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ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა
HISTORY, POLITICS, PRIMARY SOURCE STUDIES

ჯემალ ბერიძე
პირველი თურქული პარტიები XIX საუკუნის ბოლოს

და XX საუკუნის დასაწყისში

აბსტრაქტი
პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება ამა თუ იმ ქვეყანაში

დაკავშირებულია საზოგადოების მოდერნიზაციასა და განვითა-
რებასთან. იგივე შეიძლება ითქვას თურქეთზეც, სადაც პირველი
პოლიტიკური ორგანიზაციები ჩამოყალიბდა ოსმალეთის სახელ-
მწიფოში  რეფორმატორული მოძრაობის დაწყების შემდეგ. პირ-
ველ ასეთ გაერთიანებად შეიძლება ჩაითვალოს ახალგაზრდა
ოსმალთა მოძრაობა და ახალგაზრდა თურქთა პოლიტიკური
გაერთიანება „ერთიანობა და პროგრესი“.
საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური პატიები; ერთიანობისა და
პროგრესის პარტია.
შინაარსი

პარტიების ჩამოყალიბება ამა თუ იმ ქვეყანაში დაკავშირე-
ბულია საზოგადოების მოდერნიზაციასა და განვითარებასთან.
გარკვეული თავისებურებების გათვალისწინებით, იგივე შეიძ-
ლება ითქვას ოსმალეთზეც, სადაც პირველი პოლიტიკური ორგა-
ნიზაციები ჩნდებიან ოსმალეთის სახელმწიფოში ფართო რეფ-
ორმატორული მოძრაობის დაწყების შემდეგ. პირველ ასეთ გაე-
რთიანებად შეიძლება ჩაითვალოს ახალგაზრდა ოსმალთა მოძრ-
აობა, რომელსაც მოსდევს ახალგაზრდა თურქთა პოლიტიკური
გაერთიანება „ერთიანობა და პროგრესი“[ლებანიძე,2004:3].

როდესაც ვსაუბრობთ ფართო რეფორმატულ მოძრაობაზე,
უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში გვაქვს ქვეყანაში დაწყე-
ბული  ე.წ. „თანზიმათის“ რეფორმები. მართალია, ცვლილებები
სხვადასხვა სფეროში ჯერ კიდევ სელიმ III-ის (1789-1807) მიერ
იქნა დაწყებული, მაგრამ ყოვლისმომცველი და სისტემური ხა-
სიათი რეფორმებმა მხოლოდ სულთან აბდულმეჯიდ I-ის (1839-
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1861) დროს მიიღო. ამის მთავარი ინიციატორი იყო დიდი
ვეზირი მუსტაფა რეშიდ ფაშა, რომელიც კარგად გრძნობდა, რომ
თუ არ მოხდებოდა სახელმწიფო მართვის სისტემაში ძირეული
ცვლილებები და იმპერია მხარს არ აუბამდა ევროპაში დაწყებულ
სამრეწველო და ტექნოლოგიურ გარდაქმნებს, იგი საბოლოოდ
დაიშლებოდა.

სულთნის ბრძანებულება-რესკრიპტი, რომელიც გულჰანე
ჰათი ჰუმაიუნის სახელით არის ცნობილი, ოთხ მთავარ სიახლეს
აკანონებდა: 1. პიროვნების სიცოცხლის, ქონების, ღირსების კან-
ონის ძალით დაცვა და გარანტირება; 2. კანონზე დაქვემდებარე-
ბული საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება; 3. საყოველთაო
და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის დაწყება; 4. ოსმალე-
თის ყველა ქვეშერმდომის, განურჩევლად რასისა, ენისა და რელ-
იგიისა კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნველყოფა.

რეფორმების დაწყება, უპირველეს ყოვლისა, ევროპული სახ-
ელმწიფოების ზეწოლის და ჩარევის შედეგად განხორციელდა.
საყურადღებოა, რომ გულჰანე ჰათის გამოცხადებამდე ერთი წლ-
ით ადრე, 1838 წელს გაფორმდა თურქულ-ინგლისური სავაჭრო
ხელშეკრულება, რომელიც ინგლისელ ვაჭრებს გარკვეულ შეღა-
ვათებს ანიჭებდა. აღნიშნული ბრძანებულება კი შეიძლება მივ-
იჩნიოთ ამ სავაჭრო ხელშეკრულების გაგრძელებად, ანუ ევრო-
პული ბურჟუაზია თურქეთში ლიბერალური კანონების, უფლე-
ბათა აღიარების და თანასწორობის პრინციპის დანერგვით ცდი-
ლობდა საკუთარი კაპიტალის, რესურსების და ბიზნესის დაც-
ვასა და განვითარებას.

„თანზიმათი“ შეიძლება ჩაითვალოს სამოქალაქო აღიარების
საწყისად, ამ მოძრაობის მთავარ წარმატებად კი უნდა აღინიშნოს
მიღწევები საკანონმდებლო სფეროში. ტრადიციული, შარიათის
კანონმდებლობის პარალელურად გაჩნდა ევროპული სამართ-
ლის გათვალისწინებით შექმნილი საერო კანონები.

1856 წელს გამოქვეყნდა სულთნის კიდევ ერთი ბრძანებულ-
ება - ჰათი შერიფი, რომელიც ძირითადად იმეორებდა წინა ბრძა-
ნებულებების მთავარ დებულებებს. თუმცა, ეს რეფორმები რჩ-
ებოდა უბრალო დეკლარაციებად, ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ იყო



11

შექმნილი რეფორმათა გატარებისათვის საჭირო მყარი სოც-
იალურ-ეკონომიკური ბაზა. ვაჭრობა, მრეწველობა და საბანკო
საქმე უმეტესწილად არათურქების ხელში იყო. ინტელიგენციის
შორისაც უმეტესობას არათურქული ფენა შეადგენდა. ინჟინე-
რები, ექიმები, ადვოკატები, როგორც წესი, იყვნენ ბერძნები, სომ-
ხები ან ებრაელები.

ასეთ სიტუაციაში ახლად ფეხადგმული თურქული ბურჟუ-
აზია უშუალო დამნაშავედ მიიჩნევდა სულთანს, რომელმაც თუ-
რქები უუფლებო მასად აქცია თავისსავე ქვეყანაში. პირველ ხანე-
ბში ამ უკმაყოფილების გამომხატველი გახდა წარმოშობით ფეო-
დალ-ბიუროკრატიული, იდეოლოგიით კი უკვე ბურჟუაზიული
თურქული ინტელიგენცია, რომელსაც „თანზიმათის“ რეფორმ-
ების შედეგად შესაძლებლობა მიეცა განათლება ევროპის ქვეყ-
ნებში მიეღო და რომელიც შემდგომში გახდა პირველი თურქ-
ული პოლიტიკური ორგანიზაციის-ახალგაზრდა ოსმალთა დამ-
აარსებელი და მისი იდეოლოგიის შემქმნელი.

ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია არსებული რეჟიმის მიმართ
საპროტესტო ტალღის სახით ჩამოყალიბებას იწყებს XIX საუკუ-
ნის 60-იანი წლებიდან და თავის თავში ითავსებს რელიგიურ-
ნაციონალურ მოთხოვნებს, ანუ გამოხატავს ერთდროულად  რო-
გორც პროგრესულ, ასევე რეგრესულ ფაქტორებს.

ახალგაზრდა ოსმალები კონსტიტუციური მონარქიის საშუა-
ლებით ცდილობდნენ გაეტარებინათ ისეთი ბურჟუაზიული
რეფორმები, რომლებიც ხელს შეუშლიდა იმპერიის დაშლას. პარ-
ლამენტი, მათი აზრით, უნდა შემდგარიყო ორი პალატისაგან:
დეპუტატთა პალატისა და სენატისაგან. დეპუტატთა პალატაში
გათვალისწინებული იყო წარმომადგენლების არჩევა იმპერიის
ყველა კონფესიური დანაყოფისგან, მაგრამ დეპუტატთა პალატის
საყრდენად ისინი მოიაზრებდნენ არა ხალხს, არამედ სენატს,
რომელშიც უნდა შესულიყვნენ უფლისწულები, გამოჩენილი
ულემები, სამხედრო მეთაურები. ასეთი იდეები ცხადყოფს, თუ
რაოდენ შორს იყვნენ ახალგაზრდა ოსმალები კონსტიტუციის-
ათვის მასობრივი ბრძოლისაგან. თვით კონსტიტუციურ პროე-
ქტებს ისინი ამაგრებდნენ ყურანზე და შარიათზე დაყრდნობით.
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ახალგაზრდა ოსმალთა მოძრაობაში განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანი ფაქტი იყო ოსმალური ენის პროპაგანდა, მისწრაფება
მისი გაწმენდისათვის უბრალო ხალხისათვის გაუგებარი სიტყვ-
ებისაგან. ახალგაზრდა ოსმალთა გამოჩენამდე სიტყვა თურქს
ოსმალეთის გაბატონებული კლასისათვის უხეშის, ხეპრეს დატვ-
ირთვა ჰქონდა. ახალგაზრდა ოსმალები ქადაგებდნენ მამულის
სიყვარულს, წამოაყენეს ოსმალური ერის შექმნის იდეა, რომელ-
საც, მათი აზრით, უნდა გაეერთიანებინა იმპერიის როგორც
ქრისტიანები, ასევე მუსლიმები.

1876 წელს ახალგაზრდა ოსმალებმა მოახერხეს პირველი თუ-
რქული კონსტიტუციის მიღება, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაი-
მეორა დაახლოებით იგივე ბურჟუაზიული უფლებები, რომ-
ლებიც სულთნის 1839 და 1856 წლების ბრძანებულებებში იყო.
კონსტიტუციის საფუძვლად მიღებულ იქნა დიდი ვეზირის -
მიდჰათ - ფაშას პროექტი, რომელმაც თავის ნაშრომში გამოიყენა
დასავლეთევროპული ქვეყნების კონსტიტუციები, ძირითადად
ბელგიისა და პრუსიის, თუმცა თავისი შემადგენლობის მიხედ-
ვით თურქული კონსტიტუცია უფრო ახლოს იდგა პრუსიულ-
თან.

1876 წლის თურქული კონსტიტუცია უზრუნველყოფდა მთე-
ლი ძალაუფლების სულთნის ხელში შენარჩუნებას და იგი
მონარქიული რეჟიმისაგან ბევრად არ განსხვავდებოდა. პირველ-
სავე მუხლებში სულთან-ხალიფას „წმინდად და ებლად“ აცხად-
ებდა. ის იყო განსაკუთრებული ფართო უფლებებითა და კომპე-
ტენციებით აღჭურვილი, შეეძლო: მინისტრთა საბჭოს თავმჯდ-
ომარის (დიდი ვეზირი) და მინისტრების, პალატათა თავმჯდო-
მარეების და მუდმივი სენატორების დანიშნვა; პარლამენტის
დათხოვა და ახალი არჩევნების დანიშნვა, სამხედრო მდგომარე-
ობის, ასევე ომის გამოცხადება და ზავის დადება; სამხედრო და
საზღვაო ძალების მზედართმთავრობა; სახელმწიფო ადმინისტრ-
აციის ფუნქციონირების კონტროლი; სასამართლო გადაწყვეტი-
ლების კონტროლი.

პარლამენტის მიერ მიღებული ნებისმიერი აქტი იურიდიულ
ძალას იღებდა მხოლოდ სულთნის დამტკიცების შემდეგ. ამავე
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დროს სულთანი სრულიად გათავისუფლებული იყო თავისი
ქმედებების გამო რაიმე პასუხისმგებლობიდან[ლებანიძე,2004:7].

პირველი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პარ-
ლამენტი შეიკრიბა 1877 წლის 19 მარტს. აღსანიშნავია, რომ პირვ-
ელივე მოწვევის პერიოდში დეპუტატთა პალატა ცდილობდა
მოქცეულიყო ჭეშმარიტად დემოკრატიული წარმამოდგენლობ-
ითი ორგანოს მსგავსად. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ
დეპუტატებს არ გააჩნდათ მინისტრების იმპიჩმენტის კომპეტ-
ენცია, მათ მოახერხეს კონსტიტუციის ჩარჩოების დარღვევით
მთავრობისა და ადმინისტრაციის კონტროლის გარკვეულწილად
უზრუნველყოფა. ყოველივე ამან სულთან აბდულ-ჰამიდის უკმ-
აყოფილება გამოიწვია. მან დეპუტატთა აქტიურობის საპასუხოდ
პარლამენტი 1877 წლის 28 ივლისს დაითხოვა. კონსტიტუციის
შესაბამისად გაიმართა ახალი არჩევნები, რომლის შედეგადაც
ჩამოყალიბებული ახალი პარლამენტი შეიკრიბა 1878 წლის იანვ-
არში. თუმცა იგივე მიზეზით სულთანმა ისიც მალევე, 1878 წლის
14 თებერვალს, უვადო არდადეგებზე გაუშვა. ეს არ ყოფილა და-
შლა ან დათხოვნა, როგორც ხშირად აღნიშნავენ. სულთანმა უბრ-
ალოდ გამოიყენა „არდადეგების“ უფლება, რის გამოც პარლამე-
ნტმაც შეწყვიტა მუშაობა და შესაბამისად კონსტიტუციის მოქმ-
ედებაც შეჩერდა. ამით ოსმალეთში სახელმწიფო წყობა კვლავ
შეუზღუდავ მონარქიას, ანუ აბსოლუტურ რეჟიმს დაუბრუნდა.

სულთანმა უმკაცრესი ღონისძიებები გაატარა პრესისა და
ყოველნაირი ლიბერალური და ნაციონალური აზროვნების აღკვ-
ეთის მიზნით. გავრცელება დაიწყო ცენზურის უპრეცედენტო
მექანიზმმა, გასაქანი მიეცა ოპოზიციური ინტელიგენციის დევ-
ნა-გასახლებას[ლებანიძე,2004:7].

ასეთი ძალადობისდამკვიდრებამ კარგი წინაპირობა შექმნა
ორგანიზებული ოპოზიციური ფრთის შესაქმნელად, რასაც მალ-
ევე შედეგად მოჰყვა იმპერიაში ახალგაზრდა ოსმალთა გაერთ-
იანების, ამ შემთხვევაში კი უკვე პარტიის ჩამოყალიბება. ეს გახ-
ლავთ 1889 წელს იატაკქვეშეთში შექმნილი ერთიანობის ოსმალ-
ური გაერთანება, რომლის სახელწოდება მოგვიანებით შეცვლილ
იქნა ერთიანობისა და პროგრესის გაერთიანების სახელით
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(Ittihadi ve Terraki Cemiyeti). იმის გამო, რომ გაერთიანება თურ-
ქეთში აკრძალული იყო, მისი ძირითადი ბირთვი ჩამოყალიბდა
საზღვარგარეთ. ასე მაგალითად, საფრანგეთში გაქცეული თურქ-
ული ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა, ცნობილი და მდი-
დარი ოსმალური ოჯახიდან გამოსული აჰმედ რიზას მეთაურ-
ობით, ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია, გამოსცემდნენ თურქულ და
ფრანგულ ენებზე გაზეთ „მეშვერეთს“, რომელშიც მწვავედ აკრი-
ტიკებდნენ სულთან აბდულ-ჰამიდის რეჟიმს[სვანიძე,2007: 336].

ოპოზიციურ გაერთიანებაში თავიდანვე არ იყო ერთიანი
მსოფლმხედველობა. გამოიკვეთა ცენტრისტული და ლიბერალ-
ური მიმდინარეობები. ლიბერალური ფრთის ლიდერი გახდა
სულთან აბდულ-ჰამიდის ახლო ნათესავი პრინცი საბაჰათინი
(1878-1948), რომელიც თურქეთში პირველ სისტემურ ლიბერა-
ლად შეიძლება მოვიხსენიოთ. მეორე ფრთას კი წარმოადგენდა
აჰმედ რიზა.

1902 წელს, პარიზში, პრინცმა საბაჰითმა დააარსა ოსმალო
ლიბერალთა გაერთიანება, შემდე კი, 1906 წელს - კერძო ინიცი-
ატივათა და დეცენტრალიზაციის გაერთიანება. უფრო მძლავრი
გაერთიანება შეიქმნა აჯმედ რიზას ხელმძღვანელობით, რომლის
გარშემოც შემოიკრიბა ახალგაზრდა თურქთა მთელი ნაციონალ-
ური ელიტა. მოგვიანებით ერთიანობისა და პროგრესის დამფუ-
ძნებელთა შორის ვხედავთ თალაათ ფაშას და 1906 წელს სალო-
ნიკში დაფუძნებულ ოსმალური თავისუფლების გაერთიანებას.
სწორედ ეს ჯგუფი გახდა შემდეგში ახლგაზრდა თურქთა რევო-
ლუციის სახელით ცნობილი მოვლენების ინიციატორი...

ერთიანობის და პროგრესის ორგანიზაციამ კონსტიტუციის
ხელახლა ამოქმედებისათვის და ხელისუფლების ხელში ჩასაგ-
დებად კარგად გამოიყენა ოსმალეთის სამეფო კარის უსუსურობა
ევროპული ქვეყნების ზეწოლის განეიტრალებაში. 1908 წლისათ-
ვის ოსმალეთი რეალურად დადგა მთელი ბალკანეთის დაკარ-
გვის საშიშროების წინაშე. ასეთ სიტუაციაში ერთიანობისა და
პროგრესის ორგანიზაციამ, რომლის მთავარი შტაბი სალონიკში
იყო განთავსებული, გადაწყვიტა ამბოხის გზით იძულებული
გაეხადა სულთანი უარი ეთქვა აბსოლუტურ მონარქიაზე. სულ-
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თანი მიხვდა, რომ ამბოხის ჩახშობა წარუმატებლად დასრუ-
ლდებოდა და 1908 წლის 23 ივლისს აღადგინა კონსტიტუცია,
რაც ცნობილია თავისუფლების დეკლარაციის სახელით.

კონსტიტუციის ამოქმედებიდან პირველსავე არჩევნებში,
1908 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, მათ მოახერხეს პარლამენტში
უმრავლესობით მოსვლა, მაშინ როდესაც პრინც საბაჰათინის
მიერ დაფუძნებულმა ოპოზიციურმა ოსმალეთის ლიბერალურმა
პარტიამ მხოლოდ ერთი დეპუტატის გაყვანა შეძლო[ლებანიძე,
2004:13].

1909 წლის ნოემბერში ჩამოყალიბდა პროგრესულ-ლიბერა-
ლური პარტია; ერთიანობისა და პროგრესის ყოფილმა მოწინა-
აღმდეგეებმა პარიზში დაარსეს ოსმალეთის საკონსტიტუციო რე-
ფორმათა პარტია. ერთიანობისა და პროგრესის ყოფილმა წევრ-
ებმა 1910 წელს სახალხო პარტია, ხოლო 1911 წელს კი ახალი პარ-
ტია ჩამოაყალიბეს[ლებანიძე,2004:15].

ოპოზიციური პარტიები კიდევ უფრო გაძლიერდნენ 1910
წლის 9 ივლისს ოპოზიციური ჟურნალისტის - აჰმედ სამიმის
მკვლელობის შემდეგ. ერთიანობა და პროგრესი მიხვდა, რომ
ოპოზიციის მომძლავრებას ვერ შეაჩერებდა და გადაწყვიტა მას
გარიგებოდა, დათმობაზე წასულიყო. ასეც მოხდა, მიღებულ იქნა
ახალი პროგრამა, რომელიც ოპოზიციის გარკვეულ მოთხოვნე-
ბსაც ითვალისწინებდა. მაგრამ ოპოზიციის გაფართოება კვლავ
გრძელდებოდა. 1911 წლის 21 ნოემბერს მთავარმა ოპოზიციურმა
პარტიებმა (სახალხო პარტია, პროგრესულ-ლიბერალური პარ-
ტია და ოსმალეთის დემოკრატიული პარტია) გადაწყვიტეს გაერ-
თიანებულიყვნენ და ისე შეიქმნა პირველი მძლავრი ოპოზიც-
იური პარტია - თავისუფლებისა და ერთობის პარტია. ეს პარტია,
გარდა იმისა, რომ პოლიტიკურ კოალიციას წარმოადგენდა, გამ-
ოხატავდა აგრეთვე ოსმალეთში არსებული არათურქული ეთნი-
კური წარმონაქმნების (არაბები, ბერძნები, სომხები და სხვები)
ერთიანი ოსმალური პლატფორმით შემაკავშირებელ ერთობას.

თავისუფლებისა და ერთობის პარტიამ დაარსებიდან სამი
კვირის თავზე, 1911 წლის 11 დეკემბერს სტამბოლში გამართულ
შუალედურ არჩევნებში წარმატებას მიაღწია და დეპუტატთა
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პალატაში 100 წევრის გაყვანა მოახერხა, რასაც ერთობისა და
პროგრესის მხრიდან რეაქციის აღზევება მოჰყვა. პარლამენტის
დროებითი დათხოვნის, ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრების,
ნაწილის კი სიკვდილით დასჯის შედეგად საბოლოოდ, 1913 წლ-
იდან ხელისუფლებას მთლიანად ერთიანობისა და პროგრესის
სამეული - ენვერი, თალაათი და ჯემალი დაეპატრონა. პოლიტ-
იკურ არენაზე უკონკურენტოდ დარჩენილი ერთიანობა და პრო-
გრესი აღნიშნული ტრიუმვირატის ხელმძღვანელობით ქვეყანას
პირველი მსოფლიო ომის დასასრულამდე ერთპარტიული რეჟ-
იმში მართავდა.

1914 წელს ტრიუმვირატმა გერმანიასთან საიდუმლო გარი-
გებას მოაწერა ხელი, შედეგად თურქეთი გერმანიის სასარგებ-
ლოდ აღმოჩნდა ომში ჩაბმული. 1 სექტემბერს გერმანია თავს და-
ესხა რუსეთს, მაგრამ ოსმალეთი მაშინვე არ ჩაება ომში, მან ნეიტ-
რალიტეტი გამოაცხადა. ოსმალეთს სურდა დრო მოეგო და დაემ-
თავრებინა არმიის მობილიზაცია. ასევე მას სურდა მიეღო გერმა-
ნიისაგან ფინანსური დახმარება და თანხმობა კაპიტულაციების
გაუქმებაზე[სვანიძე,2004:353].

მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად წინა პლანზე წამოიწია
ერთიანობისა და პროგრესის ახალი იდეოლოგია - თურქიზმი.
ოსმანიზმისგან განსხვავებით, რომელიც აღიარებდა იმპერიის
მრავალეროვნულობას, თურქიზმი მიმართული იყო იმპერიის
ყველა ხალხის სრული თურქიზაციისაკენ.

საბოლოოდ ეს გერმანულ-თურქული მოკავშირეობა და ერთ-
იანობა და პროგრესის არსებობა სრული კრახით დასრულდა.
ოსმალეთი ომში დამარცხებული გამოვიდა და იძულებული შეი-
ქნა 1918 წლის 30 ოქტომბერს მოკავშირეებთან ხელი მოეწერა
მუდროსის ხელშეკრულებაზე, რომლის შედეგად, გარდა იმისა,
რომ ოსმალეთის იმპერია ფაქტობრივად დამოუკიდებელ არსე-
ბობას წყვეტდა, ერთიანობისა და პროგრესის სახით თურქეთის
ისტორიაში პირველი პოლიტიკური პარტიაც ასრულებდა თავის
მოღვაწეობას.

რესპუბლიკამდელ თურქეთში პოლიტიკური პარტიების ის-
ტორია ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პერიოდად უნდა
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იყოს. პირველი, ეს არის 1876 წლის საკონსტიტუციო წყობის დამ-
ყარება და მეორე - 1908 წელს ხალგაზრდა თურქთა მოძრაობის
მიერ რევოლუციური გზით აღდგენილი საპარლამენტო მმართ-
ველობა.

საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის რეალური ნიშნები
სწორედ ამ მეორე პერიოდში შეინიშნება. თუ 1876 წლის სისტემა
პარლამენტს ფორმალურ ფუნქციას აკისრებდა და არანაირად არ
ზღუდავდა მონარქის უფლებამოსილებას, 1908 წლის ცვლ-
ილებების შემდეგ განსაზღვრულ იქნა პარლამენტის, როგორც
საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციები, რომელსაც კანონშემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის გარდა, დაევალა მთავრობისა და მინი-
სტრების გაკონტროლება. მთავარი სიახლე კი ის იყო, რომ ახალი
წყობა უფლებას იძლეოდა თავისუფლად ჩამოყალიბებულიყო
სხვადასხვა გაერთიანება და პოლიტიკური პარტია. შედეგად,
მცირე დროით მაინც რეალურად მოხერხდა მრავალპარტიული
სისტემის შემოღება.

მაგრამ ყოველივე ამის მიუხედავად, განსხვავებით ევროპის
ქვეყნების და აშშ-სგან, მთავარი დამახასიათებელი თავისებუ-
რება იყო ის, რომ როგორც ახალგაზრდა ოსმალები, ასევე ერთ-
იანობისა და პროგრესის ორგანიზაეციები არ გამოხატავდნენ
ფართო საზოგადოებრივ მოთხოვნებს. ამას გარდა, ისინი არ ეყრ-
დნობოდნენ არც ერთ სოციალურ თუ საზოგადოებრივ ფენას.
საპარლამენტო თუ პარტიული სისტემები თურქეთში შექმნა და
განავითარა მცირერიცხოვანმა ოსმალურმა ბიუროკრატიამ და
ინტელიგენციამ. ისინი მოკლებულნი იყვნენ ხალხის მხარდაჭე-
რას. მოუმწიფებელი, ჩამოუყალიბებელი ბურჟუაზიის პირობ-
ებში ჯერ კიდევ არ იყო შექმნილი ნიადაგი იმისთვის, რათა
ხალხს გაეთავისებინა კონსტიტუციის, პარლამენტარიზმის თუ
პოლიტიკურ პარტიათა სისტემის უპირატესობა.

ამიტომ ეს ინსტიტუტები და იდეები, ხალხის კონტროლის
პრინციპისაგან განთავისუფლებული პირველი თურქული პოლ-
იტიკური დაჯგუფებების ხელში, აღმოჩნდა ბრმა იარაღი ხელი-
სუფლების ხელში ჩასაგდებლად. ეს განსაკუთრებით კარგად
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წარმოჩნდა ერთიანობისა და პროგრესის პარტიის მოღვაწეობის
მაგალითზე.

თურქეთის პოლიტიკურ პარტიებში განსაკუთრებული ადგი-
ლი უჭირავს თურქეთის სახალხო რესპუბლიკურ პარტიას
(თურქ. Cumhuriyet Halk Partisi). ეს პარტია 1923 წლის 9 სექტე-
მბერს დააარსა მუსტაფა ქემალ ათათურქმა, ოფიციალურად კი
ჩამოყალიბდა სივასის კონფერენციაზე. თურქეთში რესპუბლ-
იკის დამყარების შემდეგ, 1924 წლის 10 ნოემბერს მას ეწოდა
სახალხო-რესპუბიკური პარტია[Political parties in Turkey…].
დასკვნა

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, მიუხედავად მოჩვენებ-
ითი მრავალპარტიული სისტემებისათვის დამახასიათებელი
წყობის დამყარებისა, ამ ეპოქის პარლამენტარიზმის და კონსტი-
ტუციონალიზმის შეფასებისას, მართებული იქნება, თუ აღვნი-
შნავთ, რომ ოსმალეთის იმპერიაში აღმოცენებული პირველი
პოლიტიკური პარტიები შორს იყვნენ ამ ცნების ჭეშმარიტი გაგე-
ბისგან.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ლებანიძე ტ., პარტიები და პოლიტიკური მდგომარეობა თუ-
რქეთში XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის პირველ ნახ-
ევარში, თბილისი, 2004;

2. ლებანიძე ტ., თურქეთის პოლიტიკური პარტიების ისტორი-
ულიმიმოხილვა, თბილისი, 2011;

3. სვანიძე მ., თურქეთის ისტორია, თბ., 2007;
4. Political parties in Turkey, CHP (The Republican People’s Party)

http://www.allaboutturkey.com/parti.htm
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Jemal Beridze
The First Turkish Parties in the late 19th and early 20 th Centuries

Abstract
Given article considers the formation and developmentof political

parties in Turkey before it has acquired the status of republic. Article
deals with the reasons of creation of the first political organisation in
the Ottoman Empire and discusses their part in the state's future
positive changes.It also discussescertain  aspects of  the establishment
of “Youth Ottoman Turk Society”, which had played significant role in
the forming of constitution.

The last part of the Article is concerned with the first parliam-
entary elections in 1877 and its first gathering. It mentions thatthe
parliament was trying to act as a truly democratic representative body.
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ემზარ მაკარაძე
კულტურათაშორისი დიალოგისა და ეროვნული იდენტობის

საკითხები თანამედროვე თურქეთში

აბსტრაქტი
კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის გარეშე არ არს-

ებობს მშვიდობა და ამ ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქტს მივყავართ
იმ უმთავრეს შედეგამდე, რასაც ერებს შორის ცივილიზაციათა
კავშირი ჰქვია. ამ მხრივ საინტერესოა კულტურათაშორისი დია-
ლოგის საკითხები XXI საუკუნის რესპუბლიკურ თურქეთში.

XXI საუკუნის თურქეთის მომავალი დემოკრატიის, კულტ-
ურათაშორის დიალოგის გაღრმავებისა და ხელისუფლების მიერ
ხალხისადმი ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე გადის.

რესპუბლიკურ თურქეთში, კულტურათაშორისი დიალოგის
საკითხების წინ წამოწევას დემოკრატიული ღირებულებების წინ
წამოწევა სჭირდება, ამისათვის კი საჭიროა ევროპელი მოკავში-
რეებისა და აშშ-ს მხარდაჭერა.
საკვანძო სიტყვები: თურქეთი; ეროვნული იდენტობა.
შინაარსი

თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც მთელი კაცობრიობა ახალი
საფრთხეებისა და გამოწვევების წინაშე დგას, გლობალიზაციის
პროცესის შეუქცევადი ხასიათის გათვალისწინებით, ცივილიზა-
ციათა შორის ინტენსიური კულტურათა და რელიგიათშორისი
დიალოგის ფონზე, ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება
უაღრესად  მნიშვნელოვანია.

კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის გარეშე არ არს-
ებობს მშვიდობა და ამ ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქტს მივყავართ
იმ უმთავრეს შედეგამდე, რასაც ერებს შორის ცივილიზაციათა
კავშირი ჰქვია. ამ მხრივ საინტერესოა კულტურათაშორისი დია-
ლოგის საკითხები XXI საუკუნის რესპუბლიკურ თურქეთში.

XXI საუკუნის თურქეთი მომავალი დემოკრატიის, კულტუ-
რათაშორის დიალოგის გაღრმავებისა და ხელისუფლების მიერ
ხალხისადმი ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე გადის.
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რესპუბლიკურ თურქეთში, კულტურათშორისი დიალოგის
საკითხების წინ წამოწევას დემოკრატიული ღირებულებების წინ
წამოწევა სჭირდება, ამისათვის კი საჭიროა ევროპელი მოკავშირ-
ეებისა და აშშ-ის მხარდაჭერა.

ბოლო თვრამეტი წელია, დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად,
ინტერესით და გარკვეული შეშფოთებითაც ვადევნებთ თვალ-
ყურს თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, მისი ქარ-
იზმატული ლიდერის, პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და
ისლამური ხასიათის მქონე „სამართლიანობისა და განვითარე-
ბის“ პარტიის საქმიანობას.

მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური თურქეთის დამა-
არსებელმა მუსტაფა ქემალ ათათურქმა სეკულარიზმისა და
ევროპეიზმის პრინციპებზე „ახალი თურქეთი“ დააფუძნა, თანამ-
ედროვე თურქეთის პოლიტიკური ცხოვრება, მნიშვნელოვანწ-
ილად იქცა ამ პრინციპსა და რელიგიური ხასიათის მქონე ე. წ.
თურქულ „ტრადიციონალიზმს“ შორის ბრძოლის მიზეზად.

არის თუ არა თანამედროვე თურქეთი მისი დამფუძნებელი
მამის მუსტაფა ქემალ ათათურქის იდეური მემკვიდრე?

უკვე დიდი ხანია თურქეთში პრეზიდენტ რ. თ. ერდოღანის
ხელისუფლების მიერ ქემალიზმის რიგი დებულებების ცვლი-
ლებაზე საუბრობენ, რომ იგი თავიდან ახდენს სეკულარული
საზოგადოების ისლამურ ტრადიციულ საზოგადოებად გარდა-
ქმნას და უარს ამბობს სოციალურ მოდერნიზაციაზე. თავად რ.
თ. ერდოღანს კი შემოაქვს ახალი კონცეფცია, ე.წ. „ახალი თურ-
ქეთი“, რომელიც ნაციონალიზმს, ისლამიზმს, ანტიელიტიზმისა
და მორალიზმის პრინციპებს ეფუძნება:

1. ქემალიზმი: რესპუბლიკანიზმი, ლაიციზმი, ნაციონალიზმი,
ხალხოსნობა, ეტატიზმი, რევოლუციონიზმი.

2. ერდოღანის „ახალი თურქეთი“: ისლამიზმი, თურქული
ნაციონალიზმი, ანტიელიტიზმი, მორალიზმი.
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სულ ახლახანს კი ერდოღანის მთავრობამ რევოლუციური
დარტყმა მიაყენა ათათურქის მიერ შექმნილ თურქი ერის იდე-
ნტობას, რაც თურქული საზოგადოებისათვის შოკი აღმოჩნდა.

თურქეთის ისლამიზაცია: მუსტაფა ქემალ ათათურქის თურ-
ქეთი კონსტიტუციური და სეკულარული რესპუბლიკა იყო, სა-
დაც ისლამის როლი საზოგადოებაში მინიმუმადე იყო დაყვა-
ნილი. მიუხედავად ამისა, ისლამი თურქული საზოგადოებიდან
არსად წასულა. თურქეთში ისლამმა ფარული მოძლიერება 1980
წლის 12 სექტემბრის სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ დაი-
წყო. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, თურქეთის
სულიერი ლიდერი ფ. გიულენი იყო[მაკარაძე,2016:45].

ისლამმა თვალსაჩინო გაძლიერება 2002 წლიდან დაიწყო,
როდესაც ქვეყნის ხელისუფლებაში ისლამური ორიენტაციის
მქონე „სამართლიანობისა და განვითარების“ პარტია და მისი
ლიდერი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი მოვიდა[მაკარაძე, 2019:231]. ამ
პერიოდიდან გაფართოვდა ფ. გიულენის საგანმანათლებლო და-
წესებულებები, გიულენის მიმდევრები შევიდნენ სახელმწიფო
სისტემაში, სასამართლო და ძალოვან სტრუქტურებში და წამყვან
მედია საშუალებებში. ამ პერიოდში თურქეთში 17 ათასი ახალი
მეჩეთი აშენდა. დღეისათვის თურქეთში ორჯერ მეტი მეჩეთია,
ვიდრე ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში.

2011 წელს, თურქეთში „გეზის“ პარკის მოვლენების შემდგომ,
რ. თ. ერდოღანისა და ფ. გიულენის გზები გაიყო, მაგრამ ერდო-
ღანს ისლამის გაძლიერების იდეა არ შეუნელებია, შეიძლება ით-
ქვას, რომ მან ისლამი თურქული ეროვნული იდენტობის მთავ-
არ რეკვიზიტად დააბრუნა.

სამხედრო გადატრიალებებით დაღლილი თურქეთისა და
მისი ლიდერისათვის ისლამი ინსტრუმენტია, რომლითაც მას
პოლიტიკური სისტემის სტაბილიზაცია და თურქეთის ტრადიც-
იულ, კონსერვატიულ საზოგადოებად გარდაქმნა სურს, სადაც
ნაკლებია სოციალური, ეთნიკური და სხვა სამოქალაქო უფლებ-
ებთან დაკავშირებული პროტესტის გენერირების შესაძლებ-
ლობა.



23

ოსმალეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ, რომელიც მულტი-
ეთნიკური წარმონაქმნი იყო, მ. ქ. ათათურქმა, დასუსტებული
თურქეთის კიდევ უფრო დაშლა თავიდან რომ აეცილებინა, „ახა-
ლი თურქი“ ერის მშენებლობა დაიწყო. ნებისმიერი, ვინც თურ-
ქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და ამ ქვეყნისა-
თვის იღვწოდა იყო თურქი. ათასწლეულების განმავლობაში ამ
პარადიგმას ემყარებოდა თურქული ნაციონალიზმი, თურქეთის
ერის მონოლითურად ქცევის პროცესს ფარულად ეწირებოდა
სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობები და მათი წარმომავლობის
საკითხი ნელ-ნელა ტაბუირებული ხდებოდა. ამ მხრივ საინტერ-
ესოა თურქეთის პრეზიდენტის მიერ წარმოთქმული მოსაზრება.
ერდოღანი ერთ-ერთ ინტერვიუში დასძენდა: „კითხულობდნენ
თუ საიდან ვიყავი, ერთმა ქართველიაო, მეორემ ბოდიში და
უფრო საშინელი რამ თქვა - სომეხიო, მაგრამ მე მამით და ბაბ-
უით, ყოველმხვრივ თურქი ვარ“.

თურქეთის პრეზიდენტმა, ქვეყნის სახელმწიფო უსაფრთხო-
ების სამსახურის მოქალაქეთა რეგისტრაციის საიდუმლო საინ-
ფორმაციო ბაზა საჯარო და ყველასათვის მისაწვდომი გახადა.
თურქეთის ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა მიეცა, გაე-
რკვია მისი წინაპრების წარმომავლობა XIX საუკუნის შუა პერი-
ოდიდან მოყოლებული დღემდე. ბაზის გახსნიდან, მხოლოდ
რამდენიმე დღეში 8 მილიონმა თურქმა გამოიკვლია საკუთარი
გენეალოგიური შტო. აღმოჩნდა, რომ აქამდე ეროვნებით თურ-
ქთა ნაწილს სომხური, ბერძნული, ებრაული, ლაზური და არაბ-
ული წარმომავლობა ჰქონდა.

ამ მოვლენამ, ათათურქიდან მოყოლებული, ერთიანი თურქი
ერის იდენტობის შექმნის პოლიტიკა თავდაყირა დააყენა.

გაურკვევლობაში მყოფ თურქულ საზოგადოებაში არაერთი
კონსპირაციული თეორია გაჩნდა, თუ რატომ გადადგა ეს ნაბიჯი
რ. თ. ერდოღანის ხელისუფლებამ, მაშინ როცა არაერთ საერთა-
შორისო კონფლიქტში ჩართულ ქვეყანას ნაციონალისტური ნარ-
ატივის გაძლიერება, ისე როგორც არასდროს ესაჭიროება. ერთ-
ერთი მოსაზრებით, ეს შიდა საკითხია, რითაც რ. თ.ერდოღანს
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ეთნიკურად თურქების კონსოლიდირებული მხარდაჭერის მოპ-
ოვება და ეთნიკური უმცირესობის დანაწილება სურს.

ქემალიზმსა და ერდოღანიზმს შორის დაპირისპირებამ საგა-
რეო პოლიტიკაშიც ჰპოვა ასახვა. ათათურქის ვესტერნიზაცია ერ-
დოღანის მკვეთრმა ანტიდასავლურმა რიტორიკამ და დასავ-
ლური სამყაროსგან დაშორებამ ჩაანაცვლა.

რ. თ. ერდოღანი დღეს განმათავისუფლებელ მოძრაობას იწყ-
ებს, რომელმაც თურქეთი დასავლეთის ჩრდილიდან უნდა გამო-
იყვანოს და დასაბამი მისცეს ახალ, სუვერენულ რესპუბლიკურ
თურქეთს, რომელსაც საკუთარი, დამოუკიდებელი ინტერესები
ამოძრავებს.

დასკვნა

თურქეთის მოვლენებმა, XXI საუკუნის პირველი ათწლეუ-
ლის ჩათვლით, გვაჩვენა, რომ ქვეყანა ყალიბდება ძლიერ სახე-
ლმწიფოდ, რაც გვაძლევს დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ
შემდგომშიც ის ხელიდან არ გაუშვებს მოპოვებულ წარმატებას
და გაააქტიურებს ქვეყნის როგორც საშინაო ისე საგარეო პოლი-
ტიკას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მაკარაძე ე., თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლებში, სალექ-
ციო ჩანაწერები, თბილისი,2019;

2. მაკარაძე ე., თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 2000-2015 წლე-
ბში, თბილისი,2016.
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Emzar Makaradze
Issues of intercultural dialogue and national identity in

modern Turkey
Abstract

At the present stage, when all the humanity faces new threats and
challenges and there occur the irreversible processes of globali-
zation,the preservation of national identity has become an issue of
great importanceespecially on the background of intensive cultural
andreligious dialogue between civilizations.

Georgia is a country located on the crossroads of civilizations.
Representatives of different religions (Muslims, Christians, Gregorian
and Jews) live side by side there. Its neighbors are Turkey, Armenia,
Azerbaijan and Russia. No peace is possible without a dialogue
between cultures and civilizations and these two important factors
lead to the major outcome of what is called the Union of Civilizations.
In this regard, wefocus our interest to the issues of intercultural
dialogue in the political life ofMmodern Turkey.

The events occurred on 15 July 2016 in our neighboring Turkey, a
failed state coup attempt, have attracted the attention of the whole
world. Naturally, these events were particularly importantfor Georgia
and had an inevitable impact on it.
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მაია კაპანაძე
თურქეთისა და ირანის თანამედროვე ურთიერთობები

აბსტრაქტი
თანამედროვე თურქეთის ურთიერთობები ირანთან ხასი-

ათდება წინააღმდეგობებით. რომლის დასტაბილურებას ხელს
უშლიდა თურქულ-ამერიკული სამხედრო კავშირები და ირანი-
საგან, მკვეთრი რელიგიური, პოლიტიკური და ისტორიული გან-
სხვავებანი. ორივე ქვეყანას ისტორიულად ჰქონდა მუდმივი კონ-
კურენციის განცდა იმისა, თუ რომელი მოიპოვებდა უფრო მეტ
გავლენას რეგიონში.
საკვანძო სიტყვები: „ნულოვანი პრობლემა“; ქურთების მუშათა
პარტია.
შინაარსი

თურქეთის ურთიერთობები ირანთან ხასიათდება წინააღმ-
დეგობებით. ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დასტაბილ-
ურებას ხელს უშლიდა თურქულ-ამერიკული სამხედრო კავში-
რები და ასევე მკვეთრი რელიგიური, პოლიტიკური და ისტორი-
ული განსხვავებანი ირანისაგან. ორივე ქვეყანას ისტორიულად
ჰქონდა მუდმივი კონკურენციის განცდა იმისა, თუ რომელი
მოიპოვებდა უფრო მეტ გავლენას რეგიონში. მათ შორის ორმ-
ხრივი თანამშრომლობა დაიშალა 1980-1990 წლებში, რაც განპი-
რობებული იყო უთანხმოებით PKK - ზე, კერძოდ PKK იყენებდა
ირანის ტერიტორიას, და ასევე ირანი თურქ ისლამისტებს უჭე-
რდა მხარს.

თურქეთი ატარებს „ნულოვანი პრობლემის“ პოლიტიკას მე-
ზობლებთან, რომელიც ხორციელდება AKP მთავრობის ეგიდით,
თურქეთი ამ პოლიტიკის გატარებით ცდილობდა შეეცვალა
დამოკიდებულება რეგიონის სახელმწიფოების მიმართ, მათ
შორის ირანის მიმართაც. ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები
მკვეთრად გაიზარდა ირანთან და დღესდღეობით ირანი არის
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი ახლო აღმო-
სავლეთის მასშტაბით თურქეთისათვის. ირანზე თურქეთის საგ-
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არეო ვაჭრობის 3.6% მოდის (მის წინ მხოლოდ ევროკავშირი,
რუსეთი, ჩინეთი და აშშ-ია). გააქტიურდა ამ ორ ქვეყანას შორის
ორმხრივი ვიზიტები მათ შორის სახელმწიფო მეთაურთა დონ-
ეზეც.

ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ ხელი შეუწყო მათ დაახ-
ლოებას უსაფრთხოების სფეროშიც, 2002 წელს ისინი შეთანხმდ-
ნენ ეთანამშრომლათ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რაც
მოიცავდა თეირანის მიერ PKK-ს ტერორისტულ ორგანიზაციად
აღიარებას. 2009 წლის დეკემბერში მათ კოორდინირებულად
შეუტიეს PKK-ს ნაწილების განლაგებას თურქეთის საზღვარზე
ირანთან და ერაყთან. 2011 წლის ივნის-ივლისში ირანმა განახ-
ორციელა რეიდები თურქეთის საზღვართან მთიან რეგიონში
PKK (ქურთების მუშათა პარტია) ნაწილების წინააღმდეგ.

თურქეთსა და ირანს აქვთ განსხვავებული აღქმა რეგიონული
უსაფრთხოებისა და ძალთა ბალანსის. როდესაც სირიაში 2011
წელს აჯანყებების ტალღა აგორდა, ირანმა მხარი დაუჭირა პრეზ-
იდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებას და უწევდა მას დიპლ-
ომატიურ და სამხედრო მხარდაჭერას. მაშინ, როდესაც თურქე-
თის იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრი რ.თ.ერდოღანი ბაშარ
ალ-ასადის ხელისუფლებას აფასებდა, როგორც „დანაშაულს“.

აშშ-სა და თურქეთს ახლაც განსხვავებული მიდგომა აქვთ
ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებაში.

თურქეთი და ირანი, სირიის ომის საკითხთან დაკავშირებით
ერთმანეთის საპირისპირო პოზიციებზე იდგნენ, თუმცა ურთი-
ერთობების დათბობა მათ შორის მალევე აშკარა გახდა, რადგანაც
მათ ერთნაირად აღელვებთ კონფლიქტის დროს გაზრდილი
რელიგიური დაპირისპირებების ფონი და ამიტომაც შეძლეს
თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მეზობელ ქვეყანაში მშვიდობა
დამყარდეს.

ირანის პრეზიდენტი ჰასან როუჰანი ერთ-ერთი პირველი
იყო მსოფლიო ლიდერთაგან, ვინც თურქეთში წარუმატებელი
სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ (2016 წლის ივლისი) რ.თ.
ერდოღანს მხარდაჭერის გამოსახატად დაურეკა.
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სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობებისადმი ირანის
მიერ დაკავებული პოზიციის გამო თურქეთი მადლიერი დარჩა,
ნაწილობრივ იმიტომ, რომ თეირანის დამოკიდებულება დასავ-
ლეთის მდუმარებისაგან მკვეთრად განსხვავდებოდა. გადატრია-
ლების მცდელობის შემდეგ ანკარისადმი მოსკოვის მიერ უმალ
გამოხატულმა მხარდაჭერამ და რუსეთისა და ირანის ხელისუ-
ფალთა განცხადებებმა გააჩინა ვარაუდები ანკარას, მოსკოვსა და
თეირანს შორის „ახალი ღერძის“ ჩამოყალიბების თაობაზე. მალე,
ამ სამეულმა სირიის კრიზისის დასასრულებლად ერთობლივი
მოქმედება დაიწყეს.

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი 2016 წლის 9
აგვისტოს მოსკოვში პუტინ - ერდოღანის უმაღლეს დონეზე შეხ-
ვედრიდან რამდენიმე დღეში შედგა, წინა დღეს კი რუსეთის პრე-
ზიდენტი ირანელ კოლეგას ბაქოში შეხვდა.

სირიის პრეზიდენტის მიმართ მათი დამოკიდებულება იმ
დროს ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. ანკარას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-
ასადის ხელისუფლებაში დარჩენა არ სურდა, თუმცა, ის მაინც
დათანხმდა სირიის ახალ მთავრობაში ასადის მხარდამჭერთა
ყოფნას. რაც შეეხება მოსკოვს და თეირანს, მათ ნათლად აჩვენეს,
რომ ასადის მომავალზე „ვაჭრობისთვის“ მზად არ იყვნენ. ანკარა
ასევე მაშინ უკმაყოფილო იყო რუსეთის სამხედრო ოპერაციებით
და ირანის ფარული თუ აშკარა მცდელობებით, შეენარჩუნებინა
სირიის რეჟიმი.

თავის მხრივ, რუსეთსა და ირანს კვლავ სწამდათ, რომ სირ-
იაში რადიკალ სუნიტთა ჯგუფებს, რომლებსაც ისინი ტერორ-
ისტულ ორგანიზაციებს უწოდებენ, ანკარა უჭერდა მხარს, რამაც,
მათი აზრით, სირიის კრიზისი გააჭიანურა. მაგრამ, ზოგიერთ
საკითხში თურქეთ-ირანის ინტერესები მაინც დაემთხვა. მაგალ-
ითად, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფის ვიზი-
ტისას ორი ქვეყნის ლიდერებმა ხაზგასმით აღნიშნეს სირიის
ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების აუცილებლობა.
ასევე ორივე ქვეყანა ჩრდილოეთ სირიაში ქურთთა ავტონ-
ომიური რეგიონის შექმნის წინააღმდეგიცაა, მაგრამ ანკარაში
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გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩავუშოღლუსა და ზარიფს
აშკარად არაფერი უთქვამთ.

ჩავუშოღლუ ამ საკითხს გაკვრით შეეხო და მხოლოდ ის
თქვა, რომ ანკარა ირანის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას
ისევე ეკიდება, როგორც თურქეთისას და ქურთისტანის მუშათა
პარტია თურქეთში, ქურთისტანისათვის უფლად ცხოვრების
პარტია ირანში და დემოკრატიული კავშირის პარტია სირიაში
საფრთხეს უქმნიან არა მხოლოდ ორ ქვეყანას, არამედ მთელ რეგ-
იონს.

თურქეთი და ირანი ისლამურ სახელმწიფოსთან და სირიასა
და ერაყში მოქმედ მსგავს დაჯგუფებებთან ბრძოლის საჭირო-
ებაზეც შეთანხმდნენ.

დასავლეთთან მისი სამხედრო-სტრატეგიული კავშირებით,
რაც ამჟამინდელი დაძაბულობის მიუხედავად, შენარჩუნდა და
ირანის რეგიონულ მეტოქე საუდის არაბეთთან  და თან განვ-
ითარებადი ურთიერთობის ფონზე ანკარამ სიფრთხილე გამოი-
ჩინა, რათა ისეთი შთაბეჭდილება არ შექმნილიყო, თითქოს ის
თავის საგარეო პოლიტიკას სხვა ქვეყნებისთვის საზიანოდ აგე-
ბდა.

2017 წლის აპრილში სტამბოლში გამართული ისლამური სახ-
ელმწიფოების კონფერენციის სამიტზე თურქეთმა იგრძნო,
რამდენად დაძაბულია თეირან-ერ-რიადის ურთიერთობა: დაძა-
ბულობა მაშინ იმდენად გამოაშკარავდა, რომ ანკარა ორ მხარეს
შორის აღმოჩნდა.

როგორც მალე გამოჩნდა, „სტარტეგიული კავშირების“ ნაც-
ვლად თურქეთი და ირანი სირიის კრიზისის გამო მათი ურთი-
ერთობის დაძაბვამდე არსებული სტატუს-კვოს აღდგენისკენ
მიისწრაფვოდნენ. თურქეთმა ირანთან ურთიერთობა გააუმჯ-
ობესა და იმავდროულად საუდის არაბეთთანაც დაამყარა კავში-
რები. ეს რეგიონში იმ შუალედური პოზიციის აღდგენის სურვი-
ლზე მიანიშნებს, რაც ანკარას „არაბულ გაზაფხულამდე“ ეკავა
და მას რეგიონული კრიზისების მოგვარებისას შუამავლობის
საშუალების მისაცემად გამოიყენებდა.
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საქმის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თურქეთი და ირანი
ალბათ თავიანთ ტრადიციულ პოზიციას დაუბრუნდებიან: ზოგ-
ჯერ ერთმანეთს დაეთანხმებიან, ზოგჯერ - არა, თავიანთ ინტე-
რესებს განუხრელად დაიცავენ, თუმცა ისე, რომ უთანხმოებებმა
მთლიანობაში მათი კავშირები არ მოშალოს. ამასობაში ისინი
რეგიონულ საკითხებში შეძლებისდაგვარად თანამშრომლობენ.

თურქეთისა და ირანისთვის აქტუალურია ასევე ქურთისტ-
ანის პრობლემაც, რაშიც ისინი ინტენსიურად თანამშრომლობენ
ერთმანეთთან.

2017 წელს ირანში ვიზიტით მყოფი თურქეთის პრეზიდენტი,
რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ირანის პრეზიდენტს, ჰასან როუჰანის
შეხვდა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ერდოღანმა ერაყში ჩა-
ტარებულ რეფერენდუმს არალეგიტიმური უწოდა და თქვა, რომ
მას მხოლოდ ისრაელი აღიარებს. თურქეთის პრეზიდენტის
თქმით ის რეფერენდუმის საპასუხოდ ერაყის და ირანის მთავ-
რობებთან შეთანხმებით უფრო მკაცრ ზომებს მიიღებს.

2018 წლის ზაფხულიდან თურქეთიც და ირანიც აშშ-ს მხრი-
დან ეკონომიკური სანქციების განსაკუთრებულ სამიზნეებად
იქცნენ. რატომ მოხდა ასე და რა არის ამის მიზანი.

2015 წელს მთელი დასავლური სამყარო ზეიმობდა ირანთან
მრავალწლიანი კრიზისის დასასრულს და გრძელვადიანი საერ-
თაშორისო შეთანხმების ხელმოწერას. გავიდა მხოლოდ სამი
წელი და კრიზისი ხელახალი ძალით შემობრუნდა-2018 წლის
აგვისტოში აშშ-მ ცალმხრივად დატოვა შეთანხმება და ირანის
წინააღმდეგ სანქციები განაახლა.

რატომ დატოვა აშშ-მ შეთანხმება და რატომ განაახლა ირანის
წინააღმდეგ სანქციები. ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო კამპანიის
დროს, 2016 წელს ამერიკის ახლანდელი პრეზიდენტი დონალდ
ტრამპი ამერიკის მხრიდან ირანის გარიგებაში მონაწილეობის
თაობაზე მუდმივად უარყოფით აზრს გამოხატავდა. ტრამპი
ირწმუნებოდა, რომ ირანი გარიგების საკუთარ ნაწილს არ ასრუ-
ლებდა და მას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ეს აშშ-ს ისტო-
რიაში ერთ-ერთი ყველაზე უარესი გარიგება იყო.
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ის, რომ აშშ ბირთვულ გარიგებას დატოვებდა, ამის შესახებ
ტრამპმა 2018 წლის 8 მაისს განაცხადა, ამ მომენტიდან ირანული
ვალუტის რიალის ვარდნა დაიწყო. ტემპი, რომლითაც ის უფა-
სურდებოდა, ექსპერტების აზრით იმაზე მიუთითებს რომ ირანი
უაღრესად  არასტაბილურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში იმყო-
ფება და ქვეყანას ღრმა ეკონომიკური კრიზისი ემუქრება. თუ კი
ერთი კვირის წინათ დოლარი 90 ათასი რიალი ღირდა, ამჟამად
ამ ციფრმა 117 ათას რიალს მიაღწია.

1 აგვსტოს დაპირება რეალობად იქცა, აშშ-მ ირანის წინაა-
ღმდეგ სანქციები დააწესა. სანქციები ამერიკის კომპანიებს ირან-
თან ოქროთი, ალუმინით, ნახშირით და მთელი რიგი სხვა საქონ-
ლით ვაჭრობას უკრძალავს.

ევროპამ და დიდმა ბრიტანეთმა ამ გადაწყვეტილებას მხარი
არ დაუჭირეს და განაცხადეს, რომ 2015 წელს ხელმოწერილი
ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გააგრძელებენ
მუშაობას.

ამავდროულად აშშ-მ უკვე გაამზადა სანქციების მეორე პაკ-
ეტი, რომელიც 2018 წლის 4 ნოემბერს შევიდა ძალაში. თუკი
ირანი აშშ-სთან მოლაპარაკებებზე უარს იტყვის.

დ. ტრამპი ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ს მოკავშირეების გაერ-
თიანებას ცდილობს და ხვდება, რომ საამისოდ ერთადერთი კომ-
პონენტი-ირანისადმი მათი ერთობლივი, ნეგატიური დამოკიდ-
ებულებაა.

ირანში ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურების ფონზე
უმუშევრობა მატულობს, იგრძნობა წყლისა და ელექტროენერ-
გიის ნაკლებობა, იზრდება იმფლაცია. მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის წინააღმდეგ პროტესტები მასობრივ ხასიათს იღებს.

2018 წელს თურქეთსა და აშშ-ს შორის ურთიერთობების
გართულების ნიადაგზე აშშ-მ თურქეთის იუსტიციის მინისტრ-
ისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ დააწესა სანქ-
ციები-აბდულაფმიტ გიულისა და სულეიმან სოილუს ყველა
ამერიკული აქტივი და ანგარიში გაყინულია.

სანქციები დაწესდა თურქეთში ამერიკული პასტორის, ენდ-
რიუ ბრანსონის პატიმრობაში ყოფნასთან დაკავშირებით. თურ-
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ქეთის ხელისუფლებამ მას ბრალი დასდო ფეთულა გიულენთან
თანამშრომლობაში, რომელიც მათი აზრით, ორი წლის წინათ
ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზა-
ტორი იყო. ბრანსონი ციხეში 2016 წლის ოქტომბრიდან იმყოფე-
ბოდა (ის ამჟამად უკვე თავისუფალია).

ბოლო წლებში ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობა
რამდენიმე მიზეზით გაუარესდა. თურქეთი უკმაყოფილოა, რომ
აშშ მათთვის ფ. გიულენის გადაცემაზე უარს აცხადებს, ასევე
თურქეთი უკმაყოფილოა სირიაში აშშ-ს მიერ ქურთი მეამბოხე-
ების მხარდაჭერითაც.ბოლო პერიოდში კი ამ ორ ქვეყანას შორის
უკმაყოფილება უფრო მეტად გაღრმავდა. ამის მიზეზი თურქ-
ეთის მხრიდან რუსეთიდან S400-ის შეძენის გამო.

თურქეთმა და ირანმა რუსეთთან ერთად  მყიფე და მოულო-
დნელი ალიანსი შექმნეს სირიაში. მათი პოზიცია მთავარ საკით-
ხებზე რეგიონში შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარებიდან
გამომდინარე, შეთანხმებადი  გახდა. თუმც  მათ შორის გარკვე-
ული წინააღმდეგობებიც იყო: როგორიცაა ბაშარ ალ-ასადის
რეჟიმის გაგრძელება, რეგიონალური და ადგილობრივი აქტო-
რების როლი სირიის კრიზისის მოგვარებაშ, დროთა განმავლო-
ბაში, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ომის შეწყვეტა
სირიაში, ანკარისა და თეირანის (მოსკოვთან ერთად) ურთიე-
რთობებში ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი გახდა. მათ მხარი
დაუჭირა ე.წ. ასტანას პროცესს, რომელმაც შეაჯერა და გააზავა
გაერთიანებული ერების მხარდაჭერით განხოციელებული დია-
ლოგი ჟენევაში. დამატებით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 2017
წლიდან, პრეზიდენტ პუტინმა, როუჰანმა და ერდოღანმა სამხ-
რივი სერიული მოლაპარაკებები და შეხვედრები მოაწყვეს
სოჭში, ანკარაში და მალევე თეირანში და მას ეს უცნაური სახე-
ლი - „სოჭის ტრიო“ უწოდეს, რომელიც  აღმოჩნდა ყურადღების
ცენტრში.

რეალობაა რომ რუსეთი, ასადის რეჟიმის დიდი საყრდენია,
რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტილიკური პროცესების დაწყნა-
რებას ამ ქვეყანაში. დამასკოს დამოკიდებულება ირანზე არანა-
კლებია. თეირანი არა მხოლოდ ჯარით ამარაგებს ასადის რეჟიმს,
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არამედ მჭიდროდ ურთიერთობს სირიის ეკონომიკასთან, სავა-
ჭრო ურთიერთობის გზით. თურქეთმა კი თავის მხრივ -
სამხედრო ოკუპაცია მოახდინა მოსაზღვრე რაიონებისა, რომე-
ლიც ქურთების კონტროლქვეშ იმყოფება, სირიის ჩრდილოეთით
კი - გავლენის სფერო კონსოლიდირებულია. მშვიდობა უნდა
დამყარდეს რაც შეიძლება მალე, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად. ამ
ეტაპზე ეს არის რუსეთის, ირანისა და თურქეთის პოზიციის
შეჯამება სირიის ომთან დაკავშირებით.

ირანის და თურქეთის ლიდერებმა რუსეთის პრეზიდენტთან
ერთად სოჭში მოლაპარაკება აწარმოეს სირიის კონფლიქტის
დარეგულირების საკითხზე. ამ მოლაპარაკებებში განსაკუთრე-
ბით ხაზგასასმელია თურქეთისა და ირანის როლი. ერდოღანისა
და როუჰანის პოზიციამ საომარი მოქმედებების შეწყვეტაზე  იქ-
ონია გავლენა და შეიქმნა დეესკალაციის ზონები.

ამ კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში აუცილებელია
არა მარტო გარედან ჩარევა, არამედ  სირიის შიგნით დიალოგის
გაფართოება და მოსახლეობის ყველა ეთნიკურ-კონფესიური თუ
პოლიტიკური ჯგუფის ჩართულობის აუცილებლობა.

მოლაპარაკების შედეგად მხარები შეთანხმდენენ, რომ აქტი-
ურ ძალისხმევას არ დაიშურებდნენ მთავარი ამოცანის გადასა-
ჭრელად - სირიაში სტაბილურობისა და მშვიდობის დასამყარე-
ბლად, რაც პირველ რიგში მათ ინტერესებში შედის. ამ  შეხვე-
დრის მიზანი ის იყო რომ მათ მხარი დაუჭირა მასშტაბური და
თავისუფალი პოლიტიკური პროცესების განვითარებას სირიაში
რუსეთთან ერთად. მოლაპარაკებები სოჭში დასტური  გახდა
იმისა, რომ თურქეთმა და ირანმა სირიის კონფლიქტის მშვიდო-
ბიანად დარეგულირების საკითხის გადაჭრაზე პასუხისმგებლ-
ობა და ინიციატივა საკუთარ თავზე აიღო, რათა სირიაში განვი-
თარებული მოვლენები სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ორივე
მათგანს კონფლიქტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე.

დამასკოში გარკვეული პოლიტიკური ძალები მიესალმნენ
მათ ერთობლივ მოლაპარაკებებს სოჭში სირიის საკითხთან დაკ-
ავშირებით.
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სირიის ოპოზიციამაც სოჭის მოლაპარაკებებს ძალზედ  მნიშ-
ვნელოვანი უწოდა. მათი აზრით, ამ მოლაპარაკებებმა სირიაში
პოლიტიკური პროცესის დაწყებას პრაქტიკული საფუძველი
დაუდო.

სირიაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც უკვე ზემოთ ავღნ-
იშნეთ ირანმა ასადის რეჟიმს დახმარება აღუთქვა, უზიარებდა
სადაზვერვო ინფორმაციას, ეხმარებოდა სამხედრო ძალების წვრ-
თნებში, სესხებსა და საბოლოოდ კი ჯარით-ცოცხალი ძალით.

რაც შეეხება ფინანსურ დახმარებას, ასადის მთავრობის ბი-
უჯეტი უმთავრესად ფინანსდებოდა ირანის რესპუბლიკის ხაზი-
ნიდან. თეირანი, ომის დაწყების დღიდან მრავალმხივ ეხმარე-
ბოდა ასადის რეჟიმს პირდაპირი თუ ირიბი გზით.

ირანული კომპანიების სწრაფმა დაფუძნებამ სირიაში, უფრო
გააძლიერა ქვეყნის დამოკიდებულება თეირანზე.

აღსანიშნავია, რომ ანკარას და თეირანს ქურთების მიმართ
არაერთგვაროვანი შიში გააჩნიათ, რადგანაც ქურთების პრობ-
ლემა განსხვავდება ამ ორი ქვეყნისათვის. თურქეთი განსაკუთ-
რებულ ყურადღებას ამახვილებს ქურთების მუშათა პარტიაზე
(PKK), ირანის,  მოსახლეობის 6,5 მილიონი ქურთია. ისინი ძირი-
თადად თავმოყრილნი არიან  პროვინცია „ირანის ქურთისტა-
ნში“.

ირანი ინარჩუნებს დომინანტურ  პოზიციას სირიაზე ამით ის
მკვეთრად ხაზს უსვამს მის  აუცილებელ მონაწილეობას ნების-
მიერი სახის შემდგომ მოლაპარაკებებში სირიის პრობლემასთან
დაკავშირებით.

სირიის ომის საწყისს ეტაპზე, ანკარამ ეს კონფლიქტი დაი-
ნახა როგორც შანსი იმისა, რომ დაეწყო მოქმედება როგორც შუ-
ამავალს და ასევე განევრცო მისი პოლიტიკური გავლენა რეგი-
ონზე. მაგრამ ანკარას სტრატეგია სირიაზე პირდაპირ ირანის
სტრატეგიას დაეჯახა, როცა თურქეთმა დაიწყო წვრთნები, მატე-
რიალური და ლოჯისტიკური მხარდაჭერა სხვადასხვა ისლამის-
ტური ოპოზიციური ჯგუფებისა, რომლებიც ებრძოდნენ ასადის
რეჟიმს, კერძოდ კი- თავისუფალი სირიის არმიას (FSA).
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ამჟამად, თურქეთის მთავრი მიზანი, სირიაში   ქურთების და
(PYD)-ის და სირიისა და ერაყის საზღვარზე მათი დომინირების
და კონტროლის  თავიდან აცილებაა.

2017 წლის 22 ნოემბერის, მოლაპარაკებების შედეგად, თურ-
ქეთისა და ირანის ლიდერები რუსეთთან ერთად სირიის ტერი-
ტორიული მთლიანობისა  და პოლიტიკური ერთანობის შენარჩ-
უნებაზე შეთანხმდნენ.

აქვე უნდა აღვნიშნოს ის ფაქტი, რომ თურქეთისაგან განსხ-
ვავებით, ქურთების საკითხი სირიისა და ირანისთვის ისეთი
აქტუალური არ არის, როგორც თურქეთისათვის. თუმცა აშკარაა,
რომ ასადის რეჟიმსა და ირანს, სურთ ქურთების წინსვლის შეფე-
რხება იმ ფაქტის გამო, რომ მათაც ჰყავთ ქურთული მოსახლეობა
თავიანთ საზღვრებთან.

მათ შორის წინააღმდეგობისდა მიუხედავად (ქურთების
საკითხთან დაკავშირებით), თურქეთი და ირანი სირიის კრი-
ზისის მოგვარებასთან დაკავშირებით აქტიურად თანამშრომ-
ლობს, რათა მათ შესაბამისი გავლენის სფერო ჰქონდეთ  სირი-
აში.

შემდეგი მოლაპარაკება მათ შორის 2018 წლის აპრილში ანკა-
რაში მოხდა. მიუხედავად მათი გარკვეული განსხვავებული შეხ-
ედულებისა, სირიის კონფლიქტის ცალკეულ ელემენტებზე, მათ
იპოვეს ის ოქროს შუალედი, რომელზეც ისინი შეჯერდნენ.

ამჟამად მათი მთავარი პრობლემა უკავშირდება იმ დაძაბუ-
ლობასა და ინცინდენტებს, რაც ისრაელსა და ირანს შორის წარ-
მოიქმნა. უკვე ავღნიშნეთ, რომ აშშ-მ ირანთან ბირთვული შეთ-
ანხმებაზე უარი თქვა, რამაც  მათ შორის კიდევ უფრო გააურესა
და დაძაბა მდგომარეობა.

ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში, ამჟამად ნურსულთანში
გასულ წელს კვლავ შედგა ამ სამი სახელმწიფოს ლიდერთა შეხვ-
ედრა სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. მხარეებმა ყურადღება
გაამახვილეს  იდლიბის პროვინციაში არსებულ სიტუაციაზე და
სირიის საკონსტიტუციო კომიტეტის შექმნაზე.

მათთვის, სირიის კრიზისის დარეგულირებას ძალზედ დი-
დი მნიშვნელობა აქვს, რაზეც  სოჭის ფორმატში შემდგარი  არაე-
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რთი შეხვედრა მეტყველებს, სადაც ისინი ძალისხმევას არ იშუ-
რებდნენ საერთო ენა გამონახათ და აღნიშნული კრიზისი
მეტნაკლებად დაერეგულირებინათ. ამის დასტურია თურქეთის
პრეზიდენტ - რეჯეფ თაიფ ერდოღანისა და ირანის პრეზიდენტ
ჰასან როუჰანის სტუმრობა სოჭში,  2018 წლის  14 თებერვალს,
სადაც აღნიშნული ქვეყნის ლიდერებმა სირიის პრობლემის
მოგვარებაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. მათ სირიის კონფლ-
იქტის მოგვარებასა და გრძელვადიანი მშვიდობის შენარჩუნე-
ბაზე სამომავლო გეგმები დასახეს.
დასკვნა

ამრიგად, თურქეთმა და ირანმა, მიუხედავად იმისა რომ ორ-
ივე მათგანი რეგიონში ლიდერობისათვის იბრძვის, მაინც
მოახერხეს მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება. ეს ქვეყნები ამ
შეთანხმებამდე ახლო აღმოსავლეთში მკვეთრად დაძაბულმა
პოლიტიკურმა ვითარებამ მიიყვანა, რაც ორივე მათგანისათვის
საკმაოდ არახელსაყრელია. ამას ზედ დაერთო ისიც, რომ ურთ-
იერთობა არამარტო ირანსა და აშშ-ს, არამედ თურქეთსა და აშშ-ს
შორისაც დაიძაბა. ის ორივე მატგან სანქციებს უწესებს, რაც ამ
ქვეყნების ეკონომიკაზე საკმაოდ მძიმედ აისახა. ეს ვითარება კი
საშუალებას აძლევს რუსეთს გააძლიეროს თავისი პოლიტიკური
გავლენა, როგორც ირანსა და თურქეთზე, ისე მთლიანად რეგი-
ონზეც.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. გაჩეჩილაძე   რ, ახლო აღმოსავლეთი (გეოპოლიტიკა), თბილისი,

2019;
2. მაკარაძე   ე, თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლებში, თბილისი,

2019;
3. Aras, Bulent. The New  Geopolitics of Eurasia and Turkey’s position.

London: Frank Cass, 2002;
4. Bodgener D., Ankara’s pipe dreams come true. Meed, 1994;
5. Сочинский формат: Путин, Эрдоган и Роухани провели

переговоры по Сирии. https://ria.ru/ 20171123/ 150939 5837.html
(ბოლოს გადამოწმებულია 18.06.2019);
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6. Russia, Iran, Turkey to hold fourth round of Syria talks in
Sochi.https://www. aljazeera.com/news/2019/02/russia-iran-turkey-
hold-fourth-syria-talks-sochi-190213135429737.html ბოლოს
გადამოწმებულია 17.06.2019);

7. Russia, Turkey and Iran – why the US has declared economic war
against them.https://jam-news.net (ბოლოს გადამოწმებულია
11.06.2019);

8. რუსეთის, ირანისა და თურქეთის ლიდერები სოჭში სირიის
საკითხებზე მსჯელობენ. http://ghn.ge/com/ news/ view/ 220895
(ბოლოს გაამოწმებულია 17.06.2019);

9. New formats of Syria talks help resolve conflict – Putin. http://
tass.com/world/1028195 ბოლოს გადამოწმებულია 17.06. 2019);

Maia Kapanadze
Modern relations of Turkey and Iran

Abstract
Turkey and Iran are the two largest Middle Eastern countries that are

constantly striving for leadership. Due to their political interests in the
region, there are often contradiction between the two countries. In spite
of their counteract, there are cases when Turkey and Iran find a common
language.

This process facilitated to finding a common language between
Turkey and Iran, the difficult political situation created in the Middle East
over the last few years, which threatened both countries.

Here is the Syrian crisis we mean. Although the two countries had a
different vision at the beginning of the Syrian crisis, further development
of events allowed them to reconcile the common sense, as events in Syria
directly impact negatively not only on this country, but also in the region
wholly and between Turkey and Iran.

The closer relations of these two countries have also been conditioned
through the position of the United States, which has taken a negative
attitude towards both Turkey and Iran as one of those expressions of are
the sanctions.
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სიმონ გურეშიძე
ეგვიპტისა და სირიის „არაბული გაზაფხული“ შედარებითი

ანალიზის ჭრილში

აბსტრაქტი
XXI საუკუნის ათიან წლებში, „არაბული გაზაფხულის“ სახე-

ლით დაწყებული ცნობილი რევოლუციების ტალღა მეტ-ნაკ-
ლები სიმძაფრით მოედო მთელ არაბულ სამყაროს და  გრძელ-
დება დღემდე.

სწორედ ამ მოვლენით გამოწვეული სირიის სამოქალაქო
ომი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. არ გადაწყვეტილა პრეზ-
იდენტ ბაშარ ალ-ასადის ოპოზიციის უკანასკნელი ბასტიონის,
იდლიბის ბედი. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ალ-ასადის სა-
მხედრო ნაწილები ცდილობენ წინააღმდეგობა გაუწიონ თურ-
ქეთის დახმარებით გაძლიერებულ აჯანყებულებს.
საკვანძო სიტყვები: „არაბული გაზაფხული“; ბაშარ ალ-ასადი.
შინაარსი

2010 წელს თუნისში დაწყებული „არაბული გაზაფხულის“
სახელით ცნობილი რევოლუციების ტალღა მეტ-ნაკლები სიმ-
ძაფრით მოედო მთელ არაბულ სამყაროს და დღემდე გრძე-
ლდება. ვინაიდან სწორედ ამ მოვლენით გამოწვეული სირიის
სამოქალაქო ომი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. არ გადაწყვე-
ტილა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ოპოზიციის უკანასკნელი
ბასტიონის, იდლიბის ბედი. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი
ალ-ასადის სამხედრო ნაწილები ცდილობენ წინააღმდეგობა
გაუწიონ თურქეთის დახმარებით გაძლიერებულ აჯანყებულ-
ებს[1,2019]. თურქეთსა და რუსეთს შორის სირიაში დაპირი-
სპირების ტემპერატურამ 2015 წლის დეკემბერში მიაღწია
პიკს, როდესაც თურქულმა მხარემ რუსეთის შეიარაღებული
ძალების კუთვნილი მოიერიშე თვითმფრინავი ჩამოაგდო. აღნ-
იშნული ინცინდენტის შემდეგ მრავალი ექსპერტი ორ ქვეყ-
ანას შორის სრულ მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტს და მო-
ვლენათა უფრო მძიმე განვითარებასაც არ გამორიცხავდა. ყო-
ველივე ზემოთ თქმულს თან დაერთო, ერთი წლით ადრე
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გააქტიურებული ტერორისტული „ორგანიზაცია ისლამური
სახელმწიფოს“ გამოჩენა, რომელმაც თავის სისასტიკითა და
აქტივობის მასშტაბებით მანმადე არსებულ ყველა მსგავს და-
ჯგუფებას გადააჭარბა. „არაბული გაზაფხულით“ გამოწვეული
სირიის სამოქალაქო დაპირისპირება კიდევ იმით გახდა მრა-
ვალი მკლევარისთვის საინტერესო, რომ თუნისის, ეგვიპტისა
და ლიბიისგან განსხვავებით (სამივე ქვეყანაში რევოლუციის
შედეგად დაემხო ზინ ალ-აბიდინ ბენ ალის, ჰუსნი მუბარაქ-
ისა და მუამარ კადაფის დიქტატორული რეჟიმები, რომლე-
ბიც ათწლეულების განმავლობაში მართავდნენ ჩამოთვლილ
ქვეყნებს), ოპოზიციამაც და მმართველმა რეჟიმმაც გარე ძალ-
ები ჩართეს შიდა კონფლიქტის გადასაწყვეტად. გამომდინარე
იქიდან, რომ სირიის მმართველ ალავიტურ[2,2009:334-335]
რეჟიმს რუსეთის გარდა შიიტური ირანიც ეხმარებოდა, ვინა-
იდან ამ ქვეყანას საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ გააჩ-
ნია ახლო აღმოსავლეთში თავისი გავლენის გაძლიერების სუ-
რვილი, ამ ფაქტორმა გამოიწვია სუნიტური თურქეთისა და
სპარსეთის ყურის არაბული მონარქიების (ყატარი, საუდის
არაბეთი) გააქტიურება, რათა ხელი შეეშალათ ირანის გეგმის
სისრულეში მოყვანისთვის. მოვლენათა განვითარების ჯაჭვმა
თავის მხრივ რეგიონალური უსაფრთხოება სერიოზული გა-
მოწვევის წინაშე დააყნა. სწორედ ამიტომ „არაბული გაზაფ-
ხული“ და მისი თანამდევო პროცესები მრავალი დარგის სპე-
ციალისტის, არაბისტების, სოციოლოგების, ისტორიკოსების,
პოლიტოლოგებისა და ა.შ. ყურადღების ცენტრში მოექცა.
ვინაიდან თუნისის შემდეგ ეგვიპტე იყო მეორე ქვეყანა, რომ-
ელშიც რევოლუციონერებმა გაიმარჯვეს და სწორედ ეს ფაქ-
ტორი გახდა სირიელი ხალხის ნაწილის შთაგონების წყარო,

რასაც ზემოთ აღწერილი პროცესები მოჰყვა, სტატიის მიზანია
ეგვიპტესა და სირიაში მომხდარი საპროტესტო აქციებისა და
შედეგების შედარებითი ანალიზი; რისი მეშვეობითაც უნდა
გაშუქდეს ის მთავარი კითხვები თუ რატომ განვითარდა მოვ-
ლენები ეგვიპტეში სამოქალაქო დაპირისპირების გარეშე და
დაემხო მმართველი რეჟიმი, ხოლო სირიაში რამ გამოიწვია
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საპროტესტო აქციების გადაზრდა არნახულ სისხლის ღვრაში
და გარე ძალების დახმარების გარდა, რა შიდა ფაქტორებმა
შეუწყო ხელი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ხელისუფლების სადა-
ვეების შენარჩუნებაში.

ორივე ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს ბევრი საერ-
თო მიზეზი გააჩნდა. ჰუსნი მუბარაქი 30 წლის განმავლობაში
მართავდა ეგვიპტეს, ასადების ოჯახი კი თითქმის ნახევარი
საუკუნის განმავლობაში იმყოფება სირიის სათავეში. ჰაფიზ
ალ-ასადმაც და მუბარაქმაც თავიანთ მემკვიდრეებად საკუ-
თარი შვილები შერაჩიეს [გურეშიძე,2017:62]. თუმცა ეგვიპტის
პრეზიდენტის ჩანაფიქრი წარუმატებელი აღმოჩნდა. ასევე
ორივე ქვეყნის ლიდერების მართვის სტილი სრული ავტო-
რიტარიზმის გამოხატულება იყო. კიდევ ერთი მსგავსება
არის ის, რომ ეგვიპტეშიც და სირიაშიც ძალოვანი სტრუქტუ-
რები სრულად დომინირებდნენ ქვეყნის მმართველ, საზოგად-
ოებრივ და პლიტიკურ სტრუქტურებში. ყოველივე ზემოთ თქ-

მულს თან ერთვოდა ორივე ქვეყანაში მრავალი ათწლეულის
განმავლობაში მოქმედი საგანგებო კანონი[4,2006], რომელიც
პრეზდენტებს, მმართველ პარტიასა და ძალოვნებს განუსაზღ-

ვრელ უფლებებს ანიჭებდა, რაც პარალელურად ხელს უწყობ-

და სოციალური უთანასწორობის გაღვივებასა და ყოველგვარი
თავისუფალი აზრის გამოხატვის ჩახშობას. სწორედ ამ ფაქტ-
ორებმა განაპირობეს მასობრივი საპროტესტო აქციები და ხე-
ლისუფლების გადადგომის მოთხოვნები მუბარაქისა და ბაშარ
ალ-ასადის წინააღმდეგ. რევოლუციური პროცესების გამომწვ-
ევი მიზეზები ჩანს, რომ მსგავსი და თითქმის ერთნაირი
იყო, თუმცა ხელისუფლებების მხრიდან გადადგმული საპას-
უხო ნაბიჯები აბსლუტურად განსხვავებული აღმოჩნდა, რამაც
თავისთავად განაპირობა „არაბული გაზაფხულის“ დიამეტრა-
ლურად საპირისპირო შედეგები ეგვიპტესა და სირიაში.

ყველაზე საგულისხმო განმასხვავებელი ნიშანი ამ ორ ქვე-
ყანაში განვითარებულ მოვლენებს შორის არის ის, რომ ბაშარ
ალ-ასადის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც სამოქალაქო დაპირი-
სპირება აქტიურ რეჟიმში გადავიდა და კულმინაციას მია-
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ღწია, რეჟიმს დაუპირისპირდნენ სალაფიტური [5,608] დაჯგ-
უფებებიც. ხელისუფლების მხრიდან დათმობა და პრეზიდე-
ნტის გადადგომა, ავტომატურად ნიშნავდა არა მხოლოდ
ძალაუფლების სადავეებისა და ბერკეტების დაკარგვას, არა-
მედ მთელი მმართველი ელიტის ფიზიკურ განადგურებასაც.
ეგვიპტეში კი ჰუსნი მუბარაქის გადადგომის შემდეგ, გარდა-
მავალ ხელისუფლებასთან ერთად ქვეყანას ისევ მართავდა
სამხედრო საბჭო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ სახელისუფლებო
შტოებში მოხვედრილი ელიტური კლანების ინტერესები მეტ-
წილად წინანდებურად იყო დაცული. „მუსლიმი ძმების“ წევ-
რის პრეზიდენტ მუჰამმად მურსის შიდა პოლიტიკურმა კურ-
სმაც ხელი შეუწყო იმას, რომ მმართველი კლანები არ გახ-
დნენ იძულებული თავიანთი გავლენის სფეროებისა და ბიზ-
ნეს ინტერესების შენარჩუნების მიზნით, პოლიტიკური ოპონ-
ენტების წინააღმდეგ გაეტარებინათ ისეთი ღონისძიებები, რაც
ქვეყანას საბოლოოდ სისხლის მღვრელ დაპირისპირებაში ჩაი-
თრევდა. კერძოდ, მურსი მხარს უჭერდა სამხედროების პრივ-
ილეგირებულ მდგომარეობას. გადამდგარი ოფიცრები იკავ-
ებდნენ მინისტრების, გუბერნატორებისა და მაღალი ადმი-
ნისტრაციული მუშაკების თანამდებობებს. „ძმებმა“ სამხედრო
ელიტას შეუნარჩუნეს ნახევრად ავტონომიური სტატუსი 2012

წელს შემუშავებულ ახალ კონსტიტუციაში; რომლის თანახმა-
დაც არმიას უნარჩუნდებოდა საკუთარი ბიუჯეტი, სამოქალა-
ქო ბიზნესიდან შემოსული მოგება, სამთავრობო და სამოქ-
ალაქო კონტროლის გარეშე [6].

ცალკე ყურადღებას იმსახურებს ისიც, რომ ეგვიპტეში „არ-
აბული გაზაფხულის“ შედეგად სამოქალაქო დაპირისპირების
თავიდან აცილება განაპირობა ქვეყნის სამხედროებში არსე-
ბულმა ერთსულოვნებამ. კერძოდ იმ გარემოებამ, რომ მთლი-
ანად სამხედრო ელიტა შეთანხმდა ჰუსნი მუბარაქის პოსტი-
დან გადაყენებაზე [გურეშიძე,2017:62]. ასევე იმანაც, რომ მიუ-
ხედავად იმისა, „მუსლიმი ძმები“ ილსამისტური ორგანიზაც-
იაა და მათ თავის დროზე გამოეყო რამოდენიმე ექსტრემი-
სტული დაჯგუფება, ეს ასოციაცია გასული საუკუნის 80-იანი
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წლებიდან მთლიანად პოლიტიკურ აქტივობაზე გადავიდა და
უარი თქვა ძალადობრივ ქმედებებზე.

სირიაში კი სწორედ სამხედროებს შორის არსებულმა აზ-
რთა სხვადასხვაობამ გამოიწვია სამოქალაქო ომი და ჯიჰადი-
სტური ორგანიზაციების გაძლიერება. თავდაპირველად უნ-
დაAაღინიშნოს, რომ ამ მოსაზრებას ამყარებენ შემდეგი ფაქტ-
ები: ჯერ კიდევ ჰაფიზალ-ასადი, მიუხედავად მისი უზარმაზ-
არი გავლენისა და სახელუფლებო ბერკეტების ფლობისა, სამ-
ხედრო ელიტის გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ თავისუფ-
ლად მოქმედებას მუდმივად ვერ ახერხებდა. ამის ერთ-ერთი
თვალსაჩინო მაგალითია თავის დროზე სამხედროების ზეწო-
ლის შედეგად მისი ძმის, რიფატის თანამდებობიდან გათავი-
სუფლება და საფრანგეთში დროებით საცხოვრებლად გაგ-
ზავნა, ვინაიდან ჰაფიზ ალ-ასადის სამხედრო გარემოცვა მის
ძმას ხელისუფლების უზურპაციაში ადანაშაულებდა [8]. 1963

წლის რევოლუციის შემდგომ და 60-იანი წლების ბოლომდე
ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ელიტის ძირითად ბირთვს ალ-
ავიტები შეადგენდნენ, კერძოდ ჰაფიზ ალ-ასადის ნუმაილით-
ილაჰების კლანიდან და მათავირაჰების ტომიდან [9,2016:119-
143]. მაღალი რანგის ოფიცერთა კორპუსში სუნიტებიც შედი-
ოდნენ, რომლებიც თავიანთი ნათესაური კავშირებით ნახე-
ვრად ალავიტები იყვნენ და ჰაფეზ ალ-ასადის უახლოეს და
უერთგულეს გარემოცვას წარმოადგენდნენ. ვიცე პრეზიდენტი
1984-2005 წლებში აბულ ჰალიმ ხადამი იყო სუნიტი, მისი
ცოლი მათავირაჰების ტომიდან, პრემიერ-მინისტრი აბდ არ-

რაუფ ალ-კასიმი, სახალხო საბჭოს ვიცე-სპიკერი, მაჰმუდ აზ-

ზუბი, ბაასის პარტიის გენერალური მდივნის თანაშემწე აბდ
ალ-ლაჰ ალ-აჰმარი, შეაიარაღებული ძალების მეთაური ჰი-
ქმათ შიჰაბი იყვნენ ის სუნიტები, რომელთაც მაღალი პოს-
ტები ეკავათ 1987 წელს. თავდაცვის მინისტრი მუსტაფა თ-
ლასი შერეული ოჯახის წარმომადგენელი იყო, მამით სუნი-
ტი, დედით ალავიტი. სუნიტთა უმრავლესობას, რომლებიც
დაწინაურდნენ შეიარაღებულ ძალებში, ქვეყნის სათავეში
ბაასის პარტიის[10] მოსვლის შემდეგ, ერთნაირი წარმომავ-
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ლობა გააჩნდათ. შიჰაბი და თლასი დაიბადნენ და გაიზარ-
დნენ სოფელში და მათი ოჯახები არა ძველ, პრივილეგირებ-
ულ სუნიტურ ზედა ფენას, არამედ უმცირესობის მიერ ახლ-
ად ჩამოყალიბებული სოციოეკონომიკური კლასის ელიტას
წარმოადგენდნენ [11].

1963 წლიდან, ქვეყნის სათავეში ბაასის პარტიის მოსვლას
მოჰყვა სერიოზული ცვლილებები არმიის რიგებში და მოხდა
მისი როლის ტრანსოფრმაცია ქვეყნის პოლიტიკურ სისტ-
ემაში. ახალმა ხელისუფლებამ ინტენსიურ რეჟიმში დაიწყო
შეიარაღებული ძალების შემადგენლობის, ფუნქციებისა და
სტრუქტურის ცვლილებები - ახლად დანიშნული ალავიტი
ოფიცრების რაოდენობამ 90%-ს გადააჭარბა, ბაასის პარტიული
და იდეოლოგიური ელემენტების ჩართვამ არმიის რიგებში,
ფაქტობრივად არმიისა და ბაასის პარტიის შერწყმა მოახდინა,
რამაც აღნიშნული სტრუქტურა აქცია ქვეყნის უმაღლეს პოლ-
იტიკურ ძალად სირიაში [12].

ჰაფიზ ალ-ასადის მმართველობის პერიოდიდან სამხედ-
როები და განსაკუთრებით ოფიცერთა კორპუსი, სარგებლო-
ბდნენ პრივილეგიებით. მათ შეეძლოთ საბაზრო ფასზე იაფად
შეეძინათ სასურველი უცხოური და ძვირფასი საქონელი სამ-
ხედრო კოოპერატივებში, რომელთა ყიდვა შეუძლებელი იყო
სხვა სავაჭრო დაწესებულებებში. ასევე ეძლეოდათ უპროცე-
ნტო სესხები სახლების და ვილების დიდი მიწის ნაკვეთებ-
თან ერთად შეძენისთვის. მათ საკუთრებაში ჰქონდათ გადა-
ცემული ნაყოფიერი მიწები და სხვასახელმწიფო მოხელეები-
სგან განსხვავებით სარგებლობდნენ უფასო სამედიცინო მომ-
სახურებით, ტრანსპორტით, საწვავით. ყოველივე ზემოთ თქმ-
ულთან ერთად, გამომდინარე იქიდან, რომ სირია 1967

წლიდან საომარ მდგომარეობაში იმყოფება ისრაელთან, ხელი-
სუფლება მუდმივად აკმაყოფილებდა არმიის მხრიდან საზღვ-
არგარეთული ძვირად ღირებული თანამედროვე იარაღისა და
ტექნიკის შეძენის მოთხოვნებს. გასული საუკუნის 80-იანი
წლების ბოლოსთვის ქვეყანა 11 მილიონ 338 ათასიანი მოსახ-
ლეობით, 404 ათას კაციიანი შეიარაღებული ძალების საჭირო-
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ებებისთვის ხარჯავდა ბიუჯეტის 30-35%-ს, რაც მთლიანი
შიდა პროდუქტის 11%-ს შეადგენდა[13,2002:160]. ყოველივე
ზემოთ თქმულთან ერთად საგულისხმო ინფორმაციებზე წვ-
დომის საშუალებას იძლევა კარნეგის ცენტრი. აღნიშნული
მასალა კრავს მსჯელობას და პასუხს იძლევა იმ შეკითხვაზე,
თუ რატომ დაიცვა ბოლომდე სამხედრო ელიტის ნაწილმა
არსებული რეჟიმი. კერძოდ, საუბარია დაჰიეთ ალ-ასადზე ან
„ასადის გარეუბანზე“, რომელიც მდებარეობს დამასკოდან ჩრ-
დილო-აღმოსავლეთით და ქვეყნის უმსხვილესი სამხედრო
საცხოვებელი კომპლექსია, რაც თავის მხრივ ნათლად წარმ-
ოაჩენს თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა. საცხოვრებელი კომპ-
ლექსი, სასაუბრო ენაზე დაჰიად ცნობილი, ოფიცრებს საშუა-
ლებას აძლევს მათ საკუთებაში იქონიონ უძრავი ქონება დამ-
ასკოში. მათი უმრავლესობა სირიის სოფლებიდან გამოსული
ღარიბი ოჯახებიდან არიან, რომელთაც ქალაქში საცხოვ-
რებელი ადგილის შეძენის საშუალება არ გააჩნიათ. სამხედრო
დასახლებამ მათ საშუალება მისცა სოციალური წინსვლისთ-
ვის, მაგრამ სირიისდანარჩენი საზოგადოებისთვის, თავიანთი
პროვინციული წარმომავლობის გამო, მაინც მიუღებლებად
რჩებიან და მათ მიმართ არსებობს დამამცირებელი ეპითეტი
„სანდლებიანი ჯარი“. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული ადგილი
სადაც ოფიცრები და მათი ოჯახები ცხოვრობენ, აყალიბებს
მკაფიო იდენტობას, რომელიც გამოყოფს მათ სირიის დან-
არჩენი საზოგადოებისგან, და რჩებიან რეჟიმზე დამოკიდებუ-
ლები.

ცხოვრების ყველა ატრიბუტი და გარანტირებული სოცი-
ალური რესპექტაბელობა უზრუნველჰყოფილია და დამოკი-
დებულია რეჟიმზე. 2000 წელს, როდესაც გარდაიცვალა ჰაფიზ
ალ-ასადი, დაჰიეთ-ში მცხოვრებმა მრავალმა ოფიცერმა საკ-
უთარი ოჯახის წევრები უკან სოფლებში დააბრუნეს და ელ-
ოდებოდნენ თუ რა სახისგარემოებები და სიტუაცია შეიქ-
მნებოდა ქვეყანაში. ისინი დაბრუნდნენ მას შემდეგ, რაც
ბაშარ ალ-ასადი გახდა პრეზიდენტი. ოფიცრებიც და სხვა
სამოქალაქო სახელმწიფო მოსამსახურეები აცნობიერებდნენ იმ
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ფაქტს, რომ მათი ცხოვრება დამასკოში დამოკიდებული იყო
რეჟიმის არსებობასთან და არა მათ სტატუსზე.

სირიაში არსებობს სამხედრო საცხოვრებლების ორი სის-
ტემა. პირველი უზრუნველჰოფს აქტიური მოსამსახურეების
ცხოვრებას საკუთრების უფლების გარეშე ისეთ სამხედრო-

საცხოვრებელ კომპლექსებში, როგორებიცაა ქატანა დამასკოში,
რაიანი ჰომსში და საიდა დარააში. მეორე სისტემის თანახმად
კი შესაძლებელია სპეციალური ფასდაკლების შედეგად სახ-
ლის შეძენა არმიისთვის განკუთვნილ ტერიტორიებზე, სახე-
ლმწიფოს მიერ სუბსიდირებული პროგრამის ფარგლებში. თე-
ორიულად ნებისმიერ სამხედრო მოსამსახურეს შეუძლია გააკ-
ეთოს განცხადი საცხოვრებელზე, თუმცა თანხმობის მიღება
დამოკიდებულია მათზე, ვისაც დე ფაქტო გააჩნია უფლება
უძრავი ქონების გადაცემის ან უარის თქმაზე.Mმსგავსი ტიპის
დასახლებები არსებობს დაირ აზ-ზურში, ალეპოსა და ტარ-
ტუზშიც. აღნიშნული დასახლებების მშენებლობას საფუძველი
1980-იანი წლებიდან ჩაეყარა, თავდაცვის მინისტრ მუსტაფა
თლასის მიერ, სადაც ოფიცრებმა ჩასახლება 1990-იანი წლე-
ბიდან დაიწყეს და 2011 წლისთვის კომპლექსი მოიცავდა 250

ჰექტარს, 100 ათასი მაცხოვრებლით. უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ დაჰია არ წარმოადგენს მაღალჩნიოსანი ოფიცრების მდი-
დრულ საცხოვრებელ ტერიტორიას. იქ არ არსებობს სამო-
ქალაქო მომსახურების გამართული სისტემა, ქუჩები კეთილმ-
ოუწყობელია, ხშირად ითიშებოდა ელექტრო ენერგია და წყა-
ლი, დასახლების კიდევ ერთი პრობლემაა გარეუბანში არსე-
ბული ნაგავსაყრელიც, რომლისგან წამოსული ცეცხლის კვამ-
ლი და მაწანაწალა ძაღლები, ამ დასახლების ერთ-ერთ მთ-
ავარ პრობლემას წარმოადგენს. 2000-იანი წლებიდან დაჰიაში
სამხედრო მოსამსახურეების გარდა დაიწყო სამოქალაქო პირ-
ების ნაკადის ზრდაც. 2011 წლისთვის დასახლებაში 60%-ს მო-
ქმედი და გადამდგარი სამხედროები, ასევე სპეცსამსახურების
თანამშრომლები შეადგენდნენ, დანარჩენ 40%-ს კი სამოქა-
ლაქო პირები. სამოქალაქო პირების რაოდენობის ზრდამ ისიც
გამოიწვია, რომ აღნიშნულ რაიონში მაცხოვრებელმა ოფიც-
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რებმა თავიანთი საკუთრება კიდევ უფრო მეტად აღიქვეს
როგორც საკუთარი ფინანსური აქტივი, რადგან იმავე წლის
მონაცემებით, რაიონის შედარებით პრესტიჟულ ნაწილში
საცხოვრებელების ფასი 30 მილიონ ლირამდე (600 ათასი დო-
ლარი) გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ „არაბულ გაზაფხ-
ულამდე“ 5 წლის განამვლობაში ინტენსიურ რეჟიმში მიმდი-
ნარეობდა არასამხედრო პირების ჩასახლება დაჰიაში და სულ
უფრო მეტად ემსგავსებოდა სამოქალაქო ტიპის დასახლებას,
სამოქალაქო ომმა აჩვენა, რომ ეს რაიონი მაინც სამხედრო
ტიპის დასახლებად დარჩა და სამხედროებისთვის არსებულმა
ზემოთ აღწერილმა სარგებლებმა გამოიწვია ოფიცრების მტ-
კიცე შეკავშირება. ბევრი ოფიცრისთვის დაჰია წარმოადგენდა
სოცალური ზრდის სწრაფ საშუალებას.

იქ მცხოვრები ოფიცრების აბსოლუტური უმრავლესობა,
განურჩევლად სუნიტებისა და ალავიტებისა, საშუალოზე და-
ბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელია, რომლებიც სოფ-
ლად ცხოვრობენ და ადგილზე არ გააჩნიათ ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესების რეალური პერსპექტივები. ალ-
ავიტი ოფიცრები ჯაბლეჰის, ლატაკიისა და ტარტუზის სოფ-
ლებიდან არიან, სუნიტები კი ალეპოს, დარაასა და რა’ყას
მსხვილი ურბანული ცენტრების სოფლებიდან. მათთვის სამხ-
ედრო სამსახური არის საშუალება, რომელიც მრავალ პერს-
პექტივას უხსნის ახალგაზრდებს, ესენია შემოსავლის წყარო,

დედაქალაქში საცხოვრებლის შეძენა (რაც სირიელი ახალგა-
ზრდა სამხედროებისთვის პირადი წარმატების მწვერვალად
ითვლება) და მრავალი მათგანისთვის თავიანთი შვილების
დედაქალაქში გაზრდისა და განათლების მიცემის ერთად-
ერთი რეალური საშუალება. ასევე სამხედრო-საცხოვრებელ
კომპლექსში მათ შეუძლიათ ისარგებლონ უფასო სამედიცინო
მომსახურებითაც, ვინაიდან მთელ ქვეყანაში ყველაზე მოწ-
ინავე საავადმყოფო თიშრინი სწორედ ამ დასახლებაში მდე-
ბარეობს. „არაბული გაზაფხულის“ შემდეგ მართალია კიდევ
უფრო გაღრმავდა დაპირსპირება სუნიტ და ალავიტ ოფიც-
რებს შორის, მაგრამ კონკრეტულად დაჰიაში მათმა უმრავლ-
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ესობამ დაივიწყა კონფესიური განსხვავებულობა, რათა მყარი
კავშირის მეშვეობით დაეცვათ საკუთარი თავი და საკუთრება
გარე საფრთხეებისგან. საბოლოოდ რაიონი გადაიქცა მძლავრ
სამხედრო ფორპოსტად, რომელიც არა მარტო თავდაცვის ფუ-
ნქციას ასრულებდა, არამედ მეზობელ რაიონებზე ეფექტური
შეტევის განხორციელების საშუალებასაც იძლეოდა [14].
დასკვნა

მასალების დამუშავებისა და გაანალიზების შედეგად იკვ-
ეთება ორი ფაქტორი: 1) ორივე ქვეყნის მაგალითიდან ჩანს,
რომ ეგვიპტეშიც და სირიაშიც მმართველი რეჟიმების მიერ
შექმნილი პრივილეგირებული სამხედრო კასტები არ შეურ-
იგდნენ თავიანთი გავლენის სფეროებისა და ფინანსური სარ-
გებელის დაკარგვას [15]. 2) ქვეყნებში, რომლებიც გამოირჩე-
ვიან ავტოკრატული რეჟიმების მმართველობით და პარალე-
ლურად ყალიბდება გამორჩეული მდგომარეობის მქონე ძალ-
ოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელთა კასტა, რომელსაც
ხელისუფლების დათმობის შემთხვევაში, არათუ ძალაუფლე-
ბის ბერკეტებისა და კეთილდღეობის დაკარგვა, არამედ ფიზ-
იკური მოსპობა ემუქრება, სახელმწიფოს ნებისმიერი ფართო
მასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლების შემთხვევაში, სამოქა-
ლაქო ომის საფრთხის წინაშე აყენებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. https://www.aljazeera.com/topics/events/idlib-battle-syria.html

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/turkey-backed-fighters-
join- forces-hts-rebels-idlib190522172523 064.html ;

2. http://www.la.utexas.edu/users/chenry/pmena/coursemats/2009/ba
tatu-4326249.pdf;

3. გურეშიძე ს, საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომი-
კური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი
მესამე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები: „ეგვიპტის
სამხედრო საბჭო და „არაბული გაზაფხული“ (ეგვიპტის
სამხედრო საბჭო „არაბული გაზაფხულის“ კულუარებში)“,
თბილისი, 2017;
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4. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006
/04/30/AR200604300103 9.html?noredirect=onhttps ://www.
reuters.com/article/us-syria/syrias-assad-ends-state-of-emerg
ency-idUSTRE72N2MC20110 421 http: //emed iatc. com/
PublicFiles/File/ %D8%AF%D 8%B3 %D8% AA%D
9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8
7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%201973.pdf;

5. სალაფიტები ეწოდებათ წინაპართა (ალ-სალაფი ალ-სალ-
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Simon Gureshidze
„Arab Spring“ in Syria and Egypt – Comparative Analysis

Abstract
The article discusses the processes of the "Arab Spring", starting in

December 2010 in Tunis, how the protest march affected region’s
countries, were after the revolutionary process, the ruling regimes
have lowdown (Tunisia, Egypt, Libya). The focus is on the impact and
role of the regional actors which were involved in the Syrian civil
confrontation.

Further in the article is compared the processes in Egypt and Syria
before "Arab spring". Resemblance and differences are separated from
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each other and also in detail reviewed the methods and reactions of
both states against the protests.

The last part of the article is devoted to discussing the details of
supporting the regime ofSyria president Bashar Al-Assad.Namely the
main factors which maintained the viability of the ruling elite, the role
of the multi-confessional armed forces in the state and their financial
and economic interests.Also what led to the unification of reviving
Sunni and Alawi militaries on concrete locations, which has become
one of the main factors for the regime’s enforcement.

The final part summarized the factors, how the privileged castes
established by autocratic regimes on ethnic, religious and political soil;
are leading country  to the civil war and bloodshed when internal and
external political challenges emerging.
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ოთარ გოგოლიშვილი, ემზარ მაკარაძე

უცნობი საარქივო მასალები, უცხოელების მიერ შეფასებული
XIX-XX საუკუნის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ

აბსტრაქტი
საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეგიონის, სამ-

ხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული ბედი, მართლაც,
გამორჩეულია. ქართული ცივილიზაციის ეს მძლავრი კერა,
ისტორიული ბედის უკუღმართობის გამო, ძალით მოწყვიტეს
ერთიან ქართულ ორგანიზმს და სხვა სახელმწიფოს შემადგენელ
ნაწილად გადააქციეს, მაგრამ მის მკვიდრთ ვერ დაავიწყეს
მშობლიური ენის სიყვარული და პატივისცემა. რუსეთ-ოსმალ-
ეთს შორის წარმოებული ომის (1877-1878 წ.წ.) შედეგად, იგი კვ-
ლავ დაუბრუნდა დედა-სამშობლოს, მაგრამ ამჯერად, რუსეთის
იმპერიის კავკასიური ადმინისტრაცია აფერხებდა მის განვი-
თარებას და ცდილობდა ეს მხარე დაეპირისპირებინა დანარჩენი
საქართველოსათვის. რუსეთის სახელმწიფოს მესვეურთა აზრ-
ით, იგი უნდა გადაქცეულიყო ახლო აღმოსავლეთში რუსული
ექსპანსიის მნიშვნელოვან სამხედრო ფორპოსტად და იმპერიის
შორსგამიზნული გეგმების განხორციელების პლაცდარმად.

საქართველოს ამ რეგიონით უცხოელებიც დაინტერესდნენ.
ისინი ამ მხარეს არაერთხელ ეწვივნენ და დაგვიტოვეს საყუ-
რადღებო მასალები იმდროინდელი (XIX-XXს.ს.) სამხრეთ-დასა-
ვლეთ საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური
და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრების შესახებ.
საკვანძო სიტყვა: დასავლეთ საქართველო; უცხოელთა ჩანა-
წერები.
შინაარსი

საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეგიონის,
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიული ბედი, მართ-
ლაც, გამორჩეულია. ქართული ცივილიზაციის ეს მძლავრი კერა,
ისტორიული ბედის უკუღმართობის გამო, ძალით მოწყვიტეს
ერთიან საქართველოს და სხვა სახელმწიფოს შემადგენელ ნაწი-
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ლად გადააქციეს, მაგრამ მის მკვიდრთ ვერ დაავიწყეს მშობლი-
ური ენის სიყვარული და პატივისცემა. რუსეთ-ოსმალეთს შორის
წარმოებული ომის (1877-1878 წ.წ.) შედეგად, იგი კვლავ დაუ-
ბრუნდა დედა-სამშობლოს, მაგრამ, რუსეთის იმპერიის კავკას-
იური ადმინისტრაცია ყოველმხრივ აფერხებდა მის განვითა-
რებას და ცდილობდა ეს მხარე დაეპირისპირებინა დანარჩენი
საქართველოსთვის. რუსეთის სახელმწიფოს მესვეურთა აზრით,
იგი უნდა გადაქცეულიყო ახლო აღმოსავლეთში რუსული ექს-
პანსიის მნიშვნელოვან სამხედრო ფორპოსტად და იმპერიის
შორსგამიზნული გეგმების განხორციელების პლაცდარმად.

საქართველოს ამ რეგიონით უცხოელებიც დაინტერესდნენ.
ისინი ამ მხარეს არაერთხელ ეწვივნენ და დაგვიტოვეს საყუ-
რადღებო მასალები იმდროინდელი (XIX-XX სს.) სამხრეთ-დასა-
ვლეთ საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური
და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრების შესახებ.

საინტერესოა ინგლისელი საქმოსნის მარტინ ბოლის 1804
წლის დოკუმენტი, რომელიც ეხება აგვისტოს თვეში მის ყოფნას
ბათუმში, რომელიც სტამბულიდან ჩამოვიდა.

მარტინ ბოლი საუბრობს იმდროინდელი ბათუმის საზოგა-
დოებრივ ცხოვრებაზე. იგი ქალაქში სამ თვეს გაჩერებულა და
დაავადებულს დაუტოვებია იქაურობა.

ბოლი აღნიშნავს, რომ ბათუმი ძალიან ბინძური და უწე-
სრიგო ქალაქია, თუმცა ქალაქი მას არ ეთქმის, სულ სამი ქუჩაა
და თითოეული ქუჩის ბოლოს სასაფლაოა. ეს სასაფლაოები
იმდენად მოუვლელია, რომ სიცხეში იქაურობა ყარს. ბათუმის
ჰავა აუტანელია - წერს ინგლისელი ბოლი. „ქალაქში მუდმივად
არავინ ჩერდება. ვინც ჩადის მალე ტოვებს ბათუმს. მეც შემეყარა
ავადმყოფობა და იძულებული ვარ დავტოვო ეს ქალაქი“. რო-
დესაც მოსახლეობაზე საუბრობს, ბოლი აღნიშნავს, რომ ქალაქში
ძირითადად თურქულად საუბრობენ, მაგრამ გაიგონებთ ბერ-
ძნულსაც და ალაგ-ალაგ ლაზურსაც. ქალაქში არ არის არცერთი
საზოგადოებრივი დაწესებულება. თუ არა ჩავთვლით ორ ყავა-
ხანას, სადაც თავს იყრის ქალაქის ყველა მცხოვრები. ბათუმის
პორტი მოუწესრიგებელია და ამის გამო გემები არ შემოდის. ჩემი
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იქ ყოფნის განმავლობაში სულ ორი თურქული გემი შემოვიდა
და ისიც სწრაფად უკან გაბრუნდა... ასეთია ინგლისელის შეხე-
დულება 1804 წლის ბათუმზე[სცსია,ფ.124,აღწ.14,საქმე567, ფუ-
რც.100].

1810 წლის ბათუმისა და მისი შემოგარენის შესახებ საინ-
ტერესო ცნობებს გვაწვდიან ფრანგები ლუი კუპერი და მარსელ
ფონტრიე. მათი ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ 1810 წლის ოქტო-
მბერში ისინი ყოფილან ბათუმში. მიუთითებენ, რომ თურქებმა
ბათუმში დაიწყეს კეთილმოწყობითი სამუშაოები, მაგრამ ბოლ-
ომდე ვერ მიიყვანეს. ფრანგები აღნიშნავენ, რომ მუშებს შორის
ზანგებიც არიან, ისინი გასაუბრებიან მათ და შეუტყვიათ, რომ
ზანგები მოვიდნენ ჩრდილო აფრიკიდან, რამდენიმე მათგანი
კიდევაც დასახლდა ბათუმში. თურქეთის ხელიოსუფლებამ მათ
ამის ნება დართო. თურქეთის ბათუმელი ხელმძღვანელისათვის
აიგო ხის ორსართულიანი შენობა.

ბათუმის ხელმძღვანელი ერთი ჩასუქებული, არასიმპატიუ-
რი ადამიანი ყოფილა. როგორც თვითმხილველი აღნიშნავს, ის
ხშირად გადიოდა ქალაქიდან და დიდხანს არ ბრუნდებოდა
უკან. ამის გამო უკმაყოფილო მოსახლეობა საჩივრებს გზავნიდა
სტამბულის ხელისუფლებასთან. `ჩვენი იქ ყოფნის დროს ბათ-
უმში მოხდა საზარელი მკვლელობა, ეჭვიანობის ნიადაგზე ქმა-
რმა ცოლს ყელი გამოღადრა და ამოხოცა ქალის საყვარელი და
მისი ოჯახის წევრები. ეს კაცი დააკავეს და გაასამართლეს სპეცი-
ალურად სტამბულიდან ჩამოსულმა მოსმარათლეებმა.

სასამართლო პროცესი ქალაქის მთავარ მოედანზე გაიმართა
და მას მთელი ბათუმისა და მისი შემოგარენის მოსახლეობა
დაესწრო. მოსამართლემ ხალხს მიმართა თუ რა სახის განაჩენი
გამოეტანა. მოსახლეობამ დაიყვირა, რომ მკვლელი უნდა ჩამოა-
ხრჩოთო. მართლაც მკვლელი იქვე ბოძზე ჩამოკიდეს და იგი იქ
ორი დღის განმავლობაში იყო, შემდეგ ჩამოხსნეს, მაგრამ არ
ვიცით სად დამარხეს...

ფრანგები აღნიშნავენ, რომ ბათუმის პორტში გემები ხშირად
შემოდიოდნენ და ქალაქში შემოჰქონდათ სხვადასხვა სახის საქო-
ნელი. აი ასეთი შეხედულების არიან ფრანგები 1810 წლის ბათ-
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უმზე. ჩანაწერების დანარჩენები ნაწილი ეძღვნება შავიზღვის-
პირეთის სხვა ადგილებს, რა თქმა უნდა ისიც საყურადღებოა და
საინტერესოა მკვლევართათვის, მაგრამ მის განხილვას ამჯერად
არ შევუდგებით[სპსია,კავკასიის ფონდი№574,საქმე1234,ფუ-
რც.11].

როგორც ჩანს, განსაკუთრებით გახშირდა უცხოელების ვიზ-
იტები ბათუმში 1820 წლიდან. ეს ალბათ გამოწვეული იყო რუ-
სეთსა და ოსმალეთს შორის მომავალი ომის მიზეზებით. ბათ-
უმში ამ დროიდან საკმაო რაოდენობით რუსებიც გვხვდება. მაგა-
ლითად, 1821 წელს ბათუმში ყოფილან ნიკოლაევი, დავიდოვი
და სერგეევი. მათ ბათუმის შესახებ არ დაუტოვებიათ არანაირი
ჩანაწერები. ოსმალეთის ხელისუფლებას ეჭვი აუღია სერგეევზე,
რადგანაც ის ყავახანის ხშირი სტუმარი ყოფილა და საუბრობდა
ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ის დაუკავებიათ, მაგრამ შემდეგ
გაუნთავისუფლებიათ [სპსია, კავკასიის ფონდი№ 574,საქმე 1234,
ფურც.67].

1822 წლის აპრილში ფრანგული გემით ბათუმში შემოსულა
და რამდენიმე ხნით დარჩენილა ალესანდრე კოსტილევსკი.
საარქივო მასალიდან არ ჩანს, თუ იგი რომელი სახელმწიფო
უწყების მოხელე იყო, მაგრამ მისი ნაამბობიდან შეიძლება ვივა-
რაუდოთ, რომ კოსტილევსკი სამხედრო სადაზღვევო საქმიანო-
ბისათვის უნდა ყოფილიყო ბათუმში ჩასული. კოსტილევსკი
აღნიშნავს, რომ: „რუსეთს ბათუმისთვის მომავალი ბრძოლის
დროს დიდი წინააღმდეგობა შეხვდება. ოსმალეთის ხელისფუ-
ლება ქალაქს საგანგებოდ ამაგრებს. მის აღმოსავლეთ სანაპი-
როსთან ააგეს ხელოვნური სიმაგრე, რომელიც აკონტროლებს
აკვატორიაში მოძრავ ყველა საშუალებებს. ასეთივე სიმაგრის
მშენებლობაა დაწყებული პორტის დასავლეთის მიმართუ-
ლებით. ქალაქში მოძრაობენ ოსმალო ჯარისკაცები, მოსახლე-
ობაზე ვერ ვიტყვით, რომ ჭრელია. უმეტესობა ოსმალოებია,
მაგრამ ქალაქში ზოგჯერ ოსმალეთის მეზობელი, რუსეთის იმპ-
ერიის შემადგენლობაში მყოფი ქართველებიც შემოდიან და
ქალაქში ვაჭრობენ. ისინი განსაკუთრებული კონტროლ ქვეშ
ყავთ აყვანილი ოსმალეთის ხელისუფლებას. ძირითადად ვაჭრ-
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ობენ საყოფაცხოვრებო საქონელით. ყველაზე მეტი მომხმარებ-
ელი ჰყავს პორტთან ახლოს მყოფ ორ დიდ მაღაზიას, საიდანაც
ვაჭრობენ პირდაპირ გემებიდან შემოტანილი საქონლით. ერთ-
ერთი მაღაზიის მეპატრონე წარმოშობით ინგლისელია, მაგრამ
გათურქებული... ქალაქიდან გარეუბნებისაკენ დაწყებულია გზე-
ბის მშენებლობა, მშენებლობას აწარმოებს გერმანელი ინჟინრები,
მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ეს გზები სამხედრო
დანიშნულებისათვის უნდა იქნეს გამოყენებული...“ შემდეგ
კოსტილევსკი საუბრობს მოსახლეობის ჩაცმულობაზე, ყოფა-
ცხოვრებაზე, მაგრამ მოცემულია მხოლოდ მწირი, ზედაპირული
ცნობები [სპსია, კავკასიის ფონდი №574,საქმე1234,ფურც.99-101].

მსგავსი ცნობებია მოყვანილი 1823 წელს ბათუმში მყოფი
რუსეთის ქვეშევრდომის სემიონ გინზბურგის მონათხრობიდან,
რომელიც მიუთითებს, რომ მასთან საუბარში ოსმალებს აღუ-
ნიშნავთ, რომ რუსეთი ვერ შეძლებდა ბათუმის ხელში ჩაგდებას.
ის იმასაც აღნიშავს, რომ ბათუმში იგი შეხვდა სომეხ და ბერძენ
მოსახლეობას და გაარკვია, ისინი რუსეთისადმი ლოიალურად
იყვნენ განწყობილნი... აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს პირ-
ოვნება, სემიონ გინზბურგი (ალბათ ეს უნდა იყოს, სახელი და
გვარი ნამდვილად ემთხვევა - ო.გ. ე.მ.) 1825 წელს ნამყოფია
გურიაში და საინტერესოდ აღწერს გურიის საზოგადოებრივ და
საყოფაცხოვრებო მდგომარეობას. ის საუბრობს გურიის სამთა-
ვროზე და აღნიშნავს შემდეგს: „გურია მდებარეობს რუსეთის
იმპერიის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. ადრე ეს
სამთავრო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეული ყოფილა.
მას შემდეგ რაც იგი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა
(თუმცა 1825 წელს იგი ფორმალურად მაინც დამოუკიდებლად
არსებობდა ო.გ. ე.მ.), შედარებით მშვიდათ დაიწყო ცხოვრება.
მაგრამ სამთავროში ჯერ კიდევ არეულობა იგრძნობა. რუსეთის
ჯარი განლაგებულია სამთავროს ტერიტორიაზე. ადგილობრივი
ხელისუფლება დაბნეულია. რუსეთის ხელისუფლება ძირითა-
დად აკონტროლებს სიტუაციას სამთავროში. ადგილობრივი
მთავარი მამია ავადაა და სამთავროს ძირითადად მისი ცოლი
სოფიო განაგებს, მაგრამ რუსეთის ჯარის მეთაურები მას ნაკლებ
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ანგარიშს უწევენ. სამთავროს ცენტრი ოზურგეთია, რომელიც
ქოხმახებითაა მოფენილი. ოზურგეთში არ არის არც ერთი
ხეირიანი საზოგადოებრივი ადგილი. მთავარმა მამიამ ერთი
ორსართულიანი შენობა ააგო, რომლის პირველ სართულზე მაღ-
აზია განათავსა, მეორეზე კი დუქანი.

გურულები ძალიან მოძრავი ხალხია, ისინი მიამბობდნენ,
რომ ადრე მათ სამთავროში ტყვეთა სყიდვა ყოფილა გავრცე-
ლებული. ტყვეებს ყველანი ყიდნენ - დაწყებული მთავრის ოჯა-
ხიდან - დამთავრებული გლეხამდე. მათ სოფლებს ხშირად თავს
ესხმოდა მეზობელი ქობულეთის მხარედან შეიარაღებული
რაზმები და ხალხს იტაცებდნენ ოსმალეთში გაყიდვის მიზნით.
ქობულეთი, - აღნიშნავს გინზბურგი, - როგორც ადგილობრივ-
ებმა მითხრეს, ადრე გურიის მთავრის მფლობელობაში შედი-
ოდა, დიდი ხნის განმავლობაში მანამ, სანამ ამ მხარეს ოსმალები
დაისაკუთრებდნენ, ახლა იგი გადაქცეულია ავაზაკთა ბუდედ,
რომლებიც ხალხით ვაჭრობს. არც გურულები რჩებიან ვალში,
ისინიც ხშირად გადადიან ქობულეთის მხარეს და თვითონ
იტაცებენ იქაურებს და თავიანთ სახლებში ამუშავებენ, ზოგს კი
ოსმალებზე ყიდიან. თუ ეს თავდასხმა უშედეგოდ დამთავრდა,
მაშინ გაბრაზებულები რომელიმე ტყვეს ხეზე ჩამოკიდებდნენ
სხვების დასაშინებლად. ყველა გურული შეიარაღებული დადის,
არიან სტუმართმოყვარენი, მაგრამ ამასთანავე ძალიან ბრაზ-
იანები. გურიაში სუსტად არის განვითარებული აღებ-მიცემობა,
ფული თითქმის არ ტრიალებს, ხდება ნატურით გაცვლა, საქო-
ნელი ძირითადათ შემოდის მეზობელი იმერეთისა და სამეგ-
რელოს მხარეებიდან. ასევე, მეზობელი ქობულეთის მხარიდან
შემოედინება კონტრაბანდული საქონელი, რომელსაც ძირითა-
დათ მთავრის ოჯახის წევრები და შედარებით შეძლებული ადა-
მიანები ყიდულობენ... გურია ძალაინ ლამაზი მხარეა, თვალ-
წარმტაცი ლანდშაფტი წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს.
ერთ-ერთმა რუსმა ჯარისკაცმა მითხრა, რომ ბევრ ადგილას
უომია, მაგრამ ასეთი ლამაზი მხარე არსად არ შეხვედრია...“
ვფიქრობ, გინზბურგის ეს ცნობები საყურადღებოა იმდროინდ-



57

ელი გურიის ისტორიის შესასწავლად[სპსია,კავკასიის ფონდი№
574,საქმე1234,ფურც.118-124].

ბათუმის მხარის შესახებ საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის
1833 წელს ბათუმში მცირე ხნით მყოფი ავსტრიელი მოგზაური
გერჰარდ ბუხვალდი. იგი ბათუმში თბილისიდან ჩავიდა და
შემდეგ წასულა ტრაპიზონში, იქედან კი სტამბულში, როგორც
ჩანაწერებიდან ჩანს ბუხვალდი ოსმალების მიმართ კეთილ-
განწყობილი პიროვნებაა. მათ შესახებ ის აღნიშნავს, რომ ოსმა-
ლები ცდილობენ მოაწესრიგონ საქალაქო ცხოვრება. სადაც კი
ვიყავი, - წერს ბუხვალდი, - ყველგან მშენებლობები მიმდინარ-
ეობს. ოსმალები დიდი პატივისცემით ეპყრობიან ევროპელებს,
რომლებიც ოსმალეთის მიმართ კეთილად არიან განწყობილნი,
ეს მე ყველგან ვიგრძენი. ასეთი დამოკიდებულება არ იგრძნობა
რუსეთში და რუსეთის მიერ დაპყრობილ ხალხებში, სადაც
ევროპელებს ცივად ხვდებიან. ეს მე ვიგრძენი თბილისში, ბაქოში
და სხვა ქალაქებში. ბათუმის შესახებ ბუხვალდი აღნიშნავს, რომ
იგი ოსმალური ქალაქია, მცხოვრებელები ოსმალები არიან, გაჩა-
ღებულია აღებ-მიცემობა, ხალხი ძალიან სტუმართმოყვარეა.
თუმცა ავსტრიელი იმაზეც მიუთითებს, რომ ქალაქში არიან
ბერძნები, სომხები, ზანგები და ევროპელებიც. ბუხვალდი ამჯ-
ერად აღნიშნავს, რომ ბათუმის ნავსადგური კეთილმოწყობილია,
იქ საკმაო სამუშაოები ჩაუტარებია ოსმალეთის ხელისუფლებას.
როგორც შევიტყვე ქალაქში ჩამოსულა ოსმალეთის ხელისუფ-
ლების მაღალჩინოსანი, მოუწვევია თათბირი, მიუცია ადგილ-
ობრივი ხელისუფლებისთვის დავალება, რომ მოეწესრიგებინა
ბათუმის პორტი, თან დიდი თანხების მიცემას დაპირებია. თან-
ხები მართლაც წამოსულა სტამბულიდან, თან ცენტრიდან ბევრი
მუშაც ჩამოსულა და დაუწყიათ პორტისა და მისი მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა. რამდენიმე ხანში სერიოზული
სამუშაოები ჩაუტარებიათ, გაკეთდა პორტთან მისასვლელი
გზები, გაფართოვდა პორტის მიმდებარე ტერიტორია, დაუწყიათ
ახალი ნავსადგომის მშენებლობა, მიმდინარეობდა სამუშაოები
ზღვასთან ახლოს მდებარე მდინარეზე ხიდის ასაშენებლად.
ოსმალები ხვდებიან, რომ ბათუმის ნავსადგური ერთ-ერთი ხელ-
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საყრელია შავიზღვისპირეთში და საჭიროა მისი კეთილმოწყობა.
ეს აზრი ოსმალებში განსაკუთრებით მაშინ განმტკიცებულა, რაც
ოსმალეთმა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, გადაიტანა დიდი ომი
რუსეთთან. ისინი კარგად ხვდებიან, რომ რუსეთი სწორედ
ბათუმით იყო დაინტერესებული და ყველაფერს აკეთებდა მის
ხელში ჩასაგდებად. ავტორი წერს: მე მქონდა საუბარი ბათუმში
მყოფ მაღალჩინოსანთან და მან აღნიშნა, რომ ბათუმი უნდა
გადაიქცეს მიუვალ და აუღებელ ციხე-სიმაგრედ, რომ აქ ვერ
შემოაღწიოს მტერმა, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს
იმისთვის, რომ ბათუმს ვერავინ ვერ შეხედოს ავი თვალით. ეს
არის ჩვენი უმთავრესი პორტი და აქედან შევძლებთ ჩვენი
ამოცანების წარმატებით, მოხერხებულად გადაჭრას და მოგვ-
არებასო - აღნიშნავს ბუხვალდი. საყურადღებოა ერთი მომენტი.
ბუხვალდი ქალაქის მოსახლეობაზე საუბრისას, არსად არ აღნი-
შნავს, რომ ქალაქში ქართველებიც საკმაო რაოდენობით იმყოფე-
ბოდნენ, რაც სხვა ევროპელების ჩანაწერში ნათლად ჩანს. ამით
იმის თქმა შეიძლება, რომ ბუხვალდი ისე გაბრაზებული იმჟამად
რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მყოფ ხალხებზე, რომ
ცდილობს გვერდი აუაროს ჭეშმარიტებას, ან კიდევ შეიძლება მას
ბათუმში მცირე ხნის ყოფნისას, რასაც თვითონ აღნიშნავს,
მართლაც არ შეხვედრია ქართველები, თუმცა ეს ძნელი დასაჯ-
ერებელია [სპსია, კავკასიის ფონდი№ 578,საქმე 1235, ფურც.335].

ბუხვალდისაგან განსხვავებით, ბათუმში ქართველების
დიდი რაოდენობით ყოფნაზე საუბრობს 1837 წელს ბათუმსა და
ტრაპიზონში მყოფი ინგლისელი ოფიცერი დუგლას სტივენსი.
აღსანიშნავია ის, რომ სტივენსი და მისი თანხმლები კიდევ ერთი
ინგლისელი მარტინ ჰოვარდი ბათუმში ჩამოსულან ოზურგ-
ეთიდან. ისინი ასევე ნამყოფი იყვნენ თბილისში, ქუთაისში და
ზუგდიდში. ინგლისელები მცირედ, მაგრამ მაინც საინტერესო
ცნობებს გვაწვდიან ამ ქალაქების შესახებ. ოზურგეთის შესახებ
ინგლისელი აღნიშნავს, რომ ამ ადგილას ის მხოლოდ სამი დღე
გაჩერდა. მისი აზრით ოზურგეთს ქალაქი არ ეთქმის. სულ ერთი
ქუჩაა და მხოლოდ სამი შედარებით კეთილმოწყობილი სახლი,
რომელთაგანაც ერთი ოზირგეთის ხელმძღვანელს ეკუთვნის.
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ოზურგეთის აღმოსავლეთ მხარეს არის დიდი მინდორი, სადაც
შაბათსა და კვირას იმართება დიდი ბაზრობა, ირევა უამრავი
ხალხი, ვაჭრობენ ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმით,
განსაკუთრებით ბევრი მუშტარი ჰყავს მსხვილფეხა საქონელს,
რომელიც დიდი რაოდენობით ჩამოჰყავთ გლეხებს. ავტორი
აღნიშნავს: `„მე სწორედ იმ დროს მომიწია ოზურგეთში ყოფნა,
როდესაც ასეთი ბაზრობა გაიმართა, ვაჭრებს შორის ოსმალებიც
იყვნენ, რომელებიც ფარჩეულობას, ქიშმიშსა და ფინიკს ჰყიდნენ.
როგორც გავიგე, ჩხუბი არცთუ ისე იშვიათად იმართება მოვა-
ჭრეებს შორის, სამწუხაროდ, არ მომეცა ამ მხარის უკეთ გაცნო-
ბის საშუალება, რადგანაც ძალიან მალე მომიწია მისი დატო-
ვება“.

იმერეთის შესახებ სტივენსი ამბობს შემდეგს: „როგორც გავ-
იგე, ქუთაისი, სადაც მე ვიყავი, ეკუთვნოდა იმერეთის სამეფოს
და იყო მისი დედაქალაქი. ამ სამეფოს დიდი ხნის განმავლობაში
მართავდა მეფე სოლომონი, რომელიც გმირულად იბრძოდა
რუსთა წინააღმდეგ, იგი დამოუკიდებლობის მედროშე იყო და
ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით სარგებლობდა, ნოსტალგია მის
შესახებ ახლაც კი იგრძნობა ქუთაისში. სოლომონი დაამარცხეს
და განდევნეს რუსებმა ოსმალეთში, სადაც ის გარდაიცვალა.
ქუთაისი სხვა ქალაქებთან შედარებით დიდია და ასევე
მოწესრიგებული. რუსულმა ხელისუფლებამ, რომელიც ქუთაისს
განაგებს, დაიწყო სამუშაოების ჩატარება გზების მოსაწესრიგე-
ბლად. მდინარე რიონზე დაწყებული ხიდის მშენებლობა აქ მეტი
კეთილმოწყობილი ნაგებობაა, არის საავადმყოფოს ქსენონი,
რამდენიმე სასტუმრო. აქაური მცხოვრებნი ამაყი და თავდაჯე-
რებული ხალხია. უყვართ ქეიფი დუქნებში, რომლებიც რატო-
მღაც ბევრი მეჩვენა. საინტერესოა აქაური ქორწილიც, რომლის
დროსაც ახალშეუღლებულები ეტლით სეირნობენ მთელ ქალა-
ქში, თანმხლები პირები იარაღს ჰაერში ისვრიან და ყველას აცნ-
ობებენ რომ ქორწილია. აქაური რუსული ადმინისტრაცია უცხო-
ელების მიმართ ეჭვიანობით გამოირჩევა. ეს მე და ჩემმა მეგო-
ბარმა ვიგრძენით პირველი დღიდანვე, როდესაც ჩვენ გავჩე-
რდით ერთ სასტუმროში. იქაურობა მალევე დავტოვეთ და გავე-
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მართეთ მეზობელ მხარეში, რომელსაც აქაურები სამეგრელოს
ეძახიან, იქედან გვინდოდა აფხაზეთში გადასვლა, მაგრამ ეს ვერ
შევძელით“. მართლაც, სტივენსი ზუგდიდიდან ოზურგეთში
წამოვიდა, იქედან კი ბათუმსა და ტრაპიზონში იმყოფებოდა, თუ
რატომ შეცვალა მან მარშრუტი, ეს ცნობილი არ არის, ამის
შესახებ არაფერს ამბობს, შესაძლებელია რუსებმა არ მისცეს
აფხაზეთის მონახულების საშუალება, ან კიდე იყო სხვა მიზეზი,
რომელიც ცნობილი არ არის[სცსია,ფ.124,აღწ.14,საქმე567, ფუ-
რც.188].

ზუგდიდის შესახებ სტივენსი ამბობს შემდეგს: „ზუგდიდი
არც თუ ისე დიდი დასახლებული ადგილია. ქუთაისთან შედარ-
ებით ის გაცილებით პატარაა. სულ რამდენიმე ქუჩაა და ისიც
მოუწესრიგებელი. არის რამდენიმე ახლად ნაგები ორსართული-
ანი სახლი. ზუგდიდიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს აფხაზე-
თი, ჩვენ გვინდოდა იქ გადასვლა, მაგრამ აფხაზეთის საზღვარ-
თან დგანან რუსის ჯარისკაცები და ჩვენ არ მოგვცეს იქ შესვლის
საშუალება... ზუგდიდის მოსახლეობა არაფრით არ განსხვავდება
ქუთაისისა და ოზურგეთის მოსახლეობისგან, აქაც ჩოხა-ახალ-
უხებით დადიან, ლაპარაკობენ მათ ენაზე (სტივენსი არ ამბობს
მეგრულად – ო. გ. ე.მ. ), აქაური ქალები ძალიან ლამაზები და
ამაყები არიან, უყვართ კარგად ჩაცმა და სამკაულების ტარება.
ჩემს გაკვირვებას საზღვარი არ ჰქონდა, რომ ზუგდიდში მე ვნახე
რამდენიმე ფრანგი საფრანგეთიდან ჩამოსული, ისინი იქ
რამდენიმე თვეა რაც არიან. მათ მითხრეს, რომ რაღაც საქმეებზე
ჩამოსულან ამ მხარეში (თუ რაზე - ამის შესახებ არაფერს ამბობს
სტივენსი - ო. გ. ე.მ.). აქაც, ისევე როგორც ოზურგეთში დიდი
ბაზრობა იმართება, სადაც ვაჭრობენ ყველაფრით, მათ შორის
ოსმალეთიდან შემოტანილი საქონლით. სტივენსი არაფერს ამბ-
ობს სამეგრელოს სამთავროზე და მის ადმინისტრაციულ მოწყო-
ბაზე.

რაც შეეხება ბათუმს სტივენსი აქ შედარებით დიდხანს
დარჩენილა და ყურადღებით შეუსწავლია ბათუმში არსებული
იმდროინდელი სიტუაცია. ის ბათუმში ყოფილა დიდ ბაზრო-
ბაზე და აღნიშნავს, რომ როგორც მოვაჭრეებს, ასევე მყიდველებს
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შორის ვაჭრობენ ქართულად მოლაპარაკე ხალხი. სტივენსი
გაკვირვებით ამბობს, რომ `„ისინი ოზურგეთში, ზუგდიდშიც
ვაჭრობენ და როგორც ჩანს თავისუფლად გადმოდიან ოსმა-
ლეთის ტერიტორიაზე. საინტერესოა ისიც, რომ, ოსმალი ჯარი-
სკაცები საზღვარზე არავითარ დაბრკოლებას არ უქმნიან მათ.
ერთ ადამიანს, რომელიც ზუგდიდიდან მოდიოდა სავაჭროდ
ბათუმში, საზღვარზე მიუყვანია 30 სული მსხვილფეხა პირ-
უტყვი ბათუმში გასაყიდად. ის ჯარისკაცებმა თავისუფლად გაა-
ტარეს. ასევე ბევრი ოზურგეთელი იყო ბათუმში, ისინი ჯერ ქობ-
ულეთში გამართულ ბაზრობაზე ვაჭრობენ, შემდეგ ბათუმში
მიდიან სავაჭროდ, ეს ხდება სისტემატიურად. ქართველებს არა
აქვთ არავითარი ხელშეშლა აქ შემოსვლის დროს და არც გასვ-
ლის დროსაც, როდესაც ნავაჭრი საქონლით უკანვე ბრუნდებიან,
თუმცა, როგორც გავიგე, რუსი ჯარისკაცები მექრთამეობენ, ეს
კარგად იციან ქართველებმა, მათ ქრთამის მაგივრად არაყს
უტოვებენ და ისინიც ისე თვრებიან, რომ ზოგჯერ მოვაჭრეები
მათ იარაღსაც კი ართმევენ. ასევე, ბევრი ქართველი არის ტრა-
პიზონში გამართულ ბაზრობებზეც“.

ტრაპიზონში გამართულ ვაჭრობის შესახებ სტივენსი ამბობს,
რომ ვაჭრობა გაცვლის წესით წარმოებს, თუმცა ფულითაც ხდება
ვაჭრობა, ფულს ძირითადად ოსმალები თხოულობენ და თუ მყი-
დველს იგი არ აღმოაჩნდება, მაშინ გაცვლაზეც თანახმანი არიან.
ტრაპიზონის შესახებ სტივენსი მიუთითებს, რომ აქ განსაკ-
უთრებით აქტიურობენ ლაზისტანის ქართველები, ისინი დომი-
ნირებენ როგორც ვაჭრობაში, ასევე სხვა საქმიანობაში, განსაკუ-
თრებით ხელოსნობაში. `ლაზები - ამბობს სტივენსი - „განთქმუ-
ლი ხელოსნები არიან. ისინი თავიანთ სახელოსნოებში ამზა-
დებენ სხვადასხვა საგნებს და იქვე, ბაზრობებზე ყიდიან. დიდი
გასავალი აქვს საბრძოლო იარაღებს, ასეთი ტრაპიზონში რამდ-
ენიმე ათეული სახელოსნოა, სადაც ამზადებენ დანებს, ხანჯ-
ლებს, ხმლებს, ასევე ცეცხლსასროლ იარაღებს. თუმცა ცეცხლსა-
სროლი იარაღის გაყიდვაზე გადასახადია დაწესებული. როგორც
ტრაპიზონში შევიტყვე, მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს, კატეგ-
ორიულად აკრძალოს ცეცხლსასროლი იარაღის ოსმალეთის
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საზღვრებს გარეთ გატანა, საზღვარზე გამკაცრდება კონტროლი.
ამ გადაწყვეტილების თანახმად, თუ ვინმეს საზღვარზე აღმოუ-
ჩენენ იარაღს, მას ციხეში უკრავენ თავს. ბათუმში ასეთი
სახელოსნოები მე არ მინახავს. სტივენსი იმაზეც საუბრობს, რომ
ბათუმის ოლქის მმართველობაში ძირითადად ოსმალები არიან,
ხოლო ტრაპიზონის მმართველობაში კი მთავარი ადგილები
ლაზების ხელშია“. ეს ძალიან საინტერესო ცნობაა.

სტივენსი იმასაც აღნიშნავს, რომ „ბათუმში ბაზრობებზე არის
პურის საცხობები, სადაც აცხობენ ქართულ პურს, რომელსაც
აქაურები ლავაშს ეძახის. სტივენსი გადასახადებზეც საუბრობს
და ამბობს, რომ ბათუმის და მისი შემოგარენის მოსახლეობას
სულ სხვა გადასახადები აქვთ, ვიდრე ტრაპიზონის მოსახლეო-
ბასო. ტრაპიზონში კი განსხვავებული გადასახადებია. გადას-
ახადს ბათუმის მხარეში სულთნის მიერ სპეციალურად გამო-
გზავნილი მოხელეები კრეფენ, ხოლო ტრაპიზონში კი ეს საქმე
ადგილობრივ ხელისუფლებას აბარია. გადასახადებზე უარის
თქმამ შეიძლება გადამხდელი ციხეშიც კი მოახვედროს, ან პირ-
იქით, ხალხის თანდასწრებით გაროზგონ. ასეთ შემთხვევას მე
შევესწარი ტრაპიზონში, სადაც ერთი კაცი, რომელიც სისტე-
მატიურად არიდებდა თავს გადასახადს, მრავალგზის გაფრთ-
ხილების მიუხედავად, მოედანზე გაროზგეს. თუმცა ასეთ ქმე-
დებას ბათუმში ვერ გაბედავენო, ასე მითხრეს აქაურებმა და
როდესაც მიზეზი ვკითხე თუ რატომ მეთქი, მიპასუხეს, ბათუმის
მხარეში აჭარლები ცხოვრობენ, ისინი კი ქართველური მოდგმის
ხალხია, სახიფათონი არიან და შეიძლება ასეთმა მოქმედებამ,
არეულობა გამოიწვიოს, ამიტომ მათთან სიფრთხილეს იჩენს
ოსმალეთის ხელისუფლება“. აი ასეთი საყურადღებო ცნობები
დატოვა ბათუმის, ტრაპიზონის, ოზურგეთის, ზუგდიდისა და
ქუთაისის შესახებ ინგლისელმა სტივენსმა[სცსია,ფ.124,აღწ.14,
საქმე569,ფურც.5-34].

1842 წელს ბათუმში სამხედრო მისიით იმყოფებოდა რუსე-
თის არმიის ოფიცერი, პოლკოვნიკი ი. პროსკურიაკოვი. მან ბათ-
უმის შესახებ საინტერესო ჩანაწერები დატოვა. პროსკურიაკოვი
აღნიშნავს, რომ ბათუმს შეიძლება ქალაქი ვუწოდოთ. იგი აღნი-
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შნავს, რომ ბათუმში არის რამდენიმე საინტერესო ნაგებობა,
მეჩეთი. ი. პროსკურიაკოვი მიუთითებს იმაზე, რომ ბათუმის
ყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს მშენებლობები,
ხოლო ყურეს სამხრეთი ნაწილი უკვე საკმაოდ დასახლებული
ადგილია. ასევე სამშენებლო სამუშაოები სწარმოებდა ყურეს
აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ი. პროსკურიაკოვი აღნიშნავს რომ
ბათუმი არის ოლქის ცენტრი, რომელსაც ოსმალურად სანჯაყი
ეწოდება. ბათუმს განაგებდნენ სანჯაყბეგები, ქალაქს ჰყავს
აგრეთვე მოსამათლე, რომელიც ცალკე შენობაში ზის. იგი
ითვლება აგრეთვე მთელი ბათუმის მხარის მოსამართლედაც.
პროსკურიკოვი იმაზეც მიუთითებს, რომ ადრე ქალაქის
ტერიტორიაზე მდებარეობდა სიმაგრის ქონგურებიანი გალავანი.
არის ეკლესიის ნანგრევები, რომელიც მან თვითონ ნახა. ყურეს
დასავლეთ ნაწილში და ბაზრობისათვის გამოყოფილია ადგილი,
ამავე ნაწილში მდებარეობს ბათუმის სანჯაყბეგისა და ინგლისის
რეზიდენტის სახლი, ცოტა მოშორებით კი რამდენიმე დუქანია,
საიდანაც საღამოობით არც თუ იშვიათია აყალმაყალი. ინგლისის
რეზიდენტმა მოსთხოვა ბათუმის სანჯაყბეგს, რომ ეს დუქნები
გადაეტანა სხვა ადგილას, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. ი.
პროსკურაკოვი იმაზეც მიუთითებს რომ ამ პერიოდის ბათუმი
ითვლიდა 300-ზე მეტ სახლს და ორივე სქესის 2000-მდე
მცხოვრებს. რაც შეეხება მოსახლეობას ი. პროსკურიკოვი მიუთ-
ითებს, რომ ქალაქში ისმის ძირითადად ქართული და ოსმა-
ლური ლაპარაკი, თუმცა ქართული გაცილებით ჭარბობსო. მოს-
ახლეობის ძირითადი ნაწილი დაკავებულია ნაოსნობით და
ვაჭრობით. ქალაქის შემოგარენსაც შეეხო პროსკურიკოვი, იგი
მიუთითებს, რომ `„ქალაქის შემოგარენი ჭაობითა და ჯაგნარით
არის დაფარული. ქალაქის ჰავა მეტად მავნეა, ქალაქში მძვინვა-
რებს ენით აუწერელი, მეტად საშინელი ციება, რომელსაც ადამ-
იანთა სიცოცხლე ეწირება. ამის გამო ზაფხულობით ბათუმ-
ელები ტოვებენ ქალაქს და მიდიან მთებში“. ი. პროსკურიკოვის
შეხედულება ძალიან საყურადღებოა იმდროინდელი ბათუმის
ისტორიის შესასწავლად [სცსია,ფ.124,აღწ.14,საქმე569,ფურც.89-
96].
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დასკვნა
ამრიგად, წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომში საუბარია

უცხოელი მოგზაურების, სწავლულების, სამხედრო პირების
შესახებ, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში იმყოფე-
ბოდნენ როგორც ამ მხარის ოსმალთა მფლობელობის ასევე
რუსეთის ცარიზმის ოკუპაციის დროსაც. მათ საინტერესო ცნო-
ბები დაგვიტოვეს აღნიშნული რეგიონის პოლიტიკური, საზო-
გადოებრივი, სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული და
საგანმანათლებლო ცხოვრების შესახებ. ეს მასალები უნიკალური
და უძვირფასესია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს წარსული
ისტორიის შესწავლის საქმეში.
გამოყენებული წყაროები:

1. საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ისტორიული
არქივი, ფ.124, აღწ.14, საქმე 569, ფურც. 5-34;

2. საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ისტორიული
არქივი, ფ.124, აღწ.14, საქმე 569, ფურც. 89-96;

3. საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ისტორიული
არქივი, ფ.124, აღწ.14, საქმე 567, ფურც.100;

4. საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ისტორიული
არქივი, ფ.124, აღწ.14, საქმე 567, ფურც.188;

5. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ისტორიული არქივი, კავ-
კასიის ფონდი № 574, საქმე 1234, ფურც.11;

6. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ისტორიული არქივი, კავ-
კასიის ფონდი № 574, საქმე 1234, ფურც.67;

7. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ისტორიული არქივი, კავ-
კასიის ფონდი № 574, საქმე 1234, ფურც.99-101;

8. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ისტორიული არქივი, კავ-
კასიის ფონდი № 574, საქმე 1234, ფურც.  118-124;

9. სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ისტორიული არქივი, კავ-
კასიის ფონდი № 578, საქმე 1235, ფურც.335.
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Otar Gogolishvili, Emzar makaradze
Unknown Archive Materials about XIX-XX Century Southern -

Western Georgia Evaluated by Foreigners

Abstract
The historic fate of One of the most important regions of Georgia

is really special. By the wrongness of historic fate, this strong hearth of
Georgian civilization was separated from the united Georgian
organism and transformed as a component part of other country, but
its residents did not forget the love and respect of their native
language. AAs a result of the war between Russia and Ottoman empire
(1877-1878), this region returned to its motherland, but this time the
Caucasian administration of Russian empire was trying to hinder its
development and confront this side to the rest of Georgia. In Russian
leaders’ opinion, it should transform to an important bridge-head for
Russian expansion in the near east and platform for implementation of
far-reaching plans of empire.

Foreigners were also interested in this region of Georgia. They
visited to this region at many times and left us important information
about political, social, economic and cultural-educational life of the
southwestern Georgia of that time (XIX-XX cc.).
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ზაზა ბერიძე
მთიანი ყარაბაღის პრობლემა, როგორც  თურქეთ-აზერბაიჯანის

ურთიერთობის განმსაზღვრელი ფაქტორი

აბსტრაქტი
აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მყოფ მთიან ყარაბაღთან

დაკავშირებით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაწყებული
უთანხმოება ამ ქვეყნებთან თურქეთის ურთიერთობაში განმსა-
ზღვრელი ფაქტორია.მთიანი ყარაბაღის საკითხმა მნიშვნელ-
ოვანი გავლენა იქონია სომხეთთან დაკავშირებით თურქეთსა და
სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაზე. და ასევე, იმ
მცდელობებზე, რომლიც თურქეთს ეკონომიკური და სამხედრო
კავშირების, დამყარების თვალსაზრისით, ჰქონდა სამხრეთ კავკ-
ასიაში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ.
საკვანძო სიტყვები: ყარაბაღის საკითხი; სომხეთ-აზერბაიჯანის
კონფლიქტი.
შინაარსი

აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მყოფ მთიან ყარაბაღთან
დაკავშირებით აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაწყებული
უთანხმოება ამ ქვეყნებთან თურქეთის ურთიერთობაში განმსა-
ზღვრელი ფაქტორია. მთიანი ყარაბაღის საკითხმა მნიშვნელო-
ვანი გავლენა იქონია სომხეთთან დაკავშირებით თურქეთსა და
სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაზე. და ასევე, იმ
მცდელობებზე, რომლიც თურქეთს ეკონომიკური და სამხედრო
კავშირების, დამყარების თვალსაზრისით, ჰქონდა სამხრეთ კავ-
კასიაში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, სომხეთსა და აზე-
რბაიჯანს შორის 1988-1991 წლებში მთიანი ყარაბაღის გამო დაწ-
ყებული კონფრონტაცია მალე ომში გადაიზარდა. ამ ომის მსვლ-
ელობაში საერთაშორისოდ არ აღიარებული დეფაქტო რესპუბ-
ლიკისა და სომხეთის ჯარებმა ყოფილი ავტონომიური რესპუ-
ბლიკისა და მისი მოსაზღვრე მხარეების დიდი ნაწილი საკუთარ
კონტროლს დაუქვემდებარეს. ომის დროს 11 000 აზერბაიჯა-
ნელი და 6 000 სომეხი დაიღუპა. 500 000 აზერბაიჯანელი განიდ-
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ევნა მთიანი ყარაბაღისა და მის მოსაზღვრე ტერიტორიებიდან.
სომხეთის მოსაზღვრე ტერიტორიიდან 30 000 კაცი განდევნეს,
ხოლო მთიანი ყარაბაღის ჩრდილოეთით მდებარე მხარე შაუმ-
იანიდან 40 000 სომეხს მოუწია იძულებით გადაადგილება. ამას-
თანავე, ჯერკიდევ 1988-1990 წლებში „პოგრომების“ შედეგად
აზერბაიჯანი 350 000 სომეხმა დატოვა და თავი სომხეთსა და
რუსეთს შეაფარა. ამავე დროს, 186 000 აზერბაიჯანელმა და 18
000 მუსლიმმა ქურთმა დატოვა სომხეთი აზერბაიჯანში გადასას-
ვლელად [BÖll SOUTH CAUCASUS,2018:06.2].

ამიტომაც, ერევანსა და ბაქოს შორის ურთიერთობის ყველა
საკითხი პირდაპირ და ირიბად სწორედ ყარაბაღის კონფლიქ-
ტთანაა დაკავშირებული. რომელთა შორის განუწყვეტლივ მიმ-
დინარეობს კამათი მთიანი ყარაბაღის სტატუსის, სომხეთსა და
მთიან ყარაბაღს შორის სახმელეთო მიმოსვლისა და ლტოლვი-
ლთა ორმხრივად დაბრუნების შესახებ.

1992 წლიდან მოყოლებული, მინსკის ჯგუფის ფორმატით
ეუთოს ფარგლებში წარმოებულმა მოლაპარაკებებმა კონფლი-
ქტის დარეგულირებისათვის დღემდე ვერანაირი შედეგი ვერ
გამოიღო. სომხური საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის აზერ-
ბაიჯანელები „თურქები“ არიან. ამის გამო 1915-1916 წლების სო-
მეხთა ე.წ. გენოციდსა და მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანის შეს-
აძლო მიზნებს შორის სწრაფად გამოიძებნა კავშირი [BÖll SOUTH
CAUCASUS,2018:06.2].

ყარაბაღის კონფლიქტთან მიმართებაში აზერბაიჯანი და
თურქეთი ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული. ყარ-
აბაღს ამ ომში სომხეთის შეიარაღებული ძალები უჭერდნენ
მხარს. აზერბაიჯანმა თავისი ტერიტორიის ნაწილი, მთიანი ყარ-
აბაღის სახით, დაკარგა. ის ახლა საერთაშორისოდ არ აღიარე-
ბული დეფაქტო სახელმწიფო მთიანი ყარაბაღია. მისი მიმ-
დებარე სომხეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გამ-
ოდევნილია მრავალი ათასი ლტოლვილი. ისინი მთელი ქვეყნის
ტერიტორიაზე არიან მიმობნეული. ბაქო ამ სტატუს-კვოს მდგ-
ომარეობის რევიზიას ითხოვს და ბოლო წლებში მასობრივად
იარაღდება. მაგრამ გარდა დემარკაციის ხაზთან მოწყობილი
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პროვოკაციებისა, მაინც თავს იკავებს, კონფლიქტი ძალისმიე-
რად, სამხედრო გზით გადაწყვეტისგან.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აზერბაიჯანის მსგავსად, თურ-
ქეთსაც უკვე ორი ათეული წელია, რაც სომხეთთან საზღვარი
ჩაკეტილი აქვს. მას მეზობელ სახელმწიფოსთან არც დიპლო-
მატიური ურთიერთობა აკავშირებს. ანკარასა და ერევანს შორის
დაძაბული ურთიერთობის ძირითადი მიზეზიც ყარაბაღის კონ-
ფლიქტია. ანკარა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეცდება სომხეთთან
ურთიერთობის გამოსწორებას, თუ ერევანი აზერბაიჯანთან
დათმობებზე წავა. სომხეთი კი მთიანი ყარაბაღის საკითხში
არანაირ დათმობაზე წასვლას არ აპირებს.

მიუხედავად თურქეთის პრო აზერბაიჯანული პოლიტიკისა,
აზერბაიჯანის მიმართ მისი მხარდაჭერა ძირითადად მაინც
ვერბალური განცხადებებით ამოიწურებოდა და რაიმე რეალური
შედეგი მას არ მოჰყოლია. თურქეთის თავშეკავებული პოლი-
ტიკა გამოწვეული იყო, უპირველეს ყოვლისა, აშშ-თან მჭიდრო
თანამშრომლობით და მეორეც, 1915 წელს სომხური ე.წ. გენო-
ციდის მემკვიდრეობით (თუმცა, თურქეთი არ აღიარებს, რომ
გენოციდს მართლაც ჰქონდა ადგილი). ამ უკანასკნელს კარგად
იყენებენ სომხები. თურქეთის პასიურ მხარდაჭერას აზერბაი-
ჯანისთვის ისიც განაპირობებდა, რომ აშშ-ის დახმარებაზე,
განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, დამოკიდებულება იძულ-
ებულს ხდიდა მას ევროპისა და აშშ-ის პოლიტიკას მიჰყოლოდა.
მან აშშ-ის ზეწოლით გააუქმა სომხეთზე აზერბაიჯანთან ერთად
დაწესებული ემბარგო, რომელიც აზერბაიჯანიდან ჰუმანიტა-
რულ დახმარებაზე იყო დადებული. ამასთანავე, თურქეთი ცდი-
ლობდა კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე, თავიდან
აეცილებინა რუსეთთან ურთიერთობების გამწვავება. ამავე
დროს, თურქეთის ნებისმიერი მცდელობა მოეხდინა სომხეთთან
ურთიერთობის ნორმალიზება, აზერბაიჯანის დიდ შეშფოთებას
იწვევდა, აზერბაიჯანი გმობდა თურქეთის ნებისმიერი სახის
ცალმხრივ პოლიტიკას სომხეთთან.

მიუხედავად ამისა თურქეთი უმნიშვნელოვანეს პარტნიორს
წარმოადგენდა ყარაბაღის კონფლიქტში აზერბაიჯანისთვის [მან-
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ჩხაშვილი,2014:197]. 1992 წ. ანკარამ და ბაქომ ხელი მოაწერეს
სამხედრო სფეროში უთიერთ დახმარების პაქტს, რომელიც ორ-
ივე მხარეს უადვილებდა ერთმანეთისთვის დახმარების გაწევას
მესამე ქვეყნის მხრიდან აგრესიის შემთხვევაში, ეს შეთანხმება
არსებით პირობას შეიცავდა: 1) ის რეგულირდებოდა გაეროს
პრინციპებით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რაც გამო-
რიცხავდა თურქეთის პირდაპირ ჩარევას ყარაბახის კონფლი-
ქტში, რადგან ამისთვის საჭირო იქნებოდა არა მარტო სომხეთის
ოფიციალური აღიარება აგრესორად გაეროს უშიშროების საბჭოს
მიერ, არამედ ნატოში თურქეთის მოკავშირეების თანხმობაც. ამ
მოვლენების საპირისპიროდ თურქეთს არ შეეძლო წასულიყო
უშუალო სამხედრო ჩარევაზე ყარაბაღის კონფლიქტში, ანკარაში
კარგად იცოდნენ, რომ პირდაპირი სამხედრო ჩარევა კავკასიის
რეგიონში ჩაეთვლებოდა, როგორც გამოწვევა არა მარტო რუსე-
თისთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვისაც. რომლებიც არ დატოვ-
ებდნენ ყურადღების გარეშე თურქეთ-აზერბაიჯანის სამხედრო
ალიანსის პირველივე მოქმედებებს.

ამიტომაც თურქეთი ცდილობდა ფრთხილი პოზიცია დაე-
კავა და თავის ურთიერთობებში აზერბაიჯანთან აეცილებინა ის
ნაბიჯები, რომელიც მას პოლიტიკურად დამოკიდებულს გახ-
დიდა აზერბაიჯანზე. თუმცა ანკარაში ისიც კარგად ესმოდათ,
რომ პასიურობა ყარაბაღის საკითხში შემდგომში შეიძლებოდა
ძვირი დაჯდომოდა თურქეთს, მაგრამ მიუხედავად ამისა თურ-
ქეთის პოლიტიკა ამ მიმართებით გაწონასწორებული იყო, გამო-
მდინარეობდა რა შექმნილი რეალობიდან. თუმცა იყო ცნობები,
რომ მაღალი რანგის თურქი ოფიცრები, მეტწილად უკვე გადა-
მდგარი, იმყოფებოდნენ აზერბაიჯანში და კონსულტაციას უწევ-
დნენ მის სამხედროებს საბრძოლო ოპერაციების დაგეგმვაშიც
[Balchi,2017:233].

1993 წლის აპრილში თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის
ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ანკარა ვალ-
დებულებას იღებდა მიეწოდებინებინა აზერბაიჯანისთვის მსუ-
ბუქი შეიარაღება და მოემზადებინა სამხედრო სპეციალისტები.
გარდა ამისა, თურქეთმა შეადგინა აზერბაიჯანის არმიის მოდე-
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რნიზაციის პროგრამა 1995 წლამდე, ამავე დროს, 1993 წლის
ნოემბერში ბაქომ რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის თურქეთს, მიმ-
ართა თხოვნით გამოეგზავნათ თავისი ჯარები, თუმცა თურქ-
ეთმა ეს არ გაკეთა. მეორე მხრივ, თურქეთი ღიად აცხადებდა,
რომ არ გაუწევდა პირდაპირ სამხედრო დახმარებას აზერბაიჯანს
და საერთოდ არ ჩაერეოდა პოლიტიკურ კონფლიქტში. ის სთა-
ვაზობდა თავისი სამხედრო პირების გაგზავნას მშვიდობისმყო-
ფელთა მისიის შესრულებისათვის[კომახია,2016:8]

ყარაბაღის კონფლიქტი მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაც-
იის აზრით, ეროვნული ხასიათის ომია, ზოგჯერ მას მუსლიმურ
- ქრისტიანული დაპირისპირების ასპექტშიც განიხილავენ. ამი-
ტომაც ამ კონფლიქტის მოგვარება, საუკუნეთა მიჯნაზე, დარჩა
სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად
[ორიენტალისტური ძიებანი,1995:95].

თურქეთის იმ დროინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰიქმეთ
ჩეთინის განცხადებით, ყარაბაღის პრობლემა მსოფლიო მნიშვ-
ნელობისაა, რაც თავის მხრივ იმის მანიშნებელი იყო, რომ მის
გადაჭრაში მონაწილეობა უნდა მიეღო სხვა სახელმწიფოებსაც,
რათქმაუნდა თურქეთის ჩათვლით [საქართველოს რესპუბლიკა,
1992:№43.11.03].

თურქული გაზეთი „ჰურიეთი“ წერდა, რომ თურქეთის პრე-
ზიდენტის თურღუთ ოზალის ბაქო შივი ზიტის მეორე დღეს,
პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა აზერბაიჯანის პარლამენტში
სადაც, მტკიცე მხარდაჭერას დაპირდა აზერბაიჯანელ ხალხს
ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში, სომხეთს რომ შეეხო, მან
განაცხადა: „ამ ქვეყანას ისტორიიდან ჯეროვანი გაკვეთილები არ
გამოაქვს. სომხებმა იგივე სცადეს ანატოლიაში, მათ არ ახსოვთ
ის სიმწარე, სილა რომ გააწნეს. იმ შემთხვევაში, თუ სომხები
მშვიდობიანად არ დატოვებენ აზერბაიჯანის მიწას, ისინი აქედ-
ანაც გაძევებული იქნებიან“, აღნიშნა ოზალმა[HURIET,1993:
14.04)].

შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ასამბლეის სხდ-
ომაზე თურქეთის პრეზიდენტმა ს. დემირელმა განაცხადა, რომ
მისი ქვეყანა „ყოველთვის დაუჭერს მხარს თავის მოძმე აზერ-
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ბაიჯანს სამართლიან ბრძოლაში“ და იქვე დასძინა: „თურქეთი
მოითხოვს სომხეთისგან, დაუყონებლივ დატოვოს აზერბაიჯანის
ტერიტორია და შეუქმნას ადგილობრივ მოსახლეობას სამართლ-
იანი, მშვიდობისა და თანამშრომლობის ვითარება, ყოველივე
ამის შედეგად კი სამუდამოდ მოეღო ბაბოლო სისხლისმღვრელ
ომს და გატანჯული ხალხი შვებით ამოისუნთქებს“. თავისი
გამოსვლის დასასრულს ს. დემირელმა აღნიშნა, რომ კავკასიაში
მშვიდობის მალე დამყარებით მოიგებს ამ რეგიონის ყველა სახე-
ლმწიფო [მაკარაძე,2000:79].
დასკვნა

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს კვლავაც გადამწყვეტი გავ-
ლენა აქვს სამხრეთ კავკასიაში საერთაშორისო ურთიერთობების
განვითარებაზე. აზერბაიჯანი და თურქეთი ერთმანეთთან კვლავ
მჭიდროდ არიან დაკავშირებული. მათ სომხეთთან გამავალი
საზღვრები ჩაკეტილი აქვთ. იზოლირებული სომხეთი კი აზერ-
ბაიჯანისგან, რომელიც გამალებით იარაღდება, საფრთხეს მო-
ელის. რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით რუსეთში ეძებს დამც-
ველს. თურქეთი ანგარიშს უწევს ბაქოს მოთხოვნას, შეინარჩუ-
ნოს სომხეთის იზოლაცია. ბაქო კი, თავის მხრივ, მხარს უბამს
თურქეთის ამბიციებს, იყოს რეგიონის მთავარი მოთამაშე.
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Zaza Beridze
The Problem of Nagorno-Karabakh, as the Factor of Defining Turkey-

Azerbaijan Relations
Abstract

In relation with Nagorno-Karabakh, being as a part of Azerbaijan,
thedisagreement rised between Azerbaijan and Armenia is a key
defining factor of relation of these countries with Turkey.

That is why, all issues or relations between Erevan and Baku are
both directly and indirectly related with Karabakh conflict.
Negotiations of Minsk Group within OSCE format are fruitless from
1992. Azerbaijanis are „Turks“ for a big part of Armenian society. That
is why a link between Armenian Genocide of 1915-1916 and possible
aims of Azerbaijan in Nagorno-Karabakh was rapidly detected.

Karabakh conflict defined Turkey-Armenia diplomatic conflict.
Ankara will try to correct relations with Armenia only in case Erevan
concedes positions with Azerbaijan. Armenia is not going to concede
Karabakh issue.

Despite Turkey did not provide active military support to
Azerbaijan, Turkey was the most important partner of Azerbaijan in
the confilict, which was supported by a series of agreements.

Nagorno-Karabakh conflict has also critically important impact
upon development of the international relations in South Caucasia.
Azerbaijan and Turkey are deeply interrelation with each other. The
closed the outgoing borders to Armenia. Isolated Armenia is waiting
for danger from Azerbaijan which is constantly equippingits army
with arms and seeking for protection in Russia. Turkey considers
Azerbaijan’s demand to keep Armenia isolated.From its turn Baku
supports Turkey ambitions to the major player in the region.
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ბექა მაკარაძე
თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების

თანამედროვე გამოწვევები

აბსტრაქტი
XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, ცივი ომის დასრ-

ულებისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თურქეთ-საქა-
რთველოს ურთიერთობაში დაიყო ახალი ეტაპი. კერძოდ, 1992
წლის 30 ივლისს ორმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა „მეგობრ-
ობის, თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობე-
ბის ხელშეკრულებას“, რომლითაც დაიწყო სრულიად ახალი
პერიოდი ორი ქვეყნის ცხოვრებაში.

ამ ურთიერთობის ნათელი მაგალითია 2019 წლის 31 ოქტ-
ომბერი, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ოფიცია-
ლური ვიზიტით იმყოფებოდა თურქეთის რესპუბლიკაში.
საკვანძო სიტყვა: 1992 წლის ხელშეკრულება; თურქეთი.
შინაარსი

„ცივი ომის“ დასრულებისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის
შემდეგ, თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობაში დაიყო ახალი
ეტაპი. კერძოდ, 1992 წლის 30 ივლისს, ორმა სახელმწიფომ ხელი
მოეწერა „მეგობრობის, თანამშრომლობისა და კეთილმეზობ-
ლური ურთიერთობების ხელშეკრულებას“, რომლითაც დაიწყო
სრულიად ახალი პერიოდი ორი ქვეყნის ცხოვრებაში.

ამ ურთიერთობის ნათელი მაგალითია 2019 წლის 31 ოქტ-
ომბერი, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ოფიცია-
ლური ვიზიტით იმყოფებოდა თურქეთის რესპუბლიკაში,
რომელსაც თან ახლდნენ: საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზა-
ლკალიანი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
ნათია თურნავა და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო
ურთიერთობათა საკითხებში ირაკლი ჩიქოვანი[1].

პირისპირ შეხვედრაზე, რომელსაც მხოლოდ თურქეთის რეს-
პუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი და საქართვ-
ელოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ესწრებოდდნენ, შეთ-
ანხმდნენ, რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის გაუმჯ-



75

ობესების მიზნით, უახლოეს პერიოდში, ანკარაში გაიმართ-
ება სტრატეგიული პარტნიორობის საბჭოს სხდომა. მოლაპა-
რაკებების დროს, ასევე გადაწყდა, რომ ნოემბერში, მინისტრების
დონეზე, გაიმართება ორი ქვეყნის შერეული ეკონომიკური კომი-
სიის სხდომაც.

ექსპერტების აზრით, კი დაგეგმილი შეხვედრები ხელს შეუწ-
ყობს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო
გაღრმავებას და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის
მაქსიმალურად გამოყენებას.

ორი ქვეყნის ლიდერებმა შეხვედრაზე განსაკუთრებული
ყურადღება გაამახვილეს ენერგეტიკისა და ლოგისტიკის სფე-
როებში თანამშრომლობაზე, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი
პროექტის მიმდინარეობაზე, როგორიცაა: ბაქო-თბილისი-ყარსი,
ასევე - ტურიზმისა და კულტურის სექტორში არსებულ ერთო-
ბლივ პროექტებზე, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრ-
უნველყოფის საკითხებზე, რაშიც კიდევ ერთხელ გამახვილდა
ყურადღება საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის რო-
ლზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით თურქეთის რესპუბლიკის
პრეზიდენტმა რ.თ.ერდოღანმა განაცხადა, რომ: „ვაგრძელებთ
ჩვენს ძალისხმევას, რათა საქართველოს მონაწილეობით შევი-
ნარჩუნოთ მშვიდობა და სტაბილურობა შავ ზღვაზე. ჩვენ გვინდა
უფრო მჭიდრო ურთიერთობა დამყარდეს თურქეთსა და საქარ-
თველოს შორის თავდაცვის სფეროში“[2].

პრეზიდენტმა ერდოღანმა, ოფიციალურ შეხვედრაზე, საქარ-
თველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან, საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი თურ-
ქეთის რესპუბლიკის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაად-
ასტურა და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ორი ქვეყ-
ნის ისტორიულ კავშირებზე, მათ დიდ შესაძლებლობებზე, რად-
გან თურქეთი და საქართველო მეზობლები არიან და საერთო
ღირებულებები გააჩნიათ[3].

პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკებები გაფართოე-
ბულ ფორმატში, სამუშაო სადილზე გაგრძელდა, რომელშიც ორი
ქვეყნის მთავრობის წევრებიც მონაწილეობდნენ[4]. აღნიშნულ
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შეხვედრაზე, თურქეთის პრეზიდენტმა გამოსვლისას დასძინა,
რომ „ჩვენი ურთიერთობები საქართველოსთან ძლიერდება ყვე-
ლა სფეროში, ვაჭრობიდან - ტურიზმამდე, ენერგეტიკიდან -
თავდაცვით სფერომდე. მჯერა, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტ-
ნიორობა გამოიღებს შედეგებს, რაც არამარტო ორი ქვეყნის,
არამედ მთელი რეგიონისთვის იქნება სასიკეთო“[5].

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა
იმ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება, რომლებსაც თურქეთი
საქართველოსთან და მეზობელ აზერბაიჯანთან ერთად ახორცი-
ელებს, საუბარია, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-
ერზრუმის ბუნებრივი აირის მილსადენზე, ასევე ბაქო-თბილ-
ისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზზე, რომელსაც ისტორიული მნიშვ-
ნელობის ნაბიჯი უწოდა. სარკინიგზო მაგისტრალი გააჩენს ახალ
საშუალებებს, რომლებიც ერთმანეთთან დააკავშირებს სამ მეგ-
ობარ ქვეყანას. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა ემსახურება მნი-
შვნელოვან მონაკვეთს, რომელიც მდებარეობს ლონდონიდან
პეკინამდე გასასვლელი ხაზის ცენტრში. ჩვენი კავშირი კი საქარ-
თველოსთან ნიშნავს უფრო მეტს, ვიდრე მილსადენები და რკი-
ნიგზა“[6].

რ.თ.ერდოღანმა ყურადღება გაამახვილა 2011 წელს შემოღე-
ბულ თურქეთისა და საქართველოს უვიზო რეჟიმზე. მან აღნ-
იშნა, რომ „ორ ქვეყანას შორის საზღვრის გადაკვეთა ნებადართ-
ულია პასპორტის გარეშე. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რადგან თუ-
რქეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ პირადობის მოწმობით საქარ-
თველოში იმოგზაურონ. თურქეთი საქართველოს უდიდესი
სავაჭრო პარტნიორია. ჩვენ გვსურს, რომ შევინარჩუნოთ და
კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა საერთო
სარგებლობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე. დღევ-
ანდელი მოლაპარაკებების დროს, კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ
ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ სწრაფად გავზარდოთ ორმხრივი
სავაჭრო მოცულობა. დღეს კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ ნება,
რომ 1,5 მილიარდიანი სავაჭრო ბრუნვა 3 მილიარდ აშშ დოლა-
რამდე გაიზარდოს. ამ ფარგლებში, თურქეთსა და საქართველოს
შორის ვაჭრობის გამარტივების პოტენციალით მეტად სარგებლ-
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ობისთვის ქმედითი ნაბიჯებს გადავდგამთ და ჩვენს თანამშრო-
მლობას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ. ძალიან მალე ანკარაში
გაიმართება თურქეთ-საქართველოს შერეული ეკონომიკური
კომისიის შეხვედრა, რომელიც ამ კუთხით ძალზე ხელსაყრელი
იქნება“, - განაცხადა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა[7].

შეხვედრაზე, განხილული იყო აგრეთვე უსაფრთხოების
საკითხებიც: ორმხრივი თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში;
ერთობლივი წვრთნები; ტერორისტული ორგანიზაციებისა და
FETÖ-ს წინააღმდეგ ერთობლივი თანამშრომლობა და სხვა[8].

„საქართველოს დამოუკიდებლობა, პოლიტიკური სტაბილ-
ურობა და ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენთვის უაღრესად
მნიშვნელოვანია. ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს შორის თურქეთსა
და საქართველოში ერთობლივი წვრთნების ჩატარება წელსაც
გავაგრძელეთ. 2200-მდე ქართველმა სამხედრო პერსონალმა
თურქეთში ჩატარებულ ტრენინგებსა და სხვადასხვა კურსებში
მიიღომ ონაწილეობა. ჩვენს საერთო შავ ზღვაში მშვიდობისა და
სტაბილურობისთვის ჩვენი ძალისხმევა საქართველოს მხარდა-
ჭერითაც გრძელდება“, - განაცხადა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა.

თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა,
რომ როგორც საქართველოა თურქეთისთვის წინაპრების სამშობ-
ლოში მყოფ ძმებთან დამაკავშირებელი ხიდი, ასევე თურქეთია
საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობების ჯანსაღი ფორ-
მით დამყარებაში სტრატეგიული ხიდი. სიტყვის ბოლოს, ერდ-
ოღანმა მადლობა გადაუხადა პრემიერსა და დელეგაციას ნაყ-
ოფიერი ვიზიტისთვის. „უმაღლესი დონის სტრატეგიული პარტ-
ნიორობის საბჭოს სხდომის გამართვის შემდეგ მზად ვარ, მივ-
იღო თქვენი მოწვევა საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით,
გაზაფხულზე“, - განაცხადა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა[9].

თურქეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლე-
ბში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ვიცე-პრეზიდენტ
ფუათ ოქტაის და დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე
მუსტაფა შენთოფს.

ვიცე-პრეზიდენტ ფუათ ოქტაისთან პირისპირ შეხვედრისას
ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთ-
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ობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. ხაზი გაესვა საქართვ-
ელო-თურქეთის შერეული ეკონომიკური კომისიის სხდომის
გამართვის მნიშვნელობას, რაც ხელს შეუწყობდა ორმხრივი
სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმა-
ვებას.

აღინიშნა, რომ მაღალი დონის ვიზიტები ორი ქვეყნის ურთ-
იერთობების განვითარებას ახალ დინამიკას შესძენს.

გიორგი გახარიას თურქეთის რესპუბლიკის საკანონმდებლო
ორგანოში უმასპინძლა დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდო-
მარემ, მუსტაფა შენთოფმა. გაფართოებული ფორმატის შეხვედ-
რაზე საუბარი შეეხო ორმხრივი დღის წესრიგის მნიშვნელოვან
საკითხებს, მათ შორის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო-
სთან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. ხაზი გაესვა საქართველოსა
და თურქეთის მნიშვნელოვან როლს რეგიონში სტაბილურობის
უზრუნველყოფისათვის. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაფი-
ქსირდა თურქეთის პოზიცია, საქართველოს ტერიტორიული მთ-
ლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი.

ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრმა
პატივი მიაგო რესპუბლიკური თურქეთის დამაარსებლის - მუს-
ტაფა ქემალ ათათურქის ხსოვნას და მოინახულა მავზოლეუმი
[10].
დასკვნა

საქართველო უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს თურქეთთან
თანამშრომლობას. ორ ქვეყანას შორის არსებული დინამიკური
და ნაყოფიერი ურთიერთობები ხელს უწყობს რეგიონულ მშვი-
დობასა და სტაბილურობას. მნიშვნელოვანია თურქეთის მხარ-
დაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის
საკითხში, ისევე როგორც მისი როლი სამხედრო აღმშენებლობის
პროცესში. საგარეო უწყება მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს
თურქეთთან ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისაკენ, განსა-
კუთრებით ვაჭრობის და ტრანსპორტის სფეროებში. სტრატე-
გიული მნიშვნელობა აქვს ენერგეტიკულ თანამშრომლობას, რაც
ხელს უწყობს არა მხოლოდ ორი ქვეყნის, არამედ მთლიანად
ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას.
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Beka Makaradze
The Modern Challenges of the Turkish-Georgian Relations

Abstract
From the beginning of the 90-s of the XX century, after the end of

the Cold war and the collapse of the USSR, a new phase in the
Turkish-Georgian relations has begun. Particularly, on the 30th of July,
1992, the two states decided to sign the treaty on “Friendship,
Cooperation and Neighborly Relations”. Thus begun the new period in
the history of the two countries.

The clear example of those relations was the official visit of the
Georgian Prime minister to Turkey on 31st of October, 2019.
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მაია მანჩხაშვილი
ირანი და სამხრეთ კავკასია

აბსტრაქტი
სამხრეთ კავკასიაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას თავისი

გეგმები გააჩნია. აღნიშნული რეგიონი საყურადღებო და მნიშვ-
ნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ კონკრეტულად მის უსაფ-
რთხოების საკითხებთანაა დაკავშირებული.

აშშ-ის მიერ ირანის ე.წ. „ბოროტების ღერძის“ სახელმწიფ-
ოთა სიაში შეტანამ და სანქციების ამოქმედებამ, დიდი ზარალი
მიაყენა მას.
საკვანძო სიტყვები: ირანი; სამხრეთ კავკასია; ბოროტების ღერძი.
შინაარსი

ირანის ისლამურ რესპუბლიკას სამხრეთ კავკასიაში დიდი
გეგმები გააჩნია. ეს რეგიონი მისთვის საყურადღებო და მნიშვნე-
ლოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ირანის უსაფრთხოების საკი-
თხებთანაა კავშირში. აშშ-ის მიერ ირანის ე.წ. „ბოროტების ღ-
ერძის“ სახელმწიფოთა სიაში შეტანამ და სანქციების ამოქმედ-
ებამ, დიდი ზარალი მიაყენა მას, როგორც მატერიალური თვა-
ლსაზრისით, ასევე, სტრატეგიულადაც. ირანს უკვე დიდი ხანია
ხელ-ფეხი აქვს შეკრული მოქმედებისათვის. არადა, ამ პირობე-
ბშიც კი იგი ერთ-ერთი გავლენიანი და ანგარიშგასაწევი მოთ-
ამაშეა ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ არენაზე.

სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებთან ირანმა საბჭოთა კავ-
შირის დაშლის პირველივე დღეებიდან დაიწყო ურთიერთობა
და ერთ-ერთი პირველი იყო, რომლემაც ამ ქვეყნების დამო-
უკიდებლობა აღიარა. ვინაიდან საბჭოთა კავშირის პერიოდში
ძალზედ ლიმიტირებული და მკაცრად კონტროლირებადი ურთ-
იერთობები არსებობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ,
1990-იანი წლებიდან ირანს სუფთა ფურცლიდან მოუწია ურთი-
ერთობების დაწყება სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებთან და
თანამშრომლობის სფეროების განსაზღვრა.

სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებიდან ირანს გაცილებით
მეტი ურთიერთობა სომხეთის რესპუბლიკასთან აქვს, როგორც
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სავაჭრო-ეკონომიკური (ნაღდი ფულით ვაჭრობა, ვინადან საბ-
ანკო გადარიცხვები შეზღუდულია), სამეცნიერო, ასევე, ენერგო
რესურსების მოწოდების თვალსაზრისით: ბარტერის პორობებში
ირანი დღემდე აწვდის გარკვეული მოცულობის გაზს სომხეთს.
ეს კავშირები რუსეთი-სომხეთი-ირანის ღერძის ფარგლებში
ვითარდება და ამ ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიო-
რობითაა განპირობებული. „ირანი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური
საყრდენია სომხეთისათვის, რომელიც თურქეთის და აზერბაი-
ჯანის ბლოკადის მსხვერპლია. ირანის ისლამური რესპუბლიკა
მხარს უჭერს მის ქრისტიან მეზობელს პოლიტიკურად, რადგან
გრძნობს, რომ მისი მრავალრიცხოვანი აზერბაიჯანული უმცი-
რესობა აძლიერებს ბაქოსთვის თეირანის მოწყვლადობას“[1].

აზერბაიჯანთან ირანის ურთიერთობები ძალიან ფრთხილი
და მოზომილია ე.წ. „სამხრეთ აზერბაიჯანის“ გამო: ირანის ჩრდ-
ილოეთ რაიონებში დაახლოებით 20-25 მილიონი ეთნიკური
აზერბაიჯანელი ცხოვრობს[2]. ირანი ამ მოსახლეობაში სეპარა-
ტისტური ტენდენციების გაღვივებას უფრთხის. აზერბაიჯანთან
მისი ურთიერთობები თურქეთის ფაქტორის გამოცაა შენელებ-
ული.

თურქეთისა და ირანის ინტერესები ძალიან ხშირად ურთი-
ერთსაწინააღმდეგოა, როგორც ახლო აღმოსავლეთში, ასევე, სამხ-
რეთ კავკასიაში. ეს ორი სახელმწიფო ისტორიულად დაპირისპ-
ირებული არიან და თითქმის ყოველთვის საწინააღმდეგო მხარეს
იმყოფებიან. აზერბაიჯანისა და თურქეთის სტრატეგიული პარ-
ტნიორობა ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებს გარკვეულწი-
ლად აფერხებს.

აზერბაიჯანისათვის თურქეთი სტრატეგიულ პარტნიორზე
მეტს ნიშნავს, იგი თურქეთში ხედავს მოძმეს და მისაბაძი სახე-
ლწმიფოებრივი მოდელის მქონე სახელმწიფოს.

თურქეთის პოზიციიდან ირანი მისი მეტოქე და კონკურე-
ნტია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რის გამოც თურქეთი ხშირად
თავს არიდებს ირანთან საერთო ფორმატებში თანამშრომლობას.
თურქეთისათვის არასასიამოვნო ფაქტია ისიც, რომ არ გააჩნია იმ
რაოდენობის ბუნებრივი რესურსები, გადაწონოს ან დააბალა-
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ნსოს ირანის ისლამური რესპუბლიკის შესაძლებლობები. ამი-
ტომ, მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებით შემ-
ოიფარგლება ირანთან ურთიერთობებში. ეს ორმხრივი ურთ-
იერთობები კი უნდა ითქვას, რომ ძალიან ინტენსიურია და მის
გაღრმავებაზეა ორიენტირებული. თუ ორმხრივი სავაჭრო-ეკო-
ნომიკური ურთიერთობების სტატისტიკას ვნახავთ, ჩანს, რომ
ირანი ნედლი ნავთობის ყველაზე დიდი მიმწოდებელია თურ-
ქეთისათვის უკვე ბოლო რამდენიმე წელია. ასევე, ბუნებრივი
გაზის უმსხვილესი იმპორტიორია ამ ქვეყანაში, რუსეთსა და
ერაყთან ერთად[3]. ამიტომ, როცა აშშ-მა თურქეთს ირანთან სავა-
ჭრო ურთიერთობების შეზღუდვებისაკენ მოუწოდა, თურქეთის
მთავრობის ერთ-ერთმა მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთი გა-
აგრძელებს და გააღრმავებს ამ ურთიერთობებს ირანთან: „აშშ-ს
გადაწყვეტილება ირანთან მიმართებაში სანქციების დაწესებაზე
თურქეთისთვის შესაძლებლობას წარმოადგენს. ჩვენ განვაგრ-
ძობთ ირანთან ვაჭრობას გაერო-ს რეზოლუციების დაცით“ - გან-
აცხადა თურქეთის ეკონომიკის მინისტრმა ნიჰათ ზეიბექჩიმ
(Nihath Ziebbech)[4].

თურქეთმა არათუ მხარი არ დაუჭირა აშშ-ს წინადადებას
გაერო-ში ირანის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებაზე, არამედ
ბრაზილიასთან ერთად ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლ-
ემის მოგვარების გეგმაც შეიმუშავა[5].

საქართველოსთან ირანის ურთიერთობები ძირითადად კუ-
ლტურის, ვაჭრობისა და ეკონომიკის სფეროებით შემოიფარ-
გლება. თუმცა, ამ სფეროებში ურთიერთობებიც ჯერ არაა განვ-
ითარებული სათანადო დონზე. სტატისტიკის მონაცემებს თუ
ჩავხედავთ (ექსპორტ-იმპორტის მიხედვით), საქართველოს ყვე-
ლაზე სუსტი და ნელი ტემპებით განვითარებადი სავაჭრო ურთ-
იერთობები სწორედ ირანთან აქვს. ამ ფაქტს თავისი ახსნა აქვს
და მიზეზებიდან მნიშვნელოვანი აშშ-ის ფაქტორია, უფრო სწო-
რად მისი პოლიტიკა ირანის წინააღმდეგ, რაც გავლენას ახდენს
საქართველო-ირანის ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე. აშშ-ის
ფაქტორის გამო საქართველოს თავის დროზე უვიზო რეჟიმის
პირობების გადახედვაც კი მოუწია ცალმხრივად. საქართველოს
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უწევს გაითვალისიწონოს მის სტრატეგიული პარტნიორის მოთ-
ხოვნები.

მაგრამ, უნდა ითქვას ისიც, რომ აშშ-ისა და დასავლეთის
მიერ სანქციების დაწესების მიუხედავად, არაერთი ირანელი ცდ-
ილობს შემოვიდეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, მათ შორის
უმეტესად საქართველოში[6]. ოფიციალური მონაცემებით, საქ-
ართველოში ირანული კაპიტალით უკვე 150 მცირე და საშუალო
კომპანიაა დარეგისტრირებული და წარმატებით ახორციელებენ
თავიანთ საქმიანობას[7].

როგორც აღვნიშნეთ, ირანის ისლამურ რესპუბლიკას სამხ-
რეთ კავკასიის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განვითა-
რებაში ძირითადად მაინც ხელს უშლის ის გეოპოლიტიკურ
ვითარება და პოლიტიკურ კონიუნკტურა, რას მის ირგვლივაა
შექმნილი. ვგულისხმობთ ბლოკადის პირობების შექმნას აშშ-ის
მიერ ირანის მხრიდან ურანის გამდიდრების პროგრამის გამო.
ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობების ფარგლებში კი ძალიან
ძნელია ნებისმიერი ურთიერთობების ნაყოფიერი განვითარება.
ასეთ დროს ხდება პრიორიტეტების გამოკვეთა, აწყობს თუ არა
ირანის გამო საქართველოს, ან აზერბაიჯანს ან სომხეთს გაი-
ფუჭოს კავშირები მის სტრატეგიულ პარტნიორებთან. არადა,
უდიდესი პოტენციალის მქონე ირანს უზარმაზარი ენერ-
გორესურსების დება შეუძლია არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებისათვის. ენერგორესურსებზე დივერსიფიკაციის შესუ-
სტებისათვის კი ეს უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ, ჯერ-ჯერობით
ეს პოტენციალი აუთვისებელია (სხვათა შორის, 2006 წელს რუს-
ეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მოწყობილი გაზის ბლო-
კადის დროს, სწორედ თეირანმა უზრუნველყო საქართველოს
მოსახლეობა საჭირო გაზის მარაგით). აუთვისებელია ასევე წყ-
ლის რესურსების გაცვლის უდიდესი პროექტების რეალიზების
შესაძლებლობებიც; ცნობილია, რომ ახლო აღმოსავლეთის ქვე-
ყნების დიდი უმრავლესობა წყლის რესურების დეფიციტს განი-
ცდის. 1990-იანი წლებიდან დღემდე არაერთი შემოთავაზება გაკ-
ეთდა ირანის მხრიდან საქართველოს მთავრობისათვის წყლის
რესურსების მიყიდვის თაობაზე. სანაცვლოდ კი ირანი საქარ-



85

თველოს გაზის მოწოდებას სთავაზობდა. ბოლოს მსგავსი წინად-
ადებით 2015 წლის აგვისტოში ეწვია თბილისს უმაღლესი დონის
დელეგაცია თეირანიდან[8].

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ირანის ურთიერთობების
დინამიკა რომ შევაფასოთ, იგი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ
ვისაუბროთ ურთიერთობების თუნდაც საშუალო ეზე, რაც იმის
მანიშნებელია, რომ ირანის კავკასიური პოლიტიკა ძალიან მოის-
უსტებს. ირანი ვერ ახერხებს თავისი ინტერესების რეალიზებას
სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

2018 წლის 2 აპრილის გადაწყვეტილების შემდგომ, რაც ირან-
ისათვის სანქციების ეტაპობრივად მოხსნას გულისხმობს, იგი
სავარაუდოდ ეცდება გაააქტიუროს კავკასიური პოლიტიკა. ეს
ვერ მოხდება სწრაფად და დაჩქარებული ტემპით, მაგრამ, თუ ასე
გაგრძელდა უახლოესი წლების განმავლობაში, ვფიქრობთ, რომ
დროთა განმავლობაში ირანი უკვე აქტიური პოლიტიკური
გეგმებით შემოსვლას დაიწყებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის
პოლიტიკურ სცენაზე. მაგალითად, სომხეთის ნაციონალური და
საერთაშორისო კველევების ცენტრის დირექტორი მანველ სარ-
გსიანი აცხადებს, რომ „სანქციების დასრულებით მოხდება
ირანის როლის გადაფასება, როგორც საერთაშორისო ურთიერ-
თობების, ისე რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. რეგი-
ონში მიმდინარეობს ახალი სტატუს-კვოს ფორმირების პროცესი.
სანქციების მოხსნის შემდეგ, თეირანს შესაძლოა ერგოს ძლიერი
რეგიონური მოთამაშის ან სულაც, პრობლემების მომგვარებლის
როლი“[9].

ირანის წინააღმდეგ სანქციების შეჩერებას დადებითად
აფასებს არაერთი სხვა სომეხი ექსპერტი; მათი პროგრნოზით, ეს
ფაქტი სომხეთის ეკონომიკის ზრდას შეუწყობს ხელს, ვინაიდან
ყარაბაღის კონფლიქტის გამო სომხეთი იზოლირებული აღმო-
ჩნდა აზერბაიჯანისა და თურქეთის მიერ და შეზღუდული
ქონდა სავაჭრო - ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების
შესაძლებლობები. ამჯერად კი მას სამხრეთელ მეზობელთან
ინტენსიური ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობა
მიეცემა. ამ ტენდენციაზე ისაუბრა სომხეთის მეწარმეთა და მრე-
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წველთა კავშირის თავმჯდომარე არსენ გაზარიანმაც და აღნიშნა,
რომ: „სომხეთი მოწყვეტილი იყო ირანის პორტ ბანდარ-აბასს,
სპარსეთის ყურეში, რადგან გადამზიდი კომპანიები უარს ამბ-
ობდნენ ირანულ პორტში ტვირთის ჩატანაზე. ამიტომ, სომხეთი
სარგებლობდა ბათუმისა და ფოთის პორტებით. სანქციების
მოხსნით კი სომხეთი ვარაუდობს საექსპორტო მარშრუტების
დივერსიფიცირებას და ტვირთბრუნვის ადრინდელი მოცუ-
ლობის დაბრუნებას“ [10].
დასკვნა

ამგვარად, თუ ირანის სამხრეთ კავკასიური პოლიტიკა გააქ-
ტიურებას დაიწყებს, ძნელი იქნება პროგნოზების გაკეთება თუ
რა სახეს მიიღებს ამ ქვეყნის ურთიერთობა თურქეთთან და
რუსეთთან.
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Maia Manchkhashvili

Iran and South Caucasus

Abstract
The Islamic Republic of Iran has big plans in the South Caucasus.

This region is noteworthy and important in terms of its relevance to
Iran's security. The US listს Iran  so-called „axis of evil“ and
enactment of sanctions have done it a great deal both materially and
strategically. Iran has long been on the cusp of action. However, even
under these conditions he is one of the influential and accountable
players in the Middle East political arena.

Iran began relations with the republics of the South Caucasus from
the very first days of the collapse of the Soviet Union and was one of
the first to recognize the independence of these countries. Since the
Soviet Union had very tightly controlled relations during the Soviet
Union, after the collapse of the Soviet Union, Iran had to start with a
clean sheet of relations with the South Caucasus republics in the 1990s
and define areas of cooperation.
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მადონა გოგიტიძე
ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების გავლენა და როლი ახლო

აღმოსავლეთსა და საქართველოში

აბსტრაქტი
XX საუკუნე ისტორიაში შევიდა, როგორც ორი მსოფლიო

ომის საუკუნე, გასულ ასწლეულში კაცობრიობა „ცივ ომშიც“
დაუპირისპირდა ერთმანეთს. ამ მასშტაბური მოვლენების შედ-
ეგად საუკუნის  უკანასკნელ ათწლეულში ჩამოყალიბებულმა მს-
ოფლიოს ახალმა წესრიგმა  ბიძგი მისცა XXI საუკუნის დასაწყ-
ისში, ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეალობის შექმნას.
საკვანძო სიტყვები: ეთნიკური უმცირესობა; ახლო აღმოსავლეთი
და საქართველო
შინაარსი

XX საუკუნის ბოლოს ნათელი გახდა, რომ ცივ ომს ადგილი
უნდა დაეთმო დაძაბულობის განმუხტვისათვის. მეორე ათასწ-
ლეულის დამლევს, საერთაშორისო ურთიერთობების სტრატ-
ეგიაში მთავარი ადგილი დაიკავა განმუხტვის პრობლემებმა. XXI
საუკუნის დასაწყისში საერთაშორისო ურთიერთობებში შექმ-
ნილი ახალი პირობები ხელს უწყობენ მსოფლიოს  სხვადასხვა
რეგიონში დაძაბულობის განმუხტვის ატმოსფეროს წარმოშობას
[მენთეშაშვილი ალ.,2005:10].

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი სტრატეგიული მნიშვნე-
ლობის ტერიტორიაა. თავისი რეგიონული მოთამაშეებითა და
მათ შორის ურთიერთობებით, ასევე დიდ სახელმწიფოთა ინტე-
რესების გადაკვეთის გათვალისწინებით საკმაოდ რთულ ფენო-
მენს წარმოადგენს. ახლო აღმოსავლეთი არც მანამდე გამოირჩ-
ეოდა სტაბილურობით, მაგრამ რაც ახლა ამ რეგიონში ხდება,
აშკარად უკავშირდება საერთაშორისო ასპარეზზე მომხდარ ცვ-
ლილებებს. XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება დაპირ-
ისპირებები დიდ სახელმწიფოთა შორის ძალთა პოლიტიკური
ბალანსის შესანარჩუნებლად. ამ პროცესში ახლო აღმოსავლეთი
რელიგიური ფუნდამენტალიზმის კერებით, წარმოადგენს ცხელ
წერტილს, თავისი ენერგო-რესურსებითა და სატრანზიტო მდე-



89

ბარეობითა და, რომლითაც დაინტერესებულია აშშ, რუსეთი და
ასევე, სხვა დიდი თუ პატარა სახელმწიფო. ამასთან, ძალზე მწვა-
ვედ დგას ახლო აღმოსავლეთში ეთნიკურ ქურთთა სახელმ-
წიფოებრიობის საკითხი და მათი ბრძოლა დამოუკიდებლობის
მოსაპოვებლად. რეგიონული კონფლიქტებით გამოწვეულ ქაო-
სურ მდგომარეობაში, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი და მთელი
მსოფლიო, შესაძლოა, ახალი სახელმწიფოს შექმნის რეალობის
წინაშე დადგეს. სამხედრო-პოლიტიკური თვალსაზრისით, რეგი-
ონის სახელმწიფოებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. ერთ-
დროულად თანაარსებობენ ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის,
ნატოს წევრი რამდენიმე ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია და ირანის
ისლამური რესპუბლიკა [Users/user/20191104.pdf].

XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე დაძაბულობა და კონფლიქ-
ტების არეალი ახლო აღმოსავლეთში კიდევ უფრო გაფართოვდა,
რასაც თავის მხრივ ეთნიკურმა მრავალფეროვნებამაც მისცა
გასაქანი.

XX საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ მსოფლიოში მიმდ-
ინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებთან ერთად გამძაფრდა პოლ-
იტიკური და ეკონომიკური კრიზისი, რასაც ზოგიერთ ქვეყანაში
მოჰყვა ეთნიკური დაპირისპირება. განსაკუთრებით ეს შეიძლება
ითქვას პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებზე. რეგიონში არსებული
ეთნიკური მრავალფეროვნება სხვადასხვა ძალების მიერ გამო-
ყენებული იქნა საკუთარი მიზნებისთვის. შესაბამისად წარმო-
იქმნა ეთნიკური დაპირისპირების რამდენიმე კერა,  გახშირდა
იძულებითი მიგრაციები, რამაც იმოქმედა რეგიონის ეთნოდე-
მოგრაფიულ სტრუქტურაზე [www.pmmg.org.ge].

ახლო აღმოსავლეთის იმ ეთნოსთა შორის, რომელთაც სახე-
ლმწიფოებრიობა არ გააჩნიათ, ყველაზე მრავალრიცხოვანი არ-
იან ქურთები. ქურთისტანს უწოდებენ ახლო აღმოსავლეთში
მდებარე მთიან მხარეს, რომელიც დაახლოებით 350 ათას კვ.
კილომეტრს ფარავს. ესაზღვრება ირანის, თურქეთის, სირიისა
და ერაყის ტერიტორიები. ამ მთიან მხარეში უხსოვარი დროიდან
მოსახლე ქურთები XX საუკუნის მეორე დეკადამდე შერეულად
ცხოვრობდნენ სომხებთან და თურქებთან ერთად. მათ ადრე
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მიიღეს ისლამი. ქურთების ზუსტი რაოდენობა უცნობია. XX
საუკუნის ბოლოს მათ რიცხვს 27 მილიონ ადამიანამდე ვარა-
უდობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქურთები ხშირად მოი-
ხსენიებენ ისტორიულ ქრონიკებში, ხოლო „ქურთისტანი“ მდგ-
რადი გეოგრაფიული ტერმინია, მათ არასდროს შეუქმნიათ უმა-
ღლესი დონის პოლიტიკური ერთეული - სახელმწიფო. ქურ-
თებისთვის ამჟამად ისევ სერიოზულ პრობლემად რჩება მათი
დანაწილება რამდენიმე ქვეყანაში [გაჩეჩილაძე რ.,2011:298].

ეთნიკურ ჯგუფებთან სახელმწიფოს დამოკიდებულება ახ-
ლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან განსაკუთრებით თურქეთში
იწვევს ყურადღებას, როცა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობის მეთაურმა მუსტაფა ქემალ ათათურქმა ძირითადი
პრინციპების ჩამოყალიბება-გამოქვეყნება დაიწყო. იგი ნაციონა-
ლიზმის პრინციპის საშუალებით ფიქრობდა თურქი ერის ერთ-
იანობის დაცვას და მიზნად ისახავდა თურქეთში მცხოვრები
სხვადასხვა ეროვნების ხალხთა კონგლომერაციას და თურქი
ერის ჩამოყალიბებას [მაკარაძე ე.,2019:49].

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ XVII საუკუნიდან ნაციონ-
ალიზმი ევროპული პოლიტიკური სისტემის ქვაკუთხედად იქცა,
როდესაც სხვადასხვა მახასიათებლების (ენა, რელიგია, თვი-
თშეგნება) მქონე ადამიანებმა დაიწყეს თავის დაკავშირება კონკ-
რეტულ ტერიტორიასთან. ნაციონალიზმის კვალდაკვალ დასავ-
ლეთის ქვეყნებში ეროვნება ძირითადად მოქალაქეობით განის-
აზღვრება. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან ნაციონალიზმის
იდეები ახლო აღმოსავლეთშიც იწყებს გავრცელებას. XIX საუკ-
უნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში ერთდროულად ჩნ-
დება თურქული, არაბული, ირანული, სომხური და ებრაული
ტერიტორიული ნაციონალიზმი [გაჩეჩილაძე რ.,2011:297]. ახლო
აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ
ეთნო კონფესიური დაპირისპირება დემოგრაფიულ ცვლებებს
იწვევს.

მთელი XIX საუკუნის მანძილზე დიდ სახელმწიფოთა ევრ-
ოპული ნაწილი ყოველ ღონეს ხმარობდა გადაეჭრა ის ეთნიკური
პრობლემები, რომლებიც აღმოცენდნენ როგორც ეროვნულ-
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განმათავისუფლებელი მოძრაობის და შეიაღარებული კონფლ-
იქტების შედეგად. ამასთან ეთნიკური ერთობების გამიჯვნის
ძირითადი პრინციპები - სტატუს კვოს გარანტი - დიდი ქვეყნ-
ებისათვის, მთელი ამ დროის მანძილზე რჩებოდა პირველ რიგში
დინასტიური და რელიგიური პრინციპები, მეორე გეოგრა-
ფიული და ისტორიული ფაქტორები და ბოლო ლინგვისტურ-
კულტურული და ისტორიული ფაქტორები[მენთეშაშვილი ალ.,
2005:10-12].

მოსახლეობის რაოდენობრივი ცვლილებებისა და ეთნიკური
შემადგენლობის კვლევა თანამედროვე პერიოდის პოლიტიკური
თუ სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის გასაანალიზებლად
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. იგი განსაკუთრებით
აქტუალურია ისეთი ქვეყნებისათვის, სადაც ეთნიკური მრავა-
ლფეროვნებაა დამახასიათებელი [ფუტკარაძე თ.,1998:5].

ზოგადად ცნობილია, რომ ნებისმიერი ქვეყნისა თუ რეგიო-
ნის შესწავლა წარმოუდგენელია მასში შემავალი ცალკეული
ისტორიულ-გეოგრაფიული თუ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
მხარეების მრავალმხრივი კვლევის გარეშე. ამ მიმართულებით
წარმართული მუშაობა კი, უწინარეს ყოვლისა კონკრეტული
რეგიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შემადგენლობის  სრუ-
ლფასოვნად ცოდნას, განაშენიანების ძველი და თანამედროვე
სურათის წარმოჩენას და ადგილობრივ მკვიდრთა ეთნო ტერ-
იტორიალური შემადგენლობის მოკვლევას გულისხმობს [ითო-
ნიშვილი ვ,1992:5-6].

საქართველოსთვის დამახასიათებელი ეროვნული/ ეთნიკ-
ური მრავალფეროვნება იშვიათია მსგავსი მცირერიცხოვანი და
პატარა ქვეყნებისთვის. ეროვნული/ეთნიკური ჯგუფებიდან გამ-
ოირჩევა აზერბაიჯანლები, სომხები, უკრაინელები, რუსები, ქუ-
რთები. ზოგიერთი მათგანი რაოდენობრივი სიმცირის მიუხე-
დავად კომპაქტურად ცალკეულ სოფლებსა და დაბებში ცხოვ-
რობენ. მაგალითად კახეთში არის სოფელი თივი, სადაც ავარ-
ელები (ლეკები) ცხოვრობენ, რუს მოლოკანთა პატარა დასახლ-
ებაა გრაფოვკაში, უდინელების (უდების) დასახლება სოფელ
ზინობიანში. ისინი კავკასიური ალბანეთის მკვიდრთა შთამ-
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ომავლებად ითვლებიან, მშობლიური ენა დაღესტნურ ენათა
ჯგუფს განეკუთვნებიან, უდინები ერთ-ერთი ყველაზე მცირე-
რიცხოვანი ეთნოსია მსოფლიოში. ჯავახეთში რუს დუხობორთა
უკანასკნელი დასახლებაა - გორელოვკა, თითქმის დაცლილი
სოფელი. ქურთები და აისორები თბილისში ცხოვრობენ, რომ-
ლებიც ასევე იცვლიან საცხოვრებელს, წალკასა და თეთრი-
წყაროში ბერძნები მოსახლეობენ, ქისტები შავში, ასირიელები
მცხეთაში, სოფელ ქანდაში, კახეთში ოსები და ა.შ.[ქიქოძე ა.,
2009.N1(28):97-99]. საქართველოში  ცხოვრობენ ბოშებიც, რომე-
ლთა გადმოსახლება XIX საუკუნის დამდეგიდან დაიწყო, განსა-
კუთრებით დაჩქარდა საბჭოთა პერიოდში. გადმოსახლება ძირი-
თადად რუსეთიდან და უკრაინიდან ხორციელდებოდა. საქართ-
ველოში მათი განსახლების არეალი საკმაოდ ფართოა, თუმცა
მცირერიცხოვანი. ისინი ცხოვრობენ ქვეყნის  როგორც აღმოსავ-
ლეთ, ასევე დასავლეთ ნაწილში. საქართველოში მცხოვრები ბო-
შები ორ მონათესავე შტოს განეკუთვნებიან, როგორც კულტურ-
ული ტრადიციებით, ასევე რელიგიური აღმსარებლობით თუ
ლინგვისტური თავისებურებებით ერთმანეთისგანაც განსხვავდ-
ებიან [სორდია გ.,2009,N5.:90-93].

საქართველო თავისი ეთნიკური მრავალფეროვნებით ისეთ
რთულ რეგიონშიც კი გამოირჩევა, როგორიც კავკასიაა. განსხვ-
ავებული ეთნიკური ჯგუფების თანაცხოვრებისა და ერთიან
კულტურულ-პოლიტიკურ ორგანიზმში ინტეგრაციის მექანიზ-
მები ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში იქმნებოდა და იხვე-
წებოდა, სახელმწიფოს განვითარების დღევანდელ ეტაპზე კი
მათ პრაქტიკული დანიშნულებაც შეიძინეს.

ეთნიკური ხასიათის დაპირისპირებანი ხშირად სახელმწი-
ფოსთვის ფართო მასშტაბის მქონე პრობლემად ყალიბდება. მაგა-
ლითისთვის შეიძლება განვიხილოთ საქართველოს სამხრეთში
მიმდინარე პროცესები 1918-1921 წლებში. მართალია, რომ მეს-
ხეთის დაბრუნება სახელმწიფოს საზღვრებში უმნიშვნელოვ-
ანესი იყო საქართველოსთვის. ტერიტორიულ დაბრუნებასთან
ერთად დაიწყო ეროვნულ-კულტურული კავშირის აღდგენაც.
თუმცა ქართული ეროვნული შეგნების და კულტურის ათვი-
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სებას მესხეთში ხელს უშლიდა ერთის მხრივ რუსეთის მთავ-
რობა, ხოლო მეორე მხრივ ოსმალური პოლიტიკა, როცა მუსლიმ
მოსახლეობას თავისკენ მიიზიდავდა [ნოზაძე ვ.,1989:108].

საქართველოს მოსახლეობის ეთნო-კულტურული თავისებ-
ურებების ობიექტურად წარმოჩენა მეტად მნიშვნელოვანი საქ-
მეა. ქართველი ხალხისა და საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ/
ეთნიკურ ჯგუფთა ყოფა-ცხოვრების წესის ურთიერთშედარება,
ტრადიციულ კულტურათა ელემენტების განსხვავებებსა და
მსგავსებებზე დაკვირვება კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ამ
სფეროში არსებული მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა და
შანსია მრავალფეროვან მსოფლიოში ინტეგრაციისა და სახე-
ლმწიფო გაძლიერებისთვის. „დიალოგის წარმართვა სხვადასხვა
მსოფლმხედველობის ადამიანებს შორის არის ძალზე აუცი-
ლებელი თანამედროვე მსოფლიოში, ვინაიდან გლობალიზაცია,
მასობრივი კომუნიკაციები და ტექნოლოგიები ინდივიდებსა და
ჯგუფებს ისე აკავშირებენ, რომ ამისი წარმოდგენა ადრე
შეუძლებელი იყო. თანამედროვე პერიოდში ძალზე განვიცდით
განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ზეგავლენას. შესაძ-
ლოა ჩვენ შევამციროთ მათთან კონტაქტი ვინც არ გვგავს, მაგრამ
ამისი შესრულებაც რთულია, ვინაიდან ირგვლივ აუცილებლად
იარსებებს სხვებიც... ამიტომაცაა აუცილებელი დიალოგი“ [ქერ-
ოლი ბ.,2009:17].

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. მენთეშაშვილი ალ., XX საუკუნის გამოჩენილი პოლიტი-

კოსები და დიპლომატები. თბილისი,2005;
2. გაჩეჩილაძე რ., ახლო აღმოსავლეთი, სივრცე, ხალხი, პოლი-

ტიკა, თბილისი,2011;
3. ნოზაძე ვ., საქართველოს აღდგენისთვის ბრძოლა მესხეთის

გამო, თბილისი,1989;
4. სორდია გ., ბოშები საქართველოში, ჟურ. „სოლიდარობა“,

2009, N5 (32);
5. ქიქოძე ა., როგორ ვიღებდი განსხვავებასა და მსგავსებას, ჟურ.

„სოლიდარობა“, 2009, N1(28);
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6. ითონიშვილი ვ., აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის
ისტორიიდან, თბილისი, 1992;

7. ქეროლი ბ., ჟილ, ცივილიზაციათა დიალოგი, თბილისი,
2009;

8. ფუტკარაძე თ., ეთნიკური სტრუქტურა და ეროვნულ-დემოგ-
რაფიული პროცესები სამცხე-ჯავახეთში, ბათუმი, 1998;

9. file:///C:/Users/user/Downloads/335-Article%20Text-764-1-10-
20191104.pdf;

10. http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/Etnosebi_Saqartveloshi.pdf;

Madona Gogitidze
Impact and role of national/ethnic minorities in the Middle

East and Georgia
Abstract

The study of population changes and ethnic composition is one of
the most important issues for analyzing the political or socio-economic
situation of the modern era. It is especially relevant for countries
where ethnic diversity is characteristic.

Since the 1990s, the political and economic crisis has been
exacerbated by major events in the world, leading to ethnic conflict in
some countries. Since the 19th century, the European part of the great
states has been doing its utmost to address the ethnic problems that
have emerged as a result of the national liberation movement and
skirmishes.

The national/ethnic diversity characteristic of Georgia is rare for
such small and small countries. This is a characteristic of the country’s
wealth and chance for integration into a diverse world.
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არქეოლოგია, ეთნოლოგია
ARCHEOLOGY, ETHNOLOGY

მანუჩარ ლორია, თამილა ლომთათიძე, როინ მალაყმაძე

თურქეთის ქართველთა ეთნოვიზუალური ატლასის შექმნის
პერსპექტივები

ანოტაცია
თურქეთის ქართველთა ეთნოგრაფიული ყოფა ინახავს ქარ-

თული ტრადიციული საწარმოო პრაქტიკისა და მატერიალური
და სულიერი კულტურის არაერთ საინტერესო მხარეს, ბევრ
ისეთ დეტალსაც, რომლებიც თავად საქართველოში ან მივიწ-
ყებულია ან დღეს მხოლოდ საოჯახო მოხმარების დონეზეა
შემონახული. მაგრამ კულტურის ძალიან სწრაფი დინამიკა იწვ-
ევს თურქეთის ქართველების მიერ შემონახული ტრადიციული
კულტურიდან მრავალი ელემენტის გაქრობას.

ნაშრომში ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით გაან-
ალიზებულია ვიდეო მონიტორინგის მნიშვნელობა და ვიზუ-
ალური მასალის საფუძველზე ანთროპოლოგიური ფილმის,
ვიდეო ატლასის შექმნის მიზნები და ამოცანები.
საკვანძო სიტყვები: თურქეთის ქართველები, ატლასი, ანთრო-
პოლოგიური ფილმი, ვიდეო მონიტორინგი.
შინაარსი

თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართვე-
ლების ყოფის, ტრადიციების და კულტურის შესასწავლად არა-
ერთი სამეცნიერო ექსპედიცია მოეწყო, როგორც თურქეთის
ფარგლებში მოქცეულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს რეგ-
იონებში, ასევე, თურქეთის სიღრმეში, ქართველთა კომპაქტური
განსახლების არეალში. დაფინანსდა და განხორციელდა რამ-
დენიმე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, დაიბეჭდა მრავალი
სამეცნიერო ნაშრომი, მაგრამ არცერთ გამოკვლევას არ შეუძლია
მოგვაწოდოს თურქეთის ქართველების ტრადიციული ყოფის
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ამსახველი ფაქტობრივი მასალა ისეთი სიზუსტით და სიღრმით,
როგორც ეთნოგრაფიულ/ანთროპოლოგიურ ფილმს. სწორედ
ვიზუალურ მასალას შეუძლია დააფიქსიროს და მოგვაწოდოს ის
ინფორმაცია, რომლის გადმოცემაც შეუძლებელია მონოგრაფ-
იებით. ვიზუალური მასალები, რომლებიც ინარჩუნებენ დროის
რეალობას, წარმოადგენენ ახალი ჰიპოთეზის აღუწერელ წყაროს
[A. Balikci, 1987; 1988; M. Mead, 1995; მ.ლორია, 2008:81-88]. ამ
მხრივ პროფესიულ დონეზე წარმოებული სამუშაოები იშვიათია
და ამიტომაც თურქეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების
კულტურული მემკვიდრეობის აუდიოვიზუალური ფიქსაცია
კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ერთ-ერთ პრიორიტე-
ტულ მიმართულებად გვესახება.

თურქეთის ქართველთა ეთნოგრაფიული ყოფა ინახავს ქარ-
თული ტრადიციული საწარმოო პრაქტიკისა და მატერიალური
და სულიერი კულტურის არაერთ საინტერესო მხარეს, ბევრ
ისეთ დეტალსაც, რომლებიც თავად საქართველოში ან მივიწყ-
ებულია ან დღეს მხოლოდ საოჯახო მოხმარების დონეზეა შემო-
ნახული. მაგრამ კულტურის ძალიან სწრაფი დინამიკა იწვევს
თურქეთის ქართველების მიერ შემონახული ტრადიციული
კულტურიდან მრავალი ელემენტის გაქრობას. მწვავედ დგება
თაობათა მიერ დღემდე მოტანილ ფასეულობათა შენარჩუნების
საკითხი. ტრადიციული კულტურის ელემენტების თვითმყოფა-
დი სახით შენახვა საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი კულ-
ტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და თაობათა შორის
ტრანსლაციის უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. ამ პრობლემის
გადაჭრაში დიდი როლის შესრულება შეუძლია ეთნოკულტურ
ღირებულებათა ვიდეომონიტორინგს და მის საფუძველზე
შექმნილ ვიდეოატლასს. ატლასის შედგენის ძირითადი წყარო
(ლიტერატურულ და საარქივო-სამუზეუმო მონაცემებთან ერ-
თად) იქნება ის ვიზუალური ისტორიულ-ეთნოლოგიური მასა-
ლები, რომლებიც სამეცნიერო ექსპედიციების პერიოდში ვიდე-
ომონიტორინგის შედეგად დაგროვდება.

ეთნოკულტურულ ღირებულებათა ვიდეომონიტორინგი სავ-
ელე მუშაობის საინტერესო მეთოდია. ეს მეთოდი საშუალებას
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იძლევა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით მოხდეს ტრა-
დიციული კულტურის ისეთი ელემენტების ფიქსაცია, როგ-
ორიცაა ტრადიციული ყოფა (მიწათმოქმედება, მევენახეობა-მეღ-
ვინეობა, მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, ხალხური ხელოსნობა)
და მატერიალური კულტურა (საცხოვრებელი და სამეურნეო
ნაგებობანი, ტანსაცმელი, ინვენტარი, დეკორატიული ხელოვ-
ნების ნიმუშები), საზოგადოებრივი და საოჯახო ცხოვრება, სუ-
ლიერი კულტურა (სახალხო დღესასწაულები, წეს-ჩვეულებები,
რწმენა-წარმოდგენები, ფოლკლორი, ხალხური მედიცინა).

ეთნოგრაფიული მასალის ვიზუალური ფიქსაციის მეთო-
დები ცნობილი ანთროპოლოგის მარგარეტ მიდის მიერ პირვე-
ლად 1936 წელს, ბალიზე საველე ექსპედიციის დროს იქნა გამო-
ყენებული და იგი დღესაც არ კარგავს აქტუალობას. მარგარეტ
მიდი აღნიშნავდა:

1. ფილმის ანთროპოლოგიურ ტრადიციას ვიზუალური
მეცნიერებისათვის აქვს უპირველესი მნიშვნელობა. სუფთა კინე-
მატოგრაფიული მოსაზრებები გადადის მეორე პლანზე.

2. ნებისმიერი სცენარიზაცია, თუნდაც სცენარიზაციის
მცდელობა, ეთნოგრაფ-ოპერატორის მიერ სრულიად უნდა გამო-
ირიცხოს.

3. გადაღება თავიდან ბოლომდე უნდა მიმდინარეობდეს
რეალურ დროში. ველზე ანთროპოლოგი უნდა იღებდეს ყველა
მიმდინარე მოვლენას, მან უნდა დააფიქსიროს ყველა მოქმედი
პირი გადაღებების მთელ პერიოდში. ეს უნდა იყოს ფილმი,
როგორც ჩანაწერი, დოკუმენტი შემდგომი ანთროპოლოგიური
ანალიზისათვის.

4. ვიზუალურ ანთროპოლოგიაში ძალიან მნიშვნელო-
ვანია კონტექსტი. იგი შეიძლება იყოს ვიზუალური, ვერბალური
და წერილობითი. ოპერატორმა კამერის საშუალებით უნდა აღნ-
იშნოს და დააფიქსიროს ყველა მთავარი ელემენტი.

5. ანთროპოლოგისათვის მთავარი პრიორიტეტია მთლი-
ანობა. ზოგადად ვიზუალური ანთროპოლოგიის მთავარი მიზ-
ანი კი უნდა იყოს კულტურის ილუსტრაცია და ანალიზი. ვიდ-
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ეოკამერას აქვს დიდი მნიშვნელობა. იგი ერთბაშად აფიქსირებს
ეთნოგრაფიულ ინფორმაციას დიდი ოდენობით.

6. ფილმის შექმნის ყველა ეტაპზე უნდა მონაწილეობდეს
ანთროპოლოგი - საველე გამოკვლევებზე, კონცეპციის გამომუ-
შავებაზე, გადაღებებზე, მონტაჟზე.

7. ეთნოგრაფიული ფილმის ძირითადი მოვლენები და
ცენტრალური თემატიკა  დაკავშირებული უნდა იყოს  ანთრო-
პოლოგიურ კონცეფციასთან, რომელსაც აქვს დიდი მეცნიერული
ღირებულება. საერთოდ ეთნოგრაფიულ ფილმს ყოველთვის
უნდა ახლდეს დაბეჭდილი ეთნოგრაფიული მასალა. ეს ფილმს
ანიჭებს მაღალ ღირებულებას და წარმოადგენს თვალსაჩინო
სახელმძღვანელოს უნივერსიტეტისათვის[Mead,1995].

უკანასკნელ წლებში ხშირია შემთხვევები, როცა მკვლევარები
ველზე სამუშაოდ გადიან ვიდეოკამერით. ამავე დროს, ბოლო
პერიოდში დიდია ტრადიციული ყოფით მასმედიის დაინტე-
რესებაც, მაგრამ ხშირად მასობრივი ინფორმაციის საშუალე-
ბებით, განსაკუთრებით ტელევიზიით, ხდება ეთნოკულტურის
ელემენტების, სულიერი კულტურის ბევრი ნიუანსის მცდარი
ინტერპრეტაცია, რაც ზოგჯერ არასწორ დამოკიდებულებას აყა-
ლიბებს ტრადიციული კულტურული ღირებულებების მიმართ.
ვიდეომონიტორინგი არის ამა თუ იმ მოვლენის, ფაქტის, წეს-
ჩვეულების თუ რიტუალის არა უბრალოდ დაფიქსირება, არამედ
ყოველმხრივ გააზრებულად, გეგმაზომიერად და მეთოდურად
გამართულად  წარმოებული საველე გადაღებები, რაც შექმნის
სიღრმისეულ ინფორმაციას ეთნოკულტურის ამა თუ იმ ელე-
მენტის შესახებ, ეთნოკულტურულ ღირებულებათა რეალურ სუ-
რათს[ლორია, ლომთათიძე,2011:445-447].

ვიდეომონიტორინგის დროს მკვლევარი ველზე არის დამ-
კვირვებელი, რომელიც ეძებს ხალხის წიაღში შემონახულ ტრად-
იციულ ელემენტებს და ვიდეოკამერის მეშვეობით აფიქსირებს.
ობიექტურობა და მოვლენის რეალურად ასახვა არის ვიდეო-
მონიტორინგის ერთერთი აუცილებელი პირობა. ამგვარი მიდ-
გომა იცავს ეთნოკულტურის ელემენტს დამახინჯებისაგან და
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მომავალ თაობებს უნახავს არა სუბიექტურ ინტერპრეტაციას,
არამედ ობიექტურ რეალობას.

ვიდეომონიტორინგის შედეგად დაგროვდება თურქეთის
ცალკეული კუთხეებში კომპაქტურად მცხოვრები ეთნიკური
ქართველების ეთნოგრაფიული ყოფის ამსახველი დიდი მოც-
ულობის ვიზუალური მასალა, რომლის საფუძველზეც შესაძლ-
ებელია შეიქმნას ვიდეოასტლასი, რომელზეც აისახება თურ-
ქეთის თითოეული მხარის, რეგიონის ქართული სოფლების
ტრადიციული ყოფის რეალური სურათი და მათ მიერ დღემდე
სათუთად შემონახული ქართული ეთნოკულტურული მემიკვ-
იდრეობა.

ასეთი ატლასი არ არსებობს არა თუ თურქეთის ქართვ-
ელების, არამედ საქართველოს ცალკეული ისტორიულ-ეთნოგრ-
აფიული კუთხეების შესახებ. თურქეთის ქართველების შესახებ
არაერთი ექსპედიციის თუ სამეცნიერო ნაშრომის საფუძველზე
შესაძლებლად გვესახება ასეთი ატლასის მომზადება, რომელშიც
ვიზუალურად, ანთროპოლოგიური ფილმების სახით იქნება
მოცემული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს თურქეთის რესპ-
უბლიკის ფარგლებში მოქცეული ნაწილის ეთნოგრაფიული
წარსულის მნიშვნელოვანი მხარეები.

თურქეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობს ეთნიკური ქართვ-
ელების სხვადასხვა ჯგუფი, რომლებიც განსხვავდებიან არა
მხოლოდ თურქეთის სახელმწიფოს ფარგლებში მათი მოქცევის
თარიღით, ადგილმდებარეობით, ისტორიით, არამედ ეთნოკუ-
ლტურის ელემენტების შემონახულობის ხარისხითაც. თითო-
ეული ჯგუფის მსგავს და განმასხვავებელ ნიშნებზე არაერთი
სამეცნიერო ნაშრომია შექმნილი, მაგრამ დროსთან ერთად მათ
ცხოვრებაში ბევრი რამ იცვლება. ტრანსფორმირდება ან სულაც
იკარგება მრავალი ელემენტი. მათი დაფიქსირება ამ ეტაპზე
შემონახული სახით ძალზე მნიშვნელოვანია.

მიუხედავადა იმისა, რომ ქართველების ინტეგრირება
თურქულ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სწრაფი
ტემპით მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს, ქართული ეთნოკლ-
ტურული ფასეულობები, როგორც ეროვნული იდენტობის ფაქ-
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ტორები თითქმის ყველა ჯგუფმა შემოინახა. თურქეთის ქარ-
თველების ეთნოვიზუალური ატლასის შექმნის პერსპექტივებს,
ამჯერად, განვიხილავთ  მხოლოდ დევსქელის ხეობის მაგა-
ლითზე,  იმიტომ, რომ ეს ხეობა და აქ მცხოვრები მოსახლეობა არ
მოწყვეტია თავის ისტორიულ საცხოვრისს, არ შეუცვლია
საცხოვრებელი ადგილი. ისინი თავიანთი წინაპრების მიწა-
წყალზე, ტრადიციულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ (თურქეთის ეს
რეგიონი ადრე საქართველოს შემადგენელი ნაწილი იყო და,
შესაბამისად, ეს ტერიტორია ქართველი ხალხის განსახლების
არეალი იყო), შეინარჩუნეს ფაქტიურად უმნიშვნელოდ ტრანს-
ფორმირებული ეთნოკულტურული ელემენტები, წინაპართა
ტრადიციები, მშობლიური ქართული ენა, ქართული თვით-
მყოფადი მატერიალური და სულიერი კულტურის ფასეულ-
ობანი, ეთნიკური თვითშეგნება და ეს ხეობა ერთგვარ „ქართულ
ოაზისს“ წარმოადგენს თურქეთში. ამავე დროს, მცირე ტერი-
ტორიაზე ჩატარებული კვლევა-ძიება რეგიონის დაწვრილებით
და სიღრმისეულად შესწავლის საშუალებას იძლევა. ქართული
ეთნოლოგიის ფუძემდებლის გიორგი ჩიტაიას თანხმად, ეთნო-
გრაფიული დაკვირვების სიღრმე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე
სიფართოვე, უმჯობესია მცირე რაიონის ღრმად შესწავლა,
ვიდრე ეთნოგრაფიული მოვლენების გავლით ფიქსირება ვრცელ
ტერიტორიაზე[ჩიტაია,2001:78-85].

ვიზუალური ანთროპოლოგიის თვალსაზრისით, დევსქელის
ხეობა საინტერესოა რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით:

 ეს ტერიტორია ერთ-ერთი იმ რეგიონთაგანია, სადაც,
ძირითადად, მხოლოდ ქართველი მოსახლეობა ცხოვრობს. სხვა
ქართული ხეობების მსგავსად, აქ დღემდე კარგადაა შემო-
ნახული ქართული თვითმყოფადობა – ქართული სალაპარაკო
ენა, ქართული ლექსიკური ფონდი, ქართული გვარსახელები,
ქართული ტოპონიმები, ქართულ წეს-ჩვეულებათა არქაული
ელემენტები, რომლებმაც გაუძლეს უცხოურ (თურქულ) გავლ-
ენებს და დღემდე შეინარჩუნეს ის ძველი ნიუანსები, რომლებიც
სხვა კუთხეთა ეთნოგრაფიულ-ფოლკლორულ ყოფაში წაშლი-
ლია ან მკრთალად შემორჩა.
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 საკვლევ რეგიონში მრავლადაა შემორჩენილი
სხვადსხვა ეპოქის მატერიალური კულტურის ძეგლები, საცხოვ-
რებელი, სამეურნეო, საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ასევე
ქრისტიანული კულტმსახურების ძეგლები (ბაგინის ეკლესია,
მამაწმინდა//მარმარწმინდა)[მალაყამაძე,2008:123-124]. ძეგლების
ისტორიის, არქიტექტურისა და ფრესკული მხატვრობის ირგ-
ვლივ მრავალი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს. განსაკუ-
თრებით საშური საქმეა კედლის მხატვრობის ფიქსაცია-კონსე-
რვაცია, რაც მით უფრო საჩქაროა ფერწერის მძიმე მდგომ-
არეობის გამო.

დევსქელისა ხეობის მოსახლეობის მეხსიერებაში დღესაც
შემორჩენილია ქართული სულიერი კულტურის ბევრი მნიშვნე-
ლოვანი ელემენტი, რომელთა შორის საგანგებოდაა აღსანიშნავი
თამარ მეფესთან დაკავშირებული გადმოცემები, რომლებშიც
გაცოცხლებულია მისი ეპოქის სამეურნეო და კულტურული
ძლიერების ნიშანდობლივი ასპექტები. გადმოცემებმა შემოგ-
ვინახა აქაურთა თავგანწირული ბრძოლის მაგალითები ოსმა-
ლთა მოძალეობისა და მათი ბატონობის წინააღმდეგ. გამუსლ-
იმების შემდეგაც ისინი დიდხანს ინახავდნენ და ასრულებდნენ
ქრისტიანულ წესებს (შობა, აღდგომა, ელიობა, ახალი წლის
დღესასწაული).

 ხეობის მოსახლეობის ყოფის ვიდეომონიტორინგი და
ფიქსაცია საინტერესოა ენათმეცნიერული თვალსაზრისითაც.
იგი, ერთი მხრივ, ახლოსაა ამიერტაოსთან, მეორე მხრივ, შედის
ისტორიულ ნიგალის (ლიგანის) ანუ დღევანდელი ლივანის
ხეობაში და ესაზღვრება ლაზეთს. აქედან გამომდინარე, აქ არსე-
ბული ლექსიკური ფონდის აუდიოვიზუალური ფიქსაცია ასა-
ხავს, თუ რა გავლენა იქონია ამ სიახლოვემ დევსქელისა ხეობის
მოსახლეობის მეტყველებაზე, მათ ლექსიკაზე.

ეს ის ძირითადი კრიტერიუმებია, რამაც განაპირობა ვიდე-
ომონიტორინგისა და ვიდეოატლასის შექმნის პერსპექტივების
განხილვა დევსქელის ხეობის მაგალითზე.

დევსქელის ხეობა ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთ საქარ-
თველოს ერთ-ერთ ყოველმხრივ დაწინაურებულ რეგიონს წარმ-
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ოადგენდა. მასზე ცნობები მოგვეპოვება როგორც ძველ ისტო-
რიულ წყაროებში, ასევე, XIX საუკუნის მეორე ნახევრისა და XX
საუკუნის დასაწყისის ქართველ და უცხოელ მოგზაურთა ჩანა-
წერებში, ქართულ და რუსულ პერიოდულ პრესაში. არსებული
მონაცემები ნათლად მეტყველებს, რომ ეს რეგიონი, თავისი
გეოგრაფიული მდებარეობით, ყოველთვის აქტიურ როლს
თამაშობდა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკურ,
კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მისი მეცნ-
იერული შესწავლის გარეშე შეუძლებელია სრულყოფილი წარმ-
ოდგენა ვიქონიოთ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტო-
რიაზე, ეთნოლოგიაზე, ფოლკლორსა და დიალექტოლოგიაზე,
სხვა კულტურულ-ისტორიულ ფასეულობებზე.

ამ რეგიონში კვლევითი ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა სამუ-
შაოებმა გვიჩვენა, რომ  ხეობის სოფლები დასახლებულია, ძირი-
თადად, ძირძველი ქართველებით, რომლებსაც კარგად აქვთ
შენარჩუნებული ტრადიციული ყოფა და კულტურა. მათთან
ადვილია კომუნიკაციის დამყარება (რაც არც თუ უმნიშვნელო
ფაქტორია უცხო ქვეყანაში მუშაობისას!), რადგან მშობლიური
ქართული ენასთან ერთად აქაურთა ყოფაში კარგადაა შემო-
ნახული ქართული იდენტობა. ეს ხეობა ტიპურ სურათს იძლევა
საქართველოს მთიან ხეობათა შორის ვერტიკალური ზონა-
ლობის თვალსაზრისით, რამაც დიდი გავლენა იქონია აქაური
დასახლების სტრუქტურის ჩამოყალიბებაზე, საცხოვრებელ ნაგ-
ებობათა დაგეგმარებასა და განლაგებაზე, მთური ტიპის მიწა-
თმოქმედების და მესაქონლეობის ფორმირებაზე, აქაურთა ცხო-
ვრების წესზე. მაგრამ, ამავე დროს, ისინი ხასიათდებიან ლოკა-
ლური თავისებურებებით, მატერიალური და არამატერიალური
კულტურის არქეტიპების ტრანსფორმაციით, დედა სამშობლ-
ოსაგან მოწყვეტისა და უცხო ეთნიკურ გარემოში მრავალს-
აუკუნოვანი ცხოვრების გამო. ამდენად, ეს რეგიონი საშუალებას
იძლევა განხორციელდეს დევსქელის ხეობის სოფლების ისტო-
რიული გეოგრაფიის, ეტიმოლოგიის, დასახლების სტრუქტ-
უისა, გვარობრივი შემადგენლობის, ტოპონიმიკური მონაცე-
მების, მეურნეობის ტრადიციული დარგების (მემინდვრეობა,
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მევენახეობა–მეხილეობა, მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, ხელო-
სნობა და შინამრეწველობა), მატერიალური კულტურის (საცხო-
ვრებელი და სამეურნეო ნაგებობანი, ტანსაცმელი და ჩაცმულ-
ობა, კულტურის ძეგლები ხალხური სამზარეულო, დეკორა-
ტიული ხელოვნება), სულიერი კულტურის (ხალხური დღეობა–
დღესასწაულები, ხალხური მუსიკალური კულტურა, ქორეო-
გრაფია, გართობა-თამაშობანი, ხალხური მედიცინა), დემოგ-
რაფიულ-მიგრაციული პროცესების, ისლამის გავრცელების და
ყოფასა და კულტურაზე მისი გავლენის, თანამედროვე ყოფისა
და კულტურის, ფოლკლორულ-დიალექტოლოგიური ვითარ-
ების, საოჯახო ურთიერთობების, რელიგიური რწმენა–წარმოდ-
გენების, თავდაცვითი, საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებო-
ბების, ხიდების, ეკლესიათა ნაშთების და სხვ. ფოტო და ვიდ-
ეოფიქსაცია და ვიდეომონიტორინგის საფუძველზე შექმნილ
ვიდეოატლასში აისახოს აქაურ ქართველთა ისტორიულ მეხს-
იერებაში შემონახული და ყოფაში დაცული ქართული იდენ-
ტობის ფაქტები, აქ დღეს მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროც-
ესები, რაც ისტორიულ სამშობლოსთან ხანგრძლივი დაშორების
პირობებში და კავშირების აღდგენის შემდეგ მიმდინარეობს. ეს
მასალა მოცემული იქნება თითოეულ ელემენტზე შექმნილი
ანთროპოლოგიური ფილმის სახით. ასეთი ფილმისთვის საი-
ნტერესო მასალას იძლევა დევსქელის ხეობისათვის დამახას-
იათებელი მთური მესაქონლეობა.

დევსქელის ხეობა ისტორიულ ნიგალში//ლიგანში შედის -
ბორჩხადან თეთრიწყლის სათავემდე (2800-3000 მეტრი ზღვის
დონიდან). იგი თემის ტიპის დასახლებაა, ამავდროულად,
სოფლის სახელწოდებასაც წარმოადგენს [მგელაძე,2016:283].
დევსქელის ქართველთა სამეურნეო ყოფა თითქმის ანალო-
გიურია მთიანი აჭარისათვის დამახასიათებელი სამეურნეო
ცხოვრების წესისა - ზამთრობით ბარში, ხოლო ზაფხულობით
რამდენიმე თვეს ალპურ საზაფხულო საძოვრებზე - „თეთრი
წყლის“ საზაფხულო იალაღებზე ატარებენ, სადაც თავს იყრის
ხეობის სოფლების არავეთის, დევსქელის, ბაგინის, შუახევის და
სხვ. მოსახლეობა. ყველა სოფელს თავისი „მთა“ ანუ დროებითი,
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სეზონური დასახლება - „იაილა“ აქვს. აქ იალათა დაჯგუფებებ-
იც არსებობს. ასეთებია ბაგინი იაილები, შუახევი იაილები, დევ-
სქელისიაილები[მგელაძე,2016:360] იაილებში ადგილობრივი
მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრების ვიდეომონიტორინგი და მის
საფუძველზე შექმნილი ანთროპოლოგიური ფილმი, რის გამო-
ცდილებაც უკვე არსებობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახე-
ლმწიფო უნვერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში
(ფილმი „ლიგანის ხეობა“, 2003; ალპური დასახლება აჭარაში
(გოდერძის უღელტეხილი - ბეშუმი), 2007).

თურქეთის ქართველების ტრადიციული ყოფის ეთნოვი-
ზუალური ასახვის საუკეთესო ნიმუშია. მაისის თვეში საქონელი
საზაფხულო იალაღებზე გადაჰყავთ. დევსქელის ხეობის მოსახ-
ლეობას იაილები კარჩხლის მთაზე ჰქონდათ[მალაყამაძე,
2008:101] კარჩხლის ქედიდან იღებს სათავეს დევსქელის ხეო-
ბაც, რომელიც ჭოროხს ბორჩხასთან ერთვის. ადრე ოჯახს ყო-
ლია საშუალოდ 40 ცხვარი, 100 თხა, 15 ძროხა და 1 ცხენი [თოფ-
ჩიშვილი,2017:78]. დღეს მესაქონლეობას დევსქელის ხეობაში
აღარა აქვს ისეთი ფართო მასშტაბები, როგორც მას ადრე ჰქონდა
ოჯახებში. ახლა აქ ერთი ან რამდენიმე დიდი წველადობის
ძროხა ყავთ, ძირითადად, ოჯახის საჭიროებისათვის. საქონლის
მოვლა-პატრონობა აქ მეშორდეს - ოჯახის თავ-ქალს ევალება.
გავრცელებულია საქონლის მიბარების - მინდის// მანიდის წესი,
მაგრამ მხოლოდ ახლობლისთვის და სრულიად უსასყიდლოდ.
ანალოგიური სიტუაციაა აჭარის ალპურ მესაქონლეობაშიც. აქაც
საქონელი გაზაფხულიდან ჯერ ყიშლები, ხოლო შემდეგ იაი-
ლებში გადაყავთ. საქონლის მოვლა-პატრონობას და რძის პრო-
დუქტების დამზადებას ოჯახის უფროსი ქალი - მემთევარი
ხელმძღვანელობს. აჭარაშიც მოქმედებს საქონლის გაბარების
წესი, ოღონდ აჭარაში ამ სამსახურისთვის მემთევარს გარკვ-
ეული გასამრჯელო რჩება რძის პროდუქტის სახით [შამილაძე,
1969], მაშინ, როცა დევსქელის ხეობაში მეშორდე იგივეს სრუ-
ლიად უსასყიდლოდ აკეთებს, რადგან აქ მხოლოდ ძალიან ახლ-
ობლებს შეუძლიათ საქონელი მიაბარონ მას. თან ეს საქონელი
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არაა მრავალრიცხოვანი. მეშორდე ნამატს და დაგროვებულ რძის
პროდუქტს მთლიანად აბარებს საქონლის პატრონს.

თურქეთის ქართველების ყოფა და საქმიანობა იაილებში
ფაქტიურად ისეთივეა, როგორც მათ ისტორიულ სამშობლოში.
იაილაში ძირითადად ერთსართულიანი, იშვიათად მანსარ-
დიანი ხის სახლები („შეშის“ სახლები, როგორც ადგილობრი-
ვები ეძახიან) და სამეურნეო ნაგებობები ტერასულადაა განლაგ-
ებული ფერდობზე გამავალი გზის ორივე მხარეს, რასაც მთის
ფერდობების ბუნებრივი სტრუქტურაც განაპირობებს. ტერას-
ებზე სახლები ჯგუფებადაა განლაგებული. აქ ძველ სახლებთან
ერთად მრავლად გვხვდება ახალი, თანამედროვე ტიპის სახ-
ლები და ძალზე იშვიათად სახლის სრულიად არქაული ტიპი -
ჯარგვალური სახლი. ამასთან ძველი სახლები თავისი სტრ-
უქტურით ისეთივე ტიპისაა, როგორც საქართველოს ალპური
დასახლებისათვის დამახასიათებელი სეზონური სახლები (რა
თქმა უნდა უფრო კომფორტული და კეთილმოწყობილი, რისი
შედარების საშუალებასაც მოგვცემს სწორედ ვიდეომონიტო-
რინგი). მათი უმრავლესობა მთის ფერდზეა მიდგმული, რის
გამოც სახლი წინა, გზისკენ მიმართული  მხრიდან ერთსარ-
თულიანია, ხოლო უკანა მხრიდან - ორსართულიანი. ამ ნაწი-
ლში მოწყობილია ყორე-ქვით ნაგები საქონლის სადგომი. თუმცა
ახალაგებულ სახლებში საცხოვრებელი ნაწილი და ახორი აღარ
გვხვდება ერთ კომპლექსში და უკვე საცხოვრებლიდან გამოყ-
ოფილია. ძალზე საინტერესოა იაილებში შემონახული ძველი,
ჯარგვალური ტიპის სახლები. ასეთი სახლები ყავრითაა გადა-
ხურული და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შედარებით მოდ-
ერნიზებულია (თანამედროვე მასალით გადახურვა, ღუმელი,
ხის იატაკი...), შენობაში „იკითხება“ ასეთი ტიპის ნაგებობისა-
თვის დამახასიათებელი ელემენტები: უფანჯრო ოთახი, სახუ-
რავში გამოჭრილი სარკმელი, მიწური იატაკი, კერის - „ოჯაღის“
ადგილი და სხვ. ამგვრად, მიუხედავად იაილის სახლების
მოდერნიზებისა, რაც თანამედროვე ცხოვრების წესებთან ადაპ-
ტაციის შედეგია, ისინი ინახავენ სეზონური დასახლების დრო-
ებითი საცხოვრებლისათვის დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს
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და ორგანულ მგავსებას ავლენენ სეზონური საცხოვრებლების
მშენებლობის ქართულ ტრადიციებთან [მალაყმაძე, 2017:194-
195], მეტიც, სახლის და საკარმიდამოს მოწყობის ქართული ტრ-
ადიციული ელემენტები შენარჩუნებულია დევსქელის ხეობის
სოფლების დასახლებაშიც. აქაც, მუხედავად იმისა, რომ ზოგან
ახალი ტიპის, რამდენიმესართულიან საცხოვრებელ სახლებს
ჩაუნაცვლებიათ ძველი სახლები, მაინც მრავლად გვხვდება
ქართული სინამდვილისათვის დამახასიათებელი ე.წ. „ლაზ-
ური“ სტილის შეულესავი, ფახვერკული წყობის ნაგებობები.
აქაურებს კარგად ახსოვთ საცხოვრებელი  ნაგებობის უძველესი
ტიპი - ფაცხაც, რომელიც გასული საუკუნის შუახანებამდეც
არსებობდა დევსქელის სოფლებში. ასევე კარგადაა შემონახული
დევსქელის ხეობაში ტრადიციული საკარმიდამო კომპლექსი,
რომელიც საცხოვრებელ ნაგებობასთან ერთად მოიცავს სამე-
ურნეო ნაგებობებს - ნალიას, საბძელს, კალოს. საინტერესოა,
რომ იმ სახით, როგორც ეს დევსქელის ხეობაშია შენარჩუნებ-
ული, საქართველოში აღარ გვხვდება. აქ თანამდროვე, კომფ-
ორტული სახლების გვერდითაც კი შენარჩუნებული აქვთ
ტრადიციული სამეურნეო ნაგებობები. ზოგ სოფელში გვხვდება
ორსართულიანი დამხმარე სამეურნეო ნაგებობა, რომლის პირ-
ველი სართულ ახორს - საქონლის სადგომს წარმოადგენს, ხოლო
მეორე სართული თივისა და ჩალის შესანახი საბძელია. გვხვ-
დება ერთსართულიანი საბძელებიც. სიმინდის შესანახად ხის
ფეხებზე მდგარ ნალიას (სერენს) იყენებენ, რომლის პირველ
სართულს აქ დამატებითი ფუნქცია შეუძენია (საქართველოსაგან
განსხვავებით) და ზაფხულობით სტუმრების მისაღებად გამო-
იყენება.

საინტერესოა, რომ დევსქელის სოფლებში საბძელისა თუ
სხვა სამეურნეო ნაგებობების ჩასაკეტად დღესაც იყენებენ უძვ-
ელესი ტიპის საკეტს დათვა-ბოყვას, რასაც აქ დათვა-კილტეს
ეძახიან. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტია, რადგან აჭარული
დათვა-ბოყვა უძველესი ტიპის საკეტია, რომელიც, ანალოგი-
ურია ბაბილონურ ბეჭედ-ცილინდრებზე გამოსახული მზე-
ღვთაების გასაღებებისა და ასახავს ქართველი და ძველი აღმო-
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სავლეთის ხალხების შეხედულებებს ცის კარების გასაღების
მფლობელი მზის ღვთაების შესახებ[გ.ჩიტაია,2000:353-354].
ამგვარი საკეტებს აპოთროპიული დანიშნულება ქონდათ და
გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე აქტიურად გამოიყენებოდა,
თუმცა დღეს მთლიანად გამქრალია ყოფიდან. თურქეთის
ქართველთა ყოფაში დღემდე შემორჩენილი ამ არქაული ელემ-
ენტის ვიზუალური დაფიქსირება, რაც ქართულმა სინამდვილემ
ვერ შემოინახა, ძალზე მნიშვნელოვანი და საშური საქმეა.

საკარმიდამო კომპლექსში შედის სახლთან ახლოს მდებარე
ბაღჩა-ბოსტანი, ხილის ანუ მეივას ბაღი და სიმინდის (ადრე
ქერის, ხორბლის და ა.შ.) ნათესები,  რომელსაც აქ ვენახს ეძახიან
[მალაყმაძე,2008:61]. ამგვარად, ვენახი „კარწინა ყანა“, იგივე
ბაღჩაა, ხოლო „ყანას“ მოშორებულ ნაკვეთს ეძახიან. ასევე, მნი-
შვნელოვანი ადგილი საკარმიდამო ნაკვეთში ეჭირა კალოს -
ხორბლის სალეწ ადგილს, რომელიც საბძელთან ახლოს მდებ-
არეობდა, მაგრამ დღეს ფუნქცია დაკარგული აქვს და ძალზე
იშვიათად  თუ გვხვდება საკარმიდამო კომპლექსში.

უძველესი ტიპის საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები
(სახლი, ნალია, საბძელი....), სასწრაფოდ დასაფიქსირებელ და
დასაცავ ფასეულობას წარმოადგენს, რადგან სწრაფი ტემპით
მიმდინარეობს თურქეთის ქართველთა ყოფაში დღემდე შემო-
ნახული ქართული ტრადიციული არქიტექტურის ამ ელემე-
ნტების ტრანსფორმაცია და გაქრობა ყოფიდან. ამ არქაული
ელემენტების ვიდეომონიტორინგით შესაძლებელი იქნება მათი
ობიექტური სიზუსტით აღნუსხვა. ეს მასალა ვიდეოატლასის
ღირებული ნაწილი იქნება.

ასევე, მეტად მნიშვნელოვანია განხორციელდეს სულიერი
კულტურის ელემენტების ვიდეომონიტორინგი, რადგან სულ-
იერ კულტურას ყველაზე მეტად შეეხო ტრანსფორმაციის პრო-
ცესი. სულიერი კულტურის კომპონენტები, ფაქტიურად, ყოვ-
ელდღიურად განიცდიან ცვლილებებს და დღეს, ტრადიციული
კულტურული ღირებულებების მეტამორფოზის პირობებში ამ
ელემენტების ვიდეოფიქსაცია მათი შენახვის, ალბათ, ერთად-
ერთი გარანტიაა. აქაც საქმე გვაქვს მეტად საინტერესო მო-
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მენტთან: თურქეთის ქართველებმა სულიერი კულტურის
ისეთი ღირებული ელემენტები, რწმენა-წარმოდგენათა და წეს-
ჩვეულებების არქაული კომპონენტები შემოინახეს, რაც თავად
საქართველოში გამქრალია.

დევსქელის ხეობის მოსახლეობამ შემოინახა როგორც ქართ-
ული ეთნოგრაფიული ყოფისათვის დამახასიათებელი არამ-
ატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ისეთი ტრადიც-
იული ელემენტები, როგორიცაა საახალწლო წეს-ჩვეულებები
(კარდაკარ ჩამოვლის რიტუალი, სიმბოლური თესვა, მეკვლ-
ეობის ინსტიტუტი, მფერხაობა ხბოთი ან ბატკნით, „უბირი
წყლის“ მაგია, სირსვალის დამზადება და სხვ.), მოსავლის მოყვა-
ნასა და დაცვა-შენახვასთან (კანოხი, ბახურა, გარგნობა, თვე-
ლი//მობარგობა, ხარმანობა) დაკავშირებული რიტუალები, ბრძ-
ნილობები და აკრძალვები, ხალხური გართობა-თამაშობები
(დომბალა, ნენებუნაი, ხირსუზობა, მისკეტი, ყალე, ერთი-ერთი,
ორვირობანა, ჯუზი და სხვ.), სიმღერები და შაირები, ხალხური
მკურნალობის წესები და სხვ. [მალაყმაძე,2017:188-189], ასევე
სულიერი კულტურის ისეთი ორიგინალური ელემენტი, როგო-
რიცაა „ცოცხობა“, რომელიც 7 მაისს იმართებოდა და წყლის
მაგიური ძალის რწმენაზე დაფუძნებულ რიტუალებს შეიცავდა.
7 მაისი მაგიურ დღედ ითვლება აჭარაშიც, ოღონდ ამ დღეს
რაიმე რიტუალის შესრულება, გარდა იმისა, რომ სწამთ, ამ დღეს
აუცილებლად გაწვიმდება და კარგია თავის დასველება ამ
წვიმით, თმები რომ კარგა გაეზარდოთ, აჭარაში არ შემონახულა.
მაშინ, როცა დევსქელის ხეობაში 7 მაისს მრავალი ნარატივი და
ჩვეულება უკავშირდება. 7 მაისს „ცოცხობას“ ეძახიან. სწამთ,
რომ ამ დღეს 7 თუთა ჩამოვარდება მიწაზე, ბალახის 7 შეკვრა
უნდა დაამზადო, უნდა დასველდე („წყალი გარგებს, ილაჯი
იქნება, თმა გეიზდება, თავი არ გეტკინება“) და სხვ. „ცოცხობა“,
გადმოცემით, ადგილია სადაც არის მჟავე წყლები, რომელშიც 7
მაისს უნდა განიბანო. სხვა მონაცემით, ამ დღეს ზიარეთობაზეც
მიდიოდნენ „გოგო მეზირზე“ (საფლავზე), სადაც ორი წმინდა
წყარო ყოფილა. ამ წყლის დალევაც აუცილებლად ითვლებოდა
და მასში განბანვაც. მიდიოდნენ ახალგაზრდებიც და ასაკ-
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იანებიც, ძირითადად, ქალები. წყალში განბანის შემდეგ აქ დატ-
ოვებდნენ ჩაკოჭილ ძაფს - „ჩემი ავადმყოფობა აქ დარჩესო“
[ლომთათიძე, 2017]. ამ რიტუალების ვიდეოფიქსაცია 7 მაისის
საკრალიზაციისა და აჭარაში მივიწყებული მაგიურ-რიტუალ-
ური მნიშვნელობის  საწყისების აღდგენის საშუალებას მოგვც-
ემს.

განსაკუთრებით მრავალფეროვანი და ტრადიციული იყო ამ
ხეობაში გავრცელებული შუამთობის//მარიობის დღესასწაული,
რომელიც მთაზე ყოფნის შუა პერიოდში იმართებოდა და თან
ახლდა ისეთი რიტუალები, როგორიცაა: ქურთობა//ქურდობა,
ფატმა, ბუღების ჭედვა (ჭიდაობა), სხვადასხვა სახის შეჯიბრე-
ბები, ხალხური გართობა-თამაშობანი, ცეკვები (დუზხორუმი,
ჰემშილსამა, ჩაფთეთელი, ათაბარი, დელი ხორონი, ფაცა-ფუცა),
წმ.წყალში („თეთრი წყალი“) განბანვის რიტუალი და სხვ. შუამ-
თობის დღესასწაულს ამ ხეობაში წინ უძღოდა მემხლიანო-
ბის//მენხლიანობის რიტუალი, რომელიც გარეული, ველური
ჯიშის მხალეულისა და ბალახეულის შეგროვებას გულისხ-
მობდა. მენხლიანობაზე მიდიოდნენ მთაში იაილებზე ასვლიდან
ათი დღის შემდეგ („ათი დღის მერე რომ ამუალთ, წავალთ
მოსაცრევლად დვარულის (მთის ველური მხალი)“ ან „ახალათ
კი ამოვალთ, მევცრევთ ბალახ და ჩიჩეკ (ყვავილი)“). მემხ-
ლიანობას რომ მაგიური რიტუალის დანიშნულება ქონდა, ჩანს
დევსქელის იალებზე გავრცელებულ ასეთ ჩვეულებაში: „დვარ-
ულის ცრევნაზე (კრეფა) მარსკლავა გოზე (ვარსკვლავა ტბაზე)
მივდიოდით შუანთობამდე. თაზე რომ ევდოდით ახლად.
გოლზე იბანდნენ, დედაბრები იმღერებდენ ცრევნაში, ისამ-
ებდნენ ჯილველოს“. დაბანა აუცილებელი იყო, მიუხედავად
იმისა, რომ 3000 მეტრამდე სიმაღლეზე მდებარე ტბის წყალი
ძალიან ცივია (ისე ცივია, საზამთრო გახეთქაო, გადმოგვცემს
ინფორმატორი) [ლომთათიძე,2017]. ყველა ეს ელემენტი მემხ-
ლიანობის რიტუალურ დანიშნულებაზე მიუთითებს და აჭარ-
აში გავრცელებული შუალთობის დღესასწაულის ზოგიერთი
მომენტის ახსნის საშუალებას იძლევა. ამდენად, ამ ჩვეულების
ვიდეოფიქსაცია ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენის
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ამსახველი არქაული რიტუალის რეკონსტრუქციის საშუალებას
მოგვცემს.

ეთნოკულტურულ ღირებულებათა ფიქსაციის მნიშვნელ-
ოვანი საშუალებაა ნახაზები, სქემები და, განსაკუთრებით, ფო-
ტოები. მათში შენახულია ფასეული ინფორმაცია ეთნოსის კულ-
ტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ასეთი ფოტოები ინახავენ
ბევრ ისეთ ელემენტს, რაც ყოფიდან გამქრალი და მივიწყებ-
ულია. ფოტოებში შემონახული ეს ინფორმაცია მეცნიერთა არა-
ერთ თაობას გაუწევს ფასდაუდებელ სამსახურს. ასეთი ფოტ-
ოების გამოყენება ვიდეოატლასის შექმნისას ვიზუალურ ინფო-
რმაციას ხელმისაწვდომს გახდის როგორც სპეციალისტები-
სათვისათვის, ისე ფართო საზოგადოებისათვის.

ვფიქრობთ, ვიდეოატლასი წარმოდგენილი უნდა იყოს თურ-
ქეთის თითოეული მხარის, რეგიონის, ხეობის ქართუველებით
დასახლებული სოფლების თვითმყოფადი ტრადიციული კულ-
ტურის ცალკეული ელემენტების, რიტუალების, ჩვეულებების
და სხვა კომპონენტების შესახებ გადაღებული ვიდეოფილმებისა
და ფოტოების სახით, რომელიც ტექნიკურად ადვილად ხელმ-
ისაწვდომი და გასაგები იქნება ყველა ასაკისა და პროფესიის
მაყურებლისთვის. მართალია, ვიდეომონიტორინგის დროს და-
ფიქსირებული მთელი მასალა ვერ შევა ატლასში, მაგრამ მო-
ხდება მათი არქივაცია და შეიქმნება მონაცემთა ბაზა, რაც სამ-
ეცნიერო მუშაობის ახალ პერსპექტივებს წარმოაჩენს. ვფიქრ-
ობთ, თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკური ქართვ-
ელების შესახებ სამეცნიერო და აუდიოვიზუალური მასალის
საფუძველზე მომზადებული ეთნოვიზუალური ატლასი იქნება
აქაურთა ყოფის ვიდეოდოკუმენტაცია.

ამ ტიპის ვიდეოატლასის შექმნა თავის როლს ითამაშებს
ქართველი ხალხის თვითმყოფადი ტრადიციული ეთნოკულტ-
ურის თაობათა შორის ტრანსლაციის პრობლემის მოგვარებაში.
ვიდეოატლასის მეშვეობით თაობების მიერ დაგროვილი დიდი
სულიერი კულტურა ხელმისაწვდომი იქნება თურქეთის ქართ-
ველების ახალი თაობისთვის, გააჩენს მათში ამ კულტურასთან
თანაზიარობის განცდას. დაეხმარება მათ თვალსაჩინოდ აღიქვან
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და სრულყოფილად და ხატოვნად გაიაზრონ სხვადასხვა ეპოქის
ქართული კულტურა, გააძლიერებს მათში ეროვნული სიამაყის
გრძნობას და დაეხმარება მათ აღიქვან საკუთარი თავი უძვ-
ელესი ისტორიისა და დიდი ტრადიციული ღირებულებების
მქონე ერის კულტურული მემკვიდრეობის მატარებლად. ამავე
დროს, ეს ატლასი იქნება მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ თურ-
ქეთის ქართველების კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩ-
ენისა და შენარჩუნების თვალსაზრისით, არამედ ამ მემკვი-
დრეობის მიმართ ქართველი ხალხის ინტერესის გაღვიძებისა
და გაღრმავების საუკეთესო საშუალება. თურქეთის ქართვ-
ელების მიერ შენახულ ეთნოკულტურულ ღირებულებებს სულ
უფრო მეტი ადამიანი გაეცნობა თვალსაჩინოდ და ამით გაჩნ-
დება აქაურთა ისტორიული ბედის თანაზიარობის განცდა. ვიდ-
ეოფილმები დადებითი ემოციური კონტაქტების საშუალება
იქნება ორივე მხარისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. თოფჩიშვილი, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული სამხრეთ საქარ-
თველო და ქართველები თურქეთში, თბილისი, 2017;

2. ლორია მ., ეთნოგრაფიული ფილმის მოდელირება ვიზუ-
ალურ ანთროპოლოგიაში, ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტი-
უდები, ბათუმი, 2008;

3. ლორია მ., ლომთათიძე თ., ტრადიციული კულტურის ვიდ-
ეომონიტორინგი და ეთნოგრაფიული ტურიზმი: ნიგაზ-
ეული, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2011;

4. ლორია მ., ლომთათიძე თ., ეთნოკულტურულ ღირებ-
ულებათა ვიდეომონიტორინგი და ვიდეოატლასი კულტ-
ურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი: პრობლემები და პერს-
პექტივები, “Caucasus Journal of Social Sciences” The University
of Georgia, Volume 4, issue 1, თბილისი, 2011;

5. ლომთათიძე თ., საველე დღიურები, 2017;
6. მალაყამაძე რ., ლიგანის ხეობა, თბილისი, 2008;



112

7. მალაყმაძე რ., სამეცნიერო მივლინება დევსქელის ხეობაში,
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლ-
ემები, V, ბათუმი, 2017;

8. მგელაძე ნ., კლარჯული სოფელი-დასახლება, დასახლების
აგებულება და განსახლება, კლარჯეთი, ბათუმი, 2016;

9. მგელაძე ნ., მატერიალური კულტურა და სამეურნეო ყოფა,
„კლარჯეთი“ ბათუმი, 2016;

10.ფილმი - ალპური დასახლება აჭარაში (გოდერძის უღელტ-
ეხილი - ბეშუმი), ნბი, 2007 (სცენარის ავტორი და რედაქტ-
ორი ნოდარ კახიძე, რეჟისორი მანუჩარ ლორია, ოპერატორ–
მემონტაჟე თენგიზ ვადაჭკორია);

11.ფილმი - ლიგანის ხეობა, 2003  (სცენარის ავტორი და ოპერა-
ტორი რ.მალყმაძე, რედაქტორი ნ.კახიძე, რეჟისორი-მემო-
ნტაჟე - თენგიზ ვადაჭკორია);

12.შამილაძე ვ., ალპური მესაქონლეობა საქართველო-
ში,თბილისი,1969;

13.ჩიტაია გ., აჭარული დათვა-ბოყვა, შრომები, ტ.II, თბილისი,
2000;

14.ჩიტაია გ., საველე ეთნოგრაფიული მუშაობის მეთოდი, შრო-
მები, IV, თბილისი, 2001;

15.Balikci A. The Legacy of Margaret Mead: the Case of Visual
anthropology. In: Bulletin of the International Committee on
Urgent Anthropological Research. Vienna. Vol. 8., 1987;

16.Balikci A.  Anthropologist and Ethnographic Filmmakers. In:
Anthropological Filmmaking. J’ Rollwagen, ed. NY Harwood,
1988;

17.Mead M., Visual Anthropology in a Discipline of Words. In:
Principles of Visual Anthropology. P. Hockings, ed. Mouton,
1995.



113

Manuchar Loria, Tamila Lomtatidze, Roin Malakmadze
Prospects for creating an ethno-visual atlas of Turkish Georgians

Abstract
Ethnographic life of Turkish Georgians keeps some interesting side

of Georgian traditional manufacturing practice and material or
spiritual culture, many such details, that are either forgotten or just
kept at a home usage level in Georgia. But the rapid dynamics of
culture causes the disappearance of many elements from the
traditional culture preserved by Turkish Georgians.

Considering all above mentioned, the importance of video
monitoring and aims and tasks of creating video atlas and
anthropological film based on visual materials are analyzed in the
given study. The creation of a video atlas of this type will play its role
in solving the problem of transferring of original traditional ethno
culture between generations. Thanks to video atlas enormous spiritual
culture accumulated by generations will be available for a new
generation of Turkish Georgians, it will create a sense of reciprocity
with this culture, will help them to clearly perceive and completely
and colorfully comprehend the Georgian culture of different eras,
strengthen their sense of national pride and help them to perceive
themselves as bearers of the cultural heritage of the people of ancient
history and great traditional values. At the same time, this atlas will be
important not only in terms of representing and preserving the
cultural heritage of Turkish Georgians, but also a great opportunity to
wake up and strengthen the interest of the Georgian people in this
heritage. More and more people will know the ethnic culture
preserved by Turkish Georgians and due to this, a sense of reciprocity
of a historical destiny by local people will appear. Films will be the
best opportunity for positive contacts for both parties.
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იყო განლაგებული.
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როგორც სათევზაო ადგილს მდინარეს ქობულეთში.
ო-ჩხომ-ურა-სადაც თევზია ანუ სათევზაო ადგილია(ა.თ)
843
ჯიხანჯური(ჯ.ნ.) 346 გვ.-ჯიხაის ციხესიმაგრე ქობუ-
ლეთსა და ოზურგეთს შორის.
ჯიხა ლაზური სიტყაა და თავად ციხეს ნიშნავს (ა.თ.)900.
ჯური ანუ ძირი კომპოზიტია და ციხის ძირს ნიშნავს.
დასკვნა

ამ ლექსიკონში მოძიებული მასალა მიგვანიშნებს  ადრეულ
ნასესხობებზე, რომელთა არსებობა განაპირობა ისტორიული შავ-
იზღვის ანუ კოლხეთის სანაპირო ზოლში ლაზებისა და აჭარ-
ლების თანაცხოვრებამ. შემოგვრჩა როგორც ცალკეული ლექსიკა,
რომელიც დღესაც იხმარება და აგრეთვე ტოპონიმები, რომლებიც
აჭარულ დიალექტში იხმარება ლაზური ანუ პირვანდელი ფორ-
მით, სახეუცვლელად.
გამოყენებული ლიტერატურა.

1. ჯ. ნოღაოდელი „აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალები“,
ბათუმი. 2015;

2. ა.თანდილავა „ლაზური ლექსიკონი“ თბილისი. 2013.
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Lile Tandilava

Laz vocabulary in Ajarian dialect dictionary resources

Abstract
Material I have found in Noghaideli's "Adjarian dialect vocabulary

materials”  shows that the dominance of Laz environment has led to a
number of borrowings in Adjarian dialect, which are often used in the
conversational part.

We will have to divide the materials into several parts:
1. Georgian language is characterized by borrowing the stem while
verb borrowing and adding Georgian affixes. Examples below are good
illustrations of this.
E.g. Adj. “ga -bghez-eba”   J.N 49 p. - get angry
2. nouns that don’t change the form:
Example: “dudi“ – head  (J.N) 96/ “dudi” -Head (227) A.T Laz
toponyms.   In Present Turkey there is a place – village “Azlagha”,
where the Laz Christians were beheaded and  that place is called “Dudi
Kvata” .
3.Nouns that change the form:
“Nogha” – young forest (J.N.)190/ “Nogha” – village center (A.T.)580.
4. Laz toponyms: in this materials we meet some toponyms:
“Ontapura” – gorge in the village Tskavroka (J.N.)195
Onta-pura/Puna Ontonu – dive (A.T) 640. Means “to dive” and this
name comes from the diving places in the river “Ontapura”.
Pun/ra – is an affix and indicates to the place.  Mtkhie-puna, kvae-
puna i.e Tkhil-nari - Riverside rocks – this is Laz toponym.
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ვარდო ჩოხარაძე
ფონეტიკური ცვლილებანი თურქულიდან ნასესხებ

ლექსიკაში

აბსტრაქტი
ზოგჯერ ქართულის გავლენით თურქული სიტყვის ბგერ-

წერა შეცვლილია. შეიმჩნევა ბგერათა მონაცვლეობის, ბგერის
დასუსტებისა და ბგერათა დაკარგვის შემთხვევები.

საბოლოოდ ბგერათცვლილებებით თურქული ენიდან
ნასესხები სიტყვა ექვემდებარება ქართული წარმოთქმის კან-
ონზომიერებებს.

ჩვენებურთა მეტყველებაში ყურადღებას იპყრობს ,,გ-ღ”-ს
ბგერათშენაცვლება. მონაცვლეობა ხდება როგორც ანლაუტში,
ისე აუსლაუტში. მაგ: დირეგი : დირეღი – (<direk - დირექ -
,,ბოძი”, ,,ხე” ).
საკვანძო სიტყვები: ფონეტიკური ცვლილებები; თურქულიდან
ნასესხები სიტყვები.
შინაარსი

თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ ქართველთა მეტყვე-
ლების თავისებურებათა შესწავლის ერთ-ერთი გზა თურ-
ქიზმებზე დაკვირვებაა. კერძოდ, საინტერესოა, რა ცვლილ-
ებებს განიცდის თურქული ენის ლექსიკა, რამდენად ინარჩუ-
ნებს საკუთრივ ამ ენისათვის დამახასიათებელ თავისებურ-
ებებს ჩვენებურთა ქართულ მეტყველებაში.

ქართველთა მეტყველებაში თურქული და ქართული
ენების ურთიერთგავლენაზე ყურადღებას მივაქცევთ რამდ-
ენიმე მოვლენას: ზოგჯერ ქართულის გავლენით თურქული
სიტყვის ბგერწერა შეცვლილია. შეიმჩნევა ბგერათა მონაცვ-
ლეობის, ბგერის დასუსტებისა და ბგერათა დაკარგვის შემთ-
ხვევები.
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საბოლოოდ ბგერათცვლილებებით თურქული ენიდან
ნასესხები სიტყვა ექვემდებარება ქართული წარმოთქმის კან-
ონზომიერებებს.

§1. გ : ღ თანხმოვანთმონაცვლეობა ნასესხებ ლექსიკაში
ჩვენებურთა მეტყველებაში ყურადღებას იპყრობს ,,გ-ღ”-ს

ბგერათშენაცვლება. მონაცვლეობა ხდება როგორც ანლაუტში,
ისე აუსლაუტში. მაგ:

დირეგი : დირეღი – (<direk - დირექ - ,,ბოძი”, ,,ხე” ):
,,ის ღარჭი დირეღზე იყო მიკრული“ (შავშ.); ,,ჩვენი

Áაილის იქედამ ბევრი დირეღებია“ (იმ.); ,,სახურავის ქვეშ
დირეღებია დაგებული“ (იმ.); ,,ბოსელში დირეღები დუუგიან“
(ხოხ.); ,,იქავენ ორი დირეღი ასვია” (მაჭ.); ,,დირეღი ექანება”
(ბ.); ,,ქმარსაც დეიჭერენ, მიაკრენ დირეგზე” (ბაზგ.); ,,სელჩუკ
თურქებს დირეგზე მიუკრიან“ (შავშ.)…

შდრ. აჭარულ დიალექტში გვხვდება დირეღი - (direk -
დირექ) - „დირე“, „ბოძი“:

,,მაგ საბძელს თუ დირეღები არ დუუბჯგინეთ, ქარი
წააქცევს“; ,,ბოლოს, აჰა გამოჩნდა მთელი ტყე ნავთსადგურში
მდგარ დირეგებისა“ (ნიჟარაძე 1971: 181).

„ღალიბა“ - (<არ.Galıba - გალიბა - ,,როგორც ჩანს”,
,,როგორც ეტყობა”, ,,ალბათ”. თურქულად წარმოითქმის
,,გალიბა”, ქართულად - ,,ღალიბა” ):

,,ბუხური აუგუსტოს თხუთმეტზეა ღალიბა“ (იმ.); ,,ისინი
ღალიბა ქალაქში წევდენ“ (იმ.); ,,ღალიბა შემეშალა ეს ჭრელია“
(იმ.); ,,ღალიბა ბიძიაშვილი ყოფილა მათი“ (ბაზგ.); ,,ღალიბა
იმასა სამი-ოთხი შვილი ყავს“ (ბაზგ.); ,,ისე მოკდა ღალიბა
მშობლები არ უნახია“ (ბ.); ,,ღალიბა ის ხასანაი იყო, იმისი ძმა“
(შავშ.); ,,მემლექეთო, მემლექეთო, შენ უნახველაი ვკვდები
ღალიბა” (შავშ.); ,,სახლში არ იყვნენ ღალიბა“ (იმ.); ,,ღალიბა ის
იყო”; ,,ღალიბა ძინავს“ (შავშ.)…
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,,ყაბურღა”(<kaburga - ქაბურგა - ,,ნეკნი”, ,,გვერდი” –
იწერება ,,Kaburga”, თურქულად წარმოითქმის ,,ქაბურგა”,
ქართულად - ,,ყაბურღა”):

,,ავარიაში მოვყევ და ყაბურღა გიმიტყდა“ (იმ.); ,,ყაბურღა
ძალიან წარეა“ (ხოხ.); ,,ის ექიმთან იყო, მე მგონი წეÁქცა და
ყაბურღა გუუტყდა“ (უსტ.) ,,ექიმმა უთხრა, ყაბურღა გაქ
გატეხილიო“ (უსტ.); ,,არაბა დეეჯახა და ყაბურღა ეტკინა“
(უსტ.); ,,შოლტიÃ ევლებსა ერთი ყაბურღა მეტი აქუანო”
(იმ.);,,ყაბურღაზე მწვებოდა” (იმ.); ,,წეიქცა და ყაბურღა
მეიტეხა” (იმ.)…

,,დეღილ” – (უარყოფა), არა – იწერება ,,Değil” და იკითხება
,,დეÁილ” ქართულად გამოითქმის ,,დეგილ” (იშვიათია
,,დეღილ“):

,,ის ღარჭი მაჭახლელი დეგილია“ (შავშ.); ,,მამამთილი
გურჯი დეგილია“ (იმ.); ,,ისტანბოლშიც მაქ სახლი, ქირაზე
დეღილია“ (შავშ.); ,,ისა მერჯიმეგ ჩორბა დეღილია“ (იმ.); ,,ეს
ბაღვი ინსან დეგილია” (იმ.); ,,ის ჩემი ღარჭი დეგილია,
ხასანაის ღარჭია“ (იმ.)…

გ : ღ მონაცვლეობის შემთხვევა დასტურდება ძველ
ქართულშიც:

მ. ძიძიშვილის დაკვირვებით, ძველ ქართულში ბგერათმ-
ონაცვლეობა შეინიშნება არა მარტო ქართულ, არამედ უცხო-
ური წარმოშობის სიტყვებშიც,ავტორი აღნიშნავს, რომ
გ//ღბგერათმონაცვლეობა აგაბოს//აღაბოს (საქმ. მოციქ. თ.
11,28) ბერძნულიდან მომდინარე ფორმებია [ძიძიშვილი
1960:84].

,,საღოდებელი”, შდრ ,,საგოდებელი”: ,,ადგილსა რომელსა
,,საღოდებელი” ეწოდების” A 1109 10 v,8.

მ. ძიძიშვილის დაკვირვებით, ამ წინადადებაში ნახმარ
სიტყვას ,,საღოდებელი” თუ კავშირი აქვს ,,საგოდებელთۥან”,
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მაშინ ,,საღოდებელშۥი” ,,ღ” ბგერა ,,გ” ბგერის მონაცვლედ
მიიჩნევა [ძიძიშვილი1960:88].

ბ. ჯორბენაძის განმარტებით, გ//ღ და ღ//გ ბგერათმონ-
აცვლეობა იმერულ და ქართლურ დიალექტებში სრულიად
ჩვეულებრივი მოვლენაა ისეთი ფორმების გვერდით, როგო-
რიცაა: ყველგან – ყოლღან, გააგზავნა – გააღზანა (იმერული)
ასევე: ღორ-ხბო – გორ-ხბო (ქართლური)...[ფაღავა2003:340]...

თურქულში თანხმოვანი ,,ğ” სიტყვის დასაწყისში არ გამო-
იყენება, რადგან მოცემულ მდგომარეობაში ზემოთ ჩამოთვ-
ლილი ფონემები - ,,g” და ,,y” არ შეინიშნება. ფონემა ,,y” სიტ-
ყვის დასაწყისში თანხმოვნების შემდეგ ვერ შენარჩუნდა და
ის შეცვალა ,,g”-მ. თავის მყარ ვარიანტში, კერძოდ, არაბულსა
და სპარსულში აღნიშნული თანხმოვანი ,,y” V-V პოზიციაში
ჩანაცვლებული იქნა მყარი ,,g”-თი. მაგ: ,,Galebe” – წარმო-
ითქმის(галэбэ) - ,,გამარჯვება”, ,,ტრიუმფი”; ,,gayret” – (гайрэт)
- ,,გულმოდგინება”, ,,ძალისხმევა” [Севортян1955:.28;
ლექსიკონი2001:503].

,,გ”თანხმოვანი  თურქულ ენაში მოცემულია ორ პოზიცი-
აში. პირველში ,,გ” უკანა სასისმიერია და წარმოითქმის
თითქმის ქართული ,,გ”-ს მსგავსად. მეორე შემთხვევაში გაცი-
ლებით რბილია და წარმოითქმის რბილი ,,გ”-თი. მაგ: ,,gonce”
(გონჯე) – (гонджé) [Севортян 1955:27].

თანამედროვე თურქულში ,,g” ბგერა ჩვეულებრივ ისმის:
Gıybet – (გიÁბეთ) - ,,ზურგს უკან გაკიცხვა”, ,,გალანძღვა”,

,,ჭორაობა”:
,,გიიბეთი ინსანი მძულს“ (ქლას.); ,,გიიბეთლობა კაი არ

არი“ (ტრაპ.); ,,გიიბეთლი ინსანი არ მეიწონება“ (უსტ.);
,,გიიბეთლობა ძალიან ცოდვაა და ნუ იტყვი“ (უსტ.)…

Karçıgı - (ქარჩიგი) – ,,შვავი”, ,,ზვავი (თოვლისა) თოვლის
დნობის დროს”:
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,,ქარჩიგის თვეა მარტი-აპრილი“ (იმ.); ,,ქარჩიგის დროს
ძლივს გადარჩა“ (შავშ.); ,,ისინი ქარჩიგში მოყვენ და
გადარჩენ“ (უსტ.); ,,ქარჩიგის დროს სიარული საშიშია“
(უსტ.)…

,,ეგლანჯა” - ,,გართობა”, ,,წვეულება”, ,,დროის
მხიარულად გატარება” – იწერება ,,Eğlence”, თურქულად
წარმოითქმის ,,ეÁილენჯე”, ქართულად ითქმება ,,ეგლანჯა”:

,,სახლში არიან ბაღვები ეღლენჯობენ“ (იმ.);,,მეიდანზე
ღარჭი ეღლენჯობას იჯება“ (შავშ.); ,,ბაღვებით ეგლენჯა გუაქ”
(იმ.); ,,ეგლანჯა ვქენით და ბევრი ვისამეთ“ (იმ.) ,,უწინ
ეგლანჯაზე ბევრს ვისამებდით“ (უსტ.); ,,ეგლანჯაზე იყო და
ეხლა მოიდა“ (უსტ.)…

მაზღალა – (mazgal - მაზგალ) -თურქულად იკითხება
,,მაზგალ”,,,სათოფური”, ,,ხვრელი”:

,,იაილას მაზღალები ქონდა, ქარი ფშიკინებდა” (ქართ.);
,,იმის სახლს ბევრი მაზღალა ქონდა და იქ იმალებოდა“
(ქართ.); ,,მაზგალაში შეძვრა და დეიმალა“ (ქარ.); ,,მაზგალა
გააკეთა და გაძვრა“ (ტრაპ.); ,,უწინდელი ბავშვები მაზგა-
ლებში ძვრებოდნენ“ (ტრაპ.)…

ღამაზი - (არ. gamaz - გამაზ) - ,,შურიანი”, ,,დამსმენი”,
,,მაბეზღარი”:

,,ის კაცი ღამაზია“ (იმ.); ,,ღამაზი ინსანი წინ ვერ წავა“ (იმ.)
,,ღამაზი ინსნიდან გეშინოდეს უნდა“ (ად.); ,,ღამაზი ინსანი არ
მიყვარს“ (უსტ.); ,,ღამაზი ინსანია და არ მივდივართ“ (ქართ.);
,,ღამაზობა სირცხვილი იყო“ (ქართ.); ,,ღამაზი ინსანი ძალიან
ცუდია“ (ქართ.); ,,ი კაცი დადიოდა და ღამაზობას იჯებოდა“
(ქართ.); ,,ღამაზი ინსანი მალე უნდა მოკდეს“ (ქართ.)…

შდრ. ღამაზი - ,,ღამაზი კაცი ხარბი, შურიანი, მოშურნე,
მოჯიბრე (შდრ. ღაზვი - ღაზვიანი - შურიანი, მოშურნე,
ხარბი, ღვარძლიანი) [ნიჟარაძე 1971: 361].
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სამხრულ მეტყველებაში ღ//გ(,,გ”-,,ღ”) მონაცვლეობის
შემთხვევები დასტურდება როგორც თურქულიდან ნასესხებ
სიტყვებში (შავშური, ტაოური), ისე საკუთრივ ქართულში
(მაჭახლური). აღნიშნული ბგერათცვლილება გვხვდება ქარ-
თული ენის სხვა კილოებშიც (იმერული, ქართლური) და
ძველ ქართულ სამწერლობო ენაშიც, რაც საყურადღებო ფაქ-
ტია. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სამხრულ მეტყველებაში და-
დასტურებულ ღ//გ(გ//ღ) თანხმოვანთმონაცვლეობას საფუ-
ძველი ქართულ საარტიკულაციო ბაზისშიც აქვს.

§2. ყ : კ თანხმოვანთმონაცვლეობა
აჭარულ დიალექტში გვხვდება ისეთი მაგალითი, რომე-

ლშიც უკანაენისმიერ მკვეთრ კ-ს ენაცვლება ყ: ყართ-
ოფაÁ//ყართოფილაÁ - კარტოფილი:

ყაÁმაღი//კაÁმაღი – ,,ნაღები” – ,,ნაწველის თავიარი
ყაÁმაღი, ყაÁმაღის ძირაÁყველი, ყველის ძირაÁ საჭმელი”.

სალიტერატურო თურქულში გვაქვს ,,k” (kaymak - ქაÁმაქ)
– ,(ق) ხოლო შავშურ მეტყველებაში ,,კ” ,,კაიმაღი” – (kaymak -
ქაÁმაქ) - ,,ნაღები”.

კაიმაღი – გვხვდება ლაზურშიც: ,,ნანაქ კაიმაღი კაი
იქიფტუ” (ხოფ.) ,,დედა კარგ არაჟანს ამზადებდა” (ა. თანდი-
ლავა);

ვ. რადლოვის განმარტებით, სიტყვა kaimak - ,,ნაღები”,
,,ნახარში”, ,,ბულიონი” დადასტურებულია ბარაბანულში,
ყარა-ყირგიზულში, აზერბაიჯანულსა და ყირიმულში. ლაზ-
ურ დიალექტში ნაღების მნიშვნელობით არის შესული
[ვიმოწმებთ: თანდილავა,2003:70];

ყაშუღი//კაშუღი - (kaşik - ქაშიქ) - ,,კოვზი“:
,,ყაშუღით შჭამდა შორვას“; ,,კაშუღითა წყალს მარებენ,

კაშუღით წყალი რას მყოფნის“.
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აჭარულში აღნიშნული სიტყვა თურქულიდან არის შემო-
სული [გურგენიძე 1973:19].

§3. ქ : ხ თანხმოვანთმონაცვლეობა
ბაშხა - (başka - ბაშქა) - სხვა:

,,ახლა ბაშხა, ბაშხა საჭმელები გამოვდა“ (ქლას.); ,,წინწინ
ბაშხა რაღაცეებს აკეთებდენ“ (იმ.)...

ქრისტიანები//ხრისტიანები:
,,ისა მუსლიმანები არ ყოფილან, ხრისტიანები ყოფილან“

(ხევწ.); ,,ჭამელსა უთხრომია ქი, მე მუსლიმანი არ ვარ,
ხრისტიანი ვარო, იმიტომ ვჭამო“ (იმ.); ,,ხრისტიანი დინი
ქქონია, ხრისტიანობის ყიმეთი იცოდეო, ზოვლია ხრისტ-
იანობა“ (იმ.)...

ოხლავო//ოქლავო:
,,ოხლავო გავათლევიე ბერსა გუშინ” (ბაზგ.); ,,ოხლავო

მქონდა და ვათხუე” (უსტ.); ,,ოხლავო მეიტანა მაღაზადან“
(იმ.); ,,ოქლავას ყიდის მაღაზაში და იყიდა“ (იმ.)...

შახა – (şaka - შაქა) - ,,ხუმრობა”, ,,ცელქობა”:
,,ასე მითხრა ჰემ შახა, ჰემ გერჩექ” (ინ.); ,,აქა შახა მეჰელე

გუაქ ძალიან” (ინ.);  ,,ის ბევრ შახაჯობს“ (იმ.)...
შახაჯი – (şakacı - შაქაჯი) - ,,ხუმარა”, ,,ცელქი”:
,,შახაჯი იყო ძალიან, დაგრეხილი, სწორეს არ გეტყოდა”

(ინ.); ,,ერთი შახაჯი ნენეი იყო” (ინ.)...
შაფხა – (şapka - შაფქა) - ,,ქუდი”:

,,წყალში ჩაცვენილი Áუნანების შაფხები მეიცუა დენიზმა”
(თ.ქ.). ,,შაფხას აბურავს კაცსა” (იმ.); ,,ის შაფხიანი კაცი ვინ
იყო“ (იმ.)...

თახუმი – (სპ. takım - თაქიმ) – 1. ,,ჯგუფი”, ,,გვარი”,
,,კოლექტივი”, ,,ჯიში”, ,,ნაკრები”:

,,ჩაი თახუმის ჰევესი მაქ” (ინ.); ,,ჰაფიზ ნური იყო ჰაჯი
თახუმიდან” (თ.ქ.) [ფუტკარაძე 1993:465].



126

ნასესხებ სიტყვებში ბგერათმონაცვლეობის განხილვამ
ცხადყო, რომ უცხო ენიდან შემოსული ლექსიკა ექვემდებ-
არება ქართული და ქართველური ენების ფონეტიკურ კან-
ონზომიერებებს. რაც იმის დასტურია, რომ მიუხედავად
სამხრულ კილოებზე თურქულის ზეწოლისა, ძლიერი გავ-
ლენისა, ქართული ენის ფონეტიკური სტრუქტურა ჯერ
კიდევ ინარჩუნებს თავისთავადობას.
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Vardo Chokharadze
Phonetic changes in the borrowings from the Turkish language

Abstract
Phonetic changes,peculiar to the Georgian language, are

striking in words borrowed from the Turkish language.As a result,
the borrowed words are pronounced in the same way as Georgian
words, in particular:

დირეღი<დირეგი (თ. დირექ-ი), ღალიბა<გალიბა... In
Georgian the letter “g” is mostly pronounced as Turkish “ğ” and it is
more natural for the Georgian language. Both the first letter of the
word and the last consonant change.

ღამაზი - (არ. gamaz - გამაზ) - ,,evil”, "Barbarian": ,,ის კაცი
ღამაზია“ (იმ.)...

შაფხა – (şapka) - ,,a hat”: ,,წყალში ჩაცვენილი Áუნანების
შაფხები მეიცუა დენიზმა” (თ.ქ.)
Thus, the replacement of consonants in the borrowed words of the
Samkhruli dialects is subject to the same patterns that are
characteristic of the Georgian language.
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ნონა ნიქაბაძე
მისტიკურ-ფილოსოფიური მიმდინარეობა სუფიზმი და რუმის

შემოქმედებაში ღვინის სიმბოლიკა

აბსტრაქტი
მისტიკურ-ფილოსოფიური მიმდინარეობის სუფიზმის გენე-

ზისი და უდიდესი სუფი პოეტის მევლანა ჯალალედ-დინ რუმის
შემოქმედება მუდმივად იყო განხილვის საგანი. ამ მისტიკურ-
ფილოსოფიურმა მიმდინარეობამ დიდი გავლენა მოახდინა
აღმოსავლურ პოეზიაზე და დასავლური სამეცნიერო წრეებიც
დააინტერესა. სუფიზმში არსებობს ერთადერთი ჭეშმარიტება-
ღმერთი, რომელთან შერწყმის საშუალებას ღვინო წარმოადგენს.
სუფ პოეტებთან ღვინო არის ადამიანის აბსოლუტთან განშ-
ორების დამაკავშირებელი წყარო. „ღვინო“ რუმთან, ისევე  როგ-
ორც  სხვა  სუფისტებთან  მეტაფორაა  ეზოტერული  საიდუმლო
მოძღვრებისა. სულიერ იდეოლოგიაში სულიერი ღვინის პოვნაა
შესაძლებელი, ეს ღვინო სიყვარულია, სიყვარული კი თავად აბს-
ოლუტია.
საკვანძო სიტყვები: სუფიზმი, მისტიციზმი, მევლანა ჯალალ ედ-
დინ რუმი, შამსი, ღვინო, ღმერთი.
შესავალი

პოეზია ლიტერატურის ერთ-ერთი გამორჩეული ნაწილია,
მისტიკოსები თავიანთ სათქმელს პოეზიის საშუალებით ამბო-
ბდნენ. მისტიკურ პოეზიაში „ღვინის“ მეტაფორას ბევრ აღმოსა-
ვლელ სუფ პოეტთან ვხვდებით. ჩვენ ვისაუბრებთ, სუფიზმსა და
ღვინის სიმბოლიკაზე რუმთან. თუ რა იმალება ამ მისტიკური
მეტაფორის მიღმა და როგორ შეითვისა სუფიზმმა ის. იდეოლო-
გიური ქვაკუთხედი, მეტაფორების გამოყენებით სულიერი სიმა-
რთლის რეალიზაციაა, რაც ღვთიურ სიყვარულსა და მასთან
შერწყმაში გამოიხატება. რუმის ცხოვრებაში ძირფესვიანი გარდ-
აქმნა დიდებულ სუფიასთან, შამს თაბრიზთან შეხვედრის შემ-
დეგ დაიწყო. ჭეშმარიტმა მაშუყმა* (რუმმა) უზენაესთან მისა-

*მაშუყი–შეყვარებული
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ღწევად, სიყვარული შამს თაბრიზში იპოვა. რუმი მოიწამლა
ღვთაებრივი სიყვარულის ღვინით, მისი სული საყვარელთან
(ღმერთთან) მარადიული ერთიანობის მოლოდინში იყო. ის ამ
სიყვარულით ჭკუიდან შეშლას, ღვინით სიმთვრალეს ადარებს.
მისი ღვინო სიყვარულის ღვინოა, რომელიც აბსოლუტთან
აკავშირებს. მიუხედავად იმისა, რომ მისტიკურ-ფილოსოფიური
მოძღვრების, სუფიზმის ფენომენი სრულყოფილად ჯერ კიდევ
არაა შესწავლილი, რუმის შემოქმედების საშუალებით მის არსს
ჩავწვდებით. თავად სუფიზმი ნეოპლატონიზმის წიაღში წარმო-
იშვა, თუმცა მისი განვითარება  ისლამის გენეზისისა და გავრც-
ელების  შემდეგ იწყება, აქედან გამომდინარე ყურანი ამ უძვე-
ლესი ტრადიციის გადმოცემის ძალიან კარგი საშუალება გახდა.
სწორედ ამიტომ სუფიზმის ცნება, ხშირ შემთხვევაში ისლამურ
მისტიციზმად* გვევლინება.

სუფიზმის ეტიმოლოგიასთან დაკავშირებით აზრთა სხვა-
დასხვაობა არსებობს. გავრცელებული შეხედულებით, ,,სუფი-
ზმი“ - არაბული  სიტყვა „სუფ“-ისგან  წარმოიშვა, რაც „შალს“,
„უხეშ ქსოვილს ნიშნავს”[Bilqies,2014:56]. „შალის  მოსასხამში
მოხეტიალე მამაკაცი“, „მოსასხამი, რომელსაც ასკეტები  ატარე-
ბენ“[Hanieh,2011:27]. ზოგიერთი შეხედულებით სუფიზმი ძველ
ბერძნულ სიტყვა სოფოს (Sophos) უკავშირდება, რომელიც
„ბრძენის“ მნიშვნელობით გაიგება[Schimmel,1975:14]. სხვანი
არაბულ სიტყვა - „საფას“ უკავშირებენ რაც „სუფთას“, „წმინდას“
ნიშნავს[Bilqies,2014:56]. ჯუნაიდ ბაღდადის მიხედვით, სუფი
„სუფთა  გულის, საკუთარისურვილების უარმყოფელი, ზნეობ-
რივი თავისუფლების მატარებელი, ადამიანის შინაგანი  სამყ-
აროს მცოდნე, სურვილების ჩაკვლით თავისუფლება-აღორძი-
ნებული და სრულ თავისუფლებას მიღწეული პიროვნების“
მნიშვნელობით გაიგება [Hanieh, 2011:27]. ერაყის მისტიციზმის
სკოლის ლიდერის ჯუნაიდის მიხედვით: „სუფიზმი სულაც არაა

*იხ: Schimmel A., Mystical Dimensions of Islam, The University of North Carolina
Press, America, 1975, გვ 3–4.
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ლოცვა და მარხვა, არამედ ეს არის გულის იდუმალება და
სულის გულუხვობა“[Schimmel,1975:14]. ტიტუს ბურკჰარდი
ამბობს: „უნდა აღვნიშნო, აქამდე ყურადღება არავის გაუმახვილ-
ებია იმ ფაქტზე, რომ იუდეველი და ქრისტიანი ასკეტები ადრე-
ულ პერიოდში სწორედ ამ სამოსით იმოსებოდნენ“[Burck-
hardt,2008:20]. ერთ-ერთი უდიდესი მკვლევარი ედუარდ ბრა-
უნი, სუფიზმზე ნეოპლატონიზმის გავლენისა და უფრო მეტიც
სუფიზმის ნეოპლატონიზმის წიაღში წარმოშობის შესახებ საუ-
ბრობს. მისი თქმით „ისლამის სუფიზმსა და ალექსანდრიას ნეო-
პლატონიზმს შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს“ [Browne,1956
:522]. როგორც ჩანს, სუფიზმს ნეოპლატონიზმმა შესთავაზა თავ-
ისი „ფორმა“, რომელიც ისლამმაშეითვისა.მურათ იაგანის მიხე-
დვით კი „სუფიზმი არის აბრაამის, მოსეს, დავითის, სოლომ-
ონის, ელიას,იესოს, მუჰამედისა და სხვა წმინდანთა ამბავი. ეს
არის ამბავი ბუდასა და ზარათუშტრაზე (ზოროასტრზე)“ [Yagan
15:2005].

სუფებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება შეიხია.
შეიხი სუფიზმში წმინდანია. მაძიებელთათვის გზის მიმასწა-
ვლებელი, მათი აღმზრდელი და უნაკლო მოძღვარი. შეიხი თავ-
ისი უნაკლოების გამო, სხვების სრულყოფაზე ზრუნავს. მოწაფე
თავისი ნებით უკავშირდება შეიხს და ასე სპობს მიწიერ
სურვილებს.

შეიხი მოწაფეებს ასწავლის თარიყათზე სვლისას სირთულე-
ების დაძლევას, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი სხვადასხვა ფსი-
ქოლოგიური ვარჯიშის დროს და საჭიროების შემთხვევაში განს-
აზღვრავს მათი განმარტოების პერიოდს (შეიხ შიბაბუდდინ
უმარ სუჰრავარდის პირადი გამოცდილება) [Suhrawardi,1872:26-
28].

წმინდა სავანის მეორე საფეხურზე მიურიდები არიან. მიუ-
რიდი სუფიურ გზაზე მიმავალი და შეიხზე დამოკიდებული
დერვიშია. მიურიდი რელიგიური სიბრძნის სწავლით, ღვთის
ჭეშმარიტებას აღწევს, საკუთარი თავის შეცნობის ოსტატი ხდება
[Schimmel,1975:100].
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მიურიდი შეცნობის ოსტატობას ორი გზით ეუფლება: I „ბედ-
ისწერით“ ანუ მიურიდის მიერ ნელ-ნელა სიბრძნის, ზნეობრივ
კანონთა მიღებითა და ამაღლების საშუალებით, წარმავალი სამ-
ყაროსაგან შორს ყოფნით ღვთის ჩვეულებების საკუთარ წესად
ქცევით, ღმერთთან ზიარებით. დერვიშების რელიგიური სიბ-
რძნის სწავლების II გზა - მსახურებაა, დერვიში, სულიერი სრუ-
ლყოფილების მისაღწევად საკუთართავს შეიხსუძღვნის. რელ-
იგიური სიბრძნის გზა რთულია. ეს გზა დერვიშთა დიდ ჯაფას
მოითხოვს [Джавелидзе,1979:222-225].

ღვთისმსახურებაში მესამე მუსიკალური ინსტრუმენტით
შესრულებული ლოცვაა. საუკეთესო მაგალითია მევლევთათვის
დამახასიათებელი - „სემა“*. ყაზახურად „მოსმენის“, „რიტმული
ოხვრის“, „კვნესის“, „მოკრძალებით მოსმენის“ მნიშვნელობას
იძენს[Джавелидзе,1979:226].

სუფიზმის საყრდენია - შარი’ა-სამართლიანობა, თარიყა -
მისტიური გზა,  ჰაქიქა-სიმართლე [Schimmel 1975:98]. რადგან
რუმთან ღვინის სიმბოლიკაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ თარიყაზე
შევჩერდებით, რადგანმისტიურ გზაზეშედგომისასღვინის საშუა-
ლებით თანდათანობით ხდება ადამიანური „მე“–ს ღვთაებრივ
„მე“–დ გადაქცევა, რაც საკუთარი ეგოს ჩახშობასა და ღმერთთან
შერწყმასგულისხმობს. საკუთარი „მე“–ს გადალახვა, მხოლოდ
და მხოლოდ ექსტაზის საშუალებითაა შესაძლებელი, როცა ყოვ-
ელივე ამქვეყნიურს შორდები და ღვთისკენ მიილტვი. სუფის-
ტებთან ღმერთი „სატრფოა“, ადამიანი კი „მიჯნური“, ადამიანისა
და ღმერთთან დამაკავშირებელი წყარო კი „ღვინოა“, რომელიც

*მევლევთა ღვთისმსახურების რიტუალი. სემას რიტუალის დროს წრეზე
ბრუნვა ყოველი მხრიდან შემოქმედზე ყურებას აღნიშნავს. ფეხის დაკვრა
არის სულის უსასრულო და გაუმაძღარი სურვილების ფეხებ ქვეშ გათელვა,
მასთან ბრძოლა და საკუთარი ბუნების დამარცხება. მხრების გაშლა
ყველაზე სრულყოფილის მიმართ უძლურებას გამოხატავს. მარჯვენა ხელი
მაღლა, ზეცისკენ, მარცხენა ხელი კი დაბლაამიმართული, მარჯვენა ხელით
ღვთისგან წყალობას იღებ, მარცხენა ხელით კი ამ წყალობას სხვებს
უწილადებ.იხ: Uyar, M, Beşiroğlu Ş;“Recent representations of the music of the
Mevlevi Order of Sufism”, Journal of interdisciplinary music studies, 2012
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მისტიკური ექსტაზის სიმბოლოა. ღმერთისგან (სატრფოსგან)
შორს მყოფი ადამიანი (მიჯნური) ეძალება ღვინოს (სულიერ
ექსტაზს), რათა განიქარვოს განშორებისგან გამოწვეული სევდა
და შეძლოს ღმერთთან შერწყმა. სწორედ აქედან მოდის ღვინის
სიმბოლიკა სუფიზმში, რომელსაც დაწვრილებით ქვემოთ
განვიხილავთ.

სუფიები  არიან  პოეტები  და  მიჯნურები  ერთდროულად.
მათ  გზას  ეწოდება „გზა  მიჯნურობისა“ – „იშყი  მაჯაზ“ -ისა.
სუფისტთა  საიდუმლო  სკოლებში  ის-წავლებოდა  სიმბოლიკა
სიბრძნისა და  პოეზიისა. მაგ: როდესაც  სუფისტი  საუბრობს
ყურძენსა  და  ღვინოზე, ყურძენი  ნიშნავს  ეგზოტერულ  რელ-
გიას, ღვინო  კი -მისი  წვენი,დაფარულ  მნიშვნელობას,არსს რე-
ლიგიისა - ეზოტერიზმს, ამიტომაც  არის  ღვინის  სმა  მისტიკ-
ური  შემეცნების  სიმბოლო  სუფისტებთან [გამსახურდია,1991:
75]. „ღვინო“ რუმთან, ისევე  როგორც  სხვა  სუფისტებთან  მეტა-
ფორაა  ეზოტერული  საიდუმლო  მოძღვრებისა. მის შემოქმედე-
ბაში მეტაფორული „სიმთვრალე“ აღნიშნავს  სუფისტის  ექსტა-
ზურ მდგომარეობას  თარიყათზე, „სულიერ  გზაზე“ – რომელსაც
ღვთისაკენ მივყავართ,ეს გზა კი, მუსიკალური  ნოტით „სემა“-
თიაგამყარებული.

საკუთარი „მე“-ს ღვთიურ „მე“-დ გადაქცევის შემდეგ სრუ-
ლყოფილი  ადამიანი  აბსოლუტური  სრულყოფილების  სარკე
ხდება. სუფიზმი არის გზა  აბსოლუტური რეალობისაკენ, ამ  გზ-
ის გადალახვის მამოძრავებელი ძალა სიყვარულია, სუფიური
გზის  ბოლოს არაფერი რჩება ღმერთის გარდა.

რუმის შემოქმედების სიღრმისეულად გასაგებად სიყვარუ-
ლის ცნების გაგებაა საჭირო. „სიყვარული სამყაროს ელექსირია,
სიამტკბილობის მიზეზ–შედეგი. სინათლის სიკაშკაშე, ღვინისა
და ცეცხლის სიმხურვალე...სიცოცხლეა მთელს არსებაში... ყოვე-
ლივეს საწყისია, არსია“ [Perry,2010:141].

რუმთან ღვინის სიმბოლო სრულყოფილების გზას გამოხ-
ატავს, ღვინო ერთგვარი მეტაფორაა, რომელიც ღვთისადმი დაუ-
სრულებელ სიყვარულსა და ღმერთთან შერწყმის საშუალებას
გვამცნობს. „ღვინო, როგორც ადამიანების თრობის საშუალება,
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შემოქმედისადმი სიყვარულის, შინაგანი სიმთვრალის გამოვ-
ლენაა, რომელიც მის საიდუმლოებებს ცხადს ხდის“ [Özön,
1954:246]. ის ვინც სიყვარულს აღიარებს, როგორც უზენაესთან
შერწყმის საშუალებას, ღვინოს დაინახავს, როგორცსულიერი
ექსტაზის სიმბოლოს. თავად სასმელი, დალევის პროცესში ან
დალევის შემდეგ, პოეტს ისეთ მდგომარეობაში აგდებს, რომ
პოეტი, დაუვიწყარ თხრობის ტექნიკას გვთავაზობს.

ღვინო ჭეშმარიტების გზაზე დადგომის საშუალებაა. ღვი-
ნოში ყურძნის მტევანი არ ჩანს, მაგრამ თვით ყურძენია ღვინო.
როგორც ყურძენი ქრება ღვინოში, ასევე აშუღი*ღვთიური სიყვა-
რულისთვის იწვის, ფერფლად იქცევა და ქრება.

რუმი თავის რობაიში ამბობს:„ჩვენ სარკე ვართ, სარკეში
არეკლილი სილამაზე, იქ დანახული სახეები. ჩვენ, ყველამ მარ-
ადიული სამყაროს თასიდან ღვინო შევსვით და საკუთარი თავი
დავკარგეთ. თან ტკივილი და ტანჯვა დავძლიეთ, თან მკურ-
ნალები გავხდით. ჩვენ თან უკვდავების წყალი ვართ, თან წყლის
მზიდავნი წყალს რომ არიგებს“ [Can,2008:287]. სარკე, საკუთარი
თავის, საკუთარი სულის ანარეკლია, სარკეში ჩახედვით ად-
ამიანს შეუძლია დაინახოს სინამდვილე. რუმი სიყვარულს ღვი-
ნოს ამსგავსებს. შინაგანი სრულყოფილებისთვის, სიყვარულის
ღვინოზე ზიარება, ღვთიურ გზაზე სვლაა საჭირო. სიყვარული
ისაა რაც მარადიულია, მარადიულზე ზიარება კი ღვინის დალ-
ევითაა შესაძლებელი, სწორედ ღვინოა უკვდავების წყალი, რომ-
ელიც მოკვდავთ ღმერთთან შერწყმაში ეხმარება.

„შენ სხვა რაღაცეებით ხარ მთვრალი, მაგრამ გგონია რომ
გული სიყვარულის ღვინით გაქვს მოჯადოებული. შენ არ არს-
ებობ, მაგრამ შენთვის უბედურება ისაა, რომ ამ ქვეყნად შენს

*აშუღი-(არაბ.) 1) შეყვარებული;მიჯნური; 2) საყვარელი; 3) სიყვარულის
ობიექტზე უზომოდ შეყვარებული ვინმე;
აშუღი სახალხო მგოსანია; „აშუღური ლიტერატურის“, (Âşik Edebiyatı) საფ-
უძვლები ისლამის გავრცელებამდე ზეპირსიტყვიერი გზით განვითარდა,
თუმცა ჩამოყალიბება მე-15 საუკუნიდან დაიწყო. აშუღი სიმებიანი
მუსიკალური ინსტრუმენტის, საზის თანხლებით ასრულებდა სარაინდო,
სამიჯნურო და სხვ. თემატიკის ლექსებს.
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არსებობას ქმნი“ [Can,2008:341]. რუმის თქმით, როცა ღმერთს
ერწყმი, ქრები, არ არსებობ და საკუთარ არსებობას, საკუთარ
ეგოს ანადგურებ, მაგრამ თუ მიიჩნევ რომ ამ ქვეყნად არსებობ,
მაშინ ეს ის სიმთვრალე არაა, რომელიც უზენაესთან შერწყმის
გზას გთავაზობს. საკუთარი თავისა და ჭეშმარიტი სიყვარულის
შეცნობა, ამქვეყნიური არსებობისგან გადარჩენისა და ექსტაზის
პროცესის გავლის შემდეგ ხდება.

„ერთი წამით საიდუმლოების გზაზე რომ შემდგარიყავი, სიყ-
ვარულის საიდუმლოება ყურად რომ გეღო, ან გესწავლა, საკუ-
თარ თავს გასწირავდი. სიმთვრალისას მოსვენებას კარგავ, ჭკუა–
გონება გერევა“[Can,2008:329]. ღვინით სიმთვრალე, ღმერთის
არსის შეცნობასა და მასთან შეერთებაში გამოიხატება. მისდამი
სიყვარული გულშია დაბუდებული, რუმის მიხედვით, უზენ-
აესის შეცნობის გზაზე მდგარი, ნამცეცის ოდენა ცოდნის
მისაღებად, ერთი ყლუპი ღვინისთვის ყველაფერს დათმობს.

„საყვარელთან მივედი, მითხრა: „მთვრალი ხარ, გამეცალე“,
მე მივუგე: – კარი გამიღე, მთვრალი არ ვარ. მან მიპასუხა: „თუ
მასეა წადი, თუ ფხიზლად ხარ და საკუთაი არსებობა არ დაგვი-
წყებია, აქ არაფერი გესაქმება“ [Can,2008:294]. რუმის სულიერი
საზრდო შამს თაბრიზი იყო, მისი შეხედულებები, მისი მისწ-
რაფებები შამსთან ურთიერთობამ სრულიად გარდაქმნა. მან ღმე-
რთი შამსში დაინახა. შამსი იყო საზრდო, რომლითაც ცოცხლ-
ობდა, შამსის მეშვეობით შეიცნო საკუთარი თავი და უზენაესთან
შეერთების დაუოკებელმა სურვილმა შეიპყრო. მისი სწრაფვა,
სურვილები მის შემოქმედებაში ჩაიღვარა. შეიცვალა მისი ენა,
მისი თხრობა, არსებობის ფილოსოფია სიყვარულს დაუკავშირა
და მიაღწია იმ საფეხურს, რომლის თავშიც ყოვლისშემძლე, ყოვ-
ლისმცოდნე და ყოვლისმჭვრეტელი შემოქმედია. ღვინის ერთი
ყლუპისთვის თავს გასწირავდა,ღვინისთვის, რომელიც  აბსო-
ლუტურ სიყვარულთან დამაკავშირებელი უწყვეტი ძაფია, რომე-
ლმაც განურჩევლად, „მონაც და ბატონიც ჭკუიდან შეშალა“.
რუმი ღვინის მეტაფორას სულიერი სიყვარულის მნიშვნელობას
ანიჭებს. მისი შეხედულებით სულიერი სიყვარული უპირობო
და მუდმივია. ეს არის მარადიული, რაც ამქვეყნიური სიყვარუ-
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ლისგან განსხვავდება, მის მარადიულობას კი მუდმივი ძალის-
ხმევა სჭირდება. აბსოლუტთან შერწყმა სულიერ მოგზაურობას
მოითხოვს, თვით სულიერი მოგზაურობა კი მტკიცე რწმენას.
სულიერ იდეოლოგიაში სულიერი ღვინის პოვნაა შესაძლებელი,
ეს ღვინო სიყვარულია, სიყვარული კი თავად აბსოლუტია.

როგორც აღვნიშნეთ, მისტიკურ-ფილოსოფიური მიმდინა-
რეობის სუფიზმის გენეზისი ისლამის გავრცელებას ემთხვევა.
თუმცა სუფიზმი უფრო ადრეულ პერიოდში უნდა ჩამოყალი-
ბებულიყო, რამდენადაც ის ენათესავება ნეოპლატონიზმს,  ბუდ-
იზმს, ქრისტიანობასა და სხვა ფილოსოფიურ თუ რელიგიურ
მიმდინარეობებს. სუფიზმმა დიდი გავლენა მოახდინა მთელი
აღმოსავლეთის პოეტურ აზროვნებაზე და დიდი ინტერესი
გამოიწვია დასავლურ სამეცნიერო წრეებშიც. სუფიზმის შესახებ
მნიშვნელოვან კვლევებს დაუდეს საფუძველი დასავლელმა აღმ-
ოსავლეთმცოდნეებმა. სუფიზმისთვის ერთადერთი რეალობა
ჭეშმარიტი სიყვარულია, ჭეშმარიტი სიყვარული კი თავად
ღმერთია. პოეზიაში ღმერთი მშვენიერი „სატრფოა“, ხოლო ადა-
მიანი „მიჯნური“, რომელიც სატრფოსთან განშორების გამო იტა-
ნჯება, მასთან შერწყმის საშუალებას კი ღვინო წარმოადგენს.
რუმის შეხედულებები, წინამორბედ სწავლულთა აზროვნებით
იყო შთაგონებული, მაგრამ მის ცხოვრებაში შამს თაბრიზის
გამოჩენის შემდეგ, დიდი გარდატეხა მოხდა. სწორედ შამსი იყო
სულისჩამდგმელი რუმის უდიდესი შემოქმედებისა. რუმის
შემოქმედებაში ღვინო საკუთარი თავის შეცნობის საშუალებაა,
ის ვინც საკუთარ თავს შეიცნობს, შეიცნობს ღმერთს.

დამოწმებული ლიტერატურა:
1. გამსახურდია 1991: გამსახურდია ზ., ვეფხისტყაოსნის

სახისმეტყველება, მეცნიერება, თბილისი,1991;
2. Browne 1956: Browne E.,A Literary History of Persia, v. II,

Cambrige at the University Press, England, 1956;
3. Burckhardt  2008: Burckhardt T.,  Introduction to Sufi Doctrine,

World Wisdom, Canada, 2008;



136

4. Can 2008:Can Ş., Rubâiler-Mevlana, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2008;
5. Hanieh 2011: Hanieh H., Sufism and Sufi Orders: God’s Spiritual

Paths Adaptation and Renewal in the Context of Modernization,
Friedrich-Ebet-Stiftung, Jordan, 2011;

6. Özön 1954: Özön M., Edebiyat ve tenkid sözlüğü, İnkılap
Kitabevi, İstanbul, 1954;

7. Perry2010: Perry W. Kalbe Dönüş Kutsal Bilgeliğin İzinde,
Kurtuba, 2010, İstanbul;

8. Schimmel 1975: Schimmel A., Mystical Dimensions of Islam, The
University of North Carolina Press, America, 1975;

9. Shahida 2006: ShahidaB., Understending the Concept of Islamic
Sufism, Journal of Education &Social Policy, Vol.1 No 1, India,
2010;

10. Suhrawardi 1872: SuhrawardiS., Awarif al-ma’rif, Buraq,1872;
11. Yagan 2005:YaganM.,AhmstaKebzeh: The Science of Universal

Awe ed., Kebzeh Publications, 2005, Canada;
12. Джавелидзе1979: ДжавелидзеЭ.,У Истоков  Турецкойлите-

ратуръ”, Тбилиси, 1979.
Nona Nikabadze

Mystic-Philosophical Direction Sufism and Wine Symbology
in Rumi’s Works

ABSTRACT
Mystic-Philosophical direction Sufismand the work of the greatest Sufi

poet Mawlana Jalal ad-Din Rumihas long been a sunject of discussion.
Mystic-Philosophical direction Sufismstrongly influenced Oriental poetry
and Western scholars also became involved. In Sufism, there is only one
authentic God with whom wine is combined with.With Sufi poets, wine is
the source of the separation between the human being and the God.
“Wine” itself, is a metaphor for the esoteric doctrines of Rumi and other
Sufi poets. In spiritual ideology, one can find spiritual wine, this wine is
love, and love is God.
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ნორა კახიძე
ლაზური ჩანაწერები

ფაზარი, ძველი ათენა, ერთ-ერთი საინტერესო სოფელია ლა-
ზეთში, დღევანდელ რესპუბლიკურ თურქეთში. სწორედ ამიტომ
ავირჩიეთ ამ სოფლის მეტყველებაზე დაკვირვება სადისერტაციო
თემად, სადაც უნდა გვეკვლია თანამედროვე ფაზარის ლაზური
ელემენტები თურქულ ენაში. საკმაოდ მრავალფეროვანი და
საინტერესო მასალა მოვიპოვეთ, თუმცა ვერ მოვახერხეთ საკით-
ხის ბოლომდე მიყვანა, ამიტომ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ეს
მდიდარი ემპირიული მასალა ეტაპობრივად გამოვაქვეყნოთ
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის კრებულებში.

როგორც მოგეხსენებათ, ფაზარის ლაზური მეტყველება მიე-
კუთვნება ათინურ კილოკავს და ის დიდ დახმარებას გაუწევს ამ
კუთხის მეტყველებით დაინტერესებულ მკვლევრებს.

მთქმელი - ემინე ინჯე
ფაზარი (ათინა)

5 აგვისტო, 1997 წელი

კოჩი ჩქიმი ქემაჩილუ. ოკულე დორურუ. ხვალახვალა ბერე-
ფე ჩქიმი დოვოჩილონი, ბოზო დოვოქიმოჯი.

უკვანჩხე  მუთალეფე მავუ. ოთხო თანე ბეე მივონუნ, ა ბოზო
სუმითი ბიჭი. შქვითანეთი მოთა მივონუნ. იფი ჩერეზიდექ მაჰა-
ლესინდე დოფხედუტი, ლაშჩა ნოღა ვუწუმეთ, ნოღას ფეტით.

ბერეფე დოოჩილით აი-აი ქოდოოხუნით. ბერეფე ჩქიმი ირი
ფაზარის ხენან.

ართანე მუში ზუღას იჩალიშამს, ჩხომი ჩოფამს, ჟურთანე
მუშითი იაზი ჰანე უღუნან ექ იჩალიშემან.  ბოზო ჩქიმი მალიეს
იჩალიშემტუ, აწი ემექლი დივუ. ჰიმუსთი არ ბიჭი ჟურ ბოზო
უვონუნ, ბოზოფე დოქიმოჯუ, ჟურთანეთი მოთა უვონუნ არ
ბოზო არ ბიჭი. მთელი ფაზარის დოდგითუნ, ართეი მოთა
ალმანიადა დოდგითუნ, ართეი ნაზილის დოდგითუნ. (ნაზილი
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- სოფელი აიდინის რაიონი) ბოზო მოთაში არჩვა ბიჭი ბეჩარი
მივოუნ.

მთქმელი - იაკუბ ბაბუჩოღლუ
ფაზარი (ათინა), სოფელი პაპილათი
6 აგვისტო, 1997 წელი

ლაზური ოგნაფუ ვორსი რე,
მა პაპილათის დოვიბადი
ელა ქომოხთი ელა
ევედი მანი, მანი,
სქანი დო შქიმიშენი
დივუ ახირზამანი.
ნაზიმ ჰიქმეთი ირი კოჩეფე ალიმბედეს. ნაზიმ ჰიქმეთისნა

ვარ ალიმბეტუ მითი ვაორტუ. ემ ორას მა ხამი მოვოცონი, ნური
ოღლუ  დოვოღურუნი.  ჩემჩაპტუ დო ეშენი. ბინდოკიუზუზ
ირმი იედის ისტანბულიშა ვიგზალი. ექ დევამლი კავგა ვიქუმტი.
ეჩდოჟურ წანა ხაფისი მოლაფხედი. ექოლე ქოგამაფთი ში
ტიმახანას მოლაფხედი. ტიმახანაშენ გამაფთიში კოჩი დოპილი,
იდამიშა მიონამტეს ემუშე კულე მუხი ჯეუშქვი, ჰამუშ კულე ვარ
იემიჭეს.

ბაქირქოიშა მოშქვეს, გალე გამაფტი, კუმკაფია ქომოფთი
კაფეჯილიქ ვიქუმტი.

ო არადა არ ოხორჯა ქობძირი, ე ოხორჯა ოკვათი, ჭუალი
ქოდოვობელი, ბოღაშა ობტკოჩი.

მთქმელი - ხაიჯე ბალი
ფაზარი (ათინა), სოფელი პაპილათი
6 აგვისტო, 1997 წელი

მესემეთიშენ პაპილათიშა მოფთი. კაინანა მოვონუტუ.  მტიი
მივონუტუ. კოჩიჩქიმიში ჯოხო ნეჯათი. აში თანე ბეე მივოუნტუ,
ა ბიჭი, ხუ ბოზო მოთა,  ჩაი მეფჩაფ.

კოჩი ჩქიმი ემექლი ონ, ჩაი ფაბრიკას ემექლი ივუ. ვორსი
ჰალი მიღუნან. ბეეჩი ვოჩილაე, ნუსა მივონარე, დუგუნიშა
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გიოხაე, ბოზო მოთათი მიგორამან, მეფჩარე ალინერიშა ჩაი
გოლოვიღი. მათი ჩაი ოშკორუშა ვულუ ოთ მოვიღარე, ფუჯის
მეჩარე.

მთქმელი - ნაზმი იაზარჯი
ფაზარი (ათინა)

7 აგვისტო, 1997 წელი
ჟუეჩი წანერი მოელიმი ვორე. ვიტო ჟუ წანა წოხლე, ემეწლი

ვივი. ჰუას ანადოლუ დერსანეში მუდირი მუში ვორე.  რიზე
მორდეი მოელიმი ვორტიშა, რიზე ბინდოქუზიუზ იეთმიშ უჩიშა
რიზე ილგილი ქითაბი მაბჭარი. ვალიჰამ დულია მა მომჩუ, არ
წანა ვიჩალიში. რიზეში თარიღი , ჯოღრაფია, სორალ დურუმ,
ეკონომი,  ეღითი, სარლიქ ქითაბი ბჭარი, ჰამ ქითაბიში კულტურ
ბოლუმუნუნ არ ფიკრა, ლაზჯა მიში გიწვარე.

ჰიმ კოჩი წამარე
ფაზარლი ლაზი ასკერიშა იდუ, კომუტანიქ, ლაზის უწუმეს:
არ ჯიდუშენი ჰუს არბის ორე
ე თოლის სქანის გოგადიარე,
ჰიმ იტუ ადი რუკო
ოგინე სკანიშენ არ ჯავურიმულუნ
მუირტუ არნაშარტუ დაურ
ვაიჩოდუ ა ჯავურითი კაპულაშა მელუნ
იმითი არწამატუ არ თანე საღიშენ მელუნ
არ თანეტი სოლიშენ მელუნ, გუია არ რიტუა
ე, თნარი სქანი გოგაღარარე  ჯე
ქომუთანი ჩქიმი სი შქიმინდე კაი
ასქერი ვარ გიღუნიდუბალუ და
ირი მა ჰტამარეი

შაირი
ჯელალი ზოპონს- კაპულა მუში
დემირდაღი ჯიმილი სუმ ჩოიო
ბოზო-ვა დოლოგაქუი ანთერი
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სქანი ხანჭელი დარო
ჯელალი- სი შქორუმ ფეჯიქ იმბოს
სი მუ ჩარი გიღუნ
ბოზო- სითი ჰერალდე გურის
დაძხური მივუნ.
ჯელალი-სითი მენდაგიყონა
ერთი ოხორის მივუნ.
ბოზო-სი ორეი ქომოჯეფე მუში,
ოილეისე ორთაქჩი გიღუნ.

მთქმელი - ფევზიე ოზ
ფაზარი (ათინა)

8 აგვისტო, 1997 წელი

ბინდოქუზიუზ დოქსანდორთ ეილულის ამაფთი ტესისი
ინდორასკალე ოჩალიშუ გევოჭკი, ოხორი შქიმიშე მენდრა დობ-
სკუდი ამა ამ სკანი ოხორისთეი მაიო. გოწო ბაბა შქიმი დოღურე
ოფშა ზორი მაიო დაშქიმიკალა ხვალა ვორტი. არ და ნანაშქიმი,
ჯუმალეფე შქიმი იი მენდრა ორტეს, ბაბა შქიმითი ღურუ, ოფშა
ხვალა დოფასქუდი, ხოლო დულია გეგოჭკი, ემ დღას კულე
ხვალა ვა დოფსქუდი. ზუღაშე ონჩიუში ბოზო მოთალეფეშკალა
ვიხაპარამ. დღალეფე შქიმი აშოგოლულენ,  მექთები მევაშქვი,
ლისე არ მევაშქვი. ოფშა ფიშმანი ვორე, მექთებიშა ვიდიკო  აშო
ვართი ვორტი, ბელქი ბაშქა მუტი  ვიატუ. ა მუალიბი, ა დოქ-
ტორი ვიატუ. ბელქი ჰუს (ახლა) გარსონი ვორე. დააშქიმი
ქიმოჯეი ვა რენ, ი ჯუმალეფე შქიმითი, ჩილერი ვა რენ. ნანა
შქიმითი ონორი ონ , დულიფეშ კალა კიოის ჩაი მწილუმთ.

ავლა სქანი ჯუნელი
ჯეფრი მეგიფანარე,

სი გოლვალი უიოფი
მა ჩექე გიფინარე

ფუჯეფე ნაშქვი დო
ამონა იიულუნ

სქანი სევდალუღი გური ომიჭუ.
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ზეინაბ ახვლედიანი
სპეციალიზირებული ლექსიკონები და ქართულ-თურქული

ლექსიკოგრაფია

აბსტრაქტი
ერის კულტურულ მიღწევათა ერთაშორისი გაზიარება

თარგმნის საშუალებით ხორციელდება. მთარგმნელის ფუნქცია,
ენობრივი სისტემის მეშვეობით ტექსტის მიმღებ ენაზე გადატანა,
მხოლოდ კულტურული ფერწერის საშუალებითაა ეფექტური,
რაც ერთა შორის სულიერი სამყაროს დაკავშირებას: კულტუ-
რულ ტრადიციებსა და ღირებულებებზე ფარდის ახდას ისახავს
მიზნად.
საკვანძო სიტყვები: ქართულ -თურქული ლექსიკოგრაფია.
შინაარსი

ლექსიკონური ნაშრომების ისტორია სათავეს უძველესი დრ-
ოიდან იწყებს, რამაც უზარმაზარი გამოცდილების დაგროვება
და ლექსიკონის შინაარსობრივ-სტრუქტურული დახვეწა-ცვლ-
ილებები განაპირობა.

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში გამოჩნდა ლექსიკონები,
რომლებმაც ადეკვატური თარგმანის განხორციელების მიზნით,
ენობრივი სისტემების აღწერა-შედარების გარდა, ენის მიღმა არს-
ებული კულტურული ფონის აღწერის ფუნქციაც იტვირთა.

ერის კულტურულ მიღწევათა ერთაშორისი გაზიარება თარგ-
მნის საშუალებით ხორციელდება. მთარგმნელის ფუნქცია, ენობ-
რივი სისტემის მეშვეობით ტექსტის მიმღებ ენაზე გადატანა,
მხოლოდ კულტურული ფერწერის საშუალებითაა ეფექტური,
რაც ერთა შორის სულიერი სამყაროს დაკავშირებას: კულტურ-
ულ ტრადიციებსა და ღირებულებებზე ფარდის ახდას ისახავს
მიზნად.

როცა სპეციალიზირებულ ლექსიკონებზე ვსაუბრობთ, იმ
სახასიათო თავისებურების გვერდით, რასაც ერის ცხოვრების
ილუსტრირება ჰქვია, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მისი,
როგორც მემატიანის ფუნქცია. ცნობილია, რომ ნებისმიერი ის-
ტორიული ეპოქა სამყაროს აღქმის მისეული ხედვით გამოირჩ-



142

ევა, რაც რასაკვირველია, პირველ რიგში გარემო ფაქტორე-
ბთანაა დაკავშირებული. მენტალური ხასიათის დიაქრონული
ლექსიკონები საშუალებას მოგვცემს ისტორიული ექსკურსი
მოვაწყოთ წარსულში და აღნუსხული რეალიების მიხედვით
თანმიმდევრულად შევიცნოთ ერის სულიერი და კულტურ-
ული მდგომარეობა. ასეთი ტიპის ლექსიკონებს მიეკუთვნება
ლინგვისტური ლექსიკონისა და ენციკლოპედიის სინთეზის
შედეგად წარმოქმნილი, ერის კონცეპტუალური სამყაროს პრეზე-
ნტატორი, ლინგვოენციკლოპედიური (კომპლექსური) და ლინგ-
ვოქვეყანათმცოდნეობითი ლექსიკონები.

ასეთია მაგალითად, ვ. ს. ელისტრატოვის ლინგვოენციკლო-
პედიური ლექსიკონი „Язык старой Москвы.“ ეს ლინგვოენც-
იკლოპედიური ლექსიკონი, რომელიც ძველი მოსკოვის ენისა და
ყოფის (მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მე-20 საუკუნის 20-იან
წლებამდე) ლექსიკონურ აღწერას მოიცავს, შეიცავს დაახლოე-
ბით 7 ათას სიტყვასა და გამოთქმას. ძირითადი ყურადღება ეთ-
მობა მე-19 საუკუნის ბოლო ოცდაათწლეულს. ლექსიკონში აღწე-
რილია ძველი, დღეს უკვე არარსებული რეალიები, რომელიც
ძველი მოსკოვური ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ ასოც-
იაციურ წარმოდგენებს გვიქმნის.

წიგნი გათვლილია უპირველეს ყოვლისა იმათთვის, ვინც
ინტერესდება რუსეთის, განსაკუთრებით მოსკოვის ისტორიით
და მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს სპეციალისტ-ფილოლ-
ოგებს, ასევე რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს,
ისტორიკოსებს, ჟურნალისტებს, ლიტერატორებს, თარჯიმნებს.

როგორც უკვე ვისაუბრეთ, კონკრეტული ენის შესწავლა და
თარგმანის განხორციელება ენის მხოლოდ ლინგვისტურ აღწე-
რა-დაუფლებას არ ითვალისწინებს. ენის შესწავლა,  ენის კულ-
ტურული სივრცის აღწერასაც მოიცავს, რაც თავის მხრივ ეთ-
ნოსის კულტურასა და გეოგრაფიულ-ისტორიული ინფორმა-
ციის შესწავლის აუცილებლობას მოითხოვს. ამ ფაქტორმა ცხა-
დყო ლინგვისტიკის ქვეყანათმცოდნეობის დარგთან დაკავში-
რება, რამაც გამოიწვია ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ლექსი-
კონის შექმნის აუცილებლობა.
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ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ლექსიკონებიდან აღსანიშ-
ნავია ი. ე. პროხოროვის საერთო რედაქციით, 2007 წელს გამოცე-
მული დიდი ლინგვოქვეყანათმცოდნეობითი ლექსიკონი „რუს-
ეთი“. სიტყვა-სტატიები მოიცავს სიტყვებს, ფრაზეოლოგიზმებს,
ფრაზებს, რომლებიც რუსი ერის კულტურული ფონის, რეალ-
იების: ყველა რუსული ნივთის, მოვლენის, ტრადიციის, პირო-
ვნების, მხატვრული ნაწარმოების პრეზენტაციას ემსახურება:
пироги, берёза, „богатыри“, „в лесу родилась елочка“, «хлеб и
соль», «Война и Мир» და მრავალი სხვა. ასეთი ეროვნულ-კულტ-
ურული მნიშვნელობის მატარებელი სიტყვები განაპირობებს
შემდგომში ფრაზეოლოგიზმების, მეტაფორებისა და შედარე-
ბების წარმოქმნას[Прохорова,2007:3]. გარდა ამისა, სიტყვა-სტა-
ტიები ილუსტრირებულია სტატიის შინაარსის ამსახველი ფოტ-
ოებით, რაც გადმოცემული განმარტების ვიზუალურ მხარესაც
უზრუნველყოფს.

სპეციალიზირებულ ლექსიკონთა ტიპს მიეკუთვნება ასოც-
იაციური ლექსიკონი, რომლის უნიკალურობაც იმაში მდგომა-
რეობს, რომ ეს არანორმატიული ტიპის ნაშრომი განსაზღვრული
ენობრივი კოლექტივის ლექსიკური მარაგის არა გრამატიკულ-
სემანტიკური განსაზღვრების, არამედ ერის ცნობიერების, ფიქ-
რის, კულტურის განსაზღვრის ერთეულად გვევლინება. ეთნო-
ფსიქოლინგვისტური კვლევების საფუძველზე აგებული ლექს-
იკონის მთავარი მიზანი ერის სოციალურ-კულტურულ მეხ-
სიერებაში შეღწევა, ისტორიულ წარსულზე დაყრდნობით, განს-
აზღვრული ენობრივი კოლექტივის მიერ სამყაროს მათეული
ხედვის აღქმის საფუძველზე, კულტურათშორისი გაუგებრობის
თავიდან აცილებაა. როგორც ვიცით, ტექსტში იმპლიცისტური
მოვლენების არსებობას დიდი კომუნიკაციური დატვირთვა აქვს,
რომლის დეკოდირებას, მიმღებ კოლექტივზე წყარო ტექსტის
მსგავსი რეაქციის მოსახდენად ახორციელებს მთარგმნელი. ამ
ურთულეს პროცესში მთარგმნელზე ყველაზე დიდი დახმარების
გაწევა ასოციაციურ ლექსიკონს შეუძლია, რომელიც უკვე
არსებობს ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და სომხურ ენებში.
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როგორც წინასიტყვაობაში გვაქვს მოცემული, ერთი რომე-
ლიმე ეთნოსის ეროვნულ-კულტურული ცნობიერების ანალიზი
ხორციელდება სხვა კულტურებთან კონტრასტული შედარების
საფუძველზე. სწორედ, ამან გამოიწვია კონტრასტული შედა-
რების ისეთი მეთოდიკის ფორმირება, როცა ენა და კულტურა
მოიაზრება საზოგადოებრივ ცნობიერებად, რომლის ფუნქციას,
როგორც „საკუთარი თავის“, ასევე „სხვისი“ ასახვა წარმოადგენს
[Балтова, Ефтимова, Липовска,  Петрова, 2003:5].

ისეთი ლინგვისტური მოვლენა, როგორიცაა „მთარგმნელთა
ცრუ მეგობრებად“ წოდებული ენათშორისი ომონიმი, ანუ სხვა-
დასხვა ენაში მსგავსი ფორმით, თუმცა შინაარსობრივად სხვა-
დასხვა მოვლენის აღმნიშვნელი ენობრივი ერთეული, თარგმნის
პროცესში შეიძლება მნიშვნელოვანი შეცდომების გამომწვევი მი
ზეზი გახდეს.

„მთარგმნელთა ცრუ მეგობრები“ საკმაოდ კარგად შესწავლ-
ილი და დაფიქსირებულია  ორენოვანი ლექსიკონების სახით
ინგლისურ, რუსულ და სხვა ენებში.

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ და თურქულ
სივრცეში „მთარგმნელთა ცრუ მეგობრები“ არ არის შესწავლილი.
მაშინ როცა სხვა ენების მსგავსად აქაც მოიძებნება მთარგმნელის
ჩიხში შემყვანელი ენათშორისი ომონიმები, ფონეტიკურ-გრაფი-
კულად მსგავსი სიტყვები, მაგალითად:

თურქების მიერ ქართული ენის შესწავლა-გამოყენებისას,
ამგვარი ტიპის ყველაზე ხშირად დაფიქსირებულ შეცდომას ქარ-
თული ზმნა „ყოფნის“ 1 პირის - „ვარ“ ფორმის თურქული „var“-
ის გაყინულ ფორმასთან არევა წარმოადგენს. ქართული ენის
შემსწავლელ თურქთა, თამამად შეიძლება ითქვას დიდი უმრა-
ვლესობა, ასეთი ტიპის შეცდომას უშვებს: „ის კარგი გოგონა ვარ“,
რადგანაც თურქ მოსაუბრეს, საუბრის დროს, ფორმების მსგავ-
სების საფუძველზე, პირველ რიგში, მეხსიერებაში აღბეჭდილი
მშობლიური „var“-ი უტივტივდება და ძალიან დიდი ხანი
სჭირდება იმის აღქმა-შეგუებას, რომ მის გონებაში საგულდა-
გულოდ ჩაბეჭდილმა „ვარ“-მა, III პირის ნაცვლად, მართალია
სხვა ენაში, მაგრამ მაინც, I პირში გადმოინაცვლა.
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იგივე ტიპის შეცდომას უშვებს თურქული ენის შემსწავ-
ლელი ქართველი, რომელიც თურქულად საუბრისას, რაიმე
საკითხთან დაკავშირებით ვარაუდის გამოთქმის დროს, თურ-
ქულ სიტყვა élbet-ს (ქართული ომონიმი - ალბათ) გამოიყენებს.
აქვე მოგახსენებთ, რომ თურქულ სიტყვა „elbet“-ს შინაარ-
სობრივად, ქართულ „ალბათ“-თან არანაირი კავშირი არ გააჩნია,
უფრო მეტიც, ეს სიტყვები ურთიერთსაპირისპირო მნიშვნე-
ლობებს გამოხატავენ (ალბათ - სავარაუდოდ; elbet, elbette - ეჭვ-
გარეშე, აუცილებლად). მსგავსი შეცდომებს შეუძლია „ალბათ
წამოვალ“-ის ნაცვლად „რასაკვირველია წამოვალ“-ის მსგავსი,
საკმაო მასშტაბის ცვლილება მოგვცეს და მსმენელიც, შესაბა-
მისად გაუგებრობაში შეიყვანოს.

მსგავსი მაგალითებია: მამული (წინაპრებისაგან მიღებული
უძრავ-მოძრავი ქონება და სამშობლოდ აღქმული) და გრაფიკ-
ულ-ფონეტიკურად ძალიან ახლოს მდგარი თურქული სიტყვა -
mamul (ნაკეთობა, პროდუქტი);  მასალა (პროდუქცია, შემადგენ-
ელი ნაწილი, დოკუმენტაცია) - masal (ზღაპარი, იგავი) და მრა-
ვალი მისთ.

როგორც ვხედავთ, ქართულ-თურქული ენათშორისი ომონ-
იმების ეს მცირე ჩამონათვალი, ცხადყოფს ლექსიკოგრაფთა მიერ
ქართულ-თურქულ „მთარგმნელთა ცრუ მეგობრების“ სალექსი-
კონო ნაშრომების შედგენის აუცილებლობას, რადგან მსგავსი
ლექსიკონის არსებობა, ზემოხსენებული მაგალითების მსგავსი
ლინგვოეთნიკური შეცდომების მინიმუმამდე დაყვანისა და ენის
მომხმარებელთათვის სერიოზული დახმარების შესაძლებლობას
იძლევა.
დასკვნა

როგორც უკვე მრავალჯერ აღვნიშნეთ, ენის შესწავლა და
თარგმანის განხორციელება ენის მხოლოდ ლინგვისტურ აღწე-
რა-დაუფლებას არ ითვალისწინებს. სრულყოფილი თარგმანის
განხორციელება კონკრეტული ენის კონცეპტუალური სამყა-
როს დეკოდირების შემთხვევაშია შესაძლებელი. ზემოხსენებ-
ული ლექსიკონები, რომლებიც დაწვრილებით გვიამბობენ ენო-
ბრივი საზოგადოების რელიგიურ და კულტურულ ტრადიციე-
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ბზე, ქვეყნის სახელმწიფო და სოციალურ წყობაზე, ეროვნულ
თავისებურებებზე; ლექსიკონები, რომლებიც საკვლევი ერების
ცნობიერებაში შეღწევისა და მათი ასოციაციური წარმოდგენების
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Zeinab Akhvlediani
Specialized dictionaries and Georgian-Turkish lexicography

Abstract
The history of lexical works dates back to ancient times, which led to the

accumulation of immense experience and content-structural refinement
changes.

Dictionaries appeared in the second half of the 20th century  describing
cultural backgrounds beyond language in addition to describing and
comparing language systems with the purpose of appropriate, relevant
translation.

Sharing of the nation's cultural achievements is done through translation.
The function of translator,  translating the text into the language of the
recipient  is only effective through revealing cultural painting, which links the
spiritual world together: it aims to  reveal  cultural traditions and values.
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Анна Тениешвили
«Английский язык для специальных целей как основа
профессиональной коммуникации специалистов соответственных
отраслей»

Аннотация
Английский язык, ставший международным языком для

общения специалистов из разных отраслей, является
приоритетным для изучения во многих странах. Поэтому когда
речь идёт о языке той или иной отрасли, чаще всего
подразумевается именно английский язык. Во второй половине
20-ого века появился термин «английский язык для специальных
целей» (English for Specific Purposes), ставший отдельным
направлением в лингвистике.

Английский язык, в особенности английский для специ-
альных целей, имеет огромное значение для успешного
осуществления межкультурной коммуникации, фактора игра-
ющую особую роль в морской и любой другой профессиональной
отрасли. Чаще всего целью изучения английского для
специальных целей является успешное осуществление деловой
коммуникации в соответственной отрасли.

Основой любого вида английского для специальных целей
является английский язык для общих целей (Englishfor General
Purposes/General English) т.н. международный стандарт англий-
ского языка, овладение которым очень важно для освоения языка
для той или иной отрасли. Для осуществления эффективной
коммуникации в профессиональной сфере в будущем студенты
должны получить серьёзную основу английского языка в виде
английского языка для общих целей.

Целью данной статьи является показать, как английский для
специальных целей может стать основой профессиональной
коммуникации специалистов соответственных отраслей, и как
правильное распределение приоритетов во время обучения
английскому для специальных целей влияет на эффективность
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полученных результатов и на формирование совершенных
специалистов различных отраслей.

Ключевые слова: английский для специальных целей, английский
для общих целей/ международный стандарт английского языка,
морской английский, терминология, профессиональная комму-
никация, межкультурная коммуникация, уважение к культуре и
традициям других народов.
Вступление

Английский язык, ставший международным языком для
общения специалистов различных отраслей, является приори-
тетным для изучения во многих странах. Поэтому, когда речь идёт
о языке той или иной отрасли, чаще всего подразумевается именно
английский язык. Во второй половине 20-ого века появился
термин «английский для специальных целей» (English for Specific
Purposes), ставший отдельным направлением в лингвистике.
Сейчас это направление имеет как практическую, так и
теоретическую основу, многие учёные посвящают научные труды
исследованию этой сферы лингвистики (Хатчинсон, Уотерс,
Притчард и др.). Интересным наблюдением является то, что часто
английский для специальных целей характеризуют как  подход,
нежели как продукт (Хатчинсон и Уотерс) [4].

Целью данной статьи является показать, как английский для
специальных целей может стать основой профессиональной
коммуникации специалистов соответственных отраслей, и как
правильное распределение приоритетов во время обучения
английскому для специальных целей влияет на эффективность
полученных результатов и на формирование совершенных
специалистов различных отраслей.
Основная часть

Английский язык, в особенности английский язык для
специальных целей, имеет огромное значение для успешного
осуществления межкультурной коммуникации - фактора
играющую особую роль в морской и любой другой професси-
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ональной отрасли. Чаще всего целью изучения английского языка
для специальных целей является успешное осуществление
деловой коммуникации в соответственной отрасли. Так, например,
морской английский можно смело назвать видом английского для
специальных целей, который полностью ориентирован на
осуществление коммуникации между моряками. Обусловлено это,
прежде всего тем, что с середины 80-х годов 20-ого века по
решению специального представительства ООН - международной
морской организации, английский язык стал официальным
языком для общения в морской отрасли и укрепил свой статус т.к.
в современной морской отрасли наблюдается тенденция к
увеличению многонациональных экипажей. Будучи неотъе-
млемой частью английского для специальных целей морской
английский имеет огромное значение в морской отрасли. Тем не
менее, он является предметом изучения такой науки как
Лингвистика. Английский язык для специальных целей можно
рассматривать как точку пересечения лингвистики и
определённой технической сферы.

Каосар в своей статье “The ESPT eacher: Issues, Tasksand
Challenges” отмечает: «Английский язык для специальных целей –
это английский для профессии, а не профессия на английском
языке». Это скорее подготовка по английскому языку для
определённой профессии [5, c.9]. Для успешного построения и
преподавания курса английского языка для специальных целей
необходимо чтобы перед началом занятий преподаватель и
студенты ответили на два основных вопроса: Является ли
английский язык для специальных целей проверкой знания языка
с точки зрения специальности или же это проверка знания
специальности на английском языке? Достигнув консенсуса в
данном вопросе и установив, что английский для специальных
отраслей это проверка знания специальности на английском языке
можно приступать к немедленному изучению того или иного
специального курса английского языка.
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Основой любого вида английского для специальных целей
является английский язык для общих целей, овладение которым
очень важно для освоения языка для той или иной отрасли. Для
осуществления эффективной коммуникации в профессиональной
сфере в будущем студенты должны получить серьёзную основу
английского языка в виде английского языка для общих целей.
Подавляющее большинство катастроф на море обусловлено
человеческим фактором и языковым барьером. Одной из причин
этого является преподавание морского английского студентам, не
имеющим достаточную предварительную базу в виде английского
языка для общих целей, что является тормозом в освоении языка
для специальной отрасли и влечёт за собой пробелы в  языковой
компетенции учащихся. Поэтому, наряду с морским англий-
ским/английским для специальной цели необходимо преподавать
английский для общих целей на должном уровне. Чем лучше у
студентов знания английского для общих целей, тем легче они
смогут освоить язык для специальной отрасли.

Язык для общих целей должен преподаваться студентам на
начальной стадии обучения, до того как они получат базовые
знания по своей специальности, необходимые для успешного
освоения языка для специальной отрасли. Язык для специальных
целей включает в себя большое количество специфической
информации, которая будет усваиваться студентами лучше, если у
них уже будут фоновые знания в соответственной технической
отрасли и определённый уровень английского для общих целей.

В течение долгого времени считалось, что будущим морякам,
а также студентам изучающим другие виды английского для
специальных целей необходимо иметь ограниченные знания
английского языка, имеющие непосредственное отношение только
к той или иной специальной отрасли. Необходимо изменить этот
подход и осознать значимость английского языка в современном
мире для всех сфер человеческой деятельности. Поэтому
необходимо развивать мотивацию у студентов, чтобы повысить их
интерес к изучению английского языка в целях приобретения
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серьёзной базы в виде английского для общих целей для
успешного освоения английского для специальных целей в
будущем.

Тексты на морскую тематику, как и все технические тексты,
имеют информационный характер, т.к. их основной целью
является передать информацию читателю, как с лингвистической,
так и с технической точки зрения. Поэтому составители таких
текстов, как правило, в первую очередь думают о содержании и
основной идее, т.к. они не имеют право упростить текст, ввиду
необходимости передачи основной идеи на должном уровне. Это
один из аргументов, доказывающих, что студенты, изучающие
английский для специальных целей, должны также иметь
определённый уровень знаний общего английского языка. Это
необходимо для того, чтобы студенты имели возможность, читая
технические тексты, концентрировать своё внимание на техн-
ических терминах, а не на структуре предложений, т.к. все
грамматические, лексические и стилистические аспекты должны
быть им уже хорошо знакомы и понятны.

Немаловажную роль в успешном освоении английского для
специальных целей играет отношение студентов к процессу
изучения специального курса языка. Эффективное преподавание
английского языка для специальных целей, возможно, только тем
студентам, которые имеют мотивацию для его изучения.
Настоящая мотивация для изучения английского для специальных
отраслей может быть развита только у студентов с хорошим
знанием общего английского, т.к. они более заинтересованы в
изучении языка, и поэтому овладевают навыками английского для
специальных целей быстрее и эффективнее.

Такой вопрос как лексические средства является
доминантным при изучении иностранного языка на любом уровне
и в любом аспекте. Все специальные тексты основаны на законах
общего английского языка, имея такую отличительную черту как
специфическая техническая лексика, а также сложная техническая
идея, которую они должны передать. Конечно такие тексты будут
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более понятны студентам, знание общего английского у которых
находится на уровне эквивалентном уровню В2 или С1 (средний и
продвинутый уровни), т.к. в этом случае, ввиду хорошего знания
грамматики и основ языка, студенты будут концентрировать своё
внимание только на изучении незнакомой им терминологии, и
таким образом смысл им будет полностью понятен. Процесс
овладения специальной лексикой можно сравнить с процессом
формирования преподавателя английского языка для специальных
отраслей. В большинстве случаев такие преподаватели являются
специалистами английского языка и литературы, которые
постепенно овладевают терминологией и спецификой той или
иной отрасли.

Если мы сравним студентов, изучающих английский для
специальных целей по такому параметру как предварительный
уровень знания общего английского, можно увидеть, что студенты
с более высоким уровнем английского языка легче овладевают
специальным курсом английского, относящегося к той или иной
отрасли. Английский для специальных целей создавался для
студентов со средним или продвинутым уровнем общего
английского (Дадли-Эванс) [2]. Средний уровень общего
английского является предварительным условием для
эффективного овладения английским для специальных отраслей.
«Помимо знания общего английского важным условием также
является развитие социально-культурных аспектов у учащихся»
(Борис Притчард) [8].

Как известно, целью изучения иностранного языка является
осуществление коммуникации. Морской английский,  главным
образом, ориентирован на осуществление коммуникации, и
поэтому знание английского языка подразумевает овладение
четырьмя языковыми навыками: чтение, восприятие на слух,
разговорная речь, письмо. Для морской отрасли особенно
актуально овладение такими навыками как чтение, восприятие на
слух, разговорная речь. Если говорить о навыках, с точки зрения
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их значимости для отрасли, первой будет указана разговорная
речь, затем восприятие речи на слух, затем чтение и письмо.

Несмотря на то, что морской английский является одним из
видов английского для специальных целей, ввиду его ориентации
на коммуникацию, его отличительной особенностью является то,
что приоритетными в нём являются такие навыки как: разговорная
речь и восприятие на слух. В то время как чтение и письмо имеют
особое значение для всех других видов английского для специ-
альных целей, особенно для тех, которые ориентированы на
научную деятельность.

Любой язык является частью культуры. Люди, овладевшие
иностранным языком, обычно приближаются к культуре этого
языка. Овладение английским для общих целей – это  средство
преодоления культурных барьеров. Язык – это часть культуры
любой нации, знание английского языка поможет лучше понять
культуру данной страны. Когда изучающие иностранный язык
глубже познают сам язык не только с лингвистической, но и с
культурной точки зрения, разные формы коммуникации, включая
язык тела, средства невербального общения становятся им более
знакомыми. Так, например, в морской отрасли в условиях работы в
многонациональных экипажах, такие знания облегчают общение
между моряками из разных стран, таким образом, обеспечивая
безопасность и сокращая факторы риска. Знание английского
языка и уважение к культуре и традициям другого народа будут
способствовать коммуникации, которая в свою очередь поможет
установлению хороших отношений и создаст благоприятную
рабочую атмосферу, что, в свою очередь, будет способствовать
высокой продуктивности.

«Терминология является средством коммуникации в
специальном языке» (Сандра Томиак) [10], и, как известно,
терминология – это главная отличительная особенность англ-
ийского языка для специальных целей. Английский язык для
общих целей – это средство достижения взаимного понимания и
уважения к культуре и традициям другого народа. Английский
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язык для специальных целей – это основа для сотрудничества
между специалистами из разных стран, а также средство
получения новой информации из той или иной отрасли в
основном с помощью интернета. Только комбинация английского
для общих целей и английского для специальных целей может
стать серьёзной основой для работы будущих специалистов,
облегчит их общение с коллегами из разных стран и сократит
фактор риска, который чаще всего зависит от эффективности
коммуникации, как это имеет место в морской отрасли. По
словамАхмади А.  в статье “Barriersto Englishfor Specific Purposes
Learningamong Iranian University Students”: «английский язык
является наиважнейшим средством для овладения современными
мировыми научными ресурсами, таким образом, главной целью
специального английского языка является помочь студентам в
подготовке и изучении методов работы с этими ресурсами»
[1,c.794].

XXI век, развитие и распространение интернета, большая
часть ресурсов которого предложена на английском языке,
является одним из факторов, который способствовал укреплению
позиций английского языка как основного иностранного языка
для специальных целей, а также формированию данного
направления в качестве отдельного направления в лингвистике.

Курс английского языка для специальных целей может быть
подразделён на: общий курс и специальный курс. В морском
английском также имеются два ответвления: общий морской
английский и различные курсы специального морского англ-
ийского, специфика которых зависит от той или иной
специальности, например: английский язык для судоводителей,
английский язык для судомехаников, английский язык для
судовых инженеров-электриков, английский язык для судовых
радиоинженеров и т.д. Таким образом, студенты получат знания
терминологии отрасли в  целом, а затем будут иметь возможность
сконцентрироваться на узкоспециальной терминологии. Такой
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подход расширит и улучшит качество изучения английского языка
для специальных целей.

Как уже было сказано выше, одной из наиболее важных задач
преподавания английского для специальных целей является
развитие коммуникационных навыков на английском языке,
чтобы будущие технические специалисты смогли вести диалог с
коллегами. В случае надобности, они также должны иметь
возможность работы с технической документацией на английском
языке, а также и с интернет ресурсами.

По словам Тао Дж. в статье “Identity Constructionsof ESPT
eachersina Chinese University”: «Все участники курса английского
для специальных отраслей верят, что весь преподаваемый ими
материал поможет развитию и продвижению карьеры студентов и,
таким образом, будет способствовать социально-экономическому
развитию» [9,c.9].

Бриджер, цитируемыйМакдоноу, выделяет 4 типа знаний,
предлагаемых в курсе английского языка для специальных
отраслей:

1. Общий курс языка
2. Специальный курс языка
3. Общие навыки коммуникации
4. Профессиональные навыки коммуникации [6, c. 472]

Студенты, изучающие курсы английского языка для
специальных целей также как и студенты, изучающие курс
английского языка для общих целей должны, в той или иной
степени, овладеть всеми четырьмя языковыми навыками: чтение,
разговорная речь, восприятие на слух и письмо.

Цель любого студента, изучающего курс английского языка
для специальных целей – достичь понимания технического текста
и овладеть навыками профессиональной коммуникации на
английском языке. Технический текст, как и любой специальный
текст, требует 100% понимания т.к. такие тексты обычно
характеризуются высокой лексической (семантической) «плотн-
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остью». Для этого необходимо, чтобы студенты достигли высокого
уровня знания английского языка и имели хорошие знания по
своей специальности. Следовательно, внедрение английского
языка для специальных целей на более позднем этапе подготовки
специалистов будет более эффективным т.к. студенты смогут
внести весомый вклад в лекции на основе своих професси-
ональных знаний.

Важную роль в эффективности курса английского для специ-
альных целей играют учебные материалы. Учебники английского
языка для специальных целей отличаются по следующим
параметрам: способу передачи специальной информации и уров-
ню общего английского, который они требуют от студентов. Все
такие учебники, как правило, предлагают адаптированные тексты,
но целью этих учебников является подготовка студентов для
работы с оригинальными техническими текстами и интернет
ресурсами.

В профессиональной деятельности, специалисты, имеющие
базовые знания английского языка для специальной цели, могут
самостоятельно углублять свои знания и совершенствовать свои
навыки коммуникации.

Как уже было упомянуто выше, существенным фактором,
влияющим на результаты преподавания курса английского языка
для специальных целей, является мотивация студентов.
Мотивация студентов, изучающих английский язык для
специальных целей,  может быть обусловлена тремя факторами:

1) Интерес студентов к специальным предметам;
2) Хорошее знание общего английского язык, что облегчает
овладение курсом английского языка для специальной
отрасли, т.к. студенты должны концентрировать своё
внимание главным образом только на терминологии;
3) Понимание важности английского языка для специальной
отрасли для успешной работы и успешной профессиональной
деятельности  студентов  в  будущем.
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Общий курс технического английского, включающий в себя
все технические вопросы, мог бы стать прекрасным основанием
для освоения специального курса английского языка, имеющего
непосредственное отношение к будущей специальности студе-
нтов. Так, например, в качестве учебника по общему курсу
технического английского языка мы хотели бы привести
CambridgeProfessionalEnglishinUseforEngineering, содержание, ко-
торого включает в себя темы, относящиеся к различным технич-
еским отраслям:

Дизайн/проектирование
Измерения
Материалы и технологии
Производство и монтаж
Жидкости
Механизмы
Электричество

Таким образом, курс английского языка для специальных
целей (например, для технических специальностей) должен
состоять из курса общего технического английского и специ-
ализированного технического английского, предлагающего
вниманию студентов специальные тексты и узкоспециальную
терминологию. Лексические средства и терминология являются
основным предметом преподавания в учебных материалах курса
английского языка для специальных целей. Поэтому, данный
вопрос заслуживает особого внимания при рассмотрении таких
материалов. Так, по мнению Гоциридзе Р. термины могут подра-
зделяться на следующие группы:

1) Разговорные лексические средства, которые встречаются в
специальной литературе, но не представляют собой
терминологию: toboil, oil, test;
2) Общая научная терминология, встречающаяся в любой
отрасли: structure, dynamic, forecasting
3) Общая техническая терминология, встречающаяся во всех
сферах инженерного дела: fuel, engine, electricity
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4) Узкоспециальнаятерминология: machine building, lathe,
sliding washer, grip [3, c.51].

Исходя из этой классификации, первые три класса терминов
могут быть изучены в курсе общего технического английского, а в
рамках изучения специального курса технического английского
будет преподаваться узкоспециальная терминология. Естественно,
что в учебных материалах такого рода студенты будут встречать и
вышеупомянутые первые  три класса терминологии.

Таким образом, такие факторы как, английский язык для
общих целей, знание специальности на родном языке, мотивация
студентов, деление курса английского языка для специальных
целей на общий и узкоспециальный курсы, играют ключевую роль
в становлении совершенных специалистов той или иной отрасли.
Все эти факторы являются залогом осуществления професси-
ональной коммуникаций на иностранном языке.

Выводы
Английский язык для специальных целей является важной

основой для эффективной коммуникации между специалистами
из разных стран, а также для работы с различными
информационными ресурсами, включая интернет ресурсы.

В свою очередь английский для общих целей является
основанием для освоения специального курса английского языка
для той или иной отрасли и гарантирует качество обучения.
Кроме того, он приближает учащихся к культуре изучаемого
языка, таким образом, формируя в них уважение к культуре и
традициям другого народа, тем самым способствуя межкульт-
урной коммуникации.

Хорошее знание английского для общих целей наряду с
интересом к будущей профессии – это те факторы, которые
способны увеличить мотивацию студентов к изучению
английского языка для специальных целей.
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Курс английского для специальных целей может состоять из
двух частей: курс общего технического английского и курс
специального технического английского. В любой отрасли
ключевую роль играет лексика и терминология. В первой части
будут в основном использоваться разговорные лексические
средства, которые встречаются в специальной литературе, но не
представляют собой терминологию, общая научная терминология,
встречающаяся в любой отрасли, общая техническая терми-
нология, встречающаяся во всех сферах инженерного дела. Во
второй части курса помимо вышеперечисленных типов терм-
инологии будет также встречаться узкоспециальная терминол-
огия.

Английский язык для специальных целей имеет такое же
значение в становлении высококвалифицированных специали-
стов, как и специальные предметы. Данный курс должен рассм-
атриваться как важное звено в процессе формирования будущих
специалистов различных отраслей.
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English for Specific Purposes (ESP) as a Basis for Professional
Communication between Specialists of Corresponding Fields

Abstract
English has acquired the status of the language of communication

of specialists of different fields and it is the language of priority to be
learnt in most of the countries. Therefore when the Language for
Specific Purposes is mentioned in majority of cases English for Specific
Purposes is meant. The term “English for Specific Purposes” appeared
in the second half of XX century.

The English Language and English for Specific Purposes in
particular are very important especially for intercultural comm.-
unication - the issue of significant importance for maritime industry
and any other professional field. Generally, acquisition of English for
Specific Purposes is aimed at successful business communication in
specific fields.

English for General Purposes or General English is a basis for any
branch of English for Specific Purposes and it is very important for
future specialists to acquire any ESP course on the proper level. In
order to be able to implement effective communication in the
professional field in the future, students should have good basis for it
and English for General Purposes can be considered to be such a basis.



161

The aim of the present article is to demonstrate how English for
Specific Purposes can become the basis for professional
communication of the specialists of specific fields and how correct
prioritizing during teaching of ESP courses influences efficiency of the
received results and formation of specialists of different fields.
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რეცენზია
REVIEW

რეცენზია ემზარ მაკარაძის ნაშრომზე - თურქეთის ისტორია
1918-2018 წლებში (სალექციო ჩანაწერები). გამომცემლობა
უნივერსალი, თბილისი, 2019.

საქართველოს ისტორიიდან და დღევანდელი ვითარებიდან
გამომდინარე, ჩვენი მეზობლისა და სტრა-
ტეგიული პარტნიორის - თურქეთის უახლ-
ესი ისტორიისა და დღევანდელი მდგომარ-
ეობის სათანადო ცოდნა გამორჩეული მნი-
შვნელობის მატარებელია. ამ მხრივ მეტად
მცირეა ნაშრომები, რომლებიც სახელმძღ-
ვანელოდ გამოდგება საქართველოს უმა-
ღლეს სასწავლებლებში აღნიშნულ სკითხე-
ბზე კურსების სასწავლებლად. პროფ. ემზარ

მაკარაძის ნაშრომი კი უდავოდ მნიშვნელოვანი შენაძენია და
ავსებს ზემოაღნიშნულ სიცარიელეს.

წიგნი ცამეტი თავისგან შედგება. თითოეულ თავს თან ერთ-
ვის დავალებები სტუდენტებისთვის და გამოყენებული ლიტე-
რატურის სია. ნაშრომის ბოლოს წარმოდგენილია საკვანძო მოვ-
ლენათა ქრონოლოგია და ცნობილი თურქი პოლიტიკოსების
ბიოგრაფიები.

ნაშრომში დაწვრილებითაა აღწერილი ის ვითარება, რომე-
ლიც შეიქმნა უკვე დაშლილ ოსმალეთის იმპერიაში პირველი
მსოფლიო ომის შემდეგ და თურქეთის რესპუბლიკის ჩამოყა-
ლიბების პროცესი, ბრძოლა საერთაშორისო აღიარებისთვის.
ავტორი დიდ ყურადღებას აქცევს ქემალიზმის პრინციპების
ანალიზს, წარმოაჩენს ქემალ ათათურქის როლს თანამედროვე
თურქეთის რესპუბლიკის შექმნაში. დაწვრილებითაა განხილ-
ული თურქეთის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების თავისე-
ბურებები ომთაშორის პერიოდში და ამავე ხანებში თურქეთის
საგარეო ურთიერთობები. გაანალიზებულია ვითარება თურქე-
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თში მეორე მსოფლიო ომის დროს. ვრცლად არის შესწავლილი
თურქეთში არსებული მდგომარეობა ომის შემდეგ; გამოკვეთ-
ილია თურქეთის საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის არჩევა-
ნის განმაპირობებელი ფაქტორები, ტრუმენის დოქტრინისა და
მარშალის გეგმის მნიშვნელობა ქვეყნისთვის. განხილულია ასევე
თურქული მრავალპარტიულობის სპეციფიკა; ქვეყნის დემოკ-
რატიული განვითარების წინაშე არსებული გამოწვევები; შიდაპ-
ოლიტიკური სიტუაციის გამწვავების მიზეზები და შედეგები.
ყურადღება გამახვილებულია სამხედრო გადატრიალებების
მიზეზებსა და სპეციფიკურ ხასიათზე. ვრცლად არის შესწა-
ვლილი თურქეთის რესპუბლიკის მეორე კონსტიტუცია, გაანა-
ლიზებულია კონსტიტუციაში შემდგომ შეტანილი ცვლილებები.
დიდი ყურადღება ექცევა თურგუთ ოზალის მმართველობის
პერიოდში განხორციელებული რეფორმების შედეგების კვლ-
ევას. ავტორი ასევე ეხება ფეთჰულაჰ გიულენისა და მისი
მოძრაობის როლს თანამედროვე თურქეთის ისტორიაში. შემდეგ
შესწავლილია „სამართლიანობისა და განვითარების“ პარტიისა
და მისი ლიდერის, რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მმართველობის
დროს განხორციელებული ცვლილებები ქვეყნის როგორც საშ-
ინაო, ისე საგარეო პოლიტიკაში. წარმოჩენილია ის პრობლემები,
რომლებიც დღეს არსებობს თურქეთისა და დასავლეთის ურ-
თიერთობებში. ავტორი ბოლო თავს უძღვნის თანამედროვე
ეტაპზე თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების დინამიკის
შესწავლას.

საერთო ჯამში, ნაშრომი, მაღალ აკადემიურ დონეზეა შესრ-
ულებული, რომელსაც ავტორი თავმდაბლურად უწოდებს „სალ-
ექციო ჩანაწერებს“, როგორც აღინიშნა უდავოდ ფასეული შენა-
ძენია სტუდენტებისთვის, სპეციალისტებისთვის და დაინტერ-
ესებული მკითხველისთვის.

პროფესორი გიორგი სანიკიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის
ინსტიტუტის დირექტორი
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რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით
ანდღულაძის  ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქარ-
თველოში“. გამომცემლობა ბათუმის სახელმწიფო უნივ-
ერსიტეტი, ბათუმი, 2019.

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიაში განსაკუთ-
რებული ადგილი უჭირავს ჩაის კულტ-
ურისა და ციტრუსების გავრცელების ისტ-
ორიას. საქართველოს ამ რეგიონისათვის
დამახასიათებელი ბუნებრივი ჰავისა და
ადგილმდებარეობის გამო აქ გავრცელდა
სწორედ ეს სასოფლო-სამეურნეო კულტუ-
რები. რომლის შემოტანის, დამკვიდრებისა
და გავრცელების საქმეში უდიდესი როლი
ითამაშა ცნობილმა რუსმა ვაჭარმა კონს-
ტანტინე პოპოვმა და ჩაქვის საუფლისწ-

ულო მამულის ხელმძღვანელობამ. კ. პოპოვმა   ჩინეთიდან ბათ-
უმში ჩამოიყვანა ცნობილი ჩაის კულტურის სპეციალისტი ლაო
ჯონჯაუ. სწორედ მას მიანდეს ამ კუთხეში ჩაის კულტურის
გაშენება. რომელმაც გაამართლა იმედები და უმოკლეს ხანში აქ
ისეთი ჩაის კულტურა გააშენა, რომელსაც ბადალი არ ჰყავდა
მთელ საქართველოში და უფრო მეტიც, ის კონკურენციას
უწევდა მსოფლიოში სახელგანთქმულ ინდურ და თვით ჩინურ
ჩაისაც.

სწორედ ლაო ჯონჯაუს საქართველოში მოღვაწეობას ეძღ-
ვნება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორების ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილისა და
მაგისტრანტ დავით ანდღულაძის მონოგრაფია - „ლაო ჯონჯაუს
მოღვაწეობა საქართველოში“. ნაშრომი შესრულდა ჩინეთის
რესპუბლიკის საელჩოსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტა-
მენტის ერთობლივი სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში.

შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ლაო ჯონჯაუზე შესრუ-
ლებული უაღრესად საინტერესო გამოკვლევა. ავტორებმა დიდი
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მუშაობა გასწიეს, სიღრმისეულად შეისწავლეს აჭარის, ქუთა-
ისისა და თბილისის ცენტრალურ არქივებში დაცული მასალები,
გაეცნენ სამეცნიერო ლიტერატურას, პრესას და მემუარებს,
დაამუშავეს ლაოს შესახებ სხვადასხვა პიროვნებებში გაბნეული
მასალები და ერთად მოუყარეს მას თავი. არაერთხელ ესტუმრნენ
ლაოს შვილიშვილს, ლიოუ ყანდარელ-კუენგვემს და მისგან
საინტერესო ინფორმაციები მიიღეს, გამოიყენეს უამრავი ფოტ-
ომასალა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და საზოგადოებას
მიაწოდეს საინტერესო ნაშრომი ამ უაღრესად საინტერესო
საზოგადო მოღვაწის აჭარაში საქმიანობის შესახებ.

ნაშრომში უამრავი საარქივო მასალებისა  და ლიტერატურის
გამოყენებით შესწავლილია ბათუმის ოლქში დაარსებული საუ-
ფლისწულო მამულები, განსაკუთრებით განხილულია ჩაქვის
საუფლისწულო მამულის დაარსება და იქ მიმდინარე პრო-
ცესები, ასევე დიდი ყურადღებაა დათმობილი ჩინეთის როლზე
საქართველოში ჩაის კუტურის განვითარების საქმეში და საქა-
რთველოში ჩაის შემოტანისა და დანერგვის ისტორიაზე, ნაშ-
რომში შესწავლილია ლაო ჯონჯაუს უაღრესად საინტერესო
ბიოგრაფია, მისი მეცნიერული კვლევები, მოტანილია ციტატები
ბათუმში მოღვაწე ცნობილი პიროვნების, ბათუმის ბოტანიკური
ბაღის დამაარსებლისა და დირექტორის ანდრია კრასნოვის
შეხედულებაზე ლაოს შესახებ, აღწერილია ლაო ჯონჯაუს ტრად-
იციებზე და გატაცებებზე, ავტორთა სასახელოდ უნდა ითქვას,
რომ მათ პირველად გააცნეს საზოგადოებას ლაო ჯონჯაუს
შვილები, დაახასიათეს ისინი და ისაუბრეს იმ სასწავლებლებზე
სადაც ლაოს შვილებმა მიიღეს განათლება.

ნაშრომში ავტორებმა წარმოაჩინეს ლაო ჯონჯაუს ქართველი
რძალის ნონა თუშმალიშვილის და ლაოს შვილიშვილის, ქართ-
ველების ჩინელი რძალის ლიოუ ყანდარელ-კუანგვემის მოღვა-
წეობა, შემოიტანეს ბევრი საყურადღებო მასალა ამ პიროვნებების
საქმიანობის შესახებ.

ნაშრომში ჩანს ავტორების პოზიცია ჩაქვში ლაო ჯონჯაუს
მუზეუმის დაარსების შესახებ. ავტორთა აზრით ეს ძალიან მნიშ-
ვნელოვანია და თუ გაიხსნება ლაო ჯონჯაუს მუზეუმი, ის გახ-
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დება ორი ქვეყნის ურთიერთობაში კიდევ ერთი მტკიცე მეგო-
ბრობის ხიდი, რომელიც იმავდროულად ხელს შეუწყობს
აღნისნულ კუთხეში ტურისზმის განვითარებას.

ნაშრომში ასევე საუბარია ლაოს ბათუმის ოლქში მოღვაწე-
ობის შესახებ და იმ დამსახურებაზე, რომელიც მას მიუძღვოდა
ჩაის კულტურის განვითარებაში. ნახსენებია სალიბაურისა და
ჩაქვის ჩაის ფაბრიკებზე, სადაც ის დირექტორად მუშაობდა,
მომუშავე პერსონალზე, ფაბრიკებში გამოშვებულ ჩაის ნაწარმზე
და იმ საერთაშორისო გამოფენებზე, წარმატებებზე, რომლებიც
მის მიერ გამოშვებულ ჩაის ნაწარმს ხვდა წილად. ბოლოს უდი-
დესი სინანულია გამოთქმული ბათუმიდან ჩინეთში დაბრ-
უნებაზე, რადგანაც მან საქართველოში ჩაის კულტურის განვი-
თარებასა და აყვავებას დიდი ძალისხმევა შეალია.

ნაშრომი უდავოდ მაღალ აკადემიურ დონეზეა შესრულე-
ბული და იგი დიდი შენაძენია ამ საკითხით დაინტერესებული
მკვლევარებისა და საზოგადოების ფართო წრისათვის.

ასოც.პროფესორი ჯემალ კარალიძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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იუბილე
JUBİLEE

ნოდარ ბარამიძე - 90
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ღვაწლმოსილ პედაგოგსა და მეცნიერს,
ისტორიკოს ნოდარ ბარამიძეს, დაბადე-
ბიდან 90 ხოლო პედაგოგიური საქმიან-
ობის 65 წელი შეუსრულდა.

ბატონი ნოდარი გურიაში კარგად
ცნობილი სახალხო მასწავლებლის ანტ-
ონ ბარამიძის შვილია, რომელიც პირვ-
ელ მსოფლიო ომში იბრძოდა, ტყვედ
ჩავარდა, დემობილიზაციის შემდეგ კი

გურიაში დაბრუნდა და ჯერ კონჭკათში, პაპავების გახსნილ
სკოლაში დაიწყო მასწავლებლობა, შემდეგ შემოქმედის №2
საშუალო სკოლაში დანიშნეს სასწავლებლის გამგედ.

ასეთ ოჯახში მოევლინა ქვეყნიერებას 1930 წლის 7 იანვარს
ნოდარ ბარამიძე და იმთავითვე დაებედა, რომ მამის კვალზე
უნდა ევლო მთელი ცხოვრება.

საიუბილეო წერილები ბიოგრაფიული ელემენტების გარეშე
წარმოუდგენელია. ტრადიციას ვერც აქ დავარღვევთ და მკით-
ხველს ზოგად შტრიხებში გავაცნობთ ნოდარ ბარამიძის საინტე-
რესო ცხოვრების ზოგიერთ დეტალს.

1949 წელს იგი სტუდენტი გახდა. თავიდან მან თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა, შემდეგ განათლების სამი-
ნისტრომ გადაანაწილა და სწავლა ბათუმის პედაგოგიურ ინსტი-
ტუტში ისტორიის ფაკულტეტზე გააგრძელა,  სადაც მაშინ არაე-
რთი საქვეყნოდ აღიარებული მეცნიერი კითხულობდა ლექც-
იებს, მათ შორის: სიმონ ყაუხჩიშვილი, მამია დუმბაძე, პანტელ-
ეიმონ ბერაძე, ნიკო ჭეიშვილი და ა. შ.  მათ გაუღვივეს ცოდნას
მოწყურებულ ყმაწვილს მეცნიერული კვლევის ინტერესი, რამაც
საბოლოოდ განსაზღვრა კიდეც მისი ცხოვრების გეზი.
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1954 წელს, კურსის დასრულების შემდეგ ნოდარ ბარამიძემ
ბათუმის სახელმწიფო პედინსტიტუტში დაიწყო მუშაობა, ჯერ
პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის, შემდეგ დაწყებითი განათლების
პედაგოგიკა-მეთოდიკის და ბოლოს მსოფლიო ისტორიის კათე-
დრაზე.

დღეს სამეცნიერო მოღვაწეობის დაწყებიდან 65 წლის შემ-
დეგ, მკვლევარს შეუძლია, ვალმოხდილი ადამიანის უპრეტენ-
ზიო კმაყოფილებით შეაფასოს საკუთარი მონაგარი.

მონაგარი კი, არც რაოდენობრივი, არც შინაარსობრივი თვა-
ლსაზრისით არ განეკუთვნება მოკრძალებულთა კატეგორიას.
თავად განსაჯეთ, ათზე მეტი სამეცნიერო გამოკვლევა, ასზე მეტი
სტატია, რეცენზია და წერილი. თვითონ რომ ჰკითხოთ, გამო-
რჩევა გაუჭირდება, კოლეგა ისტორიკოსები კი განსაკუთრებით
გამოყოფენ ისეთ ნაშრომებს, როგორებიცაა: ,,სახალხო განათლ-
ების ისტორიიდან გურიაში“, „გურიის გლეხთა სოციალურ-ეკო-
ნომიკური მდგომარეობა და რევოლუციური მოძრაობა 1900-1921
წლებში“. „სამოქალაქო ომის გმირი ნესტორ კალანდარიშვილი“
და  ა. შ.

თავის დროზე ნოდარ ბარამიძემ საყურადღებო რეცენზიები
გამოაქვეყნა ვ. სიხარულიძის, პ. ცქვიტარიას, დ. დიასამიძის, ალ.
გობრონიძის, ლ. შარაშენიძის და სხვა ცნობილ მკვლევართა
ნაშრომებზე. მის კალამს, პროფ. აბელ სურგულაძესთან თანაავტ-
ორობით, ეკუთვნის საინტერესო სტატიები აკად. ნ. ბერძენი-
შვილის, მამია დუმბაძისა და კუკური ლილუაშვილის მეცნიერ-
ული მემკვიდრეობის შესახებ.

ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ადამიანი, რომელიც ცხოვრებას
ძირითადად ახალგაზრდების გარემოცვაში ატარებს გვიან ბერ-
დება და ჭარმაგობაშიც ინარჩუნებს ჭაბუკურ მუხტს. ალბათ, ამი-
ტომაც შეინარჩუნა ნოდარ ბარამიძემ ახალგაზრდული მუხტი და
მისი შემხედვარე, ძნელად დაიჯერებთ, რომ ამ ენერგიით სავსე
ადამიანმა უკვე მეცხე ათწლეული შეასრულა და მის მხრებს
განათლების სისტემაში  მუხჩაუხრელი, მოღვაწეობის 65 წლიანი
ტვირთი ამძიმებს.
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ნოდარ ბარამიძე ერუდირებული, მაღალკვალიფიცირებული
ლექტორია. წლების განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს
დაწყებითი განათლების განყოფილებაზე, ძველი და ანტიკური
ქვეყნების, რუსეთისა და აზია-აფრიკის ქვეყნების, დიპლომატი-
ისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ისტორიაში. აქვე შეი-
ძლება გავიხსენოთ მისი მოღვაწეობა საზოგადოება „ცოდნასა“ და
მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტში ბათუმის პედა-
გოგიური ინსტიტუტის გარდა იგი წლების განმავლობაში იყო
აჭარის საოლქო კომიტეტის ინსტრუქტორი, აგრეთვე ავტონ-
ომიური რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შტატგარეშე
ინსპექტორი და კეთილსინდისიერად ასრულებდა ხელმძღ-
ვანელი ორგანოების საპასუხისმგებლო დავალებებს, სწორედ ამ
საქმიანობისთვის მიიღო მან არაერთი ჯილდო, მათ შორის
განათლების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება.

ბატონი ნოდარი დიდებულ მაგალითს წარმოადგენს ბევრი
ახალგაზრდა კოლეგისთვის.

ნოდარ ბარამიძე ბათუმის უნივერსიტეტის ცოცხალი მემატ-
იანეა. მის თვალწინ განვლო ამ უმაღლესი სასწავლებლის 13 რექ-
ტორის საქმიანობამ. თითოეულ მათგანზე შეუძლია საათობით
ისაუბროს, რომლებმაც გამორჩეული კვალი დაატყვეს უმაღლეს
სასწავლებელს.

ასობით სპეციალისტის აღმზრდელ, ღვაწლმოსილ პედაგოგს
2010 წელს დაბადებიდან 80 წელი შეუსრულდა. მისი იუბილე
გულთბილად აღინიშნა უნივერსიტეტში.

ნაყოფიერი პედაგოგიური საქმიანობისა და სტუდენტი ახა-
ლგაზრდობის აღზრდაში  შეტანილი თვალსაჩინო წვლილისა-
თვის, ნოდარ ბარამიძე დაჯილდოებულია აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგ-
ელით, მინიჭებული აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
განათლების  დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება.

ასე მიდის ერთი უანგარო, დამსახურებული და უპრეტენზიო
მოქალაქის, ნოდარ ბარამიძის ცხოვრება, მიდის და რაც მთავა-
რია, მიდის რეპეტიციის გარეშე.
მრავალჟამიერ ბატონო ნოდარ!



170

ნოდარ ბარამიძე სტუდენტებზე უსაზღვროდ შეყვარებული
კაცია, ყველაფერი შეუძლია აპატიოს მათ, ყველაფერი... ერთი
რამის გარდა. ეს „ერთი რამე“ პასიურობაა.

ოთხმოცდაათი წლის ვეტერანს გული სწყდება, რომ სტუდე-
ნტთა დღევანდელი თაობის გარკვეული ნაწილი საზოგადოე-
ბრივ აქტიურობასა და ბრძოლისუნარიანობას არ იჩენს. „ახალ-
გაზრდა, რომ სრულ კურსს დაამთავრებს და მერე სახელის გახს-
ენება გაგიჭირდება, ეს მისი, როგორც მომავალი მოქალაქის პორ-
ტრეტზე კარგს არას მეტყველებსო“-იტყვის ხოლმე იგი.

თვით ეს შეფასებაც საინტერესო შტრიხია ნოდარ ბარამიძის,
როგორც მარად ჭაბუკად შთენილი  ვეტერანის დასახასიათებ-
ლად.

ბატონო ნოდარ, თქვენ ბრძანდებით ჩვენი უნივერსიტეტის
ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პედაგოგი. თქვენ რჩებით
ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და ლექტორ–მასწავლე-
ბლებისათვის ქართველ კაცობისა და ჭეშმარიტი მოქალაქის
სიმბოლო და მაგალითი. თქვენ 2020 წლის 7 იანვარს დაბად-
ებიდან 90 წელი შეგისრულდებათ. ბატონო ნოდარ გილოცავთ ამ
ღირსშესანიშნავ  თარიღს   და გისურვებთ ხანგრძლივ სიცოცხლ-
ესა და ჯანმრთელობას ერისა და ქვეყნის სამსახურში ნაყოფიერი
მოღვაწეობისათვის.

პროფესორი   ემზარ მაკარაძე
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის

ხელმძღვანელი
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ნორა კახიძე - 70
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის
უფროს მასწავლებელს ნორა კახიძეს, დაბა-
დებიდან სამოცდაათი და პედაგოგიური
საქმიანობის ორმოცი წელი შეუსრულდა.

ქალბატონი ნორა კახიძე დაიბადა 1949
წლის 10 ოქტომბერს, ხელვაჩაურის რაიონის
სოფელ სარფში. 1966 წელს დაამთავრა
გონიოს საშუალო სკოლა და იმავე წელს

ჩაირიცხა ივანე კავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტში აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტე-
ტზე, თურქული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით, რომ-
ლის სრული კურსი დაასრულა 1974 წელს.

აღნიშნულ პერიოდში ქალბატონი ნორა მუშაობდა საქარ-
თველოს რადიოსა და ტელემაუწყებლობის კომიტეტში საზღვა-
რგარეთის გადაცემათა რედაქციაში დიქტორად, სადაც, ლაზურ
ენაზე მიჰყავდა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებისათვის
გადაცემები.

ქალბატონი ნორა კახიძე 1975-1977 წლებში ასწავლიდა სარ-
ფის საშუალო სკოლაში - ქართულ ენასა და ლიტერატურას.

1977 წლის სექტემბრიდან ქალბატონმა ნორამ მუშაობა და-
იწყო ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში ჯერ
ბიბლიოთეკარად, 1979 წლიდან მეცნიერული კომუნიზმისა და
ფილოსოფიის კათედრის ლაბორანტად ხოლო 1986 - 1989 წლე-
ბში კი ინსტიტუტის მოსამზადებელი კურსების მეთოდისტად.

ნორა კახიძემ 1998 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავა-
ხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირან-
ტურა თურქული ენის სპეციალობით. 1991 წელს მან სტაჟირება
გაიარა თურქეთის რესპუბლიკაში, ქ. ტრაპიზონის  ტექნიკურ
უნივერსიტეტში.

1994-2010 წლებში ქალბატონი ნორა მუშაობდა ბათუმის რ.შა-
ჰინის სახელობის  სკოლა-ლიცეუმში დაინიშნა დირექტორის
მოადგილედ სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის დარგში.
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პარალელურად თურქულ ენას ასწავლიდა ბათუმის შოთა რუს-
თაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და გონიოს კოოპერა-
ციულ ინსტიტუტში.

ფირმა  ,,ჩაღლარის“ საგანმანათლებლო საბჭომ 2002-2003 სას-
წავლო წელს ნორა კახიძეს მიანიჭა საერთაშორისო პედაგოგის
წოდება და საპატიო პროფესორის სტატუსი. ის მონაწილობდა
არაერთ კონფერენციისა და საერთაშორისო სიმპოზიუმებში. ამჟ-
ამად მოღვაწეობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტში თუ-
რქული ენის მასწავლებლად.

ნორა კახიძე არის მრავალმხრივ განათლებული, მაღალი
შინაგანი კულტურის ადამიანი. მისი ჰობია პოეზია. აქვეყნებს
ლექსებს ჟურნალ-გაზეთებში. ის პედაგოგიურ საზოგადოებაში
კარგი ავტორიტეტით სარგებლობს.

პედაგოგიურ საქმიანობაში ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის
ქალბატონი ნორა დაჯილდოებულია ბათუმის რ.შაჰინის სახელ-
ობის მეგობრობის ლიცეუმის, აჭარის განათლების სამინისტ-
როსა და პედაგოგთა ასოციაციის სიგელებით.

2019 წლის 10 ოქტომბერს, ქალბატონ ნორა კახიძეს  დაბ-
ადებიდან 70 წელი შეუსრულდა. ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, ჰუმანიტარულ მეცნი-
ერებათა ფაკულტეტის დეკანმა და აღმოსავლეთმცოდნეობის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ღვაწლმოსილ მასწავლებელს
ნორა კახიძეს დაბადებიდან 70 და პედაგოგიური საქმიანობის 40
წლისთავთან დაკავშირებით გადასცეს მადლობის სიგელი.

ქალბატონო ნორა, გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს
და გისურვებთ ხანგრძლივ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას
ქვეყნის სამსახურში ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის.

ასოც. პროფესორი   ლილე თანდილავა
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
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ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწ-
იფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნე-
ობის დეპარტამენტის უფროს მასწავლებელს
ციალა ლაგვილავას,  დაბადებიდან 65  წელი
შეუსრულდა.

ციალა ლაგვილავა დაიბადა 1954 წლის
22 სექტემბერს, ქ. ბათუმში, მოსამსახურის
ოჯახში.

მე-14 საშუალო სკოლის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ სწა-
ვლა გააგრძელა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტში, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე.
1977 წელს უნივერსიტეტის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ მიე-
ნიჭა აღმოსავლეთმცოდნე-ფილოლოგის, ქართული ენისა და ლიტ-
ერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. იმავე წელს, აკად. სერგი
ჯიქიას რეკომენდაციით, მუშაობა დაიწყო აღმოსავლეთმცოდნე-
ობის ინსტიტუტში თურქოლოგიის განყოფილებაში.

1994 წლიდან დღემდე მუშაობს ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 2015 წლიდან აღმოსავლეთმც-
ოდნეობის დეპარტამენტში თურქული ენის უფროს მასწავლებე-
ლად, სადაც წლების განმავლობაში  ასწავლიდა თურქულ ენას,

2018 წლის 20 დეკემბერს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ციალა ლაგვილავას
მიენიჭა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (სადისერ-
ტაციო ნაშრომი: «გარდაცვალების სემანტიკა ქართულსა და თურქ-
ულში»).

ჰყავს მეუღლე და ორი ვაჟი: გიორგი, საერთაშორისო ურთიერთ-
ობების სპეციალისტი; ლაშა-ექიმი; სამი შვილიშვილი - ლადი, სეს-
ილი და მერაბი.

ქალბატონო ციალა,  გილოცავთ  იუბილეს  და გისურვებთ ხანგ-
რძლივ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი


