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Leselidze’de Protesto Mitingi
Toplu yürüyüşle Abhazya üzerinden Gürcistan’a 

hareket etmek üzere yüzlerce sözüm ona Meskhetya 
Türkünün Adler’de toplandığına dair haber, Gagra 
şehrinde halkı son derece tedirgin etti. Vahim so-
nuçlara yol açabilecek böyle bir yürüyüşü engel-
lemek ve provokasyon nitelikli bu eylemi kınamak 
için Rusya Federasyonu sınırının hemen yına başın-
daki Leselidze kasabasında 8 Ağustos günü binlerce 
kişinin katıldığı protesto mitingi düzenlendi.

Herhangi bir tertip veya plan olmaksızın yapılan 
bu mitingi Gagra Rustaveli Cemiyeti Başkanı Nodar 

Keşelava açtı. Mitinge katılanlar, Sukhum Abhazya 
Kilisesi Metropoliti Peder David’in konuşmasına 
büyük ilgi gösterdiler. Peder, herkesi vatanı sevme-
ye ve Tanrı’nın adaletine inanmaya çağırdı.

Mitinge katılanlar, bu davetsiz misafirlerin önü-
ne geçilmesi için bölgenin çok uluslu halkını her an 
hazır bulunmaya çağırdılar. Ayrıca M. S. Gorbaçev, 
B. N. Yeltsin ve G. G. Gumbaridze’ye telgraf gön-
derilmesine karar verildi. Telgraflarda, Ahıskalı 
Türklerin cumhuriyet arazisine toplu şekilde 
yürümesine izin verildiği takdirde halkın demir-
yolu ve kara yolunu abluka altına alarak trafiğe 
kapatacağı belirtildi.

Abhazya makamları, Leselidze’de güvenlik ted-
birleri almıştır ve bu mıntıkaya ek güçler de sevk 
edilmektedir. 7 Ağustos günü Ahıskalı Türklerin 
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toplu yürüyüş planlarıyla ilgili olarak Gürcistan 
Komünist Partisi Abhazya Vilayet Örgütü 2. Sek-
reteri L. Haburzaniya’nın başkanlığında Cumhuri-
yet Koordinasyon Kurulu’nun toplantısı düzenlen-
di. Türklerin Abhazya arazisinden yürüyerek 
Gürcistan’ın Ahıska bölgesine varmak ve orada 
çadırlarda yaşamak planı ciddiyetten uzak bir 
maceracılık ve tahrik eylemi olarak nitelendi-
rildi. Toplantıda, Abhazya’da gerginlik ve çatışma-
lara engel olmak için yürüyüşün derhal önlenmesi 
gerektiği vurgulandı. Abhazya Özerk Cumhuriyeti 
Parlamento Başkanı V. Kobahiya, Abhazya İçişleri 

Bakanı G. Lominadze, 
Abhazya Başsavcısı A. 
Kvisiniya, milletve-
killeri ve basın men-
supları toplantıda birer 
konuşma yaparak du-
rumu değerlendirdiler. 
Durumla ilgili olarak 
güvenlik tedbirlerinin 

yanısıra Ahıska Türklerinin liderleriyle diyalog sağ-
lanması kararlaştırılmıştır. L. Haburzaniya, Soçi’ye 
geçerek yerel makamlarla görüşmüş ve kendisine 
Türklere Soçi ve çevresinde miting ve yürüyüş yap-
ma izni verilmediğine dair bilgi verilmiştir. Ayrıca 
asayiş ve güvenliği korumak üzere ortak hareket 
planları üzerinde durulmuştur.

Tengiz CİBUTİ. Zarya Vostoka gazetesi, Tiflis, 11.08.1990.

Soçi’de Toplanan Türkler  
    Gürcistan’dan Cevap Bekliyorlar

Dün yaklaşık 2000 Ahıska Türkü, Adler Stadın-
da dayanışma mitingi düzenleyerek tarihi vatanları 
olan Meskhetya-Cavakhetya (Ahıska) bölgesine ba-
rış yürüyüşü çerçevesinde ilk adımı attılar.

Ahıskalılar, 6 Ağustostan itibaren ülkenin değişik 
bölgelerinden her türlü taşıtları kullanarak Adler’e 
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akmaktaydı. Yerel makamlar Sovyetler Birliği’nin 
her tarafından şehree gelen Türklerin olay çıkarma-
ması için onların Adler Stadında toplanmasını uy-
gun görmüşlerdir. Stat çevresinde yoğun güvenlik 
tedbirleri alan emniyet güçleri, şimdilik bu korsan 
eyleme karşı zor kullanmayı düşünmüyorlar.

Bu arada Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Yönetim 
Kurulu üyesi Naciboğlu Eyüp Abbasov, Gürcistan 
arazisi üzerinden Ahıska’ya barış yürüyüşü yapma 
kararının 5 Ağustos günü Moskova’da yapılan top-
lantıda alındığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: 40 
yılı aşkın bir süre içinde Ahıska Türkleri sürgün 
durumundalar, aşağılanmaktalar ve çaresizler. 
Şimdi ekmek ve tuzla Gürcü kardeşlerimize gi-
diyoruz ve oturup çare arayacağız. Gürcistan’da 
Ahıska Türklerine karşı olup bizim dönmemizi 
istemeyen çevreler de var. Oysa doğrudan görüş-
meler yoluyla çare bulabiliriz. Ahıska’daki köy-
lerimizin çoğu boştur, Ahıska bölgesinin şimdiki 
nüfusu 1944’te bizim sürüldüğümüz dönemdeki 
nüfusun altındadır. Neden bize yer bulunmasın 
ki? Üstelik bizim orada bin yıllık köylerimiz var 
ve dönmek en normal hakkımızdır. Bizim silahlı 
olduğumuz ve işgal için yürüdüğümüze dair if-
tiralara kimse inanmaz. Böyle saçmalık sadece 
provokasyon anlamına gelir.

Öte yandan Soçi Belediye Başkanlığı ve vila-
yet yetkilileri 9 Ağustosta yaptıkları özel oturumda 
durumu değerlendirdiler. Vali S. B. Derendyayev, 
Ahıska Türklerinin Soçi ve Adler’deki eylem giri-
şimi hakkında bilgi verdi. Soçi makamları durumu 
dikkate alarak Devlet Başkanı M. S. Gorbaçev’e, 
Rusya Federasyonu YS Başkanı B. N. Yeltsin’e, 
SSCB YS Başkanı A. İ. Lukyanov’a ve Gürcistan 
YS Başkanı G. G. Gumbaridze’ye telgrafla çağrıda 
bulundular. Basında da yayınlanan bu çağrıda Ahıs-
kalı Türklerin bitmeyen problemleri için gereken 
kararların alınması temennisinde bulundular. Çağ-
rıda şu nokta özellikle vurgulandı: Nice yıllardır 
Ahıska Türkleri SSCB arazisinde yurtsuz ve perişan  
durumdadırlar. Devlet onların Ahıska’ya dönüş me-
selesini gözardı etmektedir. Vatan Cemiyeti liderle-
ri, çaresiz durumda kaldıklarından ve kamuoyunun 
dikkatini bu vahim duruma çekmek istediklerinden 
böyle bir eyleme karar verdiklerini belirtmişlerdir. 
Son gelişmeler ışığında ilgili mercilerin bu konuya 
eğilerek çözüm bulması başlıca temennimizdir.

V. Baybik (Özel Muhabir) Sovetskaya Kuban gazetesi, 
Krasnodar, 11.08.1990.

Gürcistan Yürüyüşü Şimdilik Ertelendi
Ahıska Türklerinin Gürcistan’a yapmak istedik-

leri yürüyüş, şimdilik ertelenmiş durumda. Ahıska 
Türkleri, geceleyin Abhazya yönetimi ve Soçi kent 
mercileri temsilcileri arasında düzenlenen üçlü 
toplantıda yürüyüşün ertelenmesini konusunda 
mutabakat sağlanmıştır. Gürcistan hükümetine ve 
Moskova’ya telgraf çekilmiş ve Ahıska Türkleriyle 
ilgili problemlerin ele alınacağı tarih konusunda ke-
sin bilgi istenmiştir.

Halen 800 kadar Ahıskalı, Adler Stadında yer-
leştirilmiştir. Yakın saatlerde onların sayısı 1500 
kadar olacaktır. (Adler, Soçi’nin banliyösü olup 
Rusya’nın en güney noktasıdır. Gürcistan’la Abhaz-
ya arasında sınır oluşturan Psou akarsuyu ise 8 km 
mesafededir.)

Soçi Belediyesi, Ahıskalıların isteklerini ve prob-
lemlerini anlayışla karşılamıştır. Statta sıcak yemek, 
çadır verilmektedir, güvenlik tedbirleri arttırılmıştır. 
Eylemi kontrol altında tutmak ve en uygun çözüm 
bulmak için yetkililer yoğun çaba harcamaktadır-
lar.

V. Jilyakov, Zarya Vostoka gazetesi, Tiflis, 11.08.1990.

11.

Sukhum, 11 Ağustos. Bilindiği gibi Ahıska 
Türklerinin Gürcistan yürüyüşü dün ertelenmiştir. 
Oysa eylem devam etmektedir. Birkaç gündür Türk-
lerin kamp kurdukları Adler stadında 800’den fazla 
eylemci korsan mitingler düzenliyorlar. Yürüyüş-
ten vaz geçenlerin aksine statta kalanlar, bölgeyi 
terk etmek istemiyorlar ve SSCB ile Gürcistan 
mercilerinin konuyla ilgili ycevaplarını statta 
beklemek niyetindeler.

Ahıskalıların bu tutumu ve eylemleri sürdürme 
kararlılığı, Rusya-Gürcistan sınırını oluşturan Psou 
akarsuyu kıyılarına ulaşınca sınırdaki Leselidze, 
Kheyvani, Gantiadi ve Gagra gibi yerleşim birimle-
rinde büyük tedirginlik uyandırmıştır. Psou üzerin-
deki köprü başına toplanan halk, burada Gürcistan 
İçişleri Bakanlığı görevlileri ve güvenlik güçlerince 
oluşturulan karakol ve kontrol noktalarına rağmen 
kendileri de kordon ve piketler oluşturuyorlar. Ay-
rıca halk, Adler’den gelen araçları durdurarak keyfi 
bir şekilde araçları kontrol ediyor ve trafiği aksatı-
yor. Bölgede gerginlik artmaktadır.
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Rustaveli Cemiyeti Gagra Örgütü Temsilcisi 
Nodar Keşelava, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı 
yaptı: Ahıska Türkleri liderlerinin siyasi olgunluğu 
ve halk karşısındaki sorumluluğu önemlidir, aksi 
halde olaylar büyük faciaya gebedir ve her an bir 
vahşet yaşanabilir.

Öte yandan Ahıska Türkleriyle Adler Stadında 
yapılan görüşmelerin ve durum incelemesinin de 
ortaya koyduğu bir acı gerçek var: Gürcistan’a 
yapılmak istenen sözüm ona barış yürüyüşüne 
katılmak için bölgeye akın eden Türklerin çoğu, 
Gürcistan halkının böyle bir eyleme nasıl tepki 
göstereceğinin bilincinde değil ve oldukça saf ve 
yüzeysel tutum sergilemektedirler.

Tengiz Cibuti, Zarya Vostoka gazetesi, Tiflis, 12.08.1990.

Ahıska Türkleri  
     Vatana Yürümekten Vazgeçtiler

Soçi’ye akın eden Ahıska Türklerinden yaklaşık 
1500 kişi, Adler stadından Stalin döneminde sürül-
dükleri vatanlarına, Ahıska’ya yürüyüş başlatmak 
istiyorlar. Ahıskalı liderler, daha önce, 8 Ağustos 
günü SSCB Komünist Partisi MK Sekreteri A.N. 
Girenko ile Moskova’da bir araya gelerek çaresiz-
liklerini dile getirmişlerdi.

Soçi makamları, böyle bir yürüyüş girişiminin 
korsan şekilde yapılamayacağını belirterek Türkleri 
uyarmışlardır. Halbuki son beş gün içinde Sovyet-
ler Birliği’nin değişik bölgelerinden Adler’e gelen 
Türklerin sayısı 1500’ü geçmiştir. Öte yandan Gür-
cistan tarafında ise sadece Türklerin “barış yürüyü-
şünün” geçeceği güzergahta değil, dağ geçitlerinde 
bile Gürcüler yolları trafiğe kapatmışlardı. Gagra 
şehrinde yerli halk, Gürcistan’a yasa dışı korsan 
yürüyüş yapmak isteyen Türklere engel olmak ama-
cıyla Gagra Halk Kurtuluş Hareketi Geçişi Karar-
gahı kurulmuştur. Karargah, Soçi makamlarına yazı 
göndererek derhal tedbir alınmasını talep etmiş ve 
aksi halde feci olaylar yaşanacağını belirtmiştir.

Soçi Belediyesi binasında yapılan görüşmelerde 
Y. Sarvarov başkanlığında eylemi yöneten Vatan 
Cemiyeti temsilcilerine etnik çatışmalara yol açma-
mak amacıyla gerekenler anlatılmış, uzlaşma yolu 
aranmıştır.

Soçi Valisi S. Derendyayev, konu üzerine açık-
lama yaparak şunları belirtti: “Kenti terk ederek 

dağılmalarının ve sorunun üst seviyede resmi yol-
dan çözümlenmesini beklemenin daha doğru ve 
sağduyulu olacağını Türklere ısrarla izah etmeye 
çalıştık ve ikna edebildik. Üstelik ülke liderlerine 
telgraflar çektik ve bu zavallı halk için bir çare bu-
lunmasını istedik. Devletin en üst kademelerinde 
ve Gürcistan’da Ahıska Türkleri meselesine çözüm 
bulmak için gerekenin yapılacağı ümidiyle Türkler, 
Gürcistan’a yapmak istedikleri toplu barış yürüyü-
şünü şimdilik ertelemişlerdir.

Aleksandr Dergaçev, Adler. İzvestiya gazetesi-No. 224, 
Moskova, 12.08.1990. 

Gürcistan Yürüyüşü Başlamadan Bitti
Geçen hafta ülkenin değişik bölgelerinden 

Adler’e yaklaşık binbeşyüz Ahıska Türkü toplan-
mıştı. Ülkemizin tatil cennetine gelişlerinin ne-
deni dinlenmek ve tatil yapmak değildi. Türkler, 
bir zamanlar atalarının oturduğu Ahıska’ya, 
Gürcistan’ın Güney bölgesine barış yürüyüşünü 
Adler’den başlatmak istiyorlardı. Derken bunca 
eylemcinin bölgede toplanması tedirginlik yaratı-
yordu.

Adler Kaymakamı K. Svetliçnıy, konu üzerine 
bize şunları bildirdi: Aslında Ahıskalıların faciasına 
seyirci kalmak imkansızdır, onların dertlerini anla-
yışla karşılıyoruz. Fakat yerli halk onların gelişin-
den epey rahatsız oldu. Olası etnik çatışmaları önle-
mek için tedbirler aldık, güvenlik güçlerini harekete 
geçirdik. Türkleri Adler stadına topladık ve böylece 
çevreden ayırdık. Statta eylemciler için gereken hiz-
metleri sağladık, çadır verdik, yiyecek dağıttık, ay-
rıca ambulanslı sağlık hizmeti sağlanıyordu.

Derken güneyde, Gürcistan tarafta, yani ida-
ri sınırın ötesinde Gürcüler, telaş içinde barikatlar 
kuruyorlardı. Onlar Türklerin yürüyüş girişimini 
neredeyse savaş ilanıymış gibi yorumlamışlardır. 
Görüşmeler yapıldı ve şimdilik olay normal şekilde 
çözümlendi. Çünkü Gürcistan kapısı Türkler için ka-
palıdır. Bize gelince, Türkleri bir an önce geldikleri 
yerlere geri göndermek için derhal önlemler aldık.

Şu anda Adler’de Türk kalmamıştır. Dün Adler-
Simferopol Yolcu Treninin olağan seferi iptal edil-
miş ve bu trenle 800 kişi Bakü’ye ücretsiz olarak 
sevk edilmiştir. Diğer eylemcileri yolcu tren ve 
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uçaklarıyla normal seferler kapsamında geldikleri 
yerlere gönderdik.

N. Astaşkin Krasnaya Zvezda gazetesi, Moskova, 
14.08.1990.

Soçi’de Son Durum: 
    Ekmekle Tuza Gerek Kalmadı

Ahıska Türklerinin Gürcistan yürüyüşünde Gür-
cü halkına sunacakları kardeşlik ekmeğini nerede 
pişirdiklerini bilmem ama ekmeğe gerek kalmadı.

Daha önce bildirildiği gibi “Barış Yürüyüşü”nü 
Ahıska Türkleri 5 Ağustos günü Moskova’daki 
Lujniki Stadından başlatmışlardı. Onların ama-
cı Adler’de toplanarak Gürcistan’ın güneyindeki 
Ahıska’ya kadar yürümekti. Fakat yürüyemediler...

Geçen yıl haziran ayında Fergana’da meyda-
na gelen kanlı olaylar ve bu yıl Mart ayında Taş-
kent çevresinde yaşanan gerginlikten sonra 1944’te 
Ahıska’dan sürülen Türklerin acı kaderini bütün 
ülke öğrendi. Ahıskalılar, bu son olayları ikinci 
sürgün olarak değerlendiriyorlar. Ahıska Türk-
leri, Fergana vahşeti ve Taşkent faciasından 
sonra Rusya’nın 29, Ukrayna’nın 5 vilayetine, 
Azerbaycan’a, Kazakistan’a ve Kırgızistan’a 
dağılmış durumdalar. Onların çilesi tam 46 yıl-
dır sürüyor ve yıllardan beri Ahıska’ya dönme 
istekleri kabul edilmemiştir. Devlet onların so-
runlarına çözüm bulamıyor (!).

İşte bu çaresizlik Ahıskalıları söz konusu eyleme 
itmiştir. Ağustosun bu kavurucu sıcağında ülkenin 
değişik bölgelerinden gelen yaklaşık 3000 Ahıska-
lı, Adler Stadına toplanmıştı. Ama yürüyüş eylemi 
başlatılamadı...

Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu, Adler Stadında aldığı kararla SSCB yönetimine, 
bütün Sovyet halklarına ve Ahıskalı Türklere hita-
ben bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride şu hususlar 
dikkat çekmektedir: 

“SSCB  Komünist Partisi Merkez Komitesi’nde, 
Yüksek Sovyeti’nde, SSCB İçişleri Bakanlığı’nda, 
Soçi Belediyesi ve Valiliğinde, ayrıca sivil örgüt-
lerle yapılan görüşmelerde Gürcistan ve Abhazya 
arazisinde son gelişmelerin ve artan gerginliğin, 
yapmak istediğimiz barış yürüyüşü için müsait ol-
madığı ve faciaya yol açabileceği vurgulanmıştır. 

Muhtemel tahrik ve çatışmalardan kaçınmak üzere 
barış yürüyüşü eyleminden vazgeçmeyi kararlaştır-
dık. Soçi makamları ve güvenlik birimleri, eylem 
girişimi sırasında gereken her şeyi yapmış ve ger-
ginliğin tırmanmaması için tedbirler almışlardır. 
Ayrıca eylemimiz ve amaçlarımız kamuoyuna du-
yurulmuş, basında geniş yankılar uyandırmış, hal-
kımızın acıları ve çaresiz durumu gündeme otur-
muştur. Ülke yönetimi ve Gürcistan makamları da 
durumun farkındalar. Gürcistan Yüksek Sovyeti 
Başkanı G. Gumbaridze’den barış yürüyüşünden 
vazgeçilmesi ve çözüm için görüşmeler yapılması 
yönünde teklif almış bulunuyoruz. Bütün bu geliş-
meler ışığında Gürcistan yönetimi ve sivil örgütle-
rinin sağduyulu ve yapıcı önerilerini dikkate alan 
Vatan Cemiyeti, eylemimizin birinci aşamasını 
sona erdirmeyi ve diyalog sürecini başlatmayı ka-
rarlaştırmıştır. Gürcistan’ın yeni parlamentosunun 
ilk devre toplantısında Ahıska Türkleri ve onların 
Ahıska’ya dönüş meselesi çözüme kavuşturulmaz-
sa Ahıska’dan sürülüşümüzün 46. Yıldönümü olan 
14 Kasım 1990’da barış yürüyüşü eyleminin ikinci 
ayağını gerçekleştireceğiz.”

11 Ağustos günü Adler stadı iki üç saat içinde 
boşaltıldı. Türkler sessizce geldikleri gibi sessizce 
de dağıldılar. Adler kasabasının zararları dikkate 
alındı, olay kapandı ve durum normale dönüştü.

V. Baybi, Sovetskaya Kuban gazetesi, Krasnodar, 14.08,1990.

Türklerin Yürüyüşü İptal Edildi
1944 yılına kadar Ahıska Türklerinin oturduğu 

Güney Gürcistan’da bulunursanız ve ortamı göz-
lemlerseniz orada kimsenin sürgün edilmiş Türkle-
rin oraya dönmesini istemediğini tespit edersiniz. 
İşte Ahıska Türklerine bu acı gerçeği anlatmak 
çok zor.

Türklerin istediği doğal olduğu kadar kolay 
anlaşılan bir şeydir. Bu zavallı halk, mezalim ve 
haksızlıklardan, sürgün ve baskılardan yılmış 
ve bitip tükenmiştir. Böylesine feci durumda bu 
halk, eski Ahıskanın dağ manzaraları, pınarları, 
ormanları ve temiz havasını cennet vatan olarak 
hayal etmektedir. Oysa halen Ahıska bölgesinde 
oturan Gürcüler ve Ermenilere sorarsanız bü-
yük ozan Rustaveli’nin de vatanı olan bu eski 
Gürcü kültür ve siyasi merkezinin bugün ekono-
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misi, geri kalmış, kalkınmadan nasibini almamış 
fakir bir yer olduğunu söyleceklerdir size. Şimdi 
Ahıska bölgesinde hane başına 12 dönüm toprak 
düşmektedir, işsizlik had safhadadır, dağlık böl-
ge olduğundan sanayisi yok derecesindedir.

Aşağılanmış ve ezilmiş bu halkı eski yurdu olan 
Ahıska’ya kabul etmeyenler ve buna karşı çıkan 
aslında Gürcistan yönetimi veya aşırı milliyetçi ör-
gütler değildir. Tam tersine bugün olası ekonomik, 
sosyal, etnik, dinsel, siyasi ve her türlü başka teh-
likelerden gözü korkan köylü ve işçilerdir Ahıska 
Türklerinin dönmesine karşı çıkanlar. İşte bu gerçe-
ği Türklere anlatmak zordur. Sadece Ahıska’daki 

Gürcüler ve Ermeniler değil, Gürcistan ka-
muoyu, genelde Türklerin dönüşüne kar-
şıdır. Türkler “barış yürüyüşüne” kalkışınca 
Gürcistan’ın kuzey sınırlarında bütün halk 
ayaklanmadı mı? Abhazya-Rusya sınır hattında 
Gürcüler neredeyse savaş seferberliği ilan et-
mişlerdi.

Resmi makamlar, hükümet ne yapsın? Evet, 
Ahıska Türkleri sorunu vardır ve bu acı ger-
çektir, onun çözümü önemli bir görevdir. Öte 
yandan mesele çıkmaza girmiştir. Gürcistan 
Komünist Partisi Merkez Komitesi İdeolo-
ji İşleri Sekreteri V. Gurgenidze şöyle diyor: 
Gürcistan’da durum normale dönüşmezse ve 
istikrar sağlanmazsa, Ahıska Türkleri sorunu 
çözümlenemez.

Evet, halk ve parti aynı şeyi söylüyor. Peki 
ya sivil örgütler ve muhalefet güçleri ne diyor-
lar: Onların açıklamalarına göre yakın zaman-
da Türkler yürüyüş yapmayacaklardır. Çünkü 
Ahıska Türklerinin liderleri ile anlaşma sağ-
lanmıştır. Gürcistan Milli Kurtuluş Hareketi 
Yuvarlak Masası unvanıyla bilinen muhalefet 
güçleri Ahıskalıların Vatanı Cemiyeti liderle-
riyle bir araya gelerek sorunu Soçi’de çözmüş-
lerdir. Şimdilik Türkler yürüyüşten vazgeçmiş 
ve diyalogu tercih etmişlerdir.

Bu arada Türkler bazı güvenceler de iste-
mişlerdir ve oyalanmamaları için kesin teminat 
talep etmişlerdir. Ve Yuvarlak Masa onlara te-
minat vermiştir. 1944’te Meskhetiya (Ahıska) 
bölgesinden sürülen kişiler için Yuvarlak Masa 
liderleri Gürcistan adına şöyle bir açıklama 

yapmışlardır: Halen yapılması için mücadele ettiği-
miz çok partili ve demokratik seçimler Gürcistan’da 
gerçekleştikten hemen sonra kurulacak olan yetkili 
kurumların Ahıskalılar için olumlu karar kabul ede-
ceğini taahhüt eder ve size güvence veririz. Demok-
ratik seçimlerle oluşturulan Parlamentoya sahip 
bağımsız Gürcistan devleti kurulmadıkça Ahıskalı-
ların dönüşü imkansızdır. Bu dönüşün gerçekleşme-
si için bağımsız Gürcistan parlamentosu, Vatandaş-
lık Yasası çıkarmalı ve ülke kendi vatandaşlarının 
sorunlarını sadece bu şekilde halletmelidir.

N. Mikeladze, Tiflis, Komsomolskaya Pravda gazetesi, 
Moskova,16.08.1990. 
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