეს რომ არა, არ გაგვიჩნდებოდა წუხილი იმის გამო, რომ ამ ტრაგედიასთან დაკავ-
შირებული აღმოჩნდა არმია და სამხედრო პროკურატურას არ მოუწევდა აღეძრა 
სისხლის სამართლის საქმე, მით უმეტეს, რომ, როგორც ახლა გამოირკვა, არმიის 
ქვედანაყოფებსა და სარდლობას მხოლოდ დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება 
ევალებოდათ.

მძიმე შედეგები მოჰყვა კომენდანტის საათის შემოღებასაც რის შესახებაც 
მოსახლეობას მის ძალაში შესვლამდე მხოლოდ 4 წუთით ადრე ეცნობა.

აქ ისიც ითქვა, რომ არ შეიძლება არმიის გამოყვანა ხალხის წინააღმდეგ. ასე 
ვიტყოდი: ყველანი მოვალენი ვართ ვუფრთხილდებოდეთ ჩვენს არმიას, არ ვაკის-
რებდეთ მას ჩვენ მიერ გადაუჭრელ პოლიტიკურ პრობლემებს. და ჩვენი თანამემა-
მულეები, რომელთა მამა-პაპებიც მამაცურად იბრძოდნენ ბოროდინოს ველზეც, 
სტალინგრადშიც, ღირსეულად მიაგებენ პატივს ამ ტრადიციას. ქართველი დედებიც 
ვერ ასცდნენ ავღანეთიდან მოსულ სიკვდილის ზარს. სწორედ ამიტომ მწვავედ და 
მტკივნეულად აღიქვა მთელმა რესპუბლიკამ ზოგიერთი ყოვლად უხამსი შეფასება 
და გამოთქმა, რომლებიც ამ ტრიბუნიდან ავღანეთის ომის ყოფილმა მონაწილემ 
იკადრა. ამას ვამბობ განსაკუთრებული პირადი განცდით, როგორც საბჭოთა 
ოფიცრის, პოლიტმუშაკის ოჯახში გაზრდილი კაცი.

უნდა ითქვას, ელემენტარული ეთიკა და ადამიანობა ავალდებულებდა გენერალ-
პოლკოვნიკ როდიონოვსაც, რომელმაც თავს ნება მისცა თბილისის ტრაგედია 
„თბილისურ პროვოკაციად”  და „გარდაქმნის ქართულ ვარიანტად” მოენათლა. მან 
თავის ლექსიკონში მონანიებისა და თანაგრძნობის ორიოდე სიტყვის მოძიებაც კი 
არ სცადა, რათა ერთგვარი წუხილი მაინც გამოეხატა ტრაგედიის მსხვერპლთა და 
მათ ახლობელთა მიმართ, მისი გამოსვლა შეიძლება სხვადასხვაგვარად აღვიქვათ. 
მაგრამ როგორ გავამართლოთ სისასტიკე, მეტისმეტი „თავგამოდება”, რომელიც 
მისგან არავის მოუთხოვია?

მეტისმეტი „თავგამოდება” ხომ არ გახდა შემდგომში არაგულწრფელობისა 
და დეზინფორმაციის მიზეზი? როგორ შეიძლება გაამართლო შენი მოქმედება და 
ამისთვის დაიმოწმო გაზეთ „ზარია ვოსტოკას” პუბლიკაცია  კომენდანტის საათის 
დღეებში? როცა რეალურ ფაქტებს ოფიციალური ინსტანციების წინაშეც კი ამახინ-
ჯებენ? მხოლოდ მესამე დღეს დაადასტურეს მესანგრის ხელბარების გამოყენება, 
ხოლო მეხუთე დღეს – გაზებისა, და მხოლოდ თითქმის ერთი თვის შემდეგ გახდა 
ცნობილი მათი ქიმიური შედგენილობა, თუმცა ეს უაღრესად საჭირო იყო  მოწამ-
ლულთა სამკურნალოდ. ამ ფაქტებს ჯიუტად უარყოფდნენ ყოველდღიურ თათბი-
რებზე არა მარტო ჩვენს წინაშე, არამედ სკკპ ცენტრალური კომიტეტის ორი წარმო-
მადგენლის, ამხანაგების ე. ა. შევარდაძისა და გ. პ. რაზუმოვსკის, ქვეყნის უმაღლესი 
ხელმძღვანელობის წინაშე. იქნება ყველამ არც იცოდეს, რომ სწორედ მათმა დაჟინე-
ბულმა მოთხოვნამ, მხოლოდ მ. ს. გორბაჩოვის პრინციპულობამ მოგვცა საშუალება 
წინ წავწეულიყავით ჭეშმარიტების ძიების გზაზე. ჩვენ მადლობას მოვახსენებთ მას 
მოსკოვიდან, ლენინგრადიდან და რუსეთის სხვა ქალაქებიდან, აგრეთვე საზღვარგა-
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რეთიდან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი მედიკოსების, საბჭოთა კავშირისა და 
საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლების რესპუბლიკაში გამოგზავნის 
დროს გაწეული დახმარებისთვისაც.

საზოგადოების გარდაქმნას თან უნდა სდევდეს ხელისუფლების ინსტიტუტების 
გარდაქმნა, უწინარეს ყოვლისა, პარტიულ ორგანიზაციათა მუშაობის სტილის, 
ფორმებისა და მეთოდების სრულყოფა, ზოგჯერ კი ძირეული შეცვლაც. იგი წარმო-
უდგენელია განახლების გარეშე, არ შეიძლება მისი დეკრეტირება ძალდატანებითი 
გადაწყვეტილებებით. საჯაროობის პირობებში უნდა დაიგმოს აზრის, სიტყვის, ეროვ-
ნული გრძნობების ყოველ უსანქციო გამოვლინებაზე ძალისმიერი ზემოქმედების 
ცდები. თანმიმდევრულად უნდა დავძლიოთ ძვალ-რბილში გამჯდარი ავტორიტა-
რობის გენი. ვისწავლოთ ხალხთან საუბარი, ვპოულობდეთ საფუძვლიან და ზუსტ 
არგუმენტებს ყოველ ძნელ დიალოგში.

როცა გარდაქმნის პრინციპული დებულებები გარდაქმნის დეკლარაციულ 
ხასიათს იღებს, მის მიერ გამოღვიძებული ინიციატივა, რაკი ვერ პოულობს ბუნებრივ 
გამოსავალს, აშკარა პროტესტის ფორმას იძენს, როგორც ეს ჩვენთან მოხდა. ამიტომ 
კონსოლიდაცია, გონივრული კომპრომისი, საზოგადოების ყველა პოტენციური შესაძ-
ლებლობის ინტეგრაცია იმის ერთადერთი გზაა, რომ რევოლუციური მსხვრევის 
პროცესში თავიდან ავიცილოთ ყოვლად გაუმართლებელი ინტელექტუალური და 
ფიზიკური მსხვერპლი.

გამოცდილება ადასტურებს, რომ ამის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ფორმაა 
კონსტრუქციული დიალოგი. არ შეიძლება საზოგადოებას ვყოფდეთ ფორმალებად 
და არაფორმალებად, მით უმეტეს, როცა ეს ცნებები წმინდა პოლიტიკური მნიშვნე-
ლობით იხმარება. გვმართებს დღეიდან მაინც ვიმუშაოთ ისე, რომ ისინიც კი დავარ-
წმუნოთ ჩვენს გულწრფელობაში, ვისაც დაეკარგა ასეთი დიალოგის პერსპექტიულ-
ობის რწმენა, დავარწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენ მარტო სიტყვით კი არა, საქმითაც 
ხალხთან ერთად ვართ, ვიზიარებთ იმის სოციალურ და პოლიტიკურ იდეალებს, 
არაფერს ვიშურებთ მისთვის, და არ ვფიქრობთ საკუთარ თანამდებობრივ კეთილ-
დღეობაზე.

გარდაქმნამ გააფართოვა ეროვნული გრძნობებისა და  ინტერესების გამოვ-
ლინების ფარგლები და ფორმები, და დროა, იდეოლოგიურ არსენალს მოვაშოროთ 
ძველი დრომოჭმული სტერეოტიპები. ახლახან რესპუბლიკაში ლენინის პერიოდის 
შემდეგ პირველად აღინიშნა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დღე. 
ეს კანონზომიერია. ისტორიული თარიღები მოვლენათა პატივგებაა. ისინი არ 
ქრებიან ხალხის მეხსიერებაში ვისიმე ახირებით. თუ მათ წავართმევთ ხალხს, ამით 
გამოვაცლით სულიერ და ზნეობრივ საყრდენებს, დავარღვევთ ისტორიულად ჩამო-
ყალიბებული პოლიტიკური ორიენტაციის მემკვიდრეობას.

ყველაზე ადვილია თბილისის მსგავსი მოვლენები ეროვნული ემოციების 
მოზღვავებით ავხსნათ. განა მათში გარკვეულწილად არ გამჟღავნდა სოციალიზმის 
თვალნათლივი დეფორმაციის შედეგები და, განსაკუთრებით, მრავალი ათწლეულის 
მანძილზე საბჭოთა სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციურად დაკანონებული ფედე-
რალური საწყისების დეფორმაცია? იფიტებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობის 
ათასწლოვანი ტრადიციის მქონე იდეა, განსახიერება ერის კულტურული, ენობრივი 
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და ფიზიკური გადარჩენის იმ ლტოლვისა, რომელსაც ათეულმა თაობამ პოლიტი-
კური და მხედრული ენერგია შეალია.

რეპრესიების წლებში მოისპო ქართველი ერის საუკეთესო ნაწილი, ათიათასობით 
უდანაშაულო ადამიანის ხვედრი გახდა საპყრობილეები და ბანაკები. შეთითხნილ 
სასამართლო პროცესებს შორის იყო აგრეთვე ქართველ მწერალთა, თეატრის მოღვა-
წეთა, სამეცნიერო და ტექნიკური ინტელიგენციის და მრავალთა სხვათა ეგრეთ 
წოდებული „საქმეები”. 30-იანი,  40-იანი და 50-იანი წლების წყვდიადი სტალინიზმის 
პერიოდსაც გადასცდა და ჩრდილად ჩამოაწვა 1956 წელს, როცა თბილისის იმავე 
ქუჩებში დაიღუპა სიცრუის მსხვერპლი ახალგაზრდობა. ყოველივე ამას არ შეიძლება 
არ ვითვალისწინებდეთ პოლიტიკურ მუშაობაში საჯაროობის ხანაში.

ახლა, როცა პარტია თანმიმდევრულად ახდენს ცილდაწამებულთა რეაბილ-
იტაციას, პრინციპულად ავსებს ჩვენი ისტორიის „თეთრ” ლაქებს, ყველგან ობიექ-
ტურად უნდა გავერკვეთ ჩვენს წარსულში, განსაკუთრებით ახლო წარსულში, და არ 
ვაქციოთ დიდ პოლიტიკად ამ საკითხებზე კვლევა და კამათი. ნადვილად რომ მივცეთ 
ძალაუფლება საბჭოებს, დროა ვიცოდეთ, თუ როგორ მკვიდრდებოდა ეს ძალაუფ-
ლება საქართველოში 1918-1921 წლებში, სამართლიანი ისტორიული შეფასება 
მივცეთ ვ. ი. ლენინის მიერ მოწონებული საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის 
1920 წელს დადებული ხელშეკრულების დარღვევას, ობიექტურად განვიხილოთ ამ 
ხელშეკრულების ფუძემდებელი პრონციპები დღევანდელ  დღესთან მისადაგებით, 
ობიექტურად აღვადგინოთ ამ წინააღმდეგობრივი ეპოქის ცნობილ მოღვაწეთა პოლი-
ტიკური პორტრეტები.

ეროვნული შეგნების სწრაფი ზრდა მოწმობს, რომ ხალხებმა იწამეს გარდაქმნა, 
ცდილობენ მისი მეშვეობით ხორცი შეასხან თავიანთ სანუკვარ მისწრაფებებს. ახლა, 
ჩემი აზრით, საჭიროა არა იმდენად რეცეპტები, რამდენადაც ყველა პროცესის 
მუდმივი მეცნიერული გააზრება ყოველგვარი აჩქარებისა და მიკერძოების გარეშე.

ასე, განსაკუთრებული სიმწვავით აღიქვამს საზოგადოებრიობა პოლიტიკური 
სუვერენიტეტის საკითხებს. თანმიმდევრულად უნდა გავშალოთ მუშაობა მისი 
საიმედო ეკონომიკური და კონსტიტუციური ბაზის შექმნისათვის, მოსახლეობის საზო-
გადოებრივ-პოლიტიკური და აღმშენებლობითი პოტენციალის მობილიზაციისათვის. 
დაიწყო, თუმცა დაგვიანებით, რესპუბლიკური სამეურნეო ანგარიშის კონცეფციის 
შემუშავება ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების უფრო რაციონალური ფლობის, 
განკარგვისა და გამოყენების მიზნით. საქართველოს კოსტიტუციის პროექტზე 
მუშაობა კი, ჩვენი აზრით,  მიზნად უნდა ისახავდეს ცენტრთან ურთიეთობის ჰარმო-
ნიზაციას, მის სწორ შეხამებას რესპუბლიკის რეალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
სუვერენიტეტთან.

ვფიქრობთ, მომწიფდა იმის საჭიროება, რომ ღრმად დავამუშაოთ მრავალეროვან 
რესპუბლიკებსა და რეგიონებში მკვიდრი ერის ინტერესებთან ეროვნებათშორისი 
ინტერესების ბალანსის უზრუნველყოფის საკითხი, რაც უწინარეს ყოვლისა უნდა 
განხორციელდეს ენის, კულტურისა და სხვა ეროვნულ ღირებულებათა მეშვეობით. 
ეს, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს ნდობის გაღრმავებას.

ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ რესპუბლიკაში არის ყველა საშუალება ურთი-
ერთთანხმობისა და პატივისცემის პირობებში გადავჭრათ ყველა ეროვნებათაშო-
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რისი პრობლემა, უწინარეს ყოვლისა ის, რაც აღელვებს აფხაზ ხალხს, რომელთანაც 
ქართველი ხალხი სისხლხორცეულადაა დაკავშირებული მრავალსაუკუნოვანი ძმური 
ურთიერთობით.

არის სხვა პრობლემებიც, რომლებიც დღეს განსაკუთრებულად აწუხებს ახალ-
გაზრდობას და მთლიანად რესპუბლიკას. ისინი მალე გადაიჭრება. ჩვენ ყველამ უნდა 
ვისწავლოთ საკითხების ისე გადაწყვეტა, რომ ჩიხში არ მოვაქციოთ საზოგადოება, 
ზიანი არ მივაყენოთ ჩვენი საერთო საქმის პროგრესს.

ნამდვილად რომ წინ წავწიოთ გარდაქმნა, უნდა შევიმუშაოთ პრინციპულად 
ახალი კონცეფციები ეროვნულ საკითხში. ეროვნული ენერგია უდიდესი რეზერვია, 
რომლის სწორად მართვა უთუოდ უნდა ვისწავლოთ. აი, რატომ არის, რომ დღეს 
ჰაერივით გვჭირდება კონსოლიდაცია პოლიტიკური, ეკონომიკური და ეროვნული 
ინტერესების ნამდვილი პლურალიზმის ბაზაზე, რათა ჩვენი პარტიის, საბჭოების 
კოლექტიური ინტელექტი ყველგან ამარცხებდეს უსახურობასა და კონსერვატიზმს!

და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა ამ ტრიბუნიდან. ჩვენ არ უნდა გვღალატობდეს 
ზნეობრივი ალღო, რათა სახელი არ გავუტეხოთ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომლის 
წყალობით პარტკონფერენციაც და ჩვენი ყრილობაც სწორედ დემოკრატიული 
გზით წარიმართა. ვფიქრობ, რომ პარტიის ავტორიტეტისადმი დამოკიდებულება 
– ახლანდელ გარდამტეხ ეტაპზე – ესეც არჩევანია ამ გარდაქმნის სასარგებლოდ 
ანდა პირიქით. პარტია ჩვენი საზოგადოების განახლების ინიციატორია და სწორედ 
იგი უნდა იდგეს გარდაქმნის ავანგარდში!

გმადლობთ ყურადღებისათვის.

                       გაზეთი „კომუნისტი”. 1989 წლის 9 ივნისი. გვ. 1, 4.
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ფოტომასალა

თბილისი, 1989 წლის 5 აპრილი
იური მეჩითოვის ფოტო
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9 აპრილი

თბილისი, 1989 წლის 9 აპრილი
იური მეჩითოვის ფოტო
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ფოტომასალა

თბილისი, 1989 წლის 7 აპრილი
იური მეჩითოვის ფოტო
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9 აპრილი

ეროვნული არქივის ფოტო

ეროვნული არქივის ფოტო
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ფოტომასალა

1989  wlis 9 aprils TbilisSi sabWoTa armiis mier mSvidobiani 
demonstraciis darbevisas daiRupa 21 adamiani, asobiT ki 
daiWra, moiwamla da dasaxiCrda.

9 aprilis msxverpli

თინა ენუქიძე,
 70 წლის

აზა ადამია,
 22 წლის

ზაირა კიკვიძე, 
61 წლის

ელისო ჭიპაშვილი, 
25 წლის

გია ქარსელაძე, 
25 წლის

ეკა ბეჟანიშვილი, 
16 წლის

მამუკა ნოზაძე, 
22 წლის

მანანა ლოლაძე, 
33 წლის

მარინა ჭყონია-
სამარგულიანი, 31 წლის

მანანა მელქაძე, 
23 წლის

მზია ჯინჭარაძე, 
43 წლის
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9 აპრილი

ვენერა 
მეტრეველი

თამუნა დოლიძე, 
28 წლის

თამარ მამულიშვილი, 
50 წლის

შალვა 
ქვასროლიაშვილი

ნოდარ ჯანგირაშვილი, 
40 წლის

ნინო თოიძე,
 25 წლის

ნატო გიორგაძე, 
23 წლის

ნათია ბაშალეიშვილი, 
16 წლის

ნანა სამარგულიანი, 
41 წლის

თამარ ჭოველიძე, 
16 წლის
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ფოტომასალა

იური მეჩითოვის ფოტო
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9 აპრილი

იური მეჩითოვის ფოტო
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ფოტომასალა

თბილისი, 1989 წლის 29 აპრილი
იური მეჩითოვის ფოტო
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