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      ქართულმა აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლამ და საერთოდ, ქართულმა 

მეცნიერებამ და საზოგადოებამ აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადა. 

გარდაიცვალა აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსი, არაბისტი, ისტორიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, 

აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრის ხელმძღვანელი - გოჩა  ჯაფარიძე  (1942 წ. 10 

ივლისი - 2020 წ. 15 ნოემბერი).  

 

პროფ. გოჩა  ჯაფარიძე 

      გოჩა  ჯაფარიძე  დაიბადა  1942  წლის  10  ივლისს  ქ. თბილისში. 1959 წელს, ქ. 

თბილისის 62-ე საშ. სკოლის დამთავრების შემდეგ, ჩაირიცხა ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე, 

რომელიც წარჩინებით დაასრულა აღმოსავლეთის ისტორიის განხრით, 

აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსის კვალიფიკაციით. 1964-1967  წწ.  იგი  

სწავლობდა  საქართველოს  მეცნიერებათა  აკადემიის  ასპირანტურაში.  1968  წლის  

15  მაისს გოჩა  ჯაფარიძემ,  25 წლის ასაკში,  დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია 

თემაზე „არაბული ნუმიზმატიკისა და მეტროლოგიის ისტორიიდან (IX-Xსს.)“ და 

ისტორიის  მეცნიერებათა  კანდიდატის  ხარისხი  მიიღო. 1968 წელსვე გახდა 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გიორგი წერეთლის სახ. 
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აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი (1977 წლამდე). ამ 

ინსტიტუტში სხვადასხვა დროს მუშაობდა  უფროს (1977-1988 წწ.) და წამყვან (1988-

1995 წწ.) მეცნიერ თანამშრომლად, მახლობელი აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი 

ისტორიის განყოფილების გამგედ (1995 წწ.) და შუა საუკუნეების ისტორიის 

განყოფილების გამგედ (2004-2007 წწ.),  

      1994 წლის  27  ივნისს  დაიცვა  დისერტაცია  თემაზე „საქართველო და 

მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური სამყარო XII-XIII ს-ის პირველ მესამედში“ 

და მიიღო  ისტორიის მეცნიერებათა  დოქტორის  ხარისხი. დისერტაცია ერთი წლის 

შემდეგ  წიგნად  გამოიცა.   

     პროფესორ  გოჩა  ჯაფარიძის პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

დიდწილად უკავშირდება  ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  

უნივერსიტეტს. იგი უნივერსიტეტზე ყოველთვის და ყველგან  ამობდა, რომ „ის იყო 

პირველი, არის პირველი და იქნება პირველი, რომ მას ვერცერთი სხვა 

სასწავლებელი ვერ შეედრებოდა“. 2005 წელს, 1  მარტიდან  - 28  აგვისტომდე,  მას  

ეკავა  აღმოსავლეთმცოდნეობის  ფაკულტეტის  დეკანის  თანამდებობა.  28  

მარტიდან  იგი  ახლადჩამოყალიბებული ჰუმანიტარული  ფაკულტეტის  დეკანი  

გახდა,  რომელიც  დაკისრებულ  მოვალეობას  2006  წლის  11  აპრილამდე  

წარმატებით  ასრულებდა.  
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პროფესორი  გოჩა  ჯაფარიძე  ლექციაზე 

      სამეცნიერო  და პედაგოგიური მოღვაწეობის  გარდა,  პროფესორი  გოჩა  

ჯაფარიძე  აგრეთვე  ეწეოდა  დიპლომატიურ  საქმიანობასაც.  ის  სხვადასხვა  დროს  

დანიშნული  იყო  ჯერ  დესპანის,  ხოლო  შემდეგ  სანგებო  და  სრულუფლებიანი  

ელჩის  თანამდებობაზე.  დიდ  დიპლომატიურ  ასპარეზამდე  გოჩა  ჯაფარიძე  

არაბულ  ქვეყნებში  ხანგრძლივი  მივლინებებით  იმყოფებოდა.  1968-1969  წლებში  

იგი  სირიაში,  ჰალაბის  რკინიგზის  ხაზების  მთავარი სამმართველოს  არაბული  

ენის  თარჯიმანი  იყო,  ხოლო  1979-1983  წლებში  სირიის  არაბთა  რესპუბლიკაში,  

ქალაქ  დამასკოში,  სსრ  კავშირის  კულტურის  ცენტრის  დირექტორად  დაინიშნა.   

1998  წელს   ეგვიპტის  არაბთა  რესპუბლიკის  საქართველოს  საელჩოში,  ქალაქ  

კაიროში, საგანგებო  და  სრულუფლებიან  დესპანად  გაიგზავნა. პროფ. გოჩა 2007-

2009  წლებში,  ის საგანგებო  და  სრულუფლებიანი  ელჩი  იყო ქუვეითსა და 

სპარსეთის ყურის 5 ქვეყანაში (საუდის არაბეთი, კატარი, ბაჰრეინი, ომანი, არაბთა 

გაერთიანებული საემიროები). მინიჭებული აქვს დესპანის (2000 წ.) და ელჩის (2009 

წ. 20 იანვარი) დიპლომატიური რანგები. 2009-2010  წლებში  ის  ეგვიპტისა  და  

სირიის არაბთა  რესპუბლიკებში  საქართველოს  საელჩოში  გადაიყვანეს, აგრეთვე  

საგანგებო  და  სრულუფლებიანი  ელჩის  თანამდებობაზე.  აუცილებლად  უნდა  
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აღინიშნოს,  რომ  გოჩა  ჯაფარიძის  არაბულ  ქვეყნებში  მოღვაწეობამ  ბევრი  

საინტერესო  აღმოსავლური  ლიტერატურა  შესძინა  ქართულ  მეცნიერებას.  ის  

დიდი  სიხარულით  პატრონობდა  ქართველ  სტუდენტებს,  რომლებიც  გაცვლითი  

პროგრამით  სასწავლებლად  ჩადიოდნენ არაბული ქვეყნების სხვადასხვა  

უნივერსიტეტებში.   

         ეგვიპტეში  ელჩად  ყოფნისას  და  ქართველი  მამლუქების  საფლავების  

ძიებისას,  გოჩა  ჯაფარიძემ  ამ  საკითხთან  დაკავშირებით  დოკუმენტური  ფილმის  

გადაღებაც  გადაწყვიტა  და  ეს  საქმე  რეჟისორ  მერაბ  კოკოჩაშვილთან  ერთად  

შეასრულა.  მათ  გადაიღეს  დოკუმენტური  ფილმი სახელად - „ინზილ ია, ბაშა! 

(არაბ : باشا يا انزل,  რაც  არაბულიდან  ითარგმენაბ,  როგორც - „ჩამოეთრიე  ფაშა!)“,  

სადაც  XVIII საუკუნის  ეგვიპტის  ისტორიაში  ქართველ  მამლუქთა  მართვა-

გამგებლობა  არის  ასახული. 

  

                                ქართველი  მამლუქების საფლავები კაიროში (მცირე კარაფას სასაფლაო)  

       2010  წლიდან  გოჩა  ჯაფარიძე  დაუბრუნდა  მშობლიურ  უნივერსიტეტს  და  

განაგრძო  სტუდენტებისა  და  თაობების  აღზრდა.  მისი  ეგვიპტეში  მოღვაწეობა  

მისივე  სამეცნიერო  ინტერესისთვის  დიდი  წარმატების  მომტანი  აღმოჩნდა. მას  

სურდა,  რომ  ეგვიპტეში  ქართველ  მამლუქთა  საფლავებისათვის  მიეკვლია  და  

მიაკვლია  კიდეც. ის  ჯერ  კიდევ  მეხუთე  კურსზე  გადადიოდა,  როდესაც  

ეგვიპტიდან  საქართველოში  გამოგზავნილ  წერილს  მიაკვლია  და  სამეცნიერო  
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სტატიის  სახით  ქართულ  ისტორიოგრაფიას  კიდევ  ერთი  დიდი  ნაშრომი  აჩუქა.  

მამლუქების  ისტორიის  შესწავლა  და  მათი  მონოგრაფიის  სახით  გამოცემა  გოჩა  

ჯაფარიძემ  2016  წელს  შოთა  რუსთაველის  ფონდის  გრანტის  ფარგლებში  შეძლო,  

სათაურით „საქართველო  და  ეგვიპტის  მამლუქები“.  მამლუქების  გარდა  მისი  

სამეცნიერო  ინტერესები  ასევე  ეხებოდა  წმინდა  მიწაზე  არსებულ  ქართულ  

მონასტრებს,  რომლებზე შრომებიც დრო და დრო სტატიების  სახით  ქვეყნდებოდა,  

მაგრამ  2018  წელს  უკვე  სრული  მონოგრაფიის სახე  მიიღო  და   სათაურით : 

„ქართველთა  სავანეები  და  სამონასტრო  თემი  წმინდა  მიწაზე  XI-XVIII სს.“,  შოთა  

რუსთაველის  ფონდის  დაფინანსებით,  გამოიცა.  

 

პროფესორი  გოჩა  ჯაფარიძე თავისი მონოგრაფიის „ქართველთა  სავანეები  და  სამონასტრო  

თემი  წმინდა  მიწაზე  XI-XVIII სს.“  პრეზენტაციაზე. (2018 წ. 22 აპრილი) 

       გოჩა  ჯაფარიძის  ერთ-ერთი  იმ  მრავალთაგანი  წარმატებული  კვლევებიდან  

გამოსარჩევია  წმ.  მღვდელმოწამე  გრიგოლ  ფერაძისადმი  (1899-1942), რომელიც  

პოლონეთში ნაცისტებისაგან დევნილ მოსახლეობას იფარებდა და ამასვე შეეწირა,  

მიძღვნილი  ნაშრომი - „უცხოელ პილიგრიმთა ცნობები პალესტინის ქართველ 

ბერებისა და ქართული მონასტრების შესახებ - გრიგოლ ფერაძე“ (1942),  რომელიც 

გამოსაცემად  მან  დიდი  შრომის  შედეგად  მოამზადა.  მისი  ღვაწლი  წმ.  გრიგოლ  

ფერაძისადმი  იმდენად  დიდი  იყო,  რომ  ვარშავის უნივერსიტეტმა წმ. გრიგოლ 

ფერაძის სახელობის პრემია მას  და  გორისა და ატენის მიტროპოლიტს, ანდრია 

გვაზავას მიანიჭა.  დაჯილდოვება  2018  წლის  17  სექტემბერს  ვარშავის 

უნივერსიტეტის ტიშკევიჩების სასახლეში გაიმართა. ხოლო  ამავე  წლის  6  

დეკემბერს  უკვე  დაჯილდოვება  უნდა  შემდგარიყო, მაგრამ  ლაურეატები 
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პოლონეთში ვერ  ჩავიდნენ.  ვინაიდან  ვარშავაში  ლაურეატები  ვერ  

გამოცხადდნენ,  2019  წლის  5  თებერვალს,  დაჯილდოების  ცერემონია  თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  გაიმართა,  სადაც,  საქართველოში  პოლონეთის  

ელჩმა - მარიუშ  მაშკიევიჩმა, პროფესორ  გოჩა  ჯაფარიძესა და  მიტროპოლიტ  

ანდრია  გვაზავას  მედალი  და  დიპლომი  გადასცა.  ამავე  დაჯილდოვებაზე  გოჩა  

ჯაფარიძე  უნივერსიტეტის  რექტორმა  უნივერსიტეტის  ოქროს  მედლით  

დააჯილდოვა. 

 

 

 

პოლონეთის  ელჩი, მარიუშ  მაშკიევიჩი, მედალს  გადასცემს პროფესორ  გოჩა  ჯაფარიძეს. 

(2019 წ. 5 თებერვალი) 
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პოლონეთის  ელჩი - მარიუშ  მაშკიევიჩი, პროფესორი - გოჩა  ჯაფარიძე, გორისა და ატენის 

მიტროპოლიტი - ანდრია გვაზავა  და  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორი  - 

გიორგი  შარვაშიძე. (2020 წ. 5 თებერვალი) 

       პროფესორი გოჩა  ჯაფარიძე  გარდაიცვალა 2020  წლის  15  ნოემბერს, 78  წლის  

ასაკში,  და  თითოეულ  ჩვენთაგანს დიდად დაგვწყვიტა გული.  ზემოთ 

წარმოდგენილი შესავალი  სახით  გადმოცემული მოკლე ბიოგრაფია, რომელიც  

დიდ ადამიანს,  პატრიოტს, დიპლომატს, ღვაწლმოსილ  მეცნიერს, პროფესორს, 

ისტორიკოსსა და  ორიენტალისტს - გოჩა ჯაფარიძეს ეხება, ჟურნალ 

„აღმოსავლეთის“  რედაქციამ,  მისმა  სტუდენტებმა,  მის ხსოვნას  მიუძღვნეს.  მას  

უდიდესი  დამსახურება  მიუძღვის  არაბული ნარატიული, ეპიგრაფიკული და 

დოკუმენტური წყაროების შესწავლაში და მათ შემოტანაში სამეცნიერო 

მიმოქცევაში.  ის  დიდი  ქომაგი  იყო  ახალგაზდა  მკვლევრების.  მისი  წასვლა  ამ  

ქვეყნიდან  უთუოდ დიდი  დანაკლისია  ქართული  მეცნიერებისათვის. ის მუდამ 

იქნება ჩვენს მახსოვრობაში, როგორც ნიჭიერი, უაღრესად განათლებული, საკუთარი  

საქმის  პროფესიონალი,  უფროსი  კოლეგა,  დიდი  ადამიანი  და  საუკეთესო  

ლექტორი.  

       ჟურნალ  „აღმოსავლეთის“  რედაქცია 
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კონსტანტინოპოლის  ალყა  674-678 წწ. 

მათე ქარდავა, თამთა შონია, ანა ბალიაშილი 

           დღეს გვინდა, რომ ვისაუბროთ დიდი გადასახლების უკანასკნელ ეტაპზე. 

არაბთა გამოჩენა აზიაში, ევროპასა და აფრიკაში საკმაოდ დიდ ბრძოლებთან და 

დაპირისპირებასთან იყო დაკავშირებული. 674 წელს მათ პირველად შემოარტყეს 

ალყა ქალაქ კონსტანტინოპოლს, ბიზანტიის იმპერიის ჯარებმა კი მუსლიმები 

ბერძნული ცეცხლის დახმარებით ბალკანეთის ნახევარკუნძულიდან განდევნეს. 

სანამ ამ საკითხზე განვავრცობდეთ საუბარს, გავაკეთებთ პატარა შესავალს იმის 

თაობაზე, თუ როგორ მიაღწიეს არაბებმა წარმატებას. 

         ჯერ კიდევ VII საუკუნეში, 630 წელს მოციქულმა მუჰამადმა (არაბ. محّمد ) დაიკავა 

ჰიჯაზი. მისი სიკვდილის შემდეგ კი არაბები შეუდგნენ მეზობელი 

სახელმწიფოებისა და პროვინციების დაპყრობას. აღსანიშნავია, რომ ადრეულ ეტაპზე 

ისლამი საკმაოდ აგრესიული გზით ვრცელდებოდა. არაბი ამირები გადასახადებს 

უკისრებდნენ დაპყრობილ ხალხებს, ამ გადასახადებისგან თავის დახსნის გზა 

მხოლოდ ისლამის მიღება იყო. შესაბამისად, ეს რელიგია დიდი სისწრაფითაც 

გავრცელდა რეგიონის რიგ სახელმწიფოებში. 

         მუჰამადის გარდაცვალების (632) შემდეგ არაბებს სათავეში ჩაუდგნენ ხალიფები 

(არაბ. خليفة). 661-632 წლებში სახელმწიფოს მართავენ მართლმორწმუნე ხალიფები 

(ალაჰის მოციქულის მოადგილეები).  

          პირველი მართლმორწმუნე ხალიფა არის აბუ-ბაქრი (არაბ. 634-632 – ابو بكر الصديق 

წწ.). მუჰამადის სიკვდილის შემდეგ არაბულ ტომებში დაიწყო აჯანყებები. 633 

წლისთვისმათი ჩახშობა მოხერხდა და მომდევნო წლებიდან დაიწყო არაბთა 

სისტემატიური შეტევები ბიზანტიის იმპერიისა და სასანიდური ირანის წინააღმდეგ.  

          მეორე მართლმორწმუნე ხალიფა არის ომარი (არაბ. 644-634 – عمر ابن الخطاب 

წწ.).მისი მმართველობის პერიოდში არაბთა ჯარებმა დაიკავეს ვრცელი 

ტერიტორიები აზიასა და აფრიკაში. უმარმა საფუძველი ჩაუყარა არაბთა 

სახელმწიფო ორგანიზაციას დაპყრობილ ქვეყნებში. მისივე ბრძანებით დაარსდა 



14 
 
 

სამხედრო ბანაკები (რომელთაგანაც წარმოიქმნენ ქალაქები: ქუფა, ბასრა, ფუსტატი). 

უმარმა შემოიღო მუსლიმური წელთაღრიცხვა ჰიჯრის მიხედვით.  

          მესამე მართლმორწმუნე ხალიფა არის ოსმანი (არაბ. 656-644 – عثمان بن عفان წწ.). 

სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში დაიპყრეს არაბებმა სასანიდური ირანი, 

დასავლეთით კი მიაღწიეს თან. ლიბიამდე. 

           მეოთხე მართლმორწმუნე ხალიფა არის ალი (არაბ. ْ661-656 – َعلْي بِْن أَبُو َطاِلب 

წწ.)ალის მმართველობის პერიოდში სახალიფოში დაიწყო შიდა დაპირისპირება. 

მიუხედავად ამისა, სახალიფოს ექსპანსიური პოლიტიკა არ შეჩერებულა. ხალიფა 

ალი მოკლეს 661 წელს. ამავე წელს საფუძველი ჩაეყარა უმაიანთა (არაბ.األمويون) 

დინასტიას, რომელიც 750 წლამდე მართავდა სახალიფოს. 

           უმაიანთა პირველი ხალიფა გახლავთ მუავია (არაბ.  680-661 – معاوية بن أبي سفيان 

წწ.). მუავიას მმართველობის პერიოდში სახალიფომ კვლავ გააგრძელა ექსპანსია, 

განსაკუთრებით აქტიურად ხმელთაშუა ზღვისპირეთის სანაპიროზე. მუავიას 

კონსტანტინოპოლის დაპყრობა სურდა, ბიზანტიის იმპერიასთან ომი არაბებმა ჯერ 

კიდევ 636 წლიდან დაიწყეს. 

           636 წლის იარმუქის ბრძოლის შემდეგ სახალიფომ ბიზანტიის იმპერიაში 

დაიკავა სირია. 642 წელს მუსლიმებმა ბიზანტიის იმპერატორს ეგვიპტეც წაართვეს. 

არაბები მცირე აზიის ნახევარკუნძულზე შეჭრას ვერ ახერხებდნენ, ამიტომაც 

საზღვაო ფლოტი შექმნეს. 654 წელს მუსლიმებმა დაიპყრეს როდოსისა და კვიპროსის 

კუნძულები. ამ პერიოდში მუავია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის გამგებელი იყო. 

სწორედ მან მოაწყო პირველი თავდასხმები მცირე აზიაში. ბიზანტიის იმპერატორმა 

კონსტანტინე II-მ (641 – 668წწ.) არაბთა ფლოტის განადგურება სცადა, მაგრამ 

უშედეგოდ. ერთი წლის შემდეგ ხალიფა ოსმანი შეთქმულებმა მოკლეს და მუავია 

სასწრაფოდ სირიაში დაბრუნდა. იგი სამოქალაქო ომის ერთ–ერთი აქტიური 

მონაწილე იყო და 661 წელს ხალიფა ალის მკვლელობის შემდეგ, როგორც ზემოთ 

ვახსენეთ, თავად გახდა ხალიფა. ამ დაპირისპირების დროს ბიზანტიელებმა 

მოახერხეს და კუნძული როდოსი მუსლიმებისგან გაათავისუფლეს. 



15 
 
 

          მუავია სახალიფოში ყველაზე კარგად იცნობდა ბიზანტიის ჯარის ბრძოლის 

სტრატეგიას. ამიტომაც სწორედ ამ სახელმწიფოსთან ბრძოლას ჩაუდგა სათავეში. 

გარდა კუნძულ როდოსისა, სომხეთშიც ადგილობრივებმა გაათავისუფლეს 

არაბებისგან საკუთარი სახელმწიფო და ბიზანტიასთან გააფორმეს 

ხელშეკრულებები. 661 წელს სომხეთს ჰაბიბ იბნ-მასლამა ( არაბ. مسلمة الفهري حبيب بن   ) 

მეორედ დაესხა თავს და დაიმორჩილა ისინი. 

           ატ-ტაბარის (არაბ. أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ) გადმოცემით, ხალიფა 

მუავიამ 662-663 წლებში პირველად გაილაშქრა ბიზანტიის იმპერიის წინააღმდეგ. ეს 

ლაშქრობები ძირითადად მცირე აზიის ნახევარკუნძულზე მოეწყო, მიუხედავად 

მრავალი წარმატებისა, არაბებმა ვერა და ვერ მოახერხეს მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიებისა და ქალაქების დაპყრობა. ატ-ტაბარი დასძენს, რომ მუავიას შვილს 

იაზიდს დაევალა კონსტანტინოპოლის ალყის დაწყება 669 წლისთვის, მაგრამ მან ეს 

ვერ მოახერხა. 

           მუავია საბოლოო დარტყმისთვის მზადება იწყებს 668 წლიდან. იმავე 668 წელს 

გარდაიცვალა ბიზანტიის იმპერატორი კონსტანტინე მეორე. მუავია აცნობიერებმა, 

რომ კონსტანტინოპოლის დაკავება შეუძლებელი იქნებოდა, თუკი არ შექმნიდა 

ძლიერ ფლოტს. 699 წლისთვის მისი შექმნილი ფლოტი სიცილიასაც კი მიაღწევს და 

დაარბევს კუნძულს. 670 წელს მუავიამ დაასრულა ქალაქ ალექსანდრიის 

ფორტიფიცირება. 

           ახალშექმნილი ფლოტის წყალობით არაბებმა 673 წლისთვის დაიბრუნეს 

ქალაქი როდოსი. 672-673 წლებში არაბებმა დალაშქრეს სმირნა, კილიკიის 

სანაპიროები და ლიკია. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ბიზანტიის ფლოტმა არაბების 

დამარცხება მოახერხა 673 წელს სილიონთან.  
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კონსტანტინოპოლის ალყა, ბერძნული ცეცხლის გამოყენება 

           674 წელს მუსლიმები გამოჩნდნენ კონსტანტინოპოლთანაც. მათ ეგეოსის 

ზღვიდან მარმარილოს ზღვამდე დაუბრკოლებლად მიაღწიეს. დაიწყო 

კონსტანტინოპოლის ალყა. შეტაკაბებსა და დაპირისპირებაზე ინფორმაცია 

წყაროებიდან ნათელი არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ალყა საკმაოდ დიდი ხანი 

გაგრძელდა. შემორჩა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არაბებმა კონსტანტინოპოლის 

ალყის პარალელურად გაძარცვეს კუნძული კრეტაც  675  წელს და იქ გამოიზამთრეს. 

           ბიზანტიას გარდა არაბებისა, დაპირისპირება ჰქონდა სლავებთან 

(ბულგარებთან), ლომბარდებთან, რომლებმაც აპენინის ნახევარკუნძულზე დიდი 

ზიანი მიაყენეს იმპერიას. საბოლოოდ, 677 წელს იმპერატორი კონსტანტინე IV (668-

685 წწ.) გადავიდა შეტევაზე, რადგანაც სხვა გამოსავალი აღარ ჰქონდა დარჩენილი. 

ბიზანტიელებმა გამოიყენეს ბერძნული ცეცხლი, რომლის დახმარებითაც უკუაქციეს 

არაბთა ფლოტი. იმავდროულად, არაბებმა ფიასკო განიცადეს მცირე აზიაშიც. 

ბიზანტიის ჯარის გენერლებმა სასტიკად დაამარცხეს მუსლიმები, შედეგად 30000-

მდე მუსლიმი დაიღუპა. მუავიამ გააცნობიერა, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აზრი არ 

ჰქონდა. ყველაფერს დაერთო ის, რომ უკანდახეული არაბთა ფლოტი ქარიშხალში 

მოჰყვა და მთლიანად განადგურდა. 

           არაბები მეორედაც გამოჩნდნენ ბიზანტიის დედაქალაქ კონსტანტინოპოლთან 

ხალიფა უმარ II-ს დროს (არაბ.عمر بن عبد العزيز  - 717-720 წწ.)   717-718 წლებში არაბებმა, 

მართალია, მიაღწიეს ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქამდე, მაგრამ კვლავ 

დამარცხდნენ. ბიზანტიის იმპერიის მმართველობა ამ პერიოდში ლეონ III-ს (717-741 
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წწ) ჰქონდა ჩაბარებული. აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში ბიზანტიაში დიდი 

არეულობა იყო, რაც ხატმებრძლეობის დაწყებამ გამოიწვია.  

           მომდევნო საუკუნეებში არაბთა სახალიფო დაიშალა, რასაც ბიზანტიის 

იმპერატორების შეტევაზე გადასვლა მოჰყვა. მართალია, იმპერატორებმა 

სახელმწიფოს ძველი დიდება ვერ დაუბრუნეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი 

ტერიტორიები დაიბრუნეს დამპყრობლებისგან. 

              საბოლოოდ, დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ კონსტანტინოპოლის 

დაცემა ნიშნავდა ბერძნული ცივილიზაციის განადგურებას. ეს ქალაქი მხოლოდ და 

მხოლოდ პოლიტიკური ცენტრი არ იყო, იგი წარმოადგენდა პენტარქიის ერთერთ 

უმნიშვნელოვანეს ნაწილს. პენტარქიის ქალაქებიდან კი 3 ისედაც არაბთა ხელში 

იყო უკვე. არაბები კონსტანტინოპოლთან განცდილი ფიასკოს შემდეგ მარცხდებიან 

პუატიეს ბრძოლაშიც 732 წელს, ამ ორ მნიშვნელოვან ბრძოლაში მოპოვებულმა 

გამარჯვებებმა ევროპა იხსნა ისეთი უბედურებისგან, რომელმაც სასანიანთა ირანი 

და უძველესი სპარსული კულტურა, უძველესი ეგვიპტური კულტურა, ვესტგოთთა 

სამეფო გაანადგურა. 
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ჰატინის ბრძოლა 

მოლაშხია სოფიკო, მაჭარაშვილი სალომე 

          ჰატინის ბრძოლა, რომელიც 1187 წლის 4 ივლისს გაიმართა, ისტორიაში 

ცნობილია ჰატინის რქების სახელით, კურან ჰატინის ახლომახლო მდებარე  

ჩამქრალი ვულკანის ფორმის გამო. ბრძოლა გაიმართა იერუსალიმის ჯვაროსანთა 

სამეფოებსა და აიუბიანთა დინასტიის სულთანსალადინს შორის.  

           სალაჰ ად-დინ იუსუფ იბნ აიუბი,  ევროპაში უბრალოდ როგორც - 

სალადინი(1137/1138-1193) იყო ეგვიპტისა და სირიის სულთანი, ნიჭიერი 

მხედართმთავარი, მუსლიმთა ლიდერი XII საუკუნეში. მან დაარსა აიუბიანთა 

დინასტია, რომელიც მართავდა ეგვიპტეს, სირიას, 

ერაყს, ჰიჯაზსა და იემენს. 1164-1169 წლებში სალადინი 

მონაწილეობდა ზენგიდების ლაშქრობაში, ეგვიპტეში. 

მალევე,1169 წელს, გახდა ეგვიპტის ვეზირი, სადაც 

დაიწყო გონივრული და ფრთხილი პოლიტიკა. 

სალადინი იყო სუნიტი, ამ დროს კი ევიპტეს მართავდა 

ისმაიტელი ხალიფა ალ-ადიდი. ამის გამო,სალადინს 

არ შეეძლო დიდი გავლენის მოხდენა ეგვიპტის 

არმიაზე. თუმცა ალ-ადიდის გარდაცვალების შემდეგ 

(1171 წელი) სალადინმა დაიწყო მმართველობის 

თანდათან ხელში აღება. გამოაცოცხლა ეგვიპტის ეკონომიკა, გაატარა სამხედრო 

რეფორმები. მამის რჩევით ის ყველანაირად გაურბოდა ნურ ად-დინთან კონფლიქტს. 

ეს უკანასკნელი გახლდათ II ჯვაროსნული ლაშქრობის გმირი, რომელმაც ხელი 

შეუშალა საფრანგეთის მეფეს, ლუდოვიკო VII-ს და გერმანიის იმპერატორ კონრად 

III-ს, დამასკოს დაკავებაში. როდესაც ნურ ად-დინი გარდაიცვალა (1174 წელი), 

სალადინმა ეგვიპტეში სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო და ქვეყნის სათავეში 

მოვიდა, როგორც დამოუკიდებელი სულთანი დადააარსააიუბიანთა დინასტია. 

სწორედ ამ დროიდან დაიწყეს ეგვიპტეში მისი სახელობის ფულის მოჭრა. 

სალაჰ ად-დინ იუსუფ იბნ აიუბი 
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სალადინმა აღადგინა ეგვიპტეში სუნიზმი. ამის შემდეგ მან 

დაიწყოშემოერთება ეგვიპტის მიმდებარე მიწებისა. 1174 წელსდაიპყრო ხამა და 

დამასკო, ხოლო 1175 წელს ალეპო, დაეუფლა ერაყსა და სირიის დიდ ნაწილს. ამით 

მან ალყა შემოარტყა ჯვაროსნულ სახელმწიფოებს და ყოველი მხრიდან თავისი 

უზარმაზარი ქვეყნის საზღვრები გაუმართა. სალადინმა მოახერხა არმიის 

ორგანიზება და სრულყოფილი მომზადება. ასევე შექმნა იმ დროისათვის ერთ-ერთი 

უძლიერესი  საზღვაო-სამხედრო ფლოტი.1193 წლის 4 მარტს სალაჰ ად-დინი 

ყვითელი ციებ-ცხელებისგან გარდაიცვალა.ის დამასკოში, ომეიდების მეჩეთშია 

დაკრძალული. სალადინი ისტორიაში შევიდა, როგორც ჯვაროსნების უდიდესი 

მოწინააღმდეგე. 

    ზოგადად, ჯვაროსნული ლაშქრობები (1096-1270), პაპების მოწოდებით 

წარმოებული რელიგიური ომები იყო. ამ 

ომების მიზანი, მათივე თქმით,  იყო 

პალესტინის წმინდა მიწისა და 

იერუსალიმის მუსლიმთა ბატონობისგან 

გამოხსნა.თუმცა რეალურად, ჯვაროსანთა 

მთავარი მიზანი გამდიდრება და 

აღმოსავლეთის სამფლობელოების ხელში 

ჩაგდება იყო.  

        ჯვაროსნულ ომებს საფუძელი ჩაეყარა 

მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ბიზანტიის კეისარმა, ალექსი I 

კომნენოსმა, სელჩუკების წინააღმდეგ დახმარებისთვის მიმართა ევროპას. შემდეგი 

ნაბიჯი კი იყო რომის პაპის ურბან II-ის გადაწყვეტილება, რომელიც 1095 წელს 

წმინდა  მიწის ანუ იერუსალიმის,ურწმუნოთა ხელიდან გათავისუფლებას 

მოითხოვდა.სამი საუკუნის განმავლობაში ჯვაროსანთა ომებში მონაწილეობდა 

ევროპის თითქმის ყველა ერი.მსოფლიო ისტორია ჯვაროსანთა 8 ლაშქრობას იცნობს.  

           მეორე (1147-1149) და მესამე (1187-1192) ჯვაროსნულ ომებს შორის ერთგვარ 

გარდამავალ საფეხურს წარმოადგენს ჰატინის ბრძოლა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე 

   ჯვაროსნები 
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მასშტაბური და სისხლისმღვრელი ბრძოლა ჯვაროსნებსა და მის მოპირისპირე, 

სალაჰ ად-დინს შორის. 

 

ჰატინის ბრძოლა,XV საუკუნის მინიატურა 

          1186 წელს იერუსალიმის მეფე გახდა გი დე ლუზინიანი. მან მეფობა მისი 

ცოლისგან-დედოფალ სიბილასგან მიიღო. თუმცა მის მეფობას ეწინააღმდეგებოდა 

ბალდუინ V-ის რეგენტი რაიმონდ III-ტრიპოლის გრაფი. მათ შორის სიტუაცია ისე 

დაიძაბა, რომ თითქმის ომამდე მივიდა. რაიმონდმა იორდანეს ხეობაში ჯარიც კი 

შეიყვანა, მაგრამ ეს დაპირისპირება თავიდან იქნა აცილებული რაიმონდის მომხრე 

ბალიან იბელინის წყალობით. ამავე პერიოდში როგორც უკვე ითქვა, სალადინი 

აერთიანებს ისლამურ ტერიტორიებს.იერუსალიმის სამეფო პირველად აღმოჩნდა 

ერთი მმართველის ქვეშ გაერთიანებული მუსლიმური ტერიტორიებით 

გარშემორტყმული. 1187 წლის აპრილში რაიმონდი დასთანხმდა სალადინთან 

დაზავებაზე. მიუხედავად ამისა, მაინც მოხდა შეტაკება ჯვაროსანთა და მუსლიმთა 

სადაზვერვო რაზმებს შორის. ამის შემდეგ რაიმონდმა და გი დე ლუზინიანმა 

ერთიანი არმია დაძრეს ჩრდილოეთით, რათა შეხბრძოლებოდნენ სალადინს და 

საბოლოოდ აღეკვეცათ მუსლიმთა სულ უფრო ხშირი ომები და ტერიტორიის 

გაფართოება. 
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       1187 წელს სალადინსა და იერუსალიმის სამეფოს მეფის, გი(გვიდო) დე 

ლუზინიანს შორის დაიწყო ომი. ეგვიპტის სულთანი 20000 მეომრისგან შემდგარი 

არმიით შეიჭრა პალესტინაში. ევროპული წყაროების მიხედვით, სალადინის არმია 

დაკომპლექტებული იყო საკუთარი ელიტური მცველებით. იგი შედგებოდა 

მამლუქებისგან, რომლებიც ძირითადად თურქულ-ქურთული წარმოშობის იყვნენ, 

დაქირავებული ჯარის-კაცებისგან და  აიუბიანთა ქვეყნებიდან გაწვეული 

ჯარებისგან. სალადინის  არმიის ნახევარს ცხენოსანი-მშვილდოსნები შეადგენდნენ. 

მათრთული აგებულებისმშვილდები ჰქონდათ და ჯვაროსანთა აბჯრებს ადვილად 

ხვრეტდნენ. ბრძოლაში პირველად შეტევას სწორედ ეს ცხენოსანი მშვილდოსნები 

იწყებდნენ, სალადინის ხელმძღვანელობით. შემდეგ შეტევაზე მძიმე და მსუბუქი 

კავალერია გადადიოდა, რომლის მხედრები 

აღჭურვილნი იყვნენ შუბებითა და არაბული ხმლებით. 

ბოლოს ბრძოლას ქვეითი მეომრები აგვირგვინებდნენ. 

სალადინი კარგი სარდალი იყო და შესანიშნავად იცოდა 

როგორ ეწარმოებინა ბრძოლა გაშლილ ტერიტორიაზე, 

რადგან ახლო აღმოსავლეთის ტერიტორიის დიდი 

ნაწილი სწორედ ასეთია. მაისის ბოლოს სალადინს 

ჰყავდა 30 000-იანი არმია, მათ შორის 12 000 ცხენოსანი 

იყო. მისმა ჯარმა მდინარე იორდანე 30 ივნისს 

გადაკვეთა.  

          სალადინმა ბრძოლის სტრატეგიული გეგმა შეიმუშავა. მან სცადა გი დე 

ლუიზინიანის ჯარის გატყუებასაფორიას წყაროებიდან, რათა ვრცელ ტერიტორიაზე 

გამართულიყო ბრძოლა. სალადინი თვითონ ხელმძღვანელობდა 2 ივლისის 

ტიბერიის ალყას, ხოლო მისი მთავარი ჯარი კაფრ საბტაში გაამაგრა. ამან განაპირობა 

არმიის ამ ნაწილის სწრაფად შეღწევა ციხესიმაგრეში.მუსლიმებმა ჩამოანგრიეს ერთ-

ერთი კოშკი და მაშინვე შეიჭრნენ ქალაქში და ბრძოლის შემდეგ აიყვანეს 

ტყვეები.ქალაქის მოსახლეობამ ფული შესთავაზა მშვიდობის სანაცვლოდ, მაგრამ 

სალადინმა უარი განაცხადა. იმ ღამეს ჯვაროსნების ლიდერებმა მოიწვიეს  

საბჭო.მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეკრების წევრთა უმრავლესობა ემხრობოდა 

ჰატინის  ბრძოლა 



22 
 
 

ტიბერიაზე შეტევას, რეიმონდი ემხრობოდა პოზიციის შენარჩუნებას სეფორიაში, 

თუნდაც ეს ციხის დაკარგვის სანაცვლოდ დასჯდომოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

შეხვედრის ზუსტი დეტალები უცნობია, ითვლება, რომ ჯერარდი და რეინალდი 

მტკიცედ ემხრობოდნენ წინსვლას. გი დე ლუზინიანმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ 

ბრძოლა დილით გაეგრძელებინა. 3 ივლისს ჯარს სათავეში ჩაუდგა რაიმონდი. ისინი 

ნელა მოძრაობდნენ და გზადაგზა მუდმივად სდევნიდნენ სალადინის ცხენოსანს. 

მათ დაახლოებით შუადღისას მიაღწიეს თურანის წყაროებს.ჯვაროსნებისწორედ ამ 

წყაროს ირგვლივ გაიშალნენ.სალადინსაც ეს ჰქონდა დაგეგმილი. ის ფიქრობდა, რომ 

შეეძლო ჯვაროსნების დამარცხება ველზე, მაგრამ ეს უნდა მომხდარიყო მანამ, სანამ 

ჯვაროსნები მას ალყაში მოაქცევდნენ. 

           3 ივლისს ჯვაროსანთა ჯარი ტიბერიისკენ დაიძრა,ტიბერი მუდმივად 

შევიწროვებული იყო მუსლიმი მშვილდოსნების მიერ. მათ გაიარეს ტურანის  

წყაროები,ეს ადგილი კი წყლის დეფიციტს განიცდიდა. შუადღეს რაიმონდი 

მიხვდა,რომ ჯარი ღამით ვერ მიაღწევდა ტიბერიამდე და გი დე ლუზინიანთან 

შეთანხმებით შეიცვალეს  მიმართულება  და გადაუხვიეს  მარცხნივ,კაფრ ჰატინის 

წყაროებისკენ. აქედან მათ შეეძლოთ დილით ტიბერიისკენ გზის გაგრძელება.  

ამასობაში  მუსლიმები განლაგდნენ ჯვაროსნებსა და წყაროს შორის. დასავლელები 

იძულებულნი გახდნენ დაბანაკებულიყვნენ მშრალ პლატოზე,სოფელ მესკენაჰთან 

ახლოს. იბნ ალ ათირის აზრით, ჯვაროსნები საკმაოდიმედგაცრუებულნი იყვნენ და 

ამავდროულად წყურვილითაც იტანჯებოდნენ. რაც შეეხება  სალადინის ჯარს,ისინი  

გამარჯვების მოლოდინში იყვნენ.მთელი ღამის განმავლობაში მუსლიმები 

მორალურად ზემოქმედებდნენ ჯვაროსნებზე,ლოცვით,სიმღერით,სიმბოლოების 

ჩვენებითა და გალობით. მათ ცეცხლი წაუკიდეს მშრალ ბალახს, რამაც ჯვაროსნების 

წყურვილი კიდევ უფრო გააძლიერა. ჯვაროსნები სრულიად ძალაგამოცლილები და 

დემორალიზებულები იყვნენ. მათგან განსხვავბით მუსულმანებს აქლემების 

ქარავნის საშუალებით ტიბერიას ტბიდან (ამჟმად ცნობილია, როგორც გალილეის 

ზღვიდან) წყალი მოჰქონდათ. 

         4 ივლისს დილით,ჯვაროსნებს თვალები დაუბრმავა სალადინის არმიის მიერ 

დანთებულმა ცეცხლის კვამლმა.მათ ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმმა 
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მშვილდოსნებმა,როემლსაც მეთაურობდა გოკბორი. თითო მოისარი  მომარაგებული 

იყო  400 ისრით.ჯერარდმა და  რეინალდმა გი დე ლუზინიანს ურჩიეს საბრძოლო 

ხაზების მობილიზება და შეტევაზე გადასვლა. პირველ  დევიზიას 

ხელმძღვანელობდა რაიმონდი  ანტიოქიის ბოჰემუნდIII-ის ვაჟთან  რაიმონდთან 

ერთდ, ხოლო ბალიანიბელინი  და  ჟოსლინIII ამაგრებდნენ უკანა ფლანგებს.   

მწყურვალმა და მორალურად გატეხილმა ჯვაროსნებმა მტრის ბანაკში შეღწევა 

სცადეს და გეზი ჰატინის წყაროებისკენ აიღეს. მათ ამ განრისხებულ ქმედებას 

უპასუხა სალადინის ჯარმა,როემლმაც მათ გადაუკეტა წინ და უკან დასახევი 

გზები.გრაფმა რეიმონდმა  ორჯერ სცადა ალყის გარღვევა,მეორე მცდელობისას მან 

გაარღვია ალყა და თავის ჯართან ერთდ გაიქცა ტვიროსისკენ.რაიმონდის გაქცევის 

შემდეგ გი დე ლუზინიანის მდგომარეობა უფრო დამძიმდა. ქრისტიანი ქვეითი 

ჯარის უმრავლესობა მალევე  განადგურდა და მასიურად გაიქცა ჰატინის 

რქებზე,სადაც მათ მონაწილეობა აღარ მიუღიათ ბრძოლაში.  

           ლუზინიანი არ  ნებდებოდა.იგი  კვლავ შეეცადა კარვების გაშლას მუსლიმი 

მხედრების შესაჩერებლად.ქრისტიანი რაინდები და მხედარმთავრები არაორგანი-

ზებულები იყვნენ,მაგრამ მაინც შეუპოვრად იბრძოდნენ.  ჯვაროსნები 

გარშემორტყმული იყვნენ  სალადინის ჯარით.ლუზინიანი და მისი ჯარი სამი 

უშედეგო მცდელობის შემდეგდამარცხდნენ. ამ ამბის უშუალო თვითმხილვევი იყო 

სალადინის 17 წლის ვაჟი,ალ აფდალი. 

             წყურვილისაგან და ჭრილობებისგან ძალაგამოცლილი ჯვაროსნები 

მუსლიმებმა ადგილზე მოკლეს,ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე,ხოლო 

დანარჩენი ტყვედ იგდეს.  სისხლისმღვრელილი ბრძოლის შემდეგ მუსლიმთა 

ტყვეებს შორის აღმოჩნდნენ: გი დე ლუზინიანი, მისი ძმა ამალრიკ II, რეინალდ დე 

შატილონი, უილიამ V მონტფერატი, ჯერარდ დე რიდფორტი, ჰამფრი IV ტორონი, 

ჰიუ ჯაბალა, პლივეინი ბოტრონი, ჰიუ გიბელეთი და იერუსალიმის სამეფოს სხვა 

ბარონები.  

         ლუზინიანის ბიჭი და რეტინალი შატილიონი მიიყვანეს სალადინის კარავში. 

სალადინმა ლუზინიანს შესთავაზა სასმელი, რაც თავის მხრივ,ნიშანი იყო მისთვის 
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სიცოცხლის შენარჩუნებისა. ამის შესახებ ლუზინიანმა არაფერი იცოდა და სასმელით 

სავსე თასი რეინალდ სიდონელს გადასცა. სალადინმა ხელიდან გამოსტაცა  და თქვა, 

რომ: "მე არ ვთხოვდი ამ ბოროტ კაცს დალევას,  იგი ამით არ გადაარჩენს 

სიცოცხლეს". შემდეგ მან დაადანაშაულა რეინალდი  ზავის დარღვევაში. ზოგი ცნობა, 

მაგალითად ბაჰა ალ-დინის შესახებ, ამტკიცებს, რომ სალადინმა მახვილის ერთი 

დარტყმით თავადვესასიკვდილოდ გაიმეტა რეინალდი. სხვა მოსაზრების თანახმად, 

სალადინმა რეინალდის თავის მოკვეთა ბრძანა. ამავე მოსაზრებით, ლუზინიანმა 

ივარაუდა, რომ მასაც ანალოგიური ბედი ელოდა, მაგრამ სალადინი არწმუნებდა მას, 

რომ "მეფეები არ კლავენ მეფეებს"-ო.  

             ამავე  წელს სალადინმა შეძლო დაეპყრო პალესტინის დიდი ნაწილი, მათ 

შორის ქალაქი აკრა. ბოლოს კი იერუსალიმს მიადგა და 14 დღის განმავლობაში ალყა 

ჰქონდა შემორტყმული. ამ დროის განმავლობაში ჯვაროსნებმა რამდენჯერმე 

წარმატებულად მოახერხეს ქალაქიდან შეეტიათ მუსლიმთა არმიისთვის, თუმცა 

საბოლოოდ მაინც დანებდნენ. სალადინმა ყველა ეკლესია, აღდგომის ტაძრის გარდა, 

მეჩეთად გადააქცია, ხოლო იერუსალიმის მაცხოვრებლებს სიცოცხლე შეუნარჩუნა 

,,თავისუფლებისყიდვის“ ხარჯზე. ამას გარდა, ის ქრისტიან მლოცველებს 

ხელშეუხებლობას შეჰპირდა და უფლება მისცა მოელოცათ ქრისტეს ტაძარი. 

1187 წლის 4 ივლისს ჰატინის რქებზ ეგამართულ ბრძოლაში იერუსალიმის სამეფოს 

მიერ ოდესმე შეკრებილი უდიდესი საველე არმია გაანადგურა  მაჰმადიანმა  ძალებმა, 

სალადინის მეთაურობით. ბრძოლის შედეგები საკმაოდ მძიმე და რთული იყო. 

მარცხმა ჯვაროსანთა სახელმწიფოებისთვის საშინელი შედეგები მოიტანა. ჰატინის 

ბრძოლასთან  დაკავშირებით  ჯოშუა პრაუერმა კომენტარი გააკეთა, სადაც 

აღნიშნავდა, რომ ჯვაროსნებმა წაგებულ ბრძოლასთან ერთად დაკარგეს სამეფო, 

რომელიც ოთხმოცდარვა წლის განმავლობაში არსებობდა. ფაქტობრივად, ერთმა 

ბრძოლამ  გადაწყვიტა  წმინდა  მიწის  ბედი. ჰატინის ბრძოლაში განცდილი 

მარცხისა და იერუსალიმის დაცემაზე ჯვაროსანთა პასუხად ითვლება მესამე 

ჯვაროსნული ლაშქრობისთის მზადება, ჯარის ხელახალი ორგანიზაცია და ძალების 

მოკრება. ისტორიკოსებმა სწორად შეაფასეს ჰატინის ბრძოლა, როგორც ჯვაროსნული 
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ლაშქრობის ისტორიის ერთგვარი ”კულმინაცია”, რომელიც იყოგარდამავალი ეტაპი 

მეორე და მესამე ლაშქრობას შორის.  

          საბოლოო ჯამში დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ჰატინის ბრძოლა იყო 

ჯვაროსანთა პერიოდის და ასევე იყო შუა საუკუნეების ერთ-ერთი ყველაზე 

მასშტაბური, სისხლისმღვრელი და მნიშვნელოვანი მოვლენა. ამიტომ გასაკვირი არ 

არის, რომ  მან  თავისი  კვალი  დატოვა  ამ  პერიოდის  ისტორიოგრაფიაში. 
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ოსმალეთ–ინგლისის დიპლომატიური ურთიერთობები ვალიდე საფიე სულთნისა 

და ელიზაბეთ I ტიუდორის დროს 

ნატო გაბარაშვილი,  გიორგი  ახალკაციშვილი 

წინამდებარე სტატია მიმოიხილავს საერთაშორისო ურთიერთობებში მეტად 

საინტერესო ეპოქის, XVI საუკუნის ორი უმნიშვნელოვანესი აქტორის, ინგლისისა და 

ოსმალეთის იმპერიის დიპლომატიურ ურთიერთობებს ამ პერიოდში ორი ძლიერი და 

გამჭრიახი ქალბატონის, ელიზაბეთ I ტიუდორისა (1558-1603) და ოსმალეთში  „ქალთა  

სასულთნოს“ (1533/34-1656)  ერთ-ერთი ძლიერი  წარმომადგენლის, სულთნის პირველი 

მეუღლის, ვალიდე საფიე სულთნის (დაახლ. 1550-1619) დროს. ტყვედ ჩავარდნილი ქალი, 

რომელიც სულთნის მეუღლე ხდება, იმპერიის 

ცხოველქმედების ცენტრ -  ჰარემში გადმოაქვს და 

მთელი სიცხადით ერთვება ეპოქის პოლიტიკურ 

რეალობაში. იგი არც ისე ხშირადაა  სამეცნერო 

ლიტერატურაში მოხსენიებული და შეფასებული, 

როგორც ერთ–ერთი მთავარი განმსაზღვრელი 

ოსმალეთის იმპერიის ყოველდღიური ყოფისა თუ 

პოლიტიკურ–სოციალური რეალობისა. ქართულ ენაზე 

ამ მხრივ ჯერ კიდევ მწირია მასალები. სტატიაში 

მიმოხილული ისტორიები, გამოთქმული მოსაზრებები, 

ისტორიული პარალელები, შეფასებები და დასკვნები 

მოკრძალებული მცდელობაა ამ,  ესოდენ საინტერერესო 

და საყურადღებო, საკითხის შესწავლისა.  თუმცა სანამ 

უშუალოდ მთავარ საკვლევ საკითხზე გადავიდოდეთ, 

გვინდა ორიოდე სიტყვით შესავალი გავუკეთოთ როგორც ხსენებული ეპოქის ზოგად 

მსოფლმხედველობას, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში, იგივე დამოუკიდებელ 

დისციპლინაში, არსებულ ზოგად კანონზომიერებებს.  

1453 წელს კონსტანტინეპოლის აღებამ (29 მაისი), რითაცგაერთიანდa ოსმალების 

მიერ დაპყრობილი აზია-ევროპის ტერიტორიები, უდიდესი ძვრები გამოიწვია მაშინდელ 

საერთაშორისო სისტემაში. ფუნდამენტურად შეიცვალა ორ კონტინენტზე  მანამდე 

არსებული ძალთა ბალანსი. სამუდამოდ დაეცა „მეორე რომი“ და ქრისტიანულ სამყაროს 

უდიდესი მოთამაშე გამოაკლდა (შეიძლება ითქვას, რომ ამან ბუნებრივად გამოიწვია 

დედოფალი ელიზაბეთ I 
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ასპარეზზე რუსეთის სამეფოს დაწინაურება და მოსკოვის მესიანური საზრისის გამოსვლა  

„მესამე რომის“ სახელით). გარდაიქმნა სავაჭრო ურთიერთობათა სქემაც ევროპიდან 

როგორც ახლო, ისე შორეული აღმოსავლეთისაკენ. ოსმალეთის სულ უფრო მზარდი 

ძლიერების მთავარი სამიზნე კი სწორედ ევროპის ტერიტორიები გახდა.  

ჩვენი წარმოდგენით, მეორე უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რომელიც აუცილებლად 

უნდა აღინიშნოს XVI საუკუნის საერთაშორისო ურთიერთობებზე საუბრისას, ეს არის 

რეფორმაცია. პროტესტანტული აზრის ჩამოყალიბება, გაბატონებული კათოლიკური 

ეკლესიის შიგნით სრტუქტურული არეულობა და მანამდე ურყევად მიჩნეული 

მოცემულობებისადმი ეჭვის გაჩენა.  რეფორმაციამ, როგორც წმინდად პოლიტიკურმა 

პროცესმა, უდიდესი გავლენა მოახდინა ევროპის შიგნით ქვეყნებს შორის 

ურთიერთობებზე და დეცენტრალიზებულ ევროპაში რელიგიური განსხვავებებიც შეიტანა.  

მართალია საერთშორისო ურთიერთობებში, როგორც დამოუკიდებელ 

დისციპლინაში, ტრადიციული გაგებით საერთაშორისო სისტემაზე საუბარს XVII 

საუკუნიდან, კონკრეტულად კი 1648 წლიდან ვიწყებთ (როდესაც დაიდო ვესტფალიის 

ზავი და გაჩნდა სუვერენული სახელმწიფოს ცნება), მაგრამ ამ საკითხის დამახასიათებელ 

ზოგად კანონზომიერებებზე მანამდეც, კერძოდ ჩვენთვის საინტერესო XVI საუკუნის 

დიპლომატიურ ურთიერთობებზეც, შეგვიძლია საუბარი.  ჩვენ ვიცით და 

ვითვალისწინებთ, რომ პოლიტიკური მორალის ცნება განსხვავებულია ადამიანური 

მორალისაგან. თუკი ადამიანური საქციელის მორალურობა–ამორალურობის 

განმსაზღვრელი არის ქცევის მოტივი, პოლიტიკაში მორალურობას განსაზღვრავს 

შედეგები. თუ კონკრეტული შედეგი შენი ქვეყნისთვის მომგებიანი და კარგის მომტანია, ეს 

ნაბიჯიც მორალური და გამართლებულია. უფრო ზუსტად და მოკლედ რომ ვთქვათ, 

მმართველისათვის უმაღლესი ზნეობა საკუთარი ქვეყნის ინტერესებია. მეორეს მხრივ, 

საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც მნიშვნელოვნად განიცდის ძალის პოლიტიკის 

გავლენას, ყოველთვის და მით უფრო XVI-XIX საუკუნეებში საგრძნობლად აქტიური იყო 

პრინციპი „ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარია“. ძალიან ბევრი ალიანსი სწორედ ამ 

პრინციპით იქმნებოდა და იქმნება დღესაც. ყოველივე ზემოთთქმული პირდაპირ 

კავშირშია ჩვენს მთავარ საკითხთან,  ინგლისისა და ოსმალეთის ურთიერთობებთან. 
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ოსმალეთ–ინგლისის ურთიერთობების წინაპირობები 

          ოსმალეთმა ევროპა–აზიის დამაკავშირებელი უმნიშვნელოვანესი გზები თავისი 

გავლენის ქვეშ მოაქცია.  დასავლეთის სახელმწიფოების შემოსავლის უმთავრეს წყაროს, 

სავაჭრო ურთიერთობებს, სერიოზული  პრობლემა შეექმნა. იმის ფონზე, რომ ოსმალეთის 

მთავარი სამიზნე ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოები იყვნენ, ეს პრობლემა კიდევ 

უფრო მწვავდებოდა. ამ პირობებში ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ ჩათრევას ჩაყოლა 

ამჯობინა და დიპლომატიური ურთერთობების გზა მოსინჯა ოსმალებთან, რაც  ყველაზე 

კარგად იტალიის ქალაქ–სახელმწიფოებს, ვენეციას და საფრანგეთს გამოუვიდათ.  

საფრანგეთისა და ოსმალეთის შემთხვევაში კარგად ამოქმედდა ჩვენ მიერ უკვე ნახსენები 

პრინციპი.  ორივე ქევყანა საღვთო რომის იმპერიის  და ესპანეთის ჰაბსბურგთა დინასტიას 

ემტერებოდა. საფრანგეთმა ჯერ 1508 წელს სულთან ბაიაზიდ II–ისგან (1481-1512) მიიღო 

ოსმალეთის ტერიტორიაზე თავისუფლად ვაჭრობის 

უფლება, ხოლო შემდეგ, უკვე სულეიმანI ბრწყინვალეს 

(1520-1566) დროს, 1536 წელს გააფორმა ოსმალეთთნ 

„მშვიდობის, ვაჭრობისა და მეგობრობის შეთანხმება“, ე.წ. 

„კაპიტულაცია“. ფაქტორბივად, საფრანგეთმა 

ოსმალეთთან ვაჭრობაზე მონოპოლია მოიპოვა. 

საფრანგეთი აგრეთვე პირველი სახელმწიფო გახდა, 

რომელსაც ოსმალეთმა მოგვიანებით, სულთან სელიმ III-

ის დროს (1789-1807),  საელჩო გაუხსნა  სტამბოლში. 

ამ მოვლენების პარალელურად, ინგლისში დიდი 

სოციალური ძვრები მოხდა. ჰენრი VIII ტიუდორმა (1509-1547) რომის პაპთან  პირადი 

უთანხმოებების საბაბით ინგლისის ეროვნული ეკლესია  კათოლიკური ეკლესიისაგან  

გამოყო და შექმნა ანგლიკანური ეკლესია, რომელსაცთვითონ ჩაუდგა სათავეში. ჰენრის 

გარდაცვალების შემდეგ მისმა შვილმა, მერი ტიუდორმა, დროებით ისევ აღადგინა 

კათოლიკური მრწამსი ინგლისში, თუმცა ელიზაბეთ ტიუდორის ხელისუფლებაში 

მოსვლის შემდეგ ინგლისი ისევ ანგლიკანობას და პროტესტანტულ მრწამსს დაუბრუნდა. 

ეს თავისთავად ნიშნავდა არა მხოლოდ რელიგიურ სხვაობას კონტინენტური ევროპის 

უმეტეს ქვეყანასთან, არამედ განსხვავებულ საგარეო კურსსაც.  

   ჰენრი VIII 
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       პროტესტანტული ინგლისის მმართველი ელიზაბეთი კარგად აანალიზებდა შექმნილ 

ვითარებას და კათოლიკურ ევროპაში არსებულ წინააღმდეგობებს. შედეგად, მან 

გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება ისლამურ სამყაროსთან. 

შეიძლება ითქვას, რომ ელიზაბეთმა რელიგიური სხვაობა უპირატესობად აქცია და სცადა 

დაერწმუნებინა ოსმალეთის სულთანი, რომ ისლამს და პროტესტანტობას მეტი საერთო 

ჰქონდათ და  ერთი მტერი ჰყავდათ–კათოლიკობა. აქ შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ 

პროტესტანტი და სუნიტი მუსლიმი უფრო ახლოს შეიძლება ყოფილიყვნენ, ვიდრე სუნიტი 

და შიიტი. საკუთრივ ოსმალეთის მაშინდელი სულთნისთვის, მურად III–ისთვის (1574-

1595), კათოლიკე ჰაბსბურგების წინააღმდეგ გამოსული ევროპული ქვეყანა კარგი 

მოკავშირე იყო.  

        ამას გარდა, არსებობდა ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორი, რამაც უბიძგა ელიზაბეთს აღმოსავლეთში 

მოკავშირეების ძებნისაკენ, ეს იყო მაშინდელი პაპის,  

პიუს V–ის (1566-1572) მიერ 1570 წელს გამოცემული 

ბულა, სადაც  პიუსმა  საბოლოოდ  განკვეთა 

ეკლესიიდან ელიზაბეთი და ინგლისის 

პროტესტანტული  მოსახლეობაშერაცხა  ერეტიკოსებად. 

ბულა ასევე გულისხმობდა მათ ეკონომიუკურ 

იზოლირებას კათოლიკური ევროპისგან (ამან 

თავისთავად განაპირობა, რომ ინგლისელი ვაჭრები 

გათავისუფლდნენ კათოლიკური ეკლესიის 

ემბარგოსაგან).  შედეგად,  ინგლისში საკმაოდ 

მომწიფდა ნაციონალისტური და პატრიოტული 

განწყობები  გავითვალისწინოთ  ისიც, რომ  ამ  დროს ოსმალეთსაც  ომი  ჰქონდა  ირანთან 

(1578-1590) და ოსმალები ისე, როგორც არასდროს, თავადაც მონდომებულნი იყვნენ, რათა 

ახალი სავაჭრო პარტნიორები ეპოვნათ.  

 

სულთან მურად III 
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თითქმის ოფიციალურად ცნობილი ფაქტია, რომ XVI-XVIIსაუკუნეში სასულთნო 

დიდწილად  ჰარემიდან იმართებოდა. სულთნების რჩეული ქალბატონები ხშირად იმაზე 

მეტ გავლენას ფლობდნენ პოლიტიკურ პროცესებზე, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება 

ჩანდეს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კიდევ უფრო იღბლიანი დამთხვევა გვაქვს–

ინგლისის მაშინდელი მეთური ქალბატონი იყო და თუკი სხვა სახელმწიფოების მამაკაც 

მმართველებს არ შეეძლოთ უშუალო მიმოწერა და კავშირები დამეყარებინათ სულთნის 

ცოლებთან, ელიზაბეთს ამის არანაირი შეზღუდვა არ ჰქონდა. ისტორიულად 

დადასტურებულია კიდეც მათ შორის მიმოწერა. ცნობილია, რომ განსაკუთრებით მურად 

III–ისა (1574-1595) და  მეჰმედ III–ის (1595-1603) დროს სულთნის ცოლებს (ჰასექი 

სულთნებს) უდიდესი ძალა ჰქონდათ ხელთ, ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულნი 

იმპერიის არა მხოლოდ საშინაო საქმეებში, არამედ თავისი გავლენა ჰქონდათ საგარეო 

პოლიტიკის მიმართულებების ფორმირებაზეც. 

პირველი წერილი ელიზაბეთსა და ვალიდე 

საფიე სულთანს შორის, რომლის შესახებაც 

არსებობს ცნობები, თარიღდება 1593 წლით. 

ელიზაბეთმა ოსმალეთში ინგლისის 

იმდროინდელი ელჩის, ედვარდ ბარტონის 

(რომელმაც ჩანაცვლა უილიამ  ჰარბორნი 1588 

წელს) რჩევით წერილი მისწერა წარმოშობით 

ალბანელ (ზოგი გადმოცემით  ვენეციელი, 

ბაფოს  გვარიდან) საფიე სულთნს და 

ფორმალური საჩუქარიც გაუგზავნა მას. 

წერილში ელიზაბეთი უმშვენიერესი 

ეპითეტებით ამკობდა საფიე სულთანს, ამ უკანასკნელმაც გულთბილი წერილითა და 

საჩუქრით უპასუხა დედოფალს და დაპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებდა, რათა ხელი 

შეეწყო ელიზაბეთის ინტერესებისათვის. 

ოსმალეთსა  და ინგლისს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება- 1578 

წელს დედოფალ ელიზაბეთის მითითებით ოსმალეთში ჩადის  ინგლისელი დიპლომატი 

უილიამ ჰერბორნი, რომლესაც ოსმალეთის სულთანთან შეხვედრა და ორ ქვეყანას შორის 

კავშირების დამყარება დაევალა. საფრანგეთისა და ვენეციის  ინტრიგების მიუხედავად, 

რომლებსაც ნამდვილად არ სურდათ ოსმალეთისა და ინგლისის დაახლოება სავაჭრო 

საქმეში, ჰერბორნმა თავის შედეგს მიაღწია. 1579 წელს ოსმალეთის სულთანმა ინგლისთან 

სულთან მეჰმედ  III 
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გააფორმა სავაჭრო ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც ინგლისელ ვაჭრებს იგივე 

უპირატესობები ენიჭებოდათ, რითიც სარგებლობდნენ ვენეციელი და ფრანგი ვაჭრები. 

ამიერდიან ხმელთაშუაძღვისპირეთში ისინი თავიანთი დროშის ქვეშ იცურებდნენ. ერთი 

წლის შემდეგ მურად III–მ ინგლისელ ვაჭრებთან „კაპიტულაციაც“ გააფორმა, რითიც მათ 

კიდევ მიიღეს სავაჭრო შეღავათები. ისინი გადაიხდიდნენ მხოლოდ 5%–იან ბაჟს, 

გათავისუფლდებოდნენ სხვა გადასახადებისგან, თავისუფლად ივაჭრებდნენ ოსმალეთის 

ტერიტორიაზე და შეძლებდნენ საკუთარი დიპლომატიური  წარმომადგენლობების გახსნას 

ოსმალეთის ქალაქებში. 

       ამ პერიოდში ელიზაბეთსა და სულთან მურადს შორის პირადი მიმოწერაც შედგა.  1579 

წლის 7 მარტს  ოსმალეთის სულთანმა უილიამ ჰერბორნს ინგლისის დედოფალთან 

გაატანა წერილი, რომელშიც ის ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიაზე ყველა ინგლისელ 

ვაჭარს აღუთქვამდა უსაფრთხოებას, პასუხად კი ელიზაბეთის მეგორბულ ურთიერთობებს 

ითხოვდა. ცნობილია, რომ წერილი იმდენად ლამაზად იყო გაფორმებული და შეფუთული, 

რომ ის თავად წარმოადგენდა ხელოვნების ნიმუშს. ელიზაბეთისა და ალბანელი საფიე 

სულთნის მიმოწერამ უდიდესი როლი შეასრულა ორი სახელმწიფოს დაახლოებაში. 

ინგლისის დედოფალს საკუთრივ სულთნის ჰარემში გამოუჩნდა მხარდამჭერი, რომელსაც 

ისლამურ კულტურაში ქალის როლისთვის შეუფერელად დიდი გავლენა ჰქონდა იმპერიის 

შიდა თუ საგარეო საქმეებზე.  ეს არაფორმალური მხარეც ცხადად მიგვითითებს სულთნის 

კეთილგანწყობაზე ინგლისის დედოფლის მიმართ. იმავე წლის 25 ოქტომბერს ელიზაბეთმა 

გრინვიჩიდან უპასუხა სულთანს, ასევე საკმაოდ სასიამოვნო და მეგორბული ტექსტით.  

       1581 წელს ქარტიის საფუძველზე ელიზაბეთ I აარსებს „ლევანტის სავაჭრო კომპანიას“, 

რომელმაც თითქმის მონოპოლია დაამყარა ოსმალეთის ტერიტორიაზე ვაჭრობაში. 1583 

წლიდან ისევ უილიამ ჰერბორნის შუამავლობით ინგლისი უკვე მუდმივ დიპლომატიურ 

წარმომადგენლობას ხსნის ოსმალეთში და პირველი ელჩიც ჰერბორნი ხდება. მალე 

ინგლისელებმა თავიანთი საკონსულოები და სავაჭრო ფაქტორიები გახსნეს ოსმალეთის 

სხვადასხვა დიდ ქალაქში, მათ შორის სტამბოლში (კონსტანტინეპოლში), ალექსანდრიაში, 

სმირნაში, კაიროში, ტრიპოლში. აქვე აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად ასეთი 

დაახლოებისა, ინგლისმა ვერ მოახერხა ოსმალეთის ჩართვა ესპანეთის წინააღმდეგ ომში, 

ხოლო საკუთრივ ოსმალეთმა ვერ მიიმხრო ინგლისი ირანის წინააღმდეგ ომში, თუმცა ამას 

გავლენა არ მოუხდენია მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობებზე.  
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ქალთა დიპლომატია - მიუხედავად იმისა, რომ ელიზაბეთისა და საფიე სულთნის 

ურთიერთობა თავისი არსით თუ ფორმით ინდივიდუალური და უნიკალურია, ის არ არის 

ერთადერთი მაგალითი, როდესაც სულთნის რჩეული, გავლენიანი მეუღლე კავშირებს 

ამყარებს ევროპის წარჩინებულ ქალბატონებთან, გვირგვინოსნებთან თუ სამეფო 

ძალაუფლების მქონეებთან.  რეალურად, ქალების ჩართვა დიპლომატიაში არც იყო 

დაფარული ოსმალეთის სულთნის კარზე და მეტიც, ეს საკმაოდ ლეგალურ, მისაღებ 

პრაქტიკას წარმოადგენდა. ქალთა ჩართულობამ დიპლოომატიაში, რომელიც სულეიმან I-

ის მეუღლის, ჰასექი ჰიურემ სულთნის (1533/34-1558) დროს იწყება, და მათმა 

„პოლიტიკურმა გავლენამ“ განსაკუთრებული მასშტაბები მიიღო მურად III –სა და მისი 

შვილის, მეჰმედ III–ის, დროს და ამ გარემოებას ქვეყნის შიგნით არსებული ფაქტორების 

გარდა საერთაშორისო ვითარებამაც შეუწყო ხელი– იმ პერიოდში ოსმალეთის იმპერიას 

სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოსთან აქტიური ურთიერთობები ჰქონდა, ხოლო 

საკუთრივ XVI საუკუნის ევროპის პოლიტიკური 

ცხორვება დიდწილად ძლიერი ქალების მიერ 

ყალიბდებოდა. ეს კი ერთიორად ზრდიდა საფიე 

სულთნისა და მისი წინამორბედის, სულთან 

მურადის დედის, ნურბანუ სულთნის (1525-1583) 

პოლიტიკურ დატვირთვას და მნიშვნელობას.  

სორანზო,  იმ პეროდის თანამედროვე ვენეციელი 

ელჩი, 1581 წელს იუწყებოდა, რომ ვისაც 

დიდებულ პორტაში წყალობის და გავლენის 

მოპოვება სურდა, დედა სულთნისათვის ან სულთნის რჩეულისათვის უნდა მიემართა და 

მათთან საერთო ენა ეპოვნა ან, სულ მცირე, არ დაპირისპირებოდა მაინც მათ. ისიც უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ორივე, საფიეც და ნურბანუც, ვენეციის რესპუბლიკის განსაკუთრებული 

მხარდაჭერით სარგებლობდნენ. ამ თვასაზრისით, ნურბანუს პერსონალური ინტერესებიც 

ამოძრავებდა, ვინაიდან იგი გახლდათ ორი წარჩინებული ვენეციური ოჯახის 

არაოფიციალური ქალიშვილი, ტყვედ წამოყვანილი ოსმალეთის ცნობილი ადმირალის, 

ჰაირედდინ ბარბაროსას მიერ 1537 წელს. ნურბანუს პრო–ვენეციური კურსი განუხრელად 

შეინარჩუნა საფიე სულთანმაც. მეტიც,  ის დაუფარავად აჟღერებდა ვენეციურ ინტერესებს. 

1596 წელს ვენეციის სენატისათვის გაგზავნილ მოხსენებაში საფიე სულთანი 

მოხსენიებულია, როგორც „ვენეციის რესპუბლიკის უდიდესი მხარდამჭერი 

სტამბოლში“.აგრეთვე მას აქტიური კავშირი  ჰქონდადედოფალ  ეკატერინე მედიჩისთან  

ვალიდე  საფიე სულთან  
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(1519-1589), სწერდა მას საქმიან წერილებს, იღებდა და უგზავნიდა საჩუქრებს და რიგ 

საკითხებში დახმარებასაც სთხოვდა. მაგალითად, ის ითხოვდა, გაეთავისუფლებინათ 

ერთი მუსლიმი, ვინმექარა ალი, მოხსენიებული, როგორც „იასემინ ხათუნის ვაჟიშვილი“,  

რომელიც პალერმოს პრინც სავარაუდოდ 1571 წლის ლეპანტოს ბრძოლის დროს ჩაუვარდა 

ტყვედ. ეკატერინეს, საფიე სულთნის აღზევებამდე  ნურბანუ სულთანთანაც ჰქონდა 

კავშირი, რასაც ადასტურებს სულ მცირე ერთი წერილი, რომელიც თავადაც მისწერა 

ნურბანუს, სადაც სთხოვდა მას მხარი დაეჭირა კაპიტულაციების, „მეგობრობის, ვაჭრობისა 

და მოკავშირეობის ხელშეკრულების“ განახლებისათვის.  

მიმოწერის და ოფიციალური დიალოგების თითქმის აუცილებელი თანმხლები, 

როგორც ზემოთაც მოვიხსენიეთ, იყო ძვირფასი საჩუქრების გაცვლა ქალბატონებს შორის. 

1593 წელს ელიზაბეთ ტიუდორს საფიე სულთნისთვის გაუგზავნია ძვირფასი თვლებით 

გაფორმებული საკუთარი პორტრეტი. ექვსი წლის შემდეგ, საფიემ ოსმალეთში ინგლისის 

იმდროინდელი ელჩის, ჰენრი ლელოს, რჩევით თავადაც გაუგზავნა ინგლისის მონარქს 

საჩუქარი–ისეთივე ტანისამოსი, როგორსაც თავად ვალიდე ატარებდა. საფიეს საჩუქარში 

ასევე შედიოდა ძვირფასი, მოვერცხლილი ქსოვილები და მოოქროვილი ხელსახოცები. 

        მუსლიმურ სამყაროში ქალის როლიდან და ეპოქის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 

ალბათ კარგი იქნება თუ აღვნიშნავთ, რომ ვალიდე სულთნების პოლიტიკა საკმაოდ 

თვითმყოფად და დამოუკიდებელ სახეს ატარებდა. ეს არ იყო მხოლოდ სულთნის 

დასახმარებლად გაწეული სამსახური, ან ქალის როლის გამოყენება იქ, სადაც ეს იმპერიის 

ინტერესებს სჭირდებოდა. პირიქით, იყო შემთხვევები, როდესაც სულთნის დედა თუ მისი 

რჩეული სულთნისაგან აბსოლუტურად დამოუკიდებლად იღებდა გადაწყვეტილებებს 

პირადი შეხედულებების კარნახით ანროდესაც მისი დიპლომატიური პრეფერენციები არ 

თანხვდებოდა სულთნისას. მაგალითად, ვენეციის ელჩი, მოროსინი, თავის ოფიციალურ 

წერილში წერს, რომ ვალიდე სულთანი უძლური აღმოჩდა, რათა დაერწმუნებინა სულთანი, 

მიეღო გადაწყვეტილება  ვენეციელების სასარგებლოდ. მოროსინი წერს: „ჩემი, ისევე როგორც 

მისი დედის, მცდელობები უშედეგო აღმოჩნდა, რათა ის (სულთანი) დაგვერწმუნებინა. 

რამდენადაც ის არის თურქი და თანაც ძალიან ამბიციური, ეშინია, რომ აშკარა 

ადვოკატირება გაუწიოს ქრისტიანებს“. 

ოსმალეთისა და ინგლისის დიპლომატიური  ურთიერთობების კულტურული შედეგი - 

როდესაც ორი ქვეყანა ერთმანეთთან აქტიურ კავშირს ამყარებს, ბუნებრივია, მათ შორის 

იზრდება კულტურათა გავლენა და ხდება გარკვეული „კულტურული გაცვლები“. ეს 
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ურთიერთობები აისახა ინგლისურ მდიდრულ ტანისამოსზეც, ენაში დამკვიდრებულ ახალ 

სიტყვებზე და ლიტერატურაზეც კი.  რომ დავაკვირდეთ ტიუდორთა პორტრეტებს, 

შევნიშნავთ აღმოსავლურ მარგალიტებს, ირანულ აბრეშუმს ან ოსმალურ ბამბას. ინგლისურ 

ენაში დამკვიდრდა სიტყვები  „sugar, crimson, turban, tulip, candy“ და სხვები, რომლებსაც 

არაბულიან სპარსული ფესვები აქვთ. 

          იდეათა გაცვლის თალსაზრისით, საინტერესოა ერთი შემთხვევაც. ერთ–ერთი 

ინგლისელი ვაჭარი, ენტონი ჯენკინსი, ირანიდან ინგლისში დაბრუნებისას, ასტრახანში 

წააწყდა ერთ ქალს, აურა სულთანს. ზუსტად არ არის ცნობილი იყო თუ არა ეს ქალი მონა, 

თუმცა ჯენკინსმა ის ინგლისში წაიყვანა. სხვა წყაროებში მოხსენიებული აურა სულთანი 

უკვე დედოფალ ელიზაბეთის სტილისა და ტანისამოსის მრჩეველია. შემორჩენილია 

პორტრეტიც, რომელზეც სავარაუდოდ სწორედ ეს ეგზოტიკური აზიელი ქალია 

გამოსახული.  

 ანგლო–ოსმალური ურთიერთობები აისახა შექსპირის შემოქმედებაზეც კი.  თავის 

ერთ–ერთ ადრეულ პიესაში „ტიტუს ანდრონიკუსი“, მთვარ ბოროტ შავკანიან  პერსონაჟს ის 

აარონს უწოდებს, რომელიც სავარაუდოდ ჩრდილო–დასავლეთ აფრიკიდან არის 

წარმოშობით. რამდენიმე წლის შემდეგ შექსპირი წერს „ვენეციელ ვაჭარს“, სადაც  ჩნდება 

კიდევ ერთი მური, მაროკოს პრინცი, ამჯერად უკეთილშობილესი პერსონაჟი, რომელც 

პორტიას, მთავარი პერსონაჟის მოსარჩლეა. ამგვარად, შექსპირი „თამაშობს“ ამ მუსლიმი 

პერსონაჟებით. 

ინგლისის დედოფლის  ელიზაბეთ I–ისა და ოსმალეთის სულთნის დაახლოებას 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თუ სოციალური წინამძღვრები ჰქონდა.ელიზაბეთისა და 

ალბანელი (ან ვენეციელი) საფიე სულთნის მიმოწერამ უდიდესი როლი შეასრულა ორი 

სახელმწიფოს დაახლოებაში. ინგლისის დედოფალს საკუთრივ სულთნის ჰარემში 

გამოუჩნდა მხარდამჭერი, რომელსაც ისლამურ კულტურაში ქალის როლისთვის 

შეუფერელად დიდი გავლენა ჰქონდა იმპერიის შიდა თუ საგარეო საქმეებზე. და ეს ფაქტორი 

შესანიშნავად გამოიყენა ელიზაბეთ ტიუდორმა.  ინგლისის წინაშე შექმნილი 

დაბრკოლებების ფონზე  ევროპაში, ელიზაბეთის გადაწყვეტილება, დაკავშირებოდა 

ოსმალეთს, ჩვენი აზრით, მეტად მომგებიანი და გონივრული ნაბიჯი იყო, რითიც 

რეალურად ინგლისი არაფერს კარგავდა  პირიქით, ბევრს იძენდა. კათოლიკური ევროპა და 

უპირველესად საღვთო რომის იმპერია საერთო მტრის ხატი იყო ორივე ქვეყნისთვის და ბევრ 

მიზეზს იძლეოდაანგლო-ოსმალური ალიანსის  უფრო  გასამყარებლად. ორმხრივი  სავაჭრო 



35 
 
 

ურთიერთობები კი ომებში ჩართული ოსმალეთისთვისაც დამატებითი და მნიშვნელოვანი 

შემოსავლის წყარო ხდებოდა.  

საბოლოოდ  შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისი არც და ვერც შედიოდა ოსმალეთის 

ტერიტორიულ სამიზნეებში. პაპისგან განდევნილი ანგლიკანი ელიზაბეთისთვის კი 

ისლამურ  ქვეყანასთან კავშირი აღრც ამორალურად ჩაითვლებოდა.  ამრიგად, ამ ორი 

ქვეყნის სავაჭრო–დიპლომატიური ურთიერთობების გაანალიზება, მეტად საინტერესო 

სურათს გვაჩვენებს და ჩვენი შეხედულებით, გვიხატავს გონიერი მმართველის, 

მაკიაველისეული მთავრის სანიმუშო სახეს ელიზაბეთ ტიუდორის სახით, რომელმაც 

მოკავშირეების ძებნა თავისი მტრის მტრებში დაიწყო და სწორი არჩევანიც  გააკეთა.  

 

 

მუსტაფა ქემალ ათათურქის როლი თურქეთის დემოკრატიული რესპუბლიკის 

ჩამოყალიბებაში                                                                               

ნინო ინდუაშვილი 

 

XX საუკუნე ოსმალეთის 

იმპერიისათვის მნიშვნელოვანი 

ძვრების ხანაა. პირველ მსოფლიო 

ომში ოსმალეთის უზარმაზარმა 

სახელმწიფომ, რომელიც გერმანიის 

მხარეზე იბრძოდა, მარცხი განიცადა, 

რაც ოსმალეთს საკმაოდ ძვირი 

დაუჯდა. მუდროსის ზავმა კიდევ 

უფრო  დაამძიმა  ქვეყნის 

მდგომარეობა და დასაბამი მისცა 

ევროპული სახელმწიფოების  

ბრძოლას ოსმალეთის იმპერიის 

ტერიტორიების დანაწილებისთვის. 

პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 
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ოსმალეთმა დაკარგა არა მხოლოდ ტერიტორიები, არამედ მისი დამოუკიდებლობისა 

და სახელმწიფოებრიობის საკითხიც ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე დადგა. 

       XX საუკუნისათვის ოსმალეთის იმპერიას კვლავ სულთანი განაგებდა. 

ფეოდალურ პრინციპებზე აგებული ეკონომიკა განვითარებას ვერ ახერხებდა. 

ეკონომიკური ჩამორჩენა თავის მხრივ გავლენას ახდენდა შეიარაღებული ძალების 

შექმნაზე. თურქული არმია მოძველებული შეიარაღების ამარა იყო დარჩენილი და 

აშკარა მოდერნიზაციას საჭიროებდა. მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან 

გამომდინარე, იქმნებოდა იმის საშიშროება, რომ თურქ ერს აღარ 

რჩებოდასახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების არანაირი პერსპექტივა. ამ გადამწყვეტ 

ვითარებაში ქვეყანას გმირად მოევლინა მუსტაფა ქემალ ათათურქი -მტკიცე, 

ენერგიული და პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი, რომელმაც დასაბამი მისცა 

თურქეთის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გარდაქმნას ევროპასთან ინტეგრაციის 

გზით.  

       მუსტაფა ქემალი დაიბადა 1881 წელს ქალაქ სალონიკში (დღევანდელ 

საბერძნეთში), რომელიც იმხანად ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა. 

მის დაბადების თარიღთან დაკავშირებით აზრთა სხვდასხვაობა არსებობს. 

ათათურქი ამბობდა: ,,მე არ ვიცი ზუსტად ჩემი დაბადების დღე, მაგრამ რადგანაც 

თქვენ ასე გაინტერესებთ და გსურთ ამის გაგება, მაშინ გეტყვით, ეს 19 მაისია“. 

        სალონიკის ,,შემსი ეფენდის  სკოლის“ დამთავრების შემდეგმუსტაფა ქემალმა 

1893 წელს სწავლა განაგრძო სალონიკის სამხედრო სასწავლებელში, სადაც 

მასწავლებელმა მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეს ქემალი 

(ღირსეული) უწოდა. ასე დამკვიდრდა ისტორიაში მუსტაფა ქემალის სახელი.1988 

წელს სტამბოლის სამხედრო სკოლის ლეიტენანტის ჩინით დასრულების შემდეგ 

სწავლა განაგრძო სტამბოლის უმაღლეს სამხედრო აკადემიაში, სადაც გაიტაცა 

თანზიმათის პერიოდის თურქ-ნაციონალისტთა იდეებმა. სამხედრო აკადემიის 

დასრულების შემდეგ მუსტაფა ქემალი აქტიურ სამოღვაწეო საქმიანობას შეუდგა. 

1906 წელს ქ. დამასკოში თანამოაზრეებთან ერთად დააარსა გასაიდუმლოებული 

რევოლუციური ორგანიზაცია ,,სამშობლოსა და თავისუფლების საზოგადოება“, 

მოგვიანებით მსგავსი საზოგადოებები დაარსდა თრაკიაში, იზმირსა და კილიკიაში.  
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აღსანიშნავია, მუსტაფა ქემალის მიერ დაარსებული ორგანიზაციების პაციფისტური 

ხასიათი. ისინი მშვიდობიანი მიტინგების ჩატარებითა და პუბლიცისტური ხასიათის 

სტატიების გამოქვეყნებით ცდილობდნენ წინ აღსდგომოდნენ ყოველგვარ 

უსამართლობას.  

        მუსტაფა ქემალის სამხედრო კარიერაში გადამწყვეტი მომენტი იყო იტალია-

ოსმალეთის (1911-1912) და ბალკანეთის მეორე (1912-1913) ომში მონაწილეობა. ამის 

შემდეგ 1913-1915 წლებში ინიშნება ოსმალეთის სამხედრო ატაშედ ბულგარეთში, 

მოგვიანებით კი 1914 წელს პოლკოვნიკის წოდება მიიღო. პირველ მსოფლიო ომში 

ათათურქი სხვადასხვა ფრონტზე იბრძოდა, სადაც მან მიიღო ფაშას ანუ გენერლის 

ტიტული.განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია დარდანელის ბრძოლები, რომლის 

დროსაც მოკავშირეები ცდილობდნენ ქ. სტამბოლის აღებას, რითაც სურდათ 

ოსმალეთის გამოთიშვა პირველი მსოფლიო ომიდან. მუსტაფა ქემალის დიდი 

დამსახურებით ომში გამარჯვება ოსმალებს დარჩათ. სწორედ დარდანელის 

ბრძოლებისას წარმოთქვა მან თავისი ცნობილი სიტყვები თურქი სამხედროების 

მიმართ - ,,მე თქვენ გიბრძანებთ სიკვდილს!“.  

        სულთნის ბრძანებით ათათურქი 1919 წლის 19 მაისს ქ. სამსუნში ჩავიდა, სადაც 

უკვე დამოუკიდებელ მოღვაწეობას შეუდგა. თურქულ ისტორიოგრაფიაში სწორედ 

ეს დღე ითვლება ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის დაწყების თარიღად. 

ათათურქი აქტიურ მოქმედებას შეუდგა, მოიწვია კონგრესები სივასსა და არზრუმში, 

სადაც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა. ევროვნულ-განმათავისუფლებელი 

გმირი ათათურქი თანდათან სტამბოლის მთავრობის წინააღმდეგ აჯანყებულ 

სამხედროდ იქცა. ცენტრალურ ხელისუფლებას მისი დაპატიმრების ძალა არ 

შესწევდა, რაც ათათურქის მოძრაობის თანდათან გაძლიერებას იწვევდა.  

ათათურქის ახალგაზრდობის დროს თურქულ ინტელიგენციაში გავრცელებული 

იდეები, შემდეგში ქემალიზმის პრინციპებად მოგვევლინა. ათათურქისეული 

აზროვნების სისტემა, თეორიული და პრაქტიკული მოღვაწეობა და მისი შედეგები 

ჯერ კიდევ სიცოცხლეშივე დიდ ფენომენად იქნა აღიარებული.  

        ქემალიზმი (ასევე ცნობილი როგორც ათათურქიზმი) თავისი არსით, 

წარმოადგენდა XIX საუკუნის პირველ ნახევარში დაწყებული ოსმალური 
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რეფორმიზმის — თანზიმათის პროცესის გაგრძელებას და მის კულმინაციას, 

რომელიც, გარდა თანზიმათისა, შთაგონებული იყო ოსმალეთის იმპერიაში მოღვაწე 

ისეთი რეფორმისტული მოძრაობებით, როგორებიც იყო ,,ახალგაზრდა თურქებისა“ 

და ,,ახალგაზრდა ოსმალების“ მოძრაობები. დროთა განმავლობაში, ქემალიზმი 

ჩამოყალიბდა იდეოლოგიურ მიმდინარეობად, რომელიც თურქული პოლიტიკის 

ოფიციალურ განმსაზღვრელ ფაქტორად იქცა, თუმცა მრავალი სახით და არაერთი 

ინტერპრეტაციით, რამაც შესაძლებელი გახადა როგორც „მემარცხენე“, ისე 

„მემარჯვენე“ ქემალიზმის არსებობა. ამავე დროს, ქემალიზმთან მიმართებაში, 

ხშირად ვხვდებით ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებებს, რომ იგი „თურქული 

ტიპის ფაშიზმი“ან „თურქული ტიპის სოციალიზმია“. 

       როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქემალიზმის რეფორმები განახორციელა მუსტაფა 

ქემალ ათათურქმა. იგი გულისხმობდა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური 

და რელიგიური რეფორმების ვესტერნიზაციას, მათ შორის, დემოკრატიის 

ჩამოყალიბებას, ქალთა სამოქალაქო და პოლიტიკურ თანასწორობას, განათლების 

ეკლესიის გავლენისაგან განთავისუფლებას, მეცნიერების განვითარებას, უფასო 

განათლების მხარდაჭერას და ა.შ. 

        ქემალიზმი, როგორც თურქეთის რესპუბლიკის იდეოლოგიური მონაპოვარი 

პოლიტიკის განსამზღვრელ მთავარ ფაქტორად  გადაიქცა. ქემალიზმის 

იდეოლოგიის თანახმად, მრავალეროვანი ოსმალეთის იმპერიის საფუძველზე 

შეიქმნა თურქული ეროვნული სახელმწიფო , რომელიც  მისი დამაარსებლის 

მუსტაფა ქემალ ათათურქის სიკვდილის შემდეგ ოფიციალურ სახელმწიფო 

იდეოლოგიად გამოცხადდა.ქემალიზმის ძირითადი პრინციპებია: ხალხოსნობა, 

ლაიციზმი, ნაციონალიზმი, ეტატიზმი, რესპუბლიკანიზმი და რევოლუციონიზმი. 

       აღსანიშნავია, რომ ყოველი დებულება ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს და 

მიმართულია ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების 

სფეროების გაჯანსაღებისაკენ. ამასთანავე, ყოველი დებულება ერთმანეთისგან 

გამომდინარეობს და შეთანხმებულ მოქმედებაში იმყოფებიან. მოკლედ განვიხილოთ 

ქემალიზმის დებულებები: 
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რესპუბლიკანიზმი ქემალიზმის პირველი დებულებაა. კონსტიტუციის თანახმად, 

თურქეთი რესპუბლიკური მმართველობის ქვეყანაა. ათათურქი ქვეყნის მმართვის 

ყველაზე მისაღებ მოდელად სწორედ რესპუბლიკური მმართველობის ფორმას 

მიიჩნევდა, რაც თურქი ხალხის ხასიათსა და თვისებებში ყველაზე მეტად ჩანდა. 

        ქემალიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი დებულება ლაიციზმი ფრანგული 

სიტყვიდან მომდინარე ტერმინია, რაც საერო ხასიათს ნიშნავს. ლაიციზმი იგივე 

სეკულარიზმი ეკლესიის გავლენისგან სახელმწიფოს განთავისუფლებას და 

პოლიტიკური ცხოვრებიდან სასულიერო პირების ჩამოშორებას გულისხმობს. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით ათათურქი თავის გამოსვლებში დასძენდა: ,,ღმერთით, 

რელიგიით და რწმენით ადამიანებზე ზემოქმედება არ შეიძლება, სარწმუნოება და 

პოლიტიკა ურთიერთსაპირისპირო ცნებებია, ამიტომაც რელიგიური მოძღვრების 

გამოყენება პოლიტიკურ ცხოვრებაში წარმოუდგენელია“. ქემალისტური ლაიციზმი, 

განსხვავებით ევროპული მოდელებისაგან, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური 

ცხოვრების სეკულარიზაციასთან ერთად, რელიგიური ცხოვრების კონტროლზე 

სახელმწიფო მონოპოლიის დაწესების გზით, ამავე დროს ისლამის თურქიზაციას 

ისახავდა მიზნად. 

         ნაციონალიზმის თანახმად, თურქეთის რესპუბლიკის ყველა მოქალაქე, 

წარმოშობის და რელიგიის მიუხედავად თურქად მიიჩნევა. ათათურქი დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებდა ამ პრინციპს, რადგან მისი საშუალებით ხდებოდა თურქი 

ერის ერთიანობის დაცვა და მიზნად ისახავდა თურქეთში მცხოვრები სხვდასხვა 

ეროვნების ხალხთა კონგლომერაციას და თურქი ერის ჩამოყალიბებას. 

         ხალხოსნობა ათათურქის მიხედვით დემოკრატიულობაა, რომელიც არ ცნობს 

პიროვნებებს შორის პრივილეგიებს და არ ეთანხმება კლასობრივ ბრძოლას. 

          ეტატიზმის (ფრანგ. ,,État“-სახელმწიფო) ქემალისტური გაგება ეფუძნება 

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში სახელმწიფოს ჩარევის პრინციპს, რომელმაც 

უნდა განსაზღვროს მისი კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების 

წესი. ეტატიზმის დებულება გულისხმობსსახელმწიფო სექტორის უპირატესობას 

ეკონომიკაში, სადაც კერძო კაპიტალი მეორეხარისხოვანია. 
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ქემალისტური რევოლუციონიზმი გულისხმობს ტრადიციული ინსტიტუტებისა და 

წყობილების, ქვეყანაში არსებული სისტემის ძირეულ ცვლილებებს თანამედროვე 

ცივილიზაციასთან კონტრასტში.იგი ერთის მხრივ გულისხმობს საზოგადოების 

მუდმივ განვითარებას და მეორეს მხრივ ქემალისტური რევოლუციის სახელით 

აერთიანებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პრინციპს. 

        და მაინც რა არის მუსტაფა ქემალ ათათურქის უდიდესი მონაპოვარი თურქი 

ერისათვის? უპირველესად ეს არის თურქეთის დემოკრატიულ რესპუბლიკად 

აღიარება ევროპის სახელმწიფოების მიერ დათურქეთისათვის დამამცირებელი 

სევრის ხელშეკრულების ჩანაცვლება 1923 წლის 24 ივლისის ლოზანის 

ხელშეკრულებით, რომელმაც განსაზღვრა თანამედროვე თურქეთის საზღვრები და 

საფუძველი ჩაუყარა ახლადდაფუძნებული „თურქეთის რესპუბლიკის“ 

სუვერენულობის საერთაშორისო აღიარებას, როგორც ოსმალეთის იმპერიის 

მემკვიდრე ქვეყანას. რესპუბლიკა ოფიციალურად გამოცხადდა 1923 წლის 29 

ოქტომბერს ახალ დედაქალაქ ანკარაში. მუსტაფა ქემალიერთხმად აირჩიეს 

რესპუბლიკის დამაარსებელად და მის პირველ პრეზიდენტად, ხოლო 1934 წელს 

პარლამენტის გვარების შესახებ კანონის თანახმად, მუსტაფა ქემალს მიენიჭა საპატიო 

გვარი „ათათურქი“ (თურქების მამა). 

          სანამ რესპუბლიკა ოფიციალურად გამოცხადდებოდა, ოსმალეთის იმპერია 

კვლავ არსებობდა, თავისი მემკვიდრეობით, რელიგიური და დინასტიური 

ავტორიტეტით. ოსმალეთის დინასტია გააუქმა ანკარას მთავრობამ, მაგრამ მისი 

ტრადიციები და კულტურული სიმბოლოები კვლავ აქტიური რჩებოდა ხალხში. 

თანზიმათის რეფორმებისაგან განსხვავებით, ათათურქის პროგრამებმა არ დატოვა 

ხელუხლებელი ტრადიციული ინსტიტუტები, რამაც გარკვეული დუალიზმი 

დაუშვა. ათათურქი ხელმძღვანელობდა თურქეთს ინტენსიური რეფორმების 

პერიოდში, რომელიც შემუშავებული იყო ოსმალეთის იმპერიის წარსულის 

აღმოსაფხვრელად და დასავლური ორიენტაციით ჩასანაცვლებლად ეროვნული 

ცხოვრების ყველა სფეროში. 

          როგორც რესპუბლიკის პირველმა პრეზიდენტმა, მუსტაფა ქემალმა შემოიღო 

მთელი რიგი რეფორმათა სერია, რომელთა მიზანი თანამედროვე და 
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დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება იყო.1923–1938 წლებში განხორციელდა 

რადიკალური პოლიტიკური და სოციალური რეფორმების სერია, რომლებმაც 

ტრანსფორმაცია მოახდინეს თურქეთში და დაიწყეს მოდერნიზაციის ახალი ერა, მათ 

შორის სამოქალაქო და პოლიტიკური თანასწორობის დადგენა სექტანტური 

უმცირესობებისა და ქალებისათვის მიმართ. 

        რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგ გასაუქმებელი რჩებოდა ოსმალეთის 

სახელმწიფო წყობის უკანასკნელი ბურჯი - სახალიფო.თურქეთისაუკუნეების 

განმავლობაში აღმოსავლეთიდანდასავლეთისკენ მიმავალ გზას ადგა და ამ სვლას 

კვლავაცგააგრძელებდა, ოღონდ ამისთვის „ხალიფატის მორალურიფასეულობების 

გაუქმება იყო საჭირო, როგორცრეაქციული ძალების სიმბოლოსი და დასაყრდენისა“. 

ათათურქმა სწრაფი ტემპით განახორციელა რევოლუციური ხასიათის ცვლილება და 

1924 წლის 3 მარტს სახალიფო გააუქმა.ხალიფატის გაუქმების შემდეგ, პოლიტიკური 

წყობილების განმტკიცების მიზნით ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო 

პარლამენტის მიერ 1924 წლის 20 აპრილს თურქეთის რესპუბლიკის პირველი 

კონსტიტუციის მიღება, რომლითაც მოხდა ფეოდალური წყობილების ნაშთების 

ლიკვიდაცია და ბურჟუაზიული სისტემის დამყარება.  

          ეკონომიკურად ჩამორჩენილი თურქეთის ასაღორძინებლად ათათურქის დროს 

სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო მრეწველობის, საბანკო საქმის, ტრანსპორტის 

განვითარება. ქვეყანაში არსებული რკინიგზები, რომლებიც იქამდე სხვადასხვა 

უცხოურ კომპანიას ეკუთვნოდა, გამოისყიდა სახელმწიფომ. შეიქმნა ოთხი 

სახელმწიფო ბანკი. სახელმწიფო კაპიტალით აშენდა მეტალურგიული ქარხანა, 

საფეიქრო, თამბაქოს, ჩაის, შაქრის გადამამუშავებელი ფაბრიკები. რეფორმა მიზნად 

ისახავდა ქვეყანაში ეკონომიკის საგარეო კონტროლის აღმოფხვრას და 

კომუნიკაციების გაუმჯობესებას. სტამბოლი, როგორც საერთაშორისო 

საზღვარგარეთული საწარმოების სავაჭრო პორტი, მიტოვებულ იქნა და რესურსები 

სხვა, ნაკლებად განვითარებულ ქალაქებში გადაიტანეს, რათა ქვეყნის მასშტაბით 

უფრო დაბალანსებული განვითარება დამყარებულიყო. 

ზოგიერთ სოციალურ ინსტიტუტს რელიგიური ელფერი ჰქონდა და 

მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ათათურქის 
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სოციალური რეფორმები მიზნად ისახავდა წინა საუკუნეების რელიგიურ-

სოციალური სტრუქტურების აღმოფხვრას,რომლებიც ღრმად იყო ფესვგადგმული 

საზოგადოებაში. ქემალისტურმა რეფორმებმა მოახდინა ისეთი ეფექტური 

სოციალური ცვლილებები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ თურქი ერის 

ევროპეიზაციას. 

            საზოგადოების დეისლამიზაციის მიზნით, მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო 

ევროპული ტანსაცმლის შემოღება, რომლის თანახმადაც ტრადიციული 

აღმოსავლური ჩაცმულობა ევროპული ტანსაცმლით ჩანაცვლდა. ეს დიდი 

რევოლუციური ხასიათის ცვლილება თურქი ხალხის ცხოვრებაში წინ გადადგმული 

ნაბიჯი იყო თურქეთის რესპუბლიკის ევროპულ ყაიდაზე გარდაქმნის მიზნით.  

            ათათურქის რელიგიური რეფორმის თანახმად რელგია საბოლოოდ გამოეყო 

სახელმწიფოს. აღსანიშნავია, რომ თურქეთი დღემდე ერთადერთი მუსლიმური 

სახელმწიფოა, სადაც რელიგია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან. რელიგიის გამოყოფა 

სახელმწიფოსგან არ ნიშნავდა იმას, რომ ქემალისტებმა დაიწყეს ბრძოლა მრწამსის 

წინააღმდეგ. თურქეთის მთავრობა ცდილობდა რელიგიის გამოყენებას ახალი 

სახელმწიფოს ინტერესებისთვის. 

            ოსმალური სკოლები იყო რთული „საგანმანათლებლო სისტემა“, რომელიც 

დაფუძნებული იყო ძირითადად რელიგიაზე.განათლების სრულყოფის მიზნით 

მთავრობამ საზღვარგარეთიდან მოიწვია სპეციალისტები ახალი, თანამედროვე 

სწავლების მოდელის შემუშავების მიზნით. განათლების რეფორმის სრულფასოვნად 

გატარებისათვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ანბანის რეფორმას. 

არსებული თურქული ანბანი დიდად აფერხებდა მოსახლეობაში წერა-კითხვისა და 

სწავლა-განათლების გავრცელებას. რეფორმის მიხედვით, არაბული ანბანი 

ლათინურით შეიცვალა, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყანაში წერა-კითხვის მცოდნეთა 

რაოდენობის ზრდას. დაარსდა თურქეთის ისტორიისა და თურქული ენის საბჭოები 

(ინსტიტუტები). 

          განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თურქი ერისთვისქალთა ემანსიპაციის 

დაძლევა. იმ ვითარებაში, როდესაც მრავალ მუსლიმანურ ქვეყანაში დღემდე მსგავსი 

პრობლემა დაძლეული არ არისქალებმა პირველად თურქეთის ისტორიაში მიიღეს 
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პოლიტიკური უფლებები. აიკრძალა მრავალცოლიანობა და ჩადრის ტარება. თურქმა 

ქალებმა ჩადრები მოიხსნეს. სტამბოლი ,,ვარდივით ელვარებდა და მღელვარებისგან 

თრთოდა“. ჯადოსნური სიტყვა ,,კონსტიტუცია“ ყველას პირზე ეკერა. ახალი ეპოქა 

იწყებოდა. 

            თურქეთის უახლეს ისტორიაში მუსტაფა ქემალ ათათურქს უდიდესი წვლილი 

მიუძღვის. ათათურქმა ქვეყანა არა მარტო განადგურებისგან იხსნა, არამედ მყარი 

საფუძველი და განსაზღვრული კურსი შეუქმნა. რაც მთავარია ეროვნული იდეა 

დაუტოვა. მუსტაფა ქემალმა თურქ ხალხს დასავლური ტრადიციების რწმენა და 

პატივისცემა ჩაუნერგა, თურქეთი ევროპული ქვეყნების რიგში ჩააყენა და ახლო 

აღმოსავლეთში სტაბილურობის გარანტიად აქცია.ამგვარია, ,,თურქების მამის“, 

მუსტაფა ქემალ ათათურქის უდიდესი მონაპოვარი. 

 

 

 

არაბული გაზაფხული და მისი შედეგები 

 

მარიამ კახნიაშვილი, ანანო ბურნაძე 

 

         2010 წლის დეკემბრიდან ახლო აღმოსავლეთი, კონკრეტულად კი არაბული 

სამყარო ყურადღების ეპიცენტრში იყო მოექცა, რაც გამოიწვია აქ მიმდინარე 

მოვლენების სწრაფმა და ინტენსიურმა განვითარებამ. . „არაბული გაზაფხული“ 

მოვლენაა, რომელმაც მთელი მსოფლიოს  ყურადღება მიიქცია. იგი გამოიწვეულ იქნა 

მრავალი შიდა თუ საგარეო ფაქტორების თანხვედრით. მისი გავრცელება 

დაკავშირებულია როგორც სოციალურ ქსელებთან, ასევე მუჰამედ ბუაზიზის 

თვითმკვლელობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოვლენისგან ყველაზე მეტი 

სარგებელი მიიღეს ისლამისტურმა ძალებმა , მაინც ვერ ვტყვით, რომ „არაბული 

გაზაფხულის“ მოვლენები მათ მიერ იყო შთაგონებული. დასაწყისშივე უნდა 

აღინიშნოს, რომ იგი არ ემსახურებოდა დასავლური დემოკრატიული 

ღირებულებების გავრცელებას, არაბ ხალხს მხოლოდ და მხოლოდ  სოციალური 

ურთიერთთანასწორობის და მთლიანი სისტემის შეცვლის სურვილი ჰქონა. 
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დიქტატორულ რეჟიმში ეკონომიკური სხვაობა სულ უფრო კონტრასტული ხდებოდა 

მმართველ ფენასა და ღარიბ მოსახლეობას შორის და არც რაიმე სახის ეკონომიკური 

წინსვლა იგრძნობოდა. ხალხი ქუჩებში სოციალური თანასწორობის მოთხოვნით 

გამოდიოდა და რევოლუციის საბოლოო შედეგადაც სწორედ ამ თანასწორობას 

მოიაზრებდა.  

არსებობს მოსაზრება, რომ რევოლუციები მოეწყო მხოლოდ ერთი 

განსაზღვრული ფაქტორის გამო. ქვეყანაში არსებული რეჟიმები ყველა საშუალებით 

ცდილობდნენ გაეძლიერებინათ საკუთარი მმართველობა. ამ მიზნით საკუთარი 

ხალხის წინააღმდეგ ატარებდნენ რეპრესიებს და ამ ყველაფერს დიქტატორი 

მმართველები ტერორიზმთან ბრძოლით ამართლებდნენ, რომელიც მოსახლეობის 

წინააღმდეგ იყო მიმართული..  ხალხის იტაცებდნენ, აქრობდნენ, უმიზეზოდ 

აპატიმრებდნენ, აწამებდნენ და გასამართლების გარეშეც კი ხოცავდნენ. არაბული 

ქვეყნების კიდევ ერთი სერიოზულ პოლიტიკური პრობლემას წარმოადგენდა  

ხანგრძლივი დიქტატურები. 

იმისათვის, რომ პროტესტი დაწყებულიყო აუცილებელი იყო რაიმე მიზეზი, 

რომელიც ხალხის უკმაყოფილებას გამოიწვევდა. ეს  გახდა 2010 წელს ტუნისის ერთ-

ერთ ქუჩაში მომხდარი ტრაგედია, რომლის დროსაც ახალგაზრდა ვაჭარმა მუჰამედ 

ბუაზიზიმ პროტესტის ნიშნად თავი დაიწვა. მან ამით გააპროტესტა 

სამართალდამცავების ქმედება, რომლის დროსაც მას სასწორი ჩამოართვეს და 

აუკრძალეს ვაჭრობა. ახალგაზრდა ვაჭრის თვითმკვლელობის ამსახველი კადრები 

მალევე გავრცელდა მთელს არაბულ სამყაროშის და არა მხოლოდ, არაბულ 

სამყაროში, არამედ  მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ამაში უდიდესი წვლილი 

მიუძღვის  სოციალურ ქსელებს. სწორედ, რომ აქ ესმევა ხაზი „არაბული 

გაზაფხულის“ ხუთი მითიდან ერთ-ერთის უდიდეს მნიშვნელობას – სოციალური 

ქსელების როლს რევოლუციებში. ფეისბუქისა და ტვიტერის გარეშე, მუჰამედ 

ბუაზიზის სუიციდის კადრები არაბულ სამყაროში ვერ გავრცელდებოდა თუ 

მხედველობაში მივიღებთ იმასაც, დიქტატორული რეჟიმის დრო ხელისუფლება 

სრულად აკონტროლებდა საინფორმაციო წყაროებს და ტელევიაზიას. მიუხედავად 

იმისა, რომ ინტერნეტთან კავშირი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ ჰქონია, ამ 
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ყველაფერს ხელი არ შეუშლია ინფორმაციის გავრცელებისთვის. საბოლოოდ მოხდა 

ისე, რომ ინფორმაცია გავრცელდა სხვა არაბულ ქვეყნებშიც და რევოლუციების 

ტალღა ტუნისის შემდეგ მთელ რეგიონს მოედო, რამაც გამოიწვია მოვლენები, 

რომელსაც მსოფლიომ დაარქვა „არაბული გაზაფხული“.  

2010 წლის დეკემბერს, რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში  დაიწყო მასობრივი 

გამოსვლები კორუფციის, სიღარიბისა და პოლიტიკური რეპრესიების წინააღმდეგ. ამ 

ქვეყნებს შორის იყო ეგვიპტეც, სადაც 2011 წელს მოსახლეობა აუჯანყდა ჰოსნი 

მუბარაქს. იგი იყო რეგიონში ყველზე გავლენიანი და ხანგძლივი მმართველობის 

მქონეგ ლიდერი. ამავე წლის 25 იანვარს ეგვიპტეში დაიწყო დემონსტრაციები, რასაც 

ორგანიზებას ახალგაზრდა ჯგუფები, ოპოზიციური პარტიები უწევდნენ. ისინი 

ითხოვდნენ მუბარაქის გადაყენებას და დემოკრატიულ და თავისუფალ არჩევნებს. 

ათასობით დემონსტრანტი  ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ოფისებისკენ, 

სახელმწიფო ტელევიზიისკენ და საგარეო საქმეთა სამინისტროსკენ გაემართა. მალე 

დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება დაიწყო. წინააღმდეგობრივი ძალის 

გაძლიერებასთან ერთად უფრო და უფრო უკიდურესი ხდებოდა ის ძალადობრივი 

გზები, რომლებსაც მუბარაქის რეჟიმი მიმართავდა.  

  რეალურად ხელისუფლების სასტიკი ქმედებები არათუ ხელს უშლიდა 

დემონსტრანტებს, არამედ ხელს უწყობდა ანგარიშგასწევ რევოლუციური მასის 

ჩამოყალიბებას ეგვიპტეში, რომელსაც ჰქონდა დიდი თავდაჯერებულობა. 

საბოლოოდ ამ ძალებმამოახერხეს მუბარაქის დიქტატურის დამხობა და არც 

სამხედროებს ჩაუგდეს ხელში ძალაუფლება. ისინი მზად იყვნენ შესაბამის მიზეზის 

გაჩენისთანავე მარტივად გამოსულიყვნენ ქუჩებში. მართალია რევოლუცია 

დასრულდა, მაგრამ ეგვიპტელი ხალხის მოლოდინი ქვეყანაში ცხოვრების პირობების 

შეცვლასთან და უკეთესი ხელისუფლების მოსვლასთან დაკავშირებით, მოლოდინად 

დარჩა.  

2012 წელს ეგვიპტეში ჩატარდა არჩევნები, რომლის ოფიციალური შედეგები 

გამოცხადდა ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის მიერ. არჩევნებში გაიმარჯვა მუჰამმად 

მურსიმ, რომელიც ფაქტობრივად იყო პირველი  პრეზიდენტი, რომელიც ეგვიპტეში 

დემოკრატიული გზით აირჩიეს.. მან ხმების 51.7% მიიღო. (4)  თუმცა მისი 
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მმართველობა არაკომპეტენტური გამოდგა. სამწუხაროდი იგი იყო სრულიად 

უმეცარი ეკონომიკაში, ვერ მოახერხა დიპლომატიური ურთიერთობები ეწარმოებინა 

სამხედროებთან, დაიწყო სასამართლო ხელისუფლების შევიწროება და რეპრესიები 

პრესისა და ჟურნალისტების მიმართ.  მურსის გუნდი არ წარმოადგენდა იმ ძალას, 

რომელიც მზად იყო სახელმწიფო მართვისთვის და გარდაუვალი კრიტიკაც 

დაიმსახურა. მისი მმართელობის პერიოდში განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ 

მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პარტნიორებთან ურთიერთობის დაძაბვასა და სირიის 

კონფლიქტის მიმართ ჩამოუყალიბებელ პოზიციას. ამ ყველაფერმა ეგვიპტეზე ძლიან 

დიდი უარყოფითი გავლენა იქონია. ამავე წელს დაიწყო სერიოზული პრობლემები. 

ახლადარჩეული პრეზიდენტი ცდილობდა ისლამისტების გამყარებას. (3) მან 

„მუსლიმ ძმებთან“ შეთანხმებით განახორციელა მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური 

ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სასამართლოების უფლებამოსილება შეიზღუდა, 

კერძოდ მას შეეზღუდა უფლება დაეთხოვა პარლამენტის ზედა პალატა და 

საკონსტიტუციო ანსამბლეა. თუმცა პარალელურად გაიზარდა პრეზიდენტის 

ძალაუფლება, რომლის თანახმად მას შეეძლო ნებისმიერი ბრძანების გამოშვება , 

„რევოლუციის დასაცავად“ და ეს ბრძანება სასამართლოში გასაჩივრებას არ 

ექვემდებარებოდა. 

მუბარაქის 30 წლიანი მმართველობის დამხობის მერე, ნათელი იყო, რომ 

ეგვიპტელები ამ ყველაფერს მარტივად. ამან რათქმაუნდა ძლიერი პოლიტიკური 

აფეთქება და მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციები გამოიწვია. სიტუაცია განმუხტეს 

სამხედროებმა, უმაღლესმა სამხედრო საბჭომ და მისმა თავმჯდომარემ, 

შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა და თავდაცვის მინისტრმა 

ალ-სისიმ, რომელმაც მოახერხა სიტუაციის დასტაბილურება, მაგრამ ეს უკვე აშკარად 

ნიშნავდა სამხედროების პოლიტიკური როლისა და ძალის გაძლიერებას. მეორე 

მხრივ, მურსის გადაწყვეტილებებით გამოწვეული უკმაყოფილება მაინც შემორჩა.  

 2013 წლის 30 ივნისს ერთიანი პროტესტის ტალღამ მოიცვა მთელი ეგვიპტე. 

მთავარი მოთხოვნას წარმოადგენდა პრეზიდენტის გადადგომა. მილიონობით 

ადამიანი გამოდიოდა ქუჩაში. აქციებს  ოპოზიცია ჩაუდგა სათავეში, რომელიც 

მუბარაქის მთავრობის წევრებით იყო შედგენილი. უდიდესი ზეგავლენა ამაზე 
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მოახდინა იმან , რომ პრეზიდენტს  განუდგა ჯარი  და ხალხის მხარეზე დადგა. მათ 

წამოაყენეს პირობა, რომ თუ 3 ივლისამდე (48 საათში) მოთხოვნა არ იქნებოდა 

შესრულდებული, ისინი ძალას მიმართავდნენნ და ხელისუფლების სათვეში 

მოვიდოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი სურვილი არ ჰქონდათ. შედეგად, 

უმაღლესი სამხედრო საბჭო ჩამოშორდა ქვეყნისპოლიტიკურ მმრთველობას, მაგრამ 

პოლიტიკური არეულობით გარემოცვულ ეგვიპტეში უკან არ დაიხია იმაზე, რომ 

თავი გამოეცხადებინა ქვეყნის სტაბილურობის გარანტად. ფაქტობრივად,  

სამხედროებმა უკუაგდეს პასუხისმგებლობა ქვეყნის მართვაზე და მიმდინარე 

პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევაზე, მაგრამ შეინარჩუნეს რეალური ძალაუფლება და 

მნიშვნელოვან მომენტში  მოქმედების საშუალება. შესაბამისად, ისინი ეგვიპტელი 

მოსახლეობის თვალში, არასტაბილური 2012 წლის განმავლობაში თანდათანობით 

ჩამოყალიბდნენ, როგორც დადებითი და უკანასკნელი იმედის მქონე ძალა. ამ დროის 

მანძლზე მათ შეძლეს კონსესუსის მიღწევა პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილთან 

და, შედეგად, „მუსლიმი ძმებისა“ და „ალ-ღამა ალ ისლამიას“ გარდა, ყველა სხვა 

პოლიტიკურ ძალასთან გარკვეულ ურთიერთგაგებას მიაღწიეს. ამით შეიძლება 

ითქვას, რომ ოპოზიციისა და შეიარაღებული ძალების უხილავმა კავშირმა, მთავარი 

ძალის- „მუსლიმი ძმების“ გარეშე დარჩენილ მურსის ყველა გზა მოუჭრა.  

2 ივლისს მურსი სიტყვით გამოვიდა და ხალხის წინაშე დაგმო ის პირობა, 

რომელიც მას სამხედრო ძალამ წაუყენა. მისი თქმით, იგი არ აპირებდა, რომ  

დაეტოვენინა პოზიცია, ის ხალხის მიერ  არჩეული ლიდერი იყო და არ აპირებდა 

მუშაობის შეწყვეტას. 3 ივლისს შეკრებილ სხდომაზე, მურსი ყოფილ პრეზიდენტად 

გამოცხადდა და ძალაუფლება ჯარს გადააბარეს. სხდომას ესწრებოდა ეგვიპტის 

თავდაცვის მინისტრი, აბდულ ფათაჰ ალ-სისი, ოპოზიციის ლიდერი მუჰამმად ალ-

ბარადაი, ალ-აზჰარის იმამი აჰმად ალ-ტა’იბი და კოპტების პაპი თეოდოროს II. 

დროებითი ძალაუფლება შეიარაღებული ძალების ხელთ გადავიდა. ისინი შეუდგნენ 

მთავრობის დაკომპლექტებას, პრემიერისა და მინისტრების დანიშვნას. პარალელურ 

რეჟიმში დემონსტრაციები გრძელდებოდა, დემონსტრანტები მოითხოვდნენ 

დროებითი მთავრობის მყის მოქმედებას, რომელიც რეალურ შედეგებს მოიტანდა. 

იმისდა მიუხედევად, რომ ხალხი ამ გამარჯვებას “მუსლიმი ძმების” არსებობის 
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დასასრულთან აასოცირებს, ექსპერტები თვლიან, რომ მათი არსებობის დასასრული 

ეს არ იქნება, შესაძლოა ისევ “მიწისქვეშეთში” გადაინაცვლონ, თუმცა მაინც 

გააგრძელებენ  მოღვაწეობას. 

2013 წლის გადატრიალებისას, როდესაც მუჰამედ მორსი გადააყენეს, რომელიც 

თავის მხრივ ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი იყო, სამხედრო ლიდერმა 

გენერალმა აბდელ ფატაჰ ალ-სისიმ განაცხადა: “სამხედრო ძალებმა განახორციელეს 

ის, რაც ეგვიპტელმა ხალხმა, რომლებმაც ჩვენ დასახმარებლად მოგვიხმეს, 

დაგვავალეს -აგვეღო ძალაუფლება საკუთარ თავზე. უფრო ზუსტად კი მათ 

დაგვავალეს, რომ გარდაგვექმნა საჯარო სერვისები და რაც სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია მათთვის, უზრუნველგვყო მათი რევოლუციის მოთხოვნები”.ამ 

დროის განმავლობაში სისი ჯერ კიდევ მმართველია და უფრო მეტიც, პარლამენტი 

ძალებს არ დაიშურებს, რომ მისი მმართველობა გაახანგრძლივოს 2034 წლამდე.  მათ 

დაივიწყეს ის ძირითადი პრინციპები და მიზნები, რისთვისაც თავის დროზე, 

მილიონობით ეგვიპტელმა ჰუსეინ მუბარაქის 29 წლიანი მართველობა დაასრულა 

2011 წელს. 

          2019 წლის 14 თებერვალს 596 ეგვიპტელი პარლამენტარიდან 485-მა მისცა ხმა 

კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რომელიც სისის პოზიციას უფრო მყარს ხდის და 

უფრო მეტიც, მას ახანგრძლივებს კიდეც. კონკრეტულად კი ქარტიის ცვლილებით 

საპრეზიდენტო ვადა იზრდება 4-დან  6 წლამდე, პრეზიდენტი იძენს 

კონსტიტუციურ უფლებას, რათა დანიშნოს  გენერალური პროკურორი და 

მოსამართლეები. ხოლო,  რაც შეეხება სამხედრო კორპუსს ის  მხდებამთავარი 

მაკონტროლებელი /სადაზვერვო/ სამეთვალყურეო ძალა. ახალი კონსტიტუციით, 

ჯერ  კიდევ  შეზღუდული  იქნება  პრეზიდენტის  არჩევა  ორი  ვადის  არჩევის 

წესით, თუმცა სისი - რომელიც  უკვე  2018  წლის მარტში მეორედ აირჩიეს,  

გამონაკლისი აღმოჩნდა.  

          იმ დაპირებების საპირისპიროდ, რომლებიც 2011 და 2013 წლებში გაიცემოდა, 

ეგვიპტე ავტორიტარიზმსაც კი გასცდა. იგი პატიმრებით არის სავსე, მედია და 
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ოპოზიციური ძალა კი თავს იკავებს, რომ რადიკალური ნაბიჯები გადადგას, რათა 

სტაბილურობა შენარჩუნონ. 

         ის ქვეყნები, რომლებიც განვითარების გზაზე არიან,  არჩევნების ჩატარებას 

მიიჩნევენ დემოკრატიის გამოვლინებად, რაც ბუნებრივია, რომ  დემოკრატიის 

არადამაკმაყოფილებელი კრიტერიუმია ცალსახად. ასე იყო ეგვიპტეშიც, როდესაც 

რევოლუციის შემდგომი არჩევნები  „დემოკრატიის ზეიმად“ მიიჩნიეს , თუმცა მას 

შემდეგომ, რაც შედეგები გამოქვეყნდა და იმ მოვლენების ფონზე, რაც არჩევნების 

შემდეგ მოხდა, ხალხი მიხვდა, რომ ეს უკვე აღარ იყო დემოკრატიისკენ სწრაფვა. 

ძნელია ვივარაუდოთ რა იქნება შემდეგ. დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბება დიდ 

დროს და მრავალი ეტაპის გავლას საჭიროებს, უფრო მეტად კი, ისეთი ქვეყნისთვის, 

სადაც მრავალი წლის მანძილზე დიქტატორული და  ერთპიროვნული  

მმართველობა იყო. 
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ძველი შუამდინარეთის საზოგადოების სტრუქტურა ხამურაბის კანონების მიხედვით 

ვერიკო  კეკუტია 

 

ხამურაბის კანონები შედგენილ იქნა ხამურაბის მეფობის მეორე ნახევარში - 

დაახლოებით ძვ. წ. XVIII ს. 60-50-იან წლებში. ხამურაბის კანონები წარმოადგენს 

ძველი აღმოსავლეთის იურიდიული აზროვნების მწვერვალს. მანამდე არსებულ 

კანონთა კრებულებს შორის ის ყველაზე მრავალფეროვანი და სრულია. კანონები 

შესრულებულია  ლურსმნული ნიშნებით, აქადური ენის ძველბაბილონურ 

დიალექტზე, იგი  დაწერილია შავი ბაზალტის ქვის სტელაზე. როგორც ჩანს, 

კანონები ინახებოდა ბაბილონში და ის ელამელების ერთ-ერთი თავდასხმის შემდეგ 

იქნა გატაცებული, 1901 წელს ქ. სუზაში არქეოლოგური გათხრების დროს იქნა 

აღმოჩენილი. 

ხამურაბის კანონები უმნიშვნელოვანესი წყაროა   ძველი აღმოსავლეთის 

სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების შესასწავლად.  სხვა არცერთი  წყარო არ 

გვიქმნის ასეთ სრულ წარმოდგენას ძველი აღმოსავლეთის საზოგადოების 

შემადგენლობაზე. ხამურაბის კანონები საშუალებას გვაძლევს გვქონდეს წარმოდგენა 

შუამდინარეთის საზოგადოების ცხოვრების წესზე, იმ ურთიერთობაზე, რასაც 

ადგილი ჰქონდა საზოგადოების წევრთა შორის, მათ საქმიანობაზე. კანონების სწორი 

გააზრება საშუალებას გვაძლევს შედარებით მკაფიოდ და ნათლად წარმოვიდინოთ 

ამ საზოგადოების სტრუქტურა. ხამურაბის დროინდელი საზოგადოება ხამურაბის 

კანონებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავყოთ თავისუფალ და არათავისუფალ 

ნაწილებად, თავისუფალთა კლასი კითავისმხრივ შეგვიძლია დავყოთ ორ ჯგუფად: 

1. სრულუფლებიანი, მესაკუთრე-ხამურაბის კანონები მათ ტერმინით 

„აველმუმ“ ანუ „კაცით“ იხსენიებს. 

 2. არასრულფასოვანი, არამესაკუთრე, რომელიც კანონებში გვხვდება 

ტერმინით „მუშქენუმ“, ტერმინი ნიშნავს „პირქვე დამხობილს“, „დამორჩილებულს“, 

„თაყვანისმცემელს“(მეფისა). 

  რაც შეეხება არათავისუფალ ნაწილს მონები შეადგენდნენ, კანონები მათ 

იცნობს როგორც „ვარდუმ“, მონებს არ გააჩნდათ არანაირი საკუთრება, ისინი 
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წარმოადგენდნენ მეფის, ტაძრის ან ცალკეული პირების საკუთრებას. ხამურაბის 

კანონები საშუალებას გვაძლებს უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ თითოეული 

კატეგორიის სოციალური თუ ეკონომიკური მდგომარეობა. 

აველუმთა სოციალური ფენა, როგორც ვთქვით წარმოადგენდა თავისუფალ 

სრულუფლებიან მოქალაქეს. უნდა აღინინიშნოს  აველუმთა ფენა  აერთიანებდა არა 

მხოლოდ  მსხვილ მიწათმფლობელებს, მონათმფლობელებსა და მსხვილ ვაჭრებს, 

არამედ მასში შედიოდა წვრილი მწარმოებლებიც, რომლებსაც გააჩნდათ წარმოების 

საკუთარი საშუალებები და ამის საფუძველზე თემის სრულუფლებიან წევრებს 

შეადგენდნენ. სიტყვა awēlum ნიშნავს „კაცს“, ამ მნიშვნელობით არის ის ნახმარი 

ხამურაბის კანონებში და როგორც ითქვა იგი წარმოადგენდა თავისუფალ, 

სრულფასოვან, მესაკუთრე ფენას. კანონებში  კარგად არის ასახული  ის ფაქტი,  რომ  

აველუმთა ფენა სწრაფ დიფერენციაციას განიცდის, ეს ყოველივე განსაკუთრებით 

შეეხება წვრილ მწარმოებლებს. ხამურაბის კანონები  არაერთხელ მიუთითებს წვრილ 

მწარმოებელთა გაღატაკებაზე და მათ სავალო კაბალაში მოქცევაზე. დიფერენციაციის 

პროცესი და  მოსახლეობის გაღატაკებას ჯერ კიდევ ეშნუნას მეფის  ბილაილამას 

კანონებშიც ვხვდებით,  ბილაილამას კანონების რამდენიმე მუხლი სავალო მონობის 

საკითხებს ეხება  და არაერთგზის არის აღნიშნული მოსახლეობის სავალო კაბალაში 

მოქცევის ფაქტები. ხამურაბის კანონებში ჩანს რომ წვრილ მწარმოებელთა 

გაჩანაგებისა და სავალო მონობის მზარდი ტემპის გამო ხამურაბი იძულებულია 

დააწესოს გადასახდელი პროცენტის მაქსიმუმი, ფულადი სესხისათვის 33%, ხოლო 

მარცვალისათვის 20%  § 114. უკეთუ კაცმა კაცისაგან, რომელსაც მისი ხორბალი ანდა 

ვერცხლი არ მართებს, ნახუთევი დაიხუთა, თითო ნახუთევზე 1/3 მინა ვერცხლი 

უნდა მიუწონოს. 

ხამურაბის კანონები ასევე კრძალავს მოვალეთა სავალო კაბალაში სამუდამოდ 

მოქცევას. ჯერ კიდევ ლიფითიშთარის კანონებში ვხვდებით სამუდამო კაბალაში 

მოქცევის აკრძალვას, და ამ კანონებით სავალო კაბალის ვადა განისაზღვრა იმ 

დროით რა დროშიაც შეძლებდა მოვალე ვალის ორმაგად ანაზღაურებას. ხამურაბმა 

კი ეს ვადა დაიყვანა 3 წლამდე. ეს იყო მისი ერთგვარი ცდა აველუმთა წრის 

წარმომადგენლები დაეცვა სავალო კაბალისაგან.    
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§   117. უკეთუ კაცი ვალებში ჩავარდა, თავისი ცოლი, ვაჟი ანდა ასული ვერცხლზე 

გაყიდა  ანდა საკაბალოდ მისცა, სამ წელიწადს მათი მყიდველის ანდა მეკაბალის 

სახლში უნდა იმუშაონ, მეოთხე წელს კი განთავისუფლდებიან.  

აველუმთა ფენაში, როგორც აღინიშნა, ადგილი ქონდა დიფერენციაციის 

პროცესებს, რაც რათქმაუნდა გამოიწვევდა უფლებრივ განსხვავებებსაც, ეს ყოველივე 

კარგად არის ასახული ხამურაბის კანონების  202-ე და 203-ე მუხლებში.  ამ 

მუხლებიდან ნათლად ჩანს აველუმთა ფენის დიფერენციაციის პროცესი.  

§  202.  უკეთუ კაცმა თავისზე აღმატებულს სახეში შემოჰკრას, ხარის კუდი 

საჯაროდ 60-ჯერ უნდა შემოჰკრან.  

§203. უკეთუ კაცმა თავის სწორი კაცის შვილს სახეში შემოკრას, ერთი მინა  

ვერცხლი უნდა მიუწონოს.  

თავისუფალ კლასს ასევე მიეკუთვნება მუშქენუმი,  მაგრამ მისი უფლებრივი 

მდგომარეობა აველუმთან შედაებით დაბალია, ის არასრულფასოვანი და 

არამესაკუთრეა, იმყოფება მეფის სამსახურში და სარგებლობს სახელმწიფო მიწის 

ნაკვეთით, რაც გადაეცემა სამსახურისათვის.ეს ყოველივე დაკანონებული და 

ასახულია ხამურაბის კანონებში. რიგი მუხლებისა მიუთითებს რომ მუშქენუმი 

აველუმზე დაბლა დგას. მუშქენუმის სხეულის დაზიანების შემთხვევაში დამნაშავე 

ჯარიმას იხდიდა, ხოლო აველუმის შემთხვევაში მოქმედებდა ტალიონის პრინციპი.     

§ 196. უკეთუ კაცმა კაცის შვილს თვალი ამოუგდო, მასაც უნდა ამოუგდონ თვალი.          

§ 197. უკეთუ კაცს ძვალი მოსტყდა, მასაც უნდა მოსტეხონ ძვალი.                                                           

§  198.   უკეთუ მუშქენს ამოუგდო თვალი ან ძვალი მოსტეხა, ერთი მინა ვერცხლი 

უნდა მიუწონოს.  

სოციალურად განსხვავებული მდგომარეობა აველუმსა და მუშქენუმს შორის 

ჩანს 215-216 მუხლებიდანაც, სადაც საუბარია იმაზე რომ აველუმის 

მკურნალობისათვის ექიმი იღებს 10 სიკლ ვერცხლს, ხოლო მუშქწნუმის 

მკურნალობისათვის -5 სიკლს. ხამურაბის კანონების გარდა  მუშქებუმის 

საზოგადოებრივი  მდგომარეობის საკვლევად ჩვენ ხელთ გვაქვს  კერძო წერილები. 

ერთ-ერთ წერილში ავტორი ადრესატს წერს: „განა არ იცი, რომ მე მუშქენუმი ვარ“ 

,,განა არ იცი ჩემი დამოკიდებული  მსახურული  მდგომარეობა“.  ერთ-ერთ წერილში 
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ვაჟიშვილი სწერს მამას: „როგორც მამაჩემისთვის ცნობილია, მე გავხდი მუშქენუმი, 

დაე მამაჩემმა დამაბრუნოს თემის უფლებებში იმგვარად, რომ ჩემს წინააღმდეგ არ 

აღძრავდნენ საჩივრებს“. ეს ცნობები მეტყველებს, რომ მუშქენუმთა ფენას ქმნიდნენ  

ადგილობრივი მეთემეები, რომლებმაც დაკარგეს მიწის ნაკვეთი, დასაყრდენი 

გამოეცალათ თემში და იძულებულნი იყვნენ სამეფო ნაკვეთის პირობითი 

მფლობელები გამხდარიყვნენ. არც ის არის გამორიცხული, რომ მშქენუმთა ფენას 

ქმნიდა დაპყრობილი ქვეყნების მოსახლეობა.  ხამურაბის კანონებიდან ასევე 

ნათლად ჩანს, რომ მუშქენუმი არის მონათმფლობელი, კანონებში ხშირად არის 

საუბარი მუშქენუმის მონებზე. მუშქენუმის მონა სასახლის მონასთან ერთად 

იხსენიება, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს მის სასახლესთან მსახურულ კავშირზე. 

§ 175. უკეთუ სასახლის მონამ, ანდა მუშქენის მონამ კაცის ასული მოიყვანა და ქალმა 

შვილები უშვა,მონის პატრონი კაცის ასულის შვილების მიმართ სარჩელს ვერ 

აღძრავს. 

ხამურაბის კანონებით დაკანონებული იყო მონების ანუ ვარდუმის უუფლებო 

მდგომარეობა. მონას არათუ უფლებები გააჩნდა არამედ ის წარმოადგენდა მეფის, 

ტაძრის ან კერძო პირის საკუთრებას. მონას  ხამურაბის კანონების მიხედვით არ აქვს 

არანაირი უფლება, მას არ შეუძლია თვითნებურად ქალაქის ჭიშკრიდან გასვლა, არ 

გააჩნის საკუთრება რაიმე ფორმით, იგი თვითონ წარმოადგენს სხვის საკუთრებას.  

ხამურაბის კანონმდებლობა ასევე მკაცრად სჯის მონის დამმალავს. 

§ 15. უკეთუ კაცმა სასახლის მონა ანდა სასახლის მონაქალი ანდა მუშქენუმის 

მონა ანდა მუშქენუმის მინაქალი კარიბჭიდან გაიყვანა, ეს კაცი სიკვდილით უნდა 

დაისაჯოს.  

§ 16. უკეთუ კაცმა სასახლის ან მუშქენუმის მონა თავის სახლში დამალა და 

გზირის ძახილზე არ გამოიყვანა, სახლის პატრონი უნდა მოკვდეს.  

მონის მთავარ წყაროს ბაბილონში წარმოადგენდა სამხედრო ტყვეები აგრეთვე 

წვრილ მწარმოებელთა გაღატაკება. გაღატაკებულთა რიცხვის ზრდას უნდა  

ეიძულებინა  ხამურაბი კანონებით აღეკვეთა მსგავსი ტენდენცია, რადგან წვრილი 

მწარმოებლები შეადგენდნენ ძირითად ჯარის ბირთვს და როგორც ზემოთ 

აღინიშნაამ მიზეზით  საკაბალო სამსახური მან სამ წლამდე დაიყვანა. ხამურაბის 
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კანონებიდან ჩანს ისიც, რომ მონად დასმა სასჯელის ერთერთ ფორმას 

წარმოადგენდა, მაგალითად თუკი შვილი მამას ეტყოდა „ შენ არ ხარ ჩემი მამაო“   მის 

სასჯელს წარმოადგენდა „ვერცხლში მიცემა“ ანუ მონად გაყიდვა. მონების ერთერთი 

წყარო იყო აგრეთვე მემკვიდრეობითი მონობა და მონების შეძენა ყიდვა-გაყიდვის 

გზით. 

ხამურაბის კანონებში დაკანონებილია სხვადასხვა პროფესიის 

წარმომადგენლების უფლებრივი მდგომარეობა.  ხამურაბის კანონები ასახელებს 

თამქარს, შამალუს, ბაირუმს, რედუმს, დექუმს, ლუბუთუმს. თამქარი, როგორც 

კანონებიდან ჩანს წარმოადგენდა ვაჭართა ზედა ფენს, მას მრავალმხრივი ფუნქცია 

გააჩნდა.ის იყო სავაჭრო აგენტი, ხარკის ამკრეფი და მევახშე. შამილუმი კი თამქარის 

ხელქვეით სავაჭრო აგენტს წარმოადგენდა. 

§XV. უკეთუ თამქარმა ხორბალი ან ვერცხლი მოწმეებისა ანდა საბუთის გარეშე 

გაასესხა, ყველაფერი რაც გაასესხა დაეკარგება.  

§  102. უკეთუ თამქარმა შალამუს ვერცხლი ხელის გასამართად მისცა, შალამუმ 

კი სადაც წავიდა, ზარალი ნახა, თამქარს თამქარს მხოლოდ ვერცხლის თავნი უნდა 

დაუბრუნოს.  

რაც შეეხება რედუმს და ბაირუმს, ისინი ხამურაბის კანონების მიხედვით 

წარმოადგენენ მეომრებს. ივარაუდება, რომ რედუმი იყო მხედარი,  ხოლო ბაირუმი 

მსუბუქად შეიარაღებული ქვეითი. მათ უფროსებს წარმოადგენდა დექუმი და 

ლუბუთუმი.რადგან ბაბილონის სამეფოს ძლიერება დამოკიდებული იყო სამხედრო 

ძალაზე ხამურაბის კანონები მათ ანიჭებს პრივილეგიებს. კანონების მრავალი მუხლი 

აწესებს მეომრების ნაკვეთებზე შეუვალობას. ეს ნაკვეთები არ ექვემდებარებოდა 

გასხვისებას. კრედიტორს არ შეეძლო წაეღო ვალში. თუ მეომარი ტყვედ 

ჩავარდებოდა და მას არ გააჩნდა გამოსასყიდი თანხა თემის ტაძარს უნდა 

გამოესყიდა. კანინებში კარგად ჩანს, რომ ხამურაბს სურდა  მისი ძლიერების 

დასაყრდენი, მეომრები  და მათი ქონება დაეცვა ხელყოფისაგან.  

§ 37. უკეთუ კაცმა რედუს, ბაირს ანდა მოხარკეს მიწა, ბაღი ან სახლი იყიდა, მისი 

ფირფიტა უნდა დაიმტვრეს და იგი თავის ვერცხლს დაკარგავს. მიწა, ბაღი ან სახლი 

პატრონს დაუბრუნდება.  
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ხამურაბის კანონები მართლაც რომ ფასდაუდებელ წყაროს წარმოადგენს, 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს საკმაოდ მკაფიო წარმოდგენა ვიქონიოთ ძველი 

შუამდინარეთის საზოგადოებრივ სტრუქტურასა თუ სოციალურ-ეკონომიკურ 

ურთიერთობებთან დაკავშირებით.  მისი საშუალებით ვადგენთ, რომ ხამურაბის 

ეპოქაში  ბაბილონის საზოგადოება იყოფოდა თავისუფალ და არათავისუფალ 

ნაწილებად, თავის მხრივ თავისუფალი ნაწილი იყოფოდა აველუმად  ანუ 

სრულუფლებიან და მესაკუთრე ფენებად და მუშქენუმად ანუ თაყვანისმცემელად 

(მეფისა).  არათავისუფალ ანუ ექსპლატირებულ ნაწილს წარმოადგენდა მონები ანუ 

ვარდუმი. როგორც დავინახეთ აველუმის ფენაც არ იყო ერთიანი და ადგილი ჰქონდა 

ქონებრივი დიფერენციაციის პროცესს. მუშქენუმის უფლებრივი მდგომარეობა კი 

უფლებრივად აველუმზე დაბლა იდგა,მონებს კი არანაირი უფლება არ გააჩნდათ და 

პირიქით წარმოადგენდა მეფის, ტაძრის ან კერძო პირის საკუთრებას. სწორედ ასეთი 

იყო ძველი აღმოსაცლეთის საზოგადოებრივი სტრუქტურა ხამურაბის ეპოქაში და  ეს 

სტრუქტურა უცვლელი იყო ათასწლეულების მანძილზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

კანონები დაკარგავდა ქმედითუნარიანობას და  არ გახდებოდა საჭირო კანონთა 

ასლების გადაღება ხამურაბის შემდგომ ეპოქებშიც.  

 

ძვ.წ II ათასწლეულის სირია-პალესტინის იკონოგრაფია 

გვანცა ტვილდიანი 

ძველი პალესტინის ტერიტორიაზე, ადრებრინჯაოს ხანაში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები ხდება. მესამე ათასწლეულში პალესტინის მიწაზე სემიტური მოდგმის 

ტომები სახლდებიან, რომლებიც აქ იჭრებიან სამხრეთის და აღმოსავლეთის 

მხრიდან. თავდაპირველად ისინი მისდევდნენ მესაქონლეობას და არიან 

მომთაბარენი, თუმცა შემდეგ მათ საფუძველი ჩაუყარეს ძველი პალესტინის 

ქალაქებს, რომელთა სახელები სემიტური ენების ოჯახს მიეკუთვნება. ამ ტომებმა 

აბორიგენი მოსახლეობის ასიმილაცია მოახდინეს. აქ გაბატონებულ სემიტური 

ტომები ქანაანელების სახელით არიან ცნობილი. 
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II ათასწლეულის დასაწყისიდან პალესტინაში ჩრდილოეთიდან ხურიტული 

ტომები შეიჭრნენ, რომელთა შორის იყო ინდოარიული ფენაც. ამის შემდეგ, XVIII 

საუკუნეში წარმოიქმნა ეთნიკურად ჭრელი ტომი, რომელთაც მანეთონიმოიხსენიებს, 

როგორც ჰიქსოსებს. მათ მიერ ეგვიპტის დაპყრობა თითქმის უბრძოლველად მოხდა. 

ეგვიპტის XII დინასტიიდან სავაჭრო კონტაქტი დას. აზიასთან საკმაოდ ინტენსიური 

გახდა. ფარაონებმა დაიწყეს აღმოსავლეთ დელტაში სავაჭრო ბაზის შექმნა და სირია-

პალესტინიდან ჯარისკაცების, მეზღვაურების, გემთმშენებლების ჩამოსახლება 

(ამორეველები, ქანაანელები). შემდეგი დინასტიის დროს პოლიტიკური და 

ეკონომიკური მდგომარეობა ეგვიპტეში დამძიმდა, რითიც ისარგებლეს აზიურმა 

კოლონიებმა და ხელში ჩაიგდეს დელტის ნაწილი და ავარისი, რომელიც თავისი 

სამეფოს ბირთვად გადააქციეს. ეგვიპტეში იწყება ჰიქსოსთა XV დინასტიის 100 

წლიანი მმართველობის ხანა. 

ჰიქსოსების წინააღმდეგ ბრძოლა პალესტინის ტერიტორიაზე გადააქვთ 

ფარაონებს. თოტმეს III-მ ეგვიპტის ჩრდილო-აღმოსავლეთის საზღვარი მდინარე 

ევფრატის ნაპირზე გადაიტანა. ეგვიპტისთვის მნიშვნელოვან ქალაქებს 

წარმოადგენდნენ მეგიდო და ბეთშანი, სადაც თოტმესმა გარნიზონები ჩააყენა, ქალაქ 

გაზაში კი პალესტინის მმართველი დასვა. ეხნატონის დროს პალესტინაზე გავლენა 

საკმაოდ დაეცა, რაც განპირობებული იყო ფარაონის საშინაო პოლიტიკითა და 

რელიგიური რეფორმით, რითიც ისარგებლეს ხეთებმა. ამას კი მოჰყვა ცნობილი 

ქადეშის ბრძოლა, რამაც სიტუაცია ვერ გამოასწორა, თუმცა რამზეს II-მ შეძლო და 

გალილეასა და ბეთშანზე კვლავ დაიბრუნა გავლენა, შემდეგ კი პალესტინის 

შემომტკიცების მიზნით დალაშქრა მოაბელთა ტომები, დაიპყრო ქალაქი დიაბონი და 

გავლენა ტრანსიორდანიაზეც გაავრცელა. 

              ორიოდ სიტყვა ბიბლოზე, რომელიც წარმოადგენდა ლევანტის მთავარ 

პორტს სადაც ეგვიტპური გემები შედიოდნენ და ეს საკვანძო წერტილი ხსნიდა გზას 

ჩრდილოეთისკენ. შუა ბრინჯაოს ხანაში ეგვიპტესა და ბიბლოსს შორის საკმაოდ 

მჭიდრო კავშირია. ბიბლოსის კულტურა განიცდიდა ეგვიპტურის გავლენას. 

ამორეველი მმართველები ატარებდნენ ეგვიიპტურ ტიტულებს, იყენებდნენ 
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იეროგლიფებს, ჰქონდად  საერთო ღვთაებები. მაგალითად ჰათჰორი შუა სამეფოს 

პერიოდში განისაზღვრა ბიბლოსის ქალღმერთად. 

გაცხარებულმა სავაჭრო-ეკონომიკურმა ურთიერთობებმა ეგვიპტესა და სირია-

პალესტინას შორის, გავლენა მოახდინა ამ უკანასკნელის იკონოგრაფიაზე. თუმცა აქ 

ეგვიპტეს დახვდა ძველბაბილონური გლიპტიკის გავლენა, მაგრამ განსხვავებით 

ბაბილონურისგან, აქ სცენებში მონაწილეთა რაოდენობა იზრდება და ძირითადად 4 

პიროვნებით შემოიფარგლება. აღსანიშნავია ცხოველთა დინამიური 

გამოსახულებები. აქტიურად ხდება სიუჟეტებში ცალკეული რეგისტრების დეკორით 

გამოყოფა, რომლის როლსაც ითავსებს გილოში. იყენებენ სეგმენტურ ტექნიკასაც. 

გამოსახულების დიდ ნაწილს წარწერები შეადგენს, თუმცა დროთა განმავლობაში ეს 

ტენდენცია იცვლება. 

სირიულ საბეჭდავებზე შესამჩნევია ბალანსი, რაც გულისხმობს მთავარი 

ფიგურების ცენტრში განთავსებას და მეორეხარისხოვანი სიუჟეტის თუ ფიგურების 

გაფანტვას სივრცეში, მეტწილად ვერტიკალურ დეკორატიულ რეგისტრებში. მსგავსი 

სტილი ჯერ კიდევ ადრედინასტიურ პერიოდში ჩნდება. ფიგურებს შორის 

გამოისახება სხვადასხვა ნივთები ან მცენარეები. პიროვნებები დგანან ერთმანეთის 

პირისპირ, იშვიათად მიმართულნი არიან ერთ მხარეს. 

შუაბრინჯაოს ხანის სირიული გლიპტიკის თემა უმეტესად არის რიტუალები 

და თაყვანისცემა. ამ სიუჟეტებში გამოსახულნი არიან ღვთაებები ან მეფეები. 

იშვიათია მხოლოდ ღვთაებათა გამოსახულებები, რომლებიც არიან სირიულ-

ბაბილონური, ფრთოსანი და შეიარაღებული, ხშირად შიშვლად. 

ჩრდილო სირიის მხარეს, უგარიტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი საბეჭდავები 

გამორჩევა ღრმა, წრფივი კვეთით. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ცხოველების 

კიდურებზე, რქებსა და კუდზე. ცხოველები ძირითადად გამოსახული არიან 

მოძრაობის დროს. ისინი ხშირად არიან შიშველი ან მსუბუქად ჩაცმული მამაკაცების 

ირგვლივ. ამ საბეჭდავებზე ეგვიპტური გავლენა ნაკლებად შეიჩმნევა. იგი 

ძირითადად სფინქსებით, ნეხბეტის, შევარდნის, ვერძის, და ანხის გამოსახულებებით 

შემოიფარგლება. 
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გვიან ბრინჯაოს ხანამდე გასტანა საბეჭდავებში მწვანე იასპის გამოყენების 

ტრადიციამ პალესტინის ტერიტორიაზე.  მასალად აქტიურად იყენებდნენ 

ობსიდიანს, ჰემატიტს და სტეატიტს. მწვანე იასპის საბეჭდავები მეტწილად 

მოჩუქურთმებულია და მეტად ეგვიპტიზირებული. გვხვდება რამდენიმე გამყოფი 

რეგისტრი, რომლებს შორის არეც შევსებულია ცხოველების ან მცენარეების 

გამოსახულებებით. წარწერები გვხვდება როგორც ლურსმული ასევე იეროგლიფური. 

გვხვდება სკარაბეოსის გამოსახულებებიც. 

აღსანიშნავია ალალახისსაამქროს ნიმუშები, რომლებიც ხშირად ჩარჩოშია 

ჩასმული და ყურადღება გამახვილებულია ისეთ დეტალებზე, როგორებიცაა სამოსი 

ან გვირგვინი. იკონოგრაფია შეიცავს ეგვიპტურ ფიგურებსაც, ფარაონს და 

ქალღმერთებს, რომლებიც დგანან აზიური ჰაბიტუსის მქონე პიროვნებებთან; 

ხშირად ეს შეიძლება იყოს მეფე ან სხვადასხვა ღვთაებები. თუმცა ამ შემთხვევაში 

ანხის გამოსახულების გარდა სხვა რაიმე ეგვიპტური სიმბოლო არ გვხვდება 

საბეჭდავებზე. ეგვიპტური და აზიური ღვთაებების თუ მმართველთა დაწყვილება ამ 

პერიოდისთვის შეიძლება მივიჩნიოთ ამ ორ მხარეს შორის ახლად გაჩაღებული 

კავშირის გამოხატულებად, ვინაიდან პიროვნებები ხშირად გამოისახებიან 

ხელჩაკიდებულნი. 

ალალხის მოგვიანო პერიოდის ნიმუშები შეიძლება ითქვას, რომ არის 

ფარჩისებრი სტილის ახლებური ვარიანტი. გამოსახულება დატვირთულია 

მცენარეებით, ლოტუსით და ანხის გამოსახულებებით. მცენარეების ეს 

გამოსახულებები აქტიურად გამოიყენება როგორც დეკორი ბრინჯაოს ხანის 

დასასრულშიც. მცენარეული დეკორი გვხვდება 2 სახის: 1) ვერტიკალური, სადაც 

ლოტუსის ფოთლები ცენტრალურ ღეროზეა მიმაგრებული; 2) ჰორიზონტალური, 

ჩახვეული რგოლები ან ისევ ლოტუსის ყვავილები. ლოტოსის ყვავილს ეგვიპტურ 

მითოლოგიაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. იგი დაკავშირებულია 

მემფისის კოსმოგონიასთან და ჯერ კიდევ V დინასტიის დროს იწყება მისი და 

ნეფერტუმის კავშირი. XIV საუკუნიდან ახალამოსული მზე გამოისახებოდა, როგორც 

შიშველი ბავშვი ლოტოსის შიგნით. დეკორის ადგილი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

შეიძლება შეივსოს ანხის ან სხვა რაიმე სიმბოლური გამოსახულებებით. ეგვიპტეში 
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მსგავსი მიზნით გამოიყენება სკარაბეოსები. რაც შეეხება ჩახვეულ რგოლებს, ისინი 

ხშირად გვხვდება გადამრავლებული, გილოშის სახით, რომელმაც შეიძლება 

გამოსახულების ნახევარიც კი დაიკავოს. 

სირიული სამეფო საბეჭდავები იამხადიდან და ებლადან საკმაოდ სუსტ 

ეგვიპტურ გავლენას განიცდიან. ძირითადად გვხვდება ანხის გამოსახულება. თუ ამ  

საბეჭდავზე გამოსახულია ეგვიპტური ღვთაება,  რაც საკმაოდ იშვიათია, იგი 

მეტწილად იქნება ხორი ან მასთან დაკავშირებული რომელიმე ღვთაება. 

გამონაკლისს წამოადგენსთუბას მეფის საბეჭდავი, რომელშიც თანაბრად არის 

გამოხატური ეგვიპტური და მესოპოტამიური იკონოგრაფია. აღსანიშნავია, რომ 

ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიის სამეფო საბეჭდავები ნაკლებ ღირებულია თავიანთ 

სტატუსთან შედარებით, რასაც ვერ ვიტყვით უშუალოდ პალესტინის ტერიტორიაზე 

აღმოჩენილ საბეჭდავებზე. ეს საბეჭდავები მეტად ეგვიპტიზირებულია და 

მეტყველებს იმაზე, თუ რამხელა გავლენა აქვს ეგვიპტეს ამ ტერიტორიაზე. სამეფო 

საბეჭდავები აღმოჩენილია ლევანტის ტერიტორიაზე (ქარხემიში, ბუზურამი), 

სირიაში (ალალახი, იამხადი, თუბა, ებლა). იმავე ტერიტორიებზეა ნაპოვნი 

ოფიციალური საბეჭდავები, რომლებიც სამეფო საბეჭდავებისგან განსხვავებით 

ტექსტებითაა დატვირთული. 

პირველი, რაც სირია-პალესტინის გლიპტიკაში ეგვიპტურ გავლენაზე 

მიგვითითებს, არის ანხის სიმბოლო, რომელიც საბეჭდავებზე აქტიურად 

გამოისახება. იგი სიუჟეტში დამოუკიდებელია და ძირითადად განთავსებულია 

პიროვნებათა შორის ცარიელ ადგილზე, ან საბეჭდავის ზედა თუ ქვედა კუთხეებში. 

პირველ რიგში იგი ასოცირდება ფარაონთან ან ეგვიპტურ ღვთაებასთან, შემდეგ კი 

ძალაუფლებასა და სიცოცხლესთან, რისი მარტივი დადასტურება იქნება 

შემთხვევები, როდესაც ანხი გვხვდება ნაყოფიერების, ხარის, სფინქის და 

მცენარეების გამოსახულებებთან ერთად. ასრულებს რეგისტრის, გამყოფის, მაგიდის 

როლსაც, რომელსაც შეიძლება მედიატორის ფუნქციაც შეეთავსებინა.  

ანხის სიმბოლოსთან ასოცირდება მისივე მსგავსი გამოსახულება „სა“, 

რომელიც ატარებდა დამცველობით ფუნქციას. მეტწილად ასოცირდებოდა ჯუჯა 
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ღვთაება ბესთან, რომელიც შუამდინარულ გლიპტიკაში გვხვდება როგორც 

„ფეხმოღრეცილი ჯუჯა“. „სას“  იდენტურია ნასკვის და „შენის“ გამოსახულება, 

რომელიც აღნიშნავს ხანგრძლივობას და ასევე დამცველობით ფუნქია აქვს. 

ადრეულ პერიოდშივე გვხვდება კარტუში საბეჭდავებზე, გარშემორტყმული 

სფინქსებით ან ცხოველებით. ისევე, როგორც ანხი, შეიძლება გამოესახად საბეჭდავის 

ნებისმიერ ადგილას, კარტუში კარგავს ეგვიპტურ მნიშვნელობას, რაც გულისხმობს 

მასში ფარაონის სახელის მოთავსებას. თუმცა გვიანდელ პერიოდში მას ჰქონდა 

ამულეტის დანინულება და შესაძლებელია, რომ სირია-პალესტინის ტერიტორიაზე 

მას სწორედ ამ ფორმით შეეღწია. 

იკონოგრაფიის განუყრელი ნაწილად შეგვიძლია დავასახელოთ ფრთოსანი 

მზის დისკო, რომელიც ეგვიპტეშიც ხშირად გამოისახება, თუმცა ცალკე მზის დისკო 

მისთვის დამახასიათებელი არ არის. იგი მესოპოტამიურ გლიპტიკაში მთვარის 

სიმბოლოსთან გაერთიანებით გვხვდება საბეჭდავის თავში და წარდგენის სცენის 

განუყოფელი ნაწილი ხდება, შემდეგ კი მასში ჩახატულია 8 ქიმიანი ვარსკვლავი, რაც 

ინანასსიმბოლოა. მაშასადამე ვღებულობთ სოლარულ ტრიადას. რაც შეეხება 

ფრთოსან მზის დისკოს. იგი გამოისახება საბეჭდავის ზედა მხარეს, ცენტრში, სადაც 

თავდაპირველად ხშირია ფრთოსანი არსების გამოსახვა, რომლის პოზაც მოგვაგონებს 

ჯერ კიდევ პოსტაქადური პერიოდის ნიმუშებს. გაშლილი სხეულითა და ფრთებით 

გამოსახული ჩიტს, ხშირად კლანჭებით უჭირავს ანხის სიმბოლო. შემდეგ იგი 

ერთიანდება მზის დისკოსთან და  კარგავს თავის პირვანდელ სახეს, რითიც ხდება 

აზიური და ეგვიპტური იკონოგრაფიების შერწყმა. შედეგად სირია-პალესტინის 

ტერიტორიის გლიპტიკისთვის მნიშვნელოვანი ატრიბუტი ჩნდება, რომლის 

განვითარებად შეიძლება მივიჩნიოთ ზოროასტრიზმის სიმბოლო.იგივე სიმბოლო 

გვხვდება ასურულ იკონოგრაფში, სადაც ღვთაება აშური გამოსახულია ფრთოსან 

მზის დისკოში. 

აუცილებელია აღინიშნოს ჯედ-სვეტის გამოსახულება, რომელიც 

მარადიულობას აღნიშნავს და შესაძლოა ზეცის საყრდენიც ყოფილიყო. აქედან 

გამომდინარე გასაკვირი არ უნდა იყოს მისი ასე აქტიურად გამოსახვა საბეჭდავებზე, 
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ვინაიდან სვეტი, ხე, არის „დურ-ან-ქი“და მაშასადამე საყრდენი ცისა, ეს სვეტიც 

შინაარსობრივად წინა აზიელთა რელიგიის ძირითად თემას ეხმიანება.აღსანიშნავია 

ისიც, რომ პიროვნებათა ტანისამოსი ხშირად წააგავს ჯედ-სვეტის ფორმას. 

სირია-პალესტინის გლიპტიკის ნიმუშებზე ვხვდებით ქალის სახის 

გამოსახულებას, რომელიც ყველგან ერთნაირია: სახის ოვალური ან სამკუთხა ფორმა, 

პარიკი ბოლოში 2 კულულით და გამოხატული ყურებით. ეს ფიგურა სავარაუდოდ 

ქალღმერთჰათჰორის გამოსახულებაა,რომელიც ითავსებს ბაბილონური პერიოდის 

საბეჭდავებზე გამოსახული შიშველი ქალღმერთის და ქუბაბას ნიღაბის ფუნქციას. 

თვითონ შიშველი ქალის გამოსახულება გვხვდება  ცხოველის ზურგზე ან  

ამაღლებულ ადგილზე შემდგარი, გარს შემორტყმული ფრთებით ან მცენარის 

რკალით. 

სირია-პალესტინის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ საბეჭდავებზე ხშირადაა 

გამოსახული მაიმუნი, შესაძლებელია ბაბუინი. იგი ეგვიპტეში საკრალურ ცხოველად 

ითვლება და მისი გამოსახულებები ჯერ კიდევ არქაულ ფენებშია ნაპოვნი. სამეფო 

რიტუალებში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. დროთა განმავლობაში იგი შთანთქა 

ღვთაება თოტმა, ამიტომ მაიმუნი დამწერლობის მფარველადაც გვევლინება. 

დაკავშირებული იყო მზესთან და მზის ამოსვლის სცენებში ხშირად გამოსახულნი 

არიან მაღლა აპყრობილი ხელებით. ცხოველის ეს სახეობა დამახასიათებელი არ არის 

სირიისთვის ან ფინიკიისთვის და მეტად სავარაუდოა, რომ პერიოდის 

გათვალისწინებით, სწორედ ეგვიპტიდან შემოსულიყო ამ ტერიტორიაზე. მაიმუნი 

გამოისახება 2 შემთხვევაში: 1) ღვთაებებთან და მეფეებთან; 2) სხვა ცხოველებთან ან 

სიმბოლოებთან. ძირითადად სცენის ქვედა ან შუა, ხოლო იშვიათად ზედა ნაწილში 

(გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ძირითადად არაეგვიპტურ კონტექსტში). 

ხშირად გვხვდება მითოლოგიური ან გამოგონილი ფიგურები, რომლებიც 

ატარებენ იგივე ატრიბუტებს, რასაც ეგვიპტური ღვთაებები. მაგალითად ქორის 

თავიანი პიროვნება არ უნდა აგვერიოს ეგვიპტურ ღვთაება ხორში. ხშირია ფრთიანი 

პიროვნებების გამოსახულებები, რომელთა ინსპირაცია შეიძლება იყოს ქალღმერთი 
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ისიდა ან ნეფტიდა. ფრთები სირიულ იკონოგრაფიაში საკმაოდ გავრცელებული 

ატრიბუტია.გამოსახავენ დიაგონალურად. 

აუცილებელია შევეხოთ დგომის მანერებსაც. ფიგურები გვხვდება როგორც 

ჩამუხლულ მდგომარეობაში, ისე ცალ ფეხზე შემდგარნი, თითქმის იგივე მანერით, 

როგორიც აქვთ მოცეკვავეებს ეგვიპტურ იკონოგრაფიაში. იშვიათად, თუმცა 

ჩამუხლულ პოზაში ფარაონებიც არიან გამოსახული, როდესაც ჩნდებიან ღთაებების 

წინ. ეს ორივე პოზა პირველად გვხვდება აქადურ პერიოდში, რომელთა გამოსახვაც 

აქტიურად გრძელდება. 

ფარაონები სირიულ გლიპტიკაში ხშირად გამოისახებიან და ძირითადად 

ყველა იმ ატრიბუტით, რითიც ეგვიპტურ იკონოგრაფიაში, თუმცა გარდა მისთვის 

დამახასიათებელი გვირგვინისა, რომელიც გამოხატავს ზემო და ქვემო ეგვიპტის 

გაერთიანებას ნეხბეტისა და ეჯოს სიმბოლოთა ერთობით, ისინი ხშირად 

წარმოდგენილნი არიან სხვადასხვა ღვთაებებისთვის დამახასიათებელი 

გვირგვინებით, როგორებიც არიან აპისი, აპოპი, ხორი, ოსირისი, თოტი, ისიდა, 

სეტხი. მათი ღვთაებებად წარმოდგენის მარტივი ხერხია ფიგურის ე.წ. “საკანში“ 

მოთავსება. ეს საკანი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ანხის სიმბოლოებით, რაც 

წმინდად ეგვიპტური იკონოგრაფიაა, თუმცა შუამდინარულ გლიპტიკაშიც ხშირია 

ღვთაებათა საკანში მოთავსების ტენდენცია. 

წინა პერიოდებისგან განსხვავებით, სადაც თევზი ხშირად გამოისახებოდა 

საბეჭდავებზე, სირია-პალესტინის დროს ამ ტენდენციამ შესამჩნევად იკლო. ეს 

შეიძლება გამოწვეული ყოფილიყო თევზის არაპოპულარობით ეგვიპტეში. აქ მასზე  

ორაზროვანი წარმოდგენები არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთ 

უსუფთაო საკვებად იყო მიჩნეული და არ შეიძლებოდა მისი, როგორც შესაწირის 

გამოყენება, მაინც ბევრი ატარებდა მას, როგორც ამულეტს და იყო სახალხო 

რელიგიის ნაწილი. დასავლურ სემიტური ღვთაება დაგანი სწორედ თევზის ღვთაება 

იყო. 

ცხოველებიდან აღსანიშნავია ლომის და კატისებრთა ოჯახის წევრი 

ცოველები, რადგან მათ საბეჭდავთა უმეტესობაზე შეხვდებით. რთულია ამ ფიგურას 
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ხაზგასმით ვუწოდოთ ეგვიპტური ან შუამდინარული. ამ უკანასკნელს გლიპტიკაში 

ადრედინასტიური პერიოდიდან ვხვდებით. რაც შეეხება ეგვიპტეს; ლომის 

იკონოგრაფიის მქონეა ქალღმერთი მატიტი, რომლის შესახებაც მოთხრობილია 

პალერმოს ქვაზე, ეთაყვანებოდნენ ჰიერაკონპოლისსა და ტინისში. ეს ქალაქები 

ეგვიპტის ჩრდილო-აღმოსავლეთის საზღვრიდან მოშორებით მდებარეობენ. იყო 

შევარდენისთავიანი ღმერთის ანტის თანამებრძოლი. მეორე ღვთაება, რომელიც 

მსგავსად გამოისახება, არის მაფდეტი, რომელიც შეიძლება გარეული კატა იყოს. იგი 

მებრძოლი ქალღმერთია და ძირითადად გამოისახება გველებთან ბრძოლის დროს, 

თუ როგორ ამარცხებს მას. მსგავსი გამოსახულებები (გველებთან ბრძოლის) სირიულ 

გლიპტიკაშიც გვხვდება, რაც აშკარად ეგვიპტურ გავლენაზე მიუთითებს. 

ძვ.წ. მეორე ათასწლეულში სირია-პალესტინის ტერიტორიაზე ეგვიპტური 

კულტურის გავლენა გამოიწვია მთელმა იმ პოლიტიკურმა პროცესებმა, რომელიც ამ 

არეალში მიმდინარეობა. ეგვიპტე ჰიქსოსთა დინასტიის მმართველობისას, შეიძლება 

ითქვას, განსაკუთრებულ კავშირს ამყარებს ჩრდილო-აღმოსავლურ პოლიტიკურ 

ერთეულებთან. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეგვიპტე ჯერ კიდევ XII 

დინასტიის დროს იწყებს პალესტინასთან სავაჭრო ურთიერთობას, რაშიც ბიბლოსს 

დიდი წვლილი მიუძღვის. ეგვიპტეს სირია-პალესტინის ტერიტორიაზე ხვდება 

მესოპოტამიური კულტურის გავლენა, მაგრამ იგი მალევე ახერხებს და ბუნებრივად 

ამდიდრებს მას თავისი კულტურული შტრიხებით, რაც კარგად ჩანს გლიპტიკის 

მაგალთზე. მისი საშუალებით შესაძლებელია ისტორიული წარსულის აღდგენა, თუ 

როგორ ძლიერდება ეგვიპტური გავლენა ხმელთაშუა ზღვის უკიდურესი 

აღმოსავლეთით. 
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უძველესი ჩინური  შეიარაღების განვითარების 

გარემოებები 

გიორგი  ჭიღლაძე 

 ჩინეთის ისტორიაში შეიარაღებას უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეჭირა. 

ცივილიზაციის რამდენიმე ათასწლოვანი ისტორიის მანძილზე მან განვითარების 

ბერვი საფეხური გაიარა. სტატიაში განხილული იქნება ასეთი უძველესი მონაკვეთი, 

რომელსაც ჩინური შეიარაღების განვითარებაში საძირკვლის ჩამყრელი ფუნქცია 

გააჩნია. ეკერძოდ, შეხებით ძვ.წ. XII საუკუნიდან, გვიან შანგის დინასტიის (ძვ.წ.1600-

1046) პერიოდიდან, ძვ.წ. IX-VIII საუკუნეებამდე, ადრე ჭოუს დინასტიის (ძვ.წ.1027-

256) მონაკვეთამდე. 

მეტალურგიის განვითარება პირდაპირ გავლენას ახდენდა შეიარაღების 

გაუმჯობესებაზე. თუმცა ის ცვლილებები, რაც შეინიშნება ჩინურ სამხედრო 

შეირაღებაში, დაახ. ძვ.წ. 1200 წლიდან ბევრ მეცნიერში გარკვეულ ეჭვებს ბადებს.ეს 

გამოვლინდა იმაში, რომ სწრაფათ ვითარდება სამთამადნო, დნობის, დაყალიბების 

კულტურა. გამოსაყოფია ასევეუცხოური იარაღების სიმრავლე სხვადასხვა შანგისა და 

ჭოუს დინასტიის სამარხებში. 

ფუ ხაოს სამარხი 

ერთ-ერთ უძველესი არქეოლოგიური ნიმუშები, რაზე დაყრდნობითაც ჩვენ ამ 

უძველეს ცლილებებზე ვსაუბრობთ, აღოჩენილია ხენანის პროვინციაში, ქალაქ 

ანიანგის უძველეს ნანგრევებში. დიდი რაოდენობით მასალაა აღმოშენილი 1976 
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წელს აღმოჩენილ, ხელუხლებლად შემორჩენილ, დედოფალ ფუხაოს (ძვ.წ. 13 

ს.)სამარხში. ანიანგის სამარხებიდან ის ერთადერთია, რომელიც ხელუხლებლად 

შემორჩა. როგორც შანგის ერთ-ერთი უძლიერესი მეფის ვუ ტინგის ერთ-ერთი ცოლი, 

ფუხაო ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურას წარმოადგენდა.  

სამარხში აღმოჩენილი 200 საბრძოლო შეიარღებას შორის არის ისეთი ჩინური 

უძველესი ტრადიციული იარაღები, როგორიცაა ნაჯახი იუე(鉞) და კე(戈–ge),  

რომლებიც შანგის დინასტიის დროს მეომარის უმთავრეს შეიარაღებას 

წარმოადგენდნენ. თუმცა, ასევე აღმოჩენილია მცირე ზომის ხმალი, რომელიც 

სავარაუდოდ ჩრდილო-დასავლეთიდანაა შემოტანილი (2 : 161). სწორედ მსგავსი 

მცირე ზომის ხმლიებია ნაპოვნი რუსეთის ალტაის ტერიტორიაზე არსებული 

ელუნინოს კულტურის სამარხებში (ძვ.წ. 2000 – 1700).აქედან კარგად ჩანს, რომ შანგის 

დინასტიას ჰქონდა კავშირი დასავლეთით შორეულ სხვადასხვა კულტურებთან და 

იცნობდა მათ შეირაღებას. თუმცა, ნიშანდობლივია, რომ მსგავსი უცხოური 

შეიარაღებები მხოლოდ შანგის დინასატიის უმაღლესი ფენების წარმომადგენლების 

სამარხებშია აღმოჩენილი.  

 

 

 უძველესი ჩინური იარაღი კე (戈) 

საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის ჭოუს დინასტიის სამარხები ძვ.წ. X-IX 

საუკუნის სამარხები.  ჭუიუენკოუს  სამარხებში დიდი ოდენობითაა აღმოჩენილია 

იარაღები, რომლებიც მოყვანილობიდან გამომდინარეაშკარაა, რომ ჭოუს 

ხელოსნების მიერ არაა დამზადებული. მაგალითად აქ აღმოჩენილია ჰოროლის თავი, 
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რომლის ტიპიური ანალოგები აღმოჩენილია შუა აზიაში. ასევესაკმაოდ იშვიათი, 

ვიწრო და წაგრძელებულ პირიანი ნაჯახი, რომელსის უძველეს ანალოგებსაც 

მეცნიერებმა სამხრეთ ურალში მიაკვლიეს (ძვ.წ. მე-3 ათასწლეულის). აქ აღმოაჩინეს 

ძვ.წ. X საუკუნით დათარიღებულიხესის დერეფნისა და ჩრდილოეთ ზონისთვის 

დამახასიათებელი ფარის ,,გული“ ანუ უმბონები(4 : 39). ამ არტეფაქტებითაც ჩანს, 

რომ შანგის დინასტიაში თითქოს და საკამო პოპულარობაგააჩნდა უცხოურ 

კულტურათა იარაღებს. 

თუმცა, საპირისპიროსკენ მიგვანიშნებს სხვა კიდეც ერთი არქეოლოგიური 

აღმოჩენა.სტატიის დასაწყისში ნახსენებია რკინის იარაღები და ამიტომაც საჭიროა ამ 

საკითხის განმარტება. აღმოჩენილი ძვ.წ. XI-X საუკუნეების რკინის ორი იარაღი არის 

არა მთლიანად რკინისგან დამზადებული, არამხედ მხოლოდ იარაღის მჭრელი პირია 

მისით დაფარული.  რკინა არის მეტეორიტული, არა მაღაროებად მოპოვებული, 

სადაც მისი აღმოჩენა გაცილებით რთულია (5 : 4). ამასთანავე იგი 

უხეშადაადამუშავებული, ანუ ამით იკვეთება, რომ რკინასთან შეხება მის 

დამამზადებლებს თითქმის იქამდე არ ქონიათ.ორივე  რკინის იარაღების 

ადგილობრივ წარმოებას კიდევ უფრო აძლიერებს ის, რომ ეს იარაღები არიან შანგისა 

და ჭოუს დინასტიების პერიოდის შეიარაღების ორი ერთ-ერთი უმთავრესი  ნაწილი: 

ნაჯახი - იუე და კე(10 :3).  

უძვლესი ჩინური ნაჯახი - იუე（鉞） 

არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ომის დროს შანგის დინასტიის   

არმიის მეთაურები მოვალეობას სტრატეგიის შემუშავება და ჯარის უკნიდან მართვა 
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წამოადგენდა (6 : 35). განსხვავებით დასავლური ტრადიციისგან, რაზედაც მრავალი 

ლეგენდა, ეპოსი თუ პოემა იქმნებოდა, შანგის დინასტიის ჩინურ რეალობაში 

ინდივიდუალური ძალა აქ მკვეთრათ გამოკვეთილი არ ყოფილა ან ამის შესახებ 

მასალები ჯერ არ აღმოჩენილა. ამიტომ იყო, რომ შანგის  დინასტიაში უმთავრესად 

ისეთი იარაღები იყო გავრცელებული, რომლებსაც რეგულარული მეომრები 

იყენებდნენ. ასეთები კი, როგორც უკვე ითქვა, იყო ნაჯახი, მოკლე შუბი და კე.  

სხვადასხვა სახეობისიარაღებს შანგის და ჭოუს დინასტიის დროს გარე 

ძალებისგან განცდილი გავლენის შედეგად ეცნობოდნენ, მეცნიერების ნაწილს ასეთ 

ძალად მომთაბარეები მიაჩნდათ, რომლებისთვისაც ინდივიდუალური ძალა 

გაცილებით მეტს ნიშნავდა. თუმცა, ამ იარაღების მასობრივად გავრცელება ჩინური 

ცივილაზიის  მასშტაბით მხოლოდ ძვ.წ. I ათასაწლეულის შუა პერიოდიდან, 

განსაკუთრებით კი ,,მეომარ სამეფოთა‘’  (ძვ.წ. 476-221) პერიოდიდან იწყება.  

მეტალურგიის სწრაფი განვითარება, რომელიც სტატიაში წამოჭრილი 

კითხვების უმთავრესი მიზეზი, ამასთანავე თავადვე სცემს პასუხს. მოსაზრება იმის 

შესახებ, რომ შანგის დინასტიას მეტალი სამხრეთ-დასავლეთიდან შეჰქონდა 

უსაფუძვლო არ ჩანს, რადგან ამ ტერიტორიებზე მართლაცაა აღმოჩენილი  უძველესი 

მეტალის მოპოვების ნიმუშები (9 : 225).  თუმცა, შანგის ბრინჯაოს თუ სპილენძის 

ნაკეთობები აშკარად ადგილობრივი კულტურის განვითარების შედეგად 

წარმოქმნილი ნაწარმია. 

 კერამიკისა და მისგან შემდგომში განვითარებული ბრინჯაოს ჭურჭლები 

აშკარად შანგისათვის დამახასიათებელი სწრაფად განვითარებადი ტექნიკით 

მზადდებოდა.  მეცნიერთა ნაწილს, განსაკუთრებით ჩინელ ისტორიკოსებს, სწორედ 

ბრინჯაოს ჭურჭლის ასეთი მაღალი დონე მოჰყავთ მტკიცებულებად  შანგისა და 

ჭოუს შეიარაღების სწრაფი განვითარებისათვის, რაც საკმაოდ საფუძვლიანი. 

ამასთანავე ის, რომ შანგსი დინასტიის პერიოდში მასშტაბურად გავრცელებული იყო 

მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილი რამდენიმე ადგილობრივი იარაღი ამას კიდევ უფრო 

ამტკიცებს. ამ იარაღების ფორმებისა და მოყვანილობისგანვითარებაც ეტაპობრივია 

და მიესადაგება ადგილობრივ კულტურას.  
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სამარა - აბასიანთა სახალიფოს პოლიტიკური ცენტრი 

ზურაბ სანაძე 

        ქალაქი სამარა თანამედროვე ერაყის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მდინარე 

ტიგროსის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. სამარა ერთ-ერთი გამორჩეული ისტორიული 

ქალაქია, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური თვალსაზრისით. 2007 

წელს ის „იუნესკომ“ მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეიყვანა.  

        ქალაქ სამარას საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. შუა საუკუნეებში, 

კონკრეტულად კი მეცხრე საუკუნეში, ქალაქი აბასიანთა სახალიფოს დედაქალაქს 

წარმოადგენდა. ის 836-892 წლებში სახალიფოს დაწინაურებული ქალაქი გახლდათ, 

მისი პოლიტიკური ცენტრი იყო.  

        ქალაქი სამარა, სავარაუდოა, რომ თავდაპირველად არ წარმოადგენდა საქალაქო 

ტიპის დასახლებას. მას უფრო სასოფლო დასახლების მახასიათებლები გააჩნდა. 

თუმცა ის უძველესი დროიდან ყოფილა დასახლებული, დროთა განმავლობაში კი 

იქცა ქალაქად. აღმოჩენილია ძვ.წ. მეხუთე ათასწლეულით დათარიღებული 

ნანგრევები. სამარას პრეისტორიული ნანგრევები პირველად მეოცე საუკუნეში 

გათხარეს და შეისწავლეს, 1911-1913 წლებში, გერმანელი არქეოლოგ ერნესტ 

ჰერცფელდის მიერ. 

         მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ სამარას კულტურის ფესვები საკმაოდ ძველ 

დროში მიდის, ის მესოპოტამიური კულტურის წინაპირობას წარმოადგენდა. 

საინტერესოა ცნობაქალაქ სურ-მარატის შესახებ, რომელიც მოხსენიებულია 

სენაქერიბის მიერ ძვ.წ. 690 წელს და ის იდენტიფიცირდება ასირიის გამაგრებულ 

მხარესთან, ალ-ჰუვაიშში (al-Huwaysh), მდინარე ტიგროსის მოპირდაპირედ. ქალაქ 

სურიმარტის არეალი თანამედროვე სამარას ადგილს უნდა ემთხვეოდეს. 

         საყურადღებოა ისიც, რომ მეცნიერები, რომლებმაც სამარას ანტიკური 

პერიოდის ადგილმდებარეობის სახელები  გამოიკვლიეს, მიუთითებენ რამდენიმე 

სახელს - ესაა ბერძნული სომა (Greek Souma), ლათინური სუმერე (Latin Sumere) და 
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სირიული სუმრა (Sumra). ეს უკანასკნელი კი მიქაელ სირიელს აღწერილი აქვს 

როგორც სოფელი.  

          სამარას ტერიტორიაზე ურბანული დასახლებები გაცილებით გვიან გაჩნდა და 

განვითარდა. პირველი მონარქი, რომელსაც ეს ადგილი აურჩევია, იყო სასანიანური 

ირანის შაჰი - ხოსრო I ანუშირვანი. მას ამ ტერიტორიაზე სანადირო სასახლე 

აუშენებია. ამ პერიოდში საკმაოდ გაზრდილა ქალაქ სამარას ტერიტორია და 

მოსახლეობაც. მომდევნო გარდამტეხი პერიოდი კი სამარას ისტორიაში არის მისი 

ისლამიზებულ ქალაქად ჩამოყალიბება. მას შემდეგ, რაც არაბთა სახალიფო 

ჩამოყალიბდა, არაბებმა დაიწყეს ახალ-ახალი ტერიტორიების დაკავება და მიერთება, 

სადაც თავიანთ ტრადიციებს, კულტურასა და რელიგიას ავრცელებდნენ. 

შესაბამისად, ეს შეეხო ქალაქ სამარასაც, რომელიც საკმაოდ მიმზიდველად 

გამოიყურებოდა სახალიფოს მმართველთათვის.  

         ისლამური ქალაქების ჩამოყალიბება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო 

ისტორიაში, ბევრმა ქალაქმა სრულიად ახალი სიცოცხლე შეიძინა. ზოგადად, ახლო 

აღმოსავლეთის ქალაქებს არსებობის ხანგრძლივი ისტორია აქვთ, თუმცა მათ 

ახასიათებდათ აღმავლობისა და დაცემის/დაკნინების პერიოდები. არაბთა 

სახალიფოს მოძლიერების შემდეგ კი, ბევრი ქალაქისთვის სრულიად განსხვავებული 

და დიდებული ეტაპი დაიწყო.  

         მუსლიმური ქალაქების ისტორიას თუ მეშვიდე საუკუნის ბოლოდან/მერვე 

საუკუნიდან დავიწყებთ, უფრო სწორი იქნება, ვინაიდან ამ პერიოდში შეიძინეს 

მუსლიმთა მიერ დაპყრობილმა ქალაქებმა ყველა ის ატრიბუტიკა, რაც ახასიათებს 

ისლამურ ქალაქებს. თავდაპირველად ხომ არც მექა და არც მედინა არ ყოფილან 

ისლამური ქალაქები, მათ ეს სტატუსი მოგვიანებით შეიძინეს, მეშვიდე საუკუნის შუა 

პერიოდის დასაწყისში. 

          მერვე საუკუნის ბოლოსა და მეცხრე საუკუნეში უკვე ვხვდებით გარდამტეხ 

პერიოდს, ხდება მუსლიმური ქალაქის სრულყოფა; ხოლო მეათე საუკუნეში, 

საბოლოოდ ჩამოყალიბდა არაბულ-მუსლიმური ქალაქი და ზუსტად განისაზღვრა 
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მისი ყველა ძირითადი ატრიბუტიკაც, კათედრალური მეჩეთები, აბანოები, 

მოედნები, ქარვასლები და სხვა.  

           მუსლიმ მმართველებს ქალაქისთვის ყურადღება რომ მიექციათ და ის 

განევითარებინათ, საჭირო იყო, რაღა თქმა უნდა, არსებული ქალაქის 

მახასიათებლების გათვალისწინება. ისლამური ქალაქის გეგმის შექმნაში რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ფაქტორი თამაშობდა გადამწყვეტ როლს. მათ 

შორის იყო ქალაქთა ბუნების კანონების ფაქტორი, გეოსტრატეგიული მდებარეობა, 

სოციალური თანაზიარობის პრინციპი. ქალაქი სამარა, როგორც ვახსენე, მდინარე 

ტიგროსის ნაპირას მდებარეობდა, გამოირჩეოდა კარგი ბუნებრივი პირობებით, 

ჰქონდა არსებობის საკმაოდ დიდი ისტორია, იყო მეტად დახვეწილი და სტაბილური 

ურბანული განვითარების მხრივ, გააჩნდა სტრატეგიული მნიშვნელობაც სავაჭრო-

ეკონომიკური თვალსაზრისით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი ხელსაყრელი აღმოჩნდა 

ხალიფებისთვის.  

         აბასიანთა სახალიფოს დედაქალაქის სამარაში გადმოტანაზე სანამ ვისაუბრებთ, 

მცირედით შევეხოთ აღნიშნული დინასტიის მოსვლას სახალიფოს სათავეში. 750 

წლამდე ომაიანთა დინასტია მართავდა არაბთა სახალიფოს, თუმცა შემდგომ 

განხეთქილება დაიწყო დაპყრობილ ხალხსა და არაბებს შორის. ომაიანები 

დამარცხდნენ, აბასიანებმა ისინი დაამხეს და თავად მოვიდნენ სათავეში. 749 წელს, 

ქუფაში, აბასიანთა გვარის წარმომადგენელმა აბუ ლ-აბბასმა თავი ხალიფად 

გამოაცხადა. 750 წლის იანვარში აბასიანებმა უკვე დამასკო დაიკავეს, ხოლო 

ივნისისთვის ომაიანთა გვარის თითქმის ყველა წარმომადგენელი გაანადგურეს. 

ნელ-ნელა აბასიანთა ხალიფებმა იწყეს გაძლიერება. აბასიანები, იგივე აბასიდები, 

მუჰამედის ბიძის - აბასის შთამომავლები იყვნენ. მათი მმართველობის პერიოდში 

განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო განათლებისა და ხელოვნების აღორძინება. აგრეთვე, 

სპარსული, ბერძნული, არაბული და ინდური კულტურების გავრცელება სახალიფოს 

მთელ ტერიტორიაზე. ხალიფა ალ-მანსურის დროს სახალიფოს დედაქალაქი 

გადაიტანეს ქალაქ ბაღდადში, თუმცა 836 წელს განხორციელდა საკმაოდ დიდი და 

მნიშვნელოვანი ცვლილება - არაბთა სახალიფოს პოლიტიკური ცენტრი გახდა 
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ქალაქი სამარა - დაიწყო სამარას აღორძინება და სრულიად ახალი სიცოცხლე, ახალი 

ეტაპი ქალაქის ისტორიაში. 

             სამარა დაარსა და დედაქალაქი იქ გადაიტანა აბასიანთა მერვე ხალიფამ - ალ-

მუთასიმმა, რომელიც სახალიფოს 833-842 წლებში მართავდა. ალ-მუთასიმის ეს 

გადაწყვეტილება რამდენიმე ფაქტორით იყო გამოწვეული, მას სჭირდებოდა ეპოვნა 

ახალი საცხოვრებელი სივრცე, განსაკუთრებით მისი ახლადჩამოყალიბებული 

თურქული არმიისთვის. ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერების მიზნით 

ხალიფა ალ-მუთასიმმა განახორციელა სამხედრო რეფორმა; მან პირველად შექმნა 

თურქებისგან შემდგარი გვარდია ანუ ლუღამები. მისი ფორმირება ხდებოდა 

ძირითადად იმ თურქი ახალგაზრდებისგან, რომლებსაც ტყვეებად იყვანდნენ ჯერ 

კიდევ ალ მამუნის დროს. ამ ტყვეების ნაწილი მოჰყავდათ ხოლმე სახალიფოს 

ჯარების ყაზარმებში ბაღდადში, რათა ესწავლებინათ სამხედრო საქმე მათთვის. მათ 

უნდა დაეცვათ ხალიფა დედაქალაქის მოსახლეობის მღელვარების, კონფლიქტური 

სიტუაციების დროს.ეს ჯარებიიყვნენ ისინი, ვინც, ასე ვთქვათ, მარგინალური როლი 

შეასრულეს ისლამურ სამყაროში. ისინი არაპოპულარულები იყვნენ ქალაქ ბაღდადის 

მკვიდრთა შორის. თურქული არმია გამოირჩეოდა ძალადობითაც, არ საუბრობდნენ 

არაბულად. ბოლო პერიოდში გახშირებული იყო ძალადობრივი ინციდენტები 

ჯარისკაცებსა და ქალაქის მკვიდრთა შორის. თავდაპირველად, თურქული გვარდია 

მართლაც წარმოადგენდა ხალიფას საიმედო დამცველს, თუმცა შემდეგ ვითარება 

შეიცვალა - ისინი გაძლიერდნენ, მათი ძირითადი ნაწილი აღარ ემორჩილებოდა 

ხალიფას, რომელიც უკვე თავს მათ გარემოცვაში მშვიდად ვეღარ გრძნობდა. ამ 

ყველაფერმა ხალიფა ალ-მუთასიმს უბიძგა 835 წელს გამგზავრებულიყო 

ბაღდადიდან. მან არჩევანი შეაჩერა ქალაქ სამარაზე, რომლის ისტორიასა და 

მახასიათებლებზე ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ. არჩევანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მიზეზი იყო ისიც, რომ სამარა ბაღდადის ჩრდილოეთით, არც თუ ძალიან შორს - 

დაახლოებით 130 კილომეტრში მდებარეობდა (იხ. ქვემოთ მოცემული დანართი). 
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              ხალიფა ალ-მუთასიმმა სამარას ასაშენებლად მოიწვია არქიტექტორები, 

ხელოსნები, მხატვრები იმპერიის თითქმის ყველა პროვინციიდან. სამარა იყო ღია 

ქალაქი, მას არ ჰქონდა გარე დამცავი ნაგებობები. ხალიფას ბრძანებით, შეიქმნა 

სპეციალური ბრიგადა, რომელიც ხსნიდა მარმარილოს მოპირკეთებას და სვეტებს 

ალექსანდრიის ძველ ქრისტიანულ ტაძრებს და აგზავნიდა სამარაში. ქალაქში 

მშენებლობები  მასიური ხასიათით გამოირჩეოდა. ხალიფამ ახალ ქალაქში გამოყო 

ადგილები, რომლებიც გადაეცათ არმიისა და ადმინისტრაციის სხვადასხვა ელიტურ 

ჯგუფს. ცალკე მრავალრიცხოვანი კანტონები შეიქმნა ჯარისკაცებისთვის. აშენდა 

უამრავი ბაზარი ხალხისთვის, აბანოები, მეჩეთები. ქალაქს ამშვენებდა ასევე 

ხალიფასა და მისი ახლობელი პირების სასახლეები, რომლებიც საკმაოდ 

განსხვავდებოდა ომაიანთა ხანის სასახლეებისგან. „ქალაქში გადასვლიდან მალევე, 

ალ-მუთასიმმა ააგებინა სასახლე(დარ ალ-ხილაფა), რომელსაც 176 ჰექტარი ეკავა და 

ორი განყოფილებისაგან შედგებოდა - საჯარო სივრცე და ხალიფასა და მისი ოჯახის 

რეზიდენცია. სასახლე უაღრესად მდიდრული იყო. მოგვიანებით, აბასიანთა 

სასახლეები გახდა მოდელი შუა საუკუნეების ისლამური სამყაროსთვის. 

აღსანიშნავია, რომ სამარას არქიტექტურულ ნაგებობეზე გამოიყენეს პირველად 
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ქაშანური - ფერადი ჭიქურითა და მინანქრით მოსართავად მხატვრული კერამიკის 

ერთ-ერთი ქვესახეობა“.  

           ხალიფა ალ-მუთასიმი მიწებითა და კომერციული შესაძლებლობებით 

აჯილდოვებდა თავის მიმდევრებს. სარგებლებს იღებდა როგორც ხალიფა და 

მთავრობა, ისე მათი მიმდევრებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ტიგროსის აღმოსავლეთ 

ნაპირზე იყო თავმოყრილი ძირითადი შენობები, ალ-მუთასიმმა აითვისა დასავლეთ 

სანაპიროც, სადაც ააშენებინა ახალი შენობები და ულამაზესი ბაღები. დასავლეთ 

სანაპიროზე მდებარეობს ერთ-ერთი გამორჩეული ნაგებობა - „Qubbat al-Sulaybiyya“, 

რომელიც პატარა რვაკუთხა შენობაა, თითოეულ მხარეს ნახევრად-წრიული ნიშით; 

ხოლო ცენტრალური ოთახი გარშემორტყმული იყო ამბულატორიით. ის მეოცე 

საუკუნეში აღმოაჩინეს და გათხრების 

დროს საფლავებიც იპოვნეს, თუმცა 

დღეს ნაგებობას მავზოლეუმად არ 

მიიჩნევენ. სამარა ბაღდადისგან 

სრულიად განსხვავებულ ქალაქად 

ჩამოყალიბდა. ალ-მუთასიმის 

გარდაცვალების შემდეგ, მისმა 

მემკვიდრემ გააგრძელა მშენებლობები, 

ახალი ეტაპი დაიწყო;  ააგო  

თავისთვის  მდინარე  ტიგროსის  ნაპირზე  ახალი  სასახლეც.  

            რაც შეეხება ხალიფა ალ-მუთავაქილს, მან ქალაქი კიდევ უფრო მეტად 

გააფართოვა, კონკრეტულად აღმოსავლეთის მხარეს. მანვე ააშენა სამარას დიდი 

მეჩეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეჩეთია მსოფლიოში - მისი ფართობი 

38 ათას კვადრატულ მეტრზე მეტია. ქალაქს საოცარ ელფერს სძენდა იქ არსებული 

მეჩეთები, რომლებიც გამოირჩეოდა იმითაც, რომ ჰქონდათ ზიქურათისებური, 

სპირალისებური მინარეთები; ასეთივე იყო ხალიფა ალ-მუთავაქილის მეჩეთიც. 

              სამარა არ გახლდათ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ცენტრი, 

ხალიფების რეზიდენციების უბრალო ადგილსამყოფელი, საიდანაც სახალიფო 

„ქუბბათ 'ალ-სულაიბიია“ 
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იმართებოდა. სამარა სრულიად შთამბეჭდავ ქალაქად ჩამოყალიბდა. პირველად 

სამარაში დაარსდა მავზოლეუმი ხალიფებისთვის. თუმცა ეს ყველაფერი როდი 

ნიშნავს იმას, რომ ქალაქს არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა. საკმაოდ რთული და 

პრობლემატური საკითხი იყო წყალმომარაგება, რომელიც არ იყო ქალაქში 

მოწესრიგებული. სამარა პერიოდულად გამოირჩეოდა ანარქიული ვითარებითაც. 

მაგალითად, ალ-მუთავაქილის მკვლელობიდან მომდევნო ათი წელი საკმაოდ 

რთული, დაძაბული იყო. დედაქალაქში ხშირად ხდებოდა არმიის ნაწილების 

აჯანყებები და შეტაკებები. ხალიფა ალ-მუსტაინმა შეუძლებლადაც კი მიიჩნია 

სამარას პოლკების გაკონტროლება და დედაქალაქი მიატოვა; 865 წელს მან თავის 

დამკვიდრება ბაღდადში სცადა. აღნიშნულ ფაქტზე ღრმა მსჯელობა სულაც არ არის 

საჭირო, ნათელია, რომ სამარასთვის საკმაოდ რთული პერიოდი იდგა. თურქულმა 

არმიამ მიმართა შესაბამის ზომებს, ბაღდადამდე ხალიფა ალყაშიც კი მოაქციეს. 

ხალიფა, ფაქტობრივად, დამარცხდა. 

            ქალაქ სამარაში ბოლო აღმშენებლობები განახორციელა ხალიფა ალ-

მუთამიდმა, რომელიც სახალიფოს მართავადა 870-892 წლებში. სამარა მართლაც 

მომნუსხველ ქალაქად გარდაიქმნა, თუმცა ის ნელ-ნელა კარგავდა პოლიტიკურ 

მნიშვნელობას, ამას ემატებოდა ბევრისთვის არასასურველი არმიის შენაერთებიც, 

პოლიტიკური განხეთქილებები და კონფლიქტები. ხალიფა ალ-მუთამიდი თავისი 

მმართველობის ბოლო პერიოდში უკვე სულ უფრო ცოტა დროს ატარებდა 

დედაქალაქში. მისი გარდაცვალების შემდგომ, 892 წელს, ხალიფა ალ-მუთადიდმა 

ოფიციალურად დატოვა სამარა და ის ბაღდადში დაბრუნდა. ეს თარიღი მიიჩნევა 

სამარას პოლიტიკური ცენტრობის დასასრულად და იწყება ასევე მისი, როგორც 

ქალაქის, დაღმასვლის პერიოდიც. საყურადღებოა, რომ ხალიფა ალ-მუქთაფი, 

რომელიც 902-908 წლებში მართავდა სახალიფოს, ერთ მომენტში ფიქრობდა კიდეც 

სამარაში დაბრუნებას, თუმცა მრჩევლებმა მას ეს გეგმა დაუწუნეს და იდეა მხოლოდ 

იდეადვე დარჩა.ამ ფაქტით, სამარას არც თუ ხანგრძლივმა დედაქალაქობის 

სტატუსმა არსებობა საბოლოოდ შეწყვიტა. 

საყურადღებოა ის  ფაქტი, რომ ხალიფების მიერ სამარას მიტოვებამდე, მეცხრე 

საუკუნის 60-70-იან წლებში, ნესტორიანელთა პატრიარქმა სარგისმა აღმოსავლეთის 
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ეკლესიის საპატრიარქო ადგილი ბაღდადიდან სამარაში გადაიტანა. სავარაუდოა, 

რომ პატრიარქ სარგისის მომდევნო ერთი ან 2 მემკვიდრეც სამარაში იჯდა.ეს კიდევ 

ერთი ამსახველი ფაქტია, ასე ვთქვათ, ბაღდადისა და სამარას „მეტოქეობისა“. ქალაქი 

სამარა, როგორც ვნახეთ, საკმაოდ დაწინაურებულ ქალაქად ჩამოყალიბდა. არა 

მხოლოდ როგორც ისლამიზებული ქალაქი, არამედ მიმზიდველი სხვადასხვა 

კონფესიებისთვის და რაც მთვარია, საინტერესო და სტრატეგიული იყო აბასიანთა 

ხალიფებისთვის. 

             მეათე საუკუნეში იწყება აბასიანთა დასუსტებისა და შემდეგ უკვე დაცემის 

პერიოდი. ამ დროისათვის, დაახლოებით 940 წელს, სამარა დიდწილად იქნა 

მიტოვებული. ქალაქის ძირითადი მოსახლეობა ბაღდადში დაბრუნდა, მოსახლეობის 

რაოდენობა სწრაფად და კატასტროფულად შემცირდა. აღარც სახალიფოს ფულადი 

სახსრები ხმარდებოდა ქალაქის საჭიროებებს, ამიტომ სამარა, ფაქტობრივად, 

ჩამოიშალა, თანაც შესამჩნევად მოკლე დროის მონაკვეთში. სამარამ პოლიტიკური 

ცენტრის სტატუსის დაკარგვასთან ერთად, სხვა ფასეული მახასიათებლებიც 

დაკარგა. სამწუხაროა ისიც, რომ დროთა განმავლობაში, უყურადღებობამ სამარას 

ღირშესანიშნაობებიც დააზიანა. მეოცე საუკუნეში ჩატარებული გამოკვლევების 

შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამარა გვიან ანტიკური ხანის ერთადერთი 

მსოფლიო მეტროპოლიაა, რომელიც სავსეა არქეოლოგებისთვის საინტერესო 

მასალებით და ის ხელმისაწვდომია დღესაც.  
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             სამარა, აგრეთვე, ერთადერთი გადარჩენილი ისლამური დედაქალაქია, 

რომელმაც შეინარჩუნა თავდაპირველი გეგმა, არქიტექტურისა და ხელოვნების 

ნიმუშები(მოზაიკა, კვეთილი). ბაღდადის ძეგლების დაკარგვის შემდეგ, სამარა 

წარმოადგენს აბასიანთა სახალიფოს ერთადერთ ფიზიკურ, თვალსაჩინო კვალს. 

ქალაქი გამორჩეულიააბასიანთა პერიოდისთვის დამახასიათებელიმეჩეთებით, მისი 

განვითარების, ქუჩებისა და აუზების დაგეგმვის მხრივ. აგრეთვე, ქალაქის 

არქიტექტურული გაფორმებისა და კერამიკული ინდუსტრიების 

გათვალისწინებით.სამარა არის აბასიანთასახალიფოს არქიტექტურისა და 

ქალაქგეგმარების საუკეთესოდ შემონახული 

მაგალითი. 

              დასკვნის სახით ვიტყვი, რომ სამარამ 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა აბასიანთა 

სახალიფოს ისტორიაში. როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, სამარას საკმაოდ ხანგრძლივი 

ისტორია აქვს და ამაზე მოწმობს უძველესი თუ 

ანტიკური ხანის ისტორიული ძეგლები. თუმცა 

ქალაქმა სულ სხვა დანიშნულება და სულ 

სხვაგვარი სიცოცხლე შეიძინა აბასიანთა 

მმართველობის პერიოდში. სამარა ჯერ 

ისლამიზებულ ქალაქად იქცა,აღნიშნულისთვის 

დამახასიათებელი ნიშნებით, ხოლო შემდეგ უკვე 

გახდა სახალიფოს დედაქალაქი, პოლიტიკური ცენტრი. რა თქმა უნდა, ამ ფაქტსაც 

ჰქონდა თავისი გამომწვევი მიზეზები; იმის გარდა, რომ აბასიანებმა პოლიტიკური 

და პირადი უსაფრთხოების მიზნით შეცვალეს დედაქალაქი, დიდი როლი ითამაშა 

კონკრეტულ არჩევანში სამარას გეოსტრატეგიულმა მდებარეობამ, ისტორიამ და 

მახასიათებლებმა. დედაქალაქის სტატუსი სამარასთვის დიდ ხანს არ გაგრძელდა, 

თუმცა მან სათავე დაუდო კიდევ უფრო შთამბეჭდავ კულტურას ისლამურ 

სამყაროში. სამარას მახასიათებლების მაგალითზე შუა და გვიან საუკუნეებში 

რამდენიმე ქალაქიც ჩამოყალიბდა.სამწუხარო ფაქტია, რომ მეათე საუკუნის 
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ბოლოდან სამარას მიტოვება დაიწყო და მომდევნო ხალიფებმა გულგრილობა 

გამოიჩინეს ქალაქისადმი. სამარას ძირითადი ნაწილი თანდათან დაუსახლებელ 

ტერიტორიად გადაიქცა.ეს ფაქტი, გარკვეულწილად, მიუთითებს იმაზეც, რომ 

ხალიფებმა გამოიყენეს სამარა თავიანთი საჭიროების ჟამს და ქალაქის მნიშვნელობის 

შემცირების შემდეგ, მმართველებს მისდამი ინტერესი სრულებით გაუქრათ. 

              რაც შეეხება თანამედროვე მიდგომას სამარასადმი, ქალაქი  საინტერესო და 

აქტუალურიაარქეოლოგიური თვალსაზრისით და სამარა აქტიურად იპყრობს 

მკვლევარ-ისტორიკოსთა ყურადღებას; ვინაიდან სამარა კარგად შემონახულ ქალაქს 

წარმოადგენს, მისი შესწავლით მოხდა არა მხოლოდ ქალაქზე, არამედ აბასიანთა 

პერიოდზეც ახალ-ახალი ცნობების მიღება. 

 

„ოსმანთა მიქელანჯელო“-არქიტექტორი სინანი 

მარიამ  ჩიტუაშვილი,  ანა  ციყელაშვილი 

     «ოსმანთა მიქელანჯელო», «თავისი ეპოქის ევკლიდე» «ქვის პოეტი»— ასე უწოდეს 

ოსმალეთის ისტორიაში ყველა დროის უდიდეს, უნიჭირეს, თვალსაჩინო არქიტექტორს, 

ქოჯა მიმარ სინან აღას და არც შემცდარან. არქიტექტორმა სინანმა თავისი სიცოცხლის 

მანძილზე უამრავი მშვენიერი ძეგლი შექმნა და შთამომავლობას დაუტოვა. მის მიერ 

დაპროექტებული არქიტექტურული კომპლექსები დღესაც განსაკუთრებული, 

დაუვიწყარი ემოციებით ავსებენ მნახველს. 

                  არქიტექტორი სინანი დაახლოებით 1490 წელს დაიბადაქრისტიანულ ოჯახში, 

კაისერის მახლობლად.მისი წარმომავლობის შესახებ 

სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ერთი მოსაზრების 

მიხედვით, ის სომხურ ოჯახში დაიბადა, თუმცა თურქულ 

წყაროებში ვხვდებით ცნობებს მისი ბეძნული წარმომავლობის 

შესახებ. მშობლებმა მას იოსები დაარქვეს. 

           1512 წელს სინანი იენიჩარების კორპუსში გაიწვიეს. რის 

შემდეგაც გააგზავნეს სტამბოლში, სადაც  ისლამი მიიღო. 

მიმარ  სინანი 
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მკაცრი სწავლების შედეგად ჯერ ოფიცერი გახდა, შემდგომ კი არტილერიის უფროსი. 

სინანმა თავისი ცხოვრების დიდი ნაწილი ოსმალეთის სამეფო კარის სამსახურში 

გაატარა. რადგან ასაკიდან გამომდინარე ენდერუნში ვერ ისწავლიდა, თავდაპირველად, 

დამხამრე სკოლაში სწავლობდა მათემატიკასა და სამშენებლო საქმეს. მონდომებისა და 

თავისი ნიჭის წყალობით მალევე დაიწყო წამყვანი არქიტექტორების დამხმარედ 

მუშაობა. სამი წლის შემდეგ კი სინანმა სკოლა დაამთავარა და კვალიფიცირებული 

არქიტექტორი და ინჟინერი გახდა. ამასთან ერთად კვლავ აგრძელებდა ლაშქორბებში 

მონაწილეობას. თავისი ნიჭის გამოვლენაც პირველად, 1530-იან წლებში, სამხედრო 

ხიდებისა და საფორტიფიკაციო ნაგებობების მშენებლობით შეძლო. რა თქმა უნდა, ეს 

ყველაფერი სულთანს შეუმჩნეველი არ დარჩენია. სინანმა მალევე მიიღო ტიტული 

„აღა“.1538 წელს კი სულთან სულეიმან ბრწყინვალემ ის იმპერიის მთავარ 

ხუროთმოძღვრად დანიშნა.  სინანის უფლებები საკმაოდ გაიზარდა. მას შეეძლო 

გადაეკეთებინა, დაენგრია ან აეშენებინა ნებისმიერი შენობა, რომელიც ქალაქის გეგმაში 

არ შედიოდა. ამასთან ერთად,  ყველანაირი მშენებლობა, რომელიც იმპერიაში 

მიმდინარეობდა, მთავრი არქიტექტორის კონტოლს დაექვემდებარა.  

 
 

           აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მიმარ სინანმა დააარსა არქიტექტორების 

მოსამზადებელი ცენტრი, სადაც მომავალი ინჟინრები სწავლობდნენ. ცნობილია, რომ 

სინანის მოსწავლეები გრანდიოზული მშენებლობების დამპროექტებლები გახდნენ. 

ნახაზი, რომელიც  ნაპოვნია  არქიტექტორ  სინანის  გზავნილში 
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მაგალითად მისმა ერთ-ერთმა შეგირდმა, სირიელი წარმომავლობის არქიტექტორმა ისა 

ხანმა დააპროექტა დიდ მოგოლთა არქიტექტურის მარგალიტი - თაჯ-მაჰალი. 

           ლაშქრობებში მონაწილეობის შედეგად მიღებული გამოცდილება სინანს დაეხმარა 

შთამბეჭდავი არქიტექტურული კომპლექსების შექნაში. სინანის მიერ 

განხორციელებული პროექტების რაოდენობა დიდია - 79 მეჩეთი, 34 - სასახლე, 33- 

საზოგადოებრივი აბანო, 55- სკოლა, 7- მედრესე, 12- ქარვასლა. ამასთან ერთად მის 

სახელს უკავშირდება შადრევნების, წყალსატევების,საავადმყოფოების მშენებლობაც. 

კომპლექსების უდიდესი ნაწილი სტამბოლშია. ყველაზე ცნობილი ნამუშევრები კი 

შეჰზადე, სულეიმანიე და სელიმიეა. 

               სინანმა შეიმუშავა სრულიად ახალი, მრავალგუმბათიანი და 

მრავალმინარეთიანი მეჩეთის სტილი და ამით ახალი ერა დაიწყო მსოფლიო 

არქიტექტურის ისტორიაში. სიცოცხლის მანძილს 365 არქიტექტორული ძეგლი შექმნა 

სხვადასხვა ქალაქში. მისი პირველი, მნიშვნელოვანი ძეგლიი იყო შეჰზადეს კომპლექსი 

სტამბოლში, რომლის მშენებლობაც 1548 წელს დასრულდა. სინანსვე ეკუთვნის სულთან 

სულეიმანიც ბრძანებით შესრულებული კლდის ტაძრის «განახლება».  თუმცა სინანის 

არცერთი ქმნილებაა ისეთივე  შთამბეჭდავი, არცერთი გადმოსცემს არქიტექტორის 

ჩანაფიქრსა და მის ხედვას ისევე კარგად, როგორც სულეიმანიის კომპლექსი.   

            სულეიმანიე არის ოსმალური ეპოქის ყველაზე გრანდიოზული კომპლექსი, 

რომელიც სულეიმან ბრწყინვალესთვისაა აშენებული. ის სტამბოლის ყველაზე დიდი 

მეჩეთია და მნიშვნელობით მეორეა აია სოფიას შემდეგ. სულეიმანიეს კომპლექსის 

მშენებლობა 1550 წელს დაიწყო, დაახლოებით შვიდი წელი გაგრძელდა და 1557 წელს 

დასრულდა. მშენებლობის შესახებ ყველაფერი ზუსტადაა შემორჩენილი: ფინანსური 

ანგარიშები, საიდან მოდიოდა მასალა და როგორ შემოდიოდა ქალაქში, ვინ ასრულებდა 

სამუშაოს. შემორჩენილია მშენებელთა ზუსტი რაოდენობა: კომპლექსზე მუშაობდა 3523 

ხელოსანი. მათი ნახევარი ქრისტიანი იყო. მშენებლობა 96 360 ოქროს და 83 000 

ვერცხლის მონეტა დაჯდა. 

             სულეიმანიეს არქიტექტურულ ანსამბლში მთავარი შენობის (მეჩეთის) გარდა 

ბევრი სხვა ნაგებობა შედის: აბანო, სასადილო, ობსერვატორია, მედრესე, ბიბლიოთეკა. 
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კომპლექსი განლაგებულია 4500 მ2-ზე მეტ ფართობზე. სულეიმანიეს კედლებს შეუძლია 

5000 მლოცველის დატევა(6). 

          მეჩეთს აქვს ოთხი მინარეთი: ორი—74 მ, ორი—56 მ. მინარეთებზე განლაგებულია 

აივნები. პირველ ორ მინარეთზე ორ-ორი აივანია, შემდეგ ორზე კი—სამ-სამი. აივნების, 

ისევე როგორც მინარეთების რაოდენობა სიმბოლურია: სულეიმანი მეოთხე სულთანია 

კონსტანტინოპოლის აღების შემდეგ, ამიტომ მინარეთი ოთხია. ასევე, ის მეათე 

სულთანია ოსმანთა დინასტიაში, სწორედ ამიტომაა აივნების რაოდენობა 10. 

          მეჩეთის წინა ეზოში შესვლა შესაძლებელია სამი კარით. ეზოს ცენტრში არის 

კვადრატული ფორმის მარმარილოს შადრევანი.  მეჩეთის შიდა ეზო შემოსაზღვრულია 

გუმბათებით გადახურული კოლონებით, 

რაც განკუთვნილი იყო მზისა და 

წვიმისაგან თავის  დასაცავად. ეზოში 

განთავსებულია ორი აუზი და პატარ-

პატარა შადრევნები, რომლებიც 

რიტუალური განბანვისთვის იყო 

გამიზნული. ეზოს ზედაპირი მთლიანად 

დაფარულია მარმარილოს ფილებით. 

 

 

      შენობის ცენტრაულირი ელემენტი 

არის გუმბათი, რომლის სიმაღლეც 53, დიამეტრი კი 27 მეტრია. ჩაფიქრებული იყო, რომ 

გუმბათი აია სოფიას გუმბათზე მაღალი ყოფილიყო, რისი განხორციელებაც 

შეუძლებელი აღმოჩნდა.  მთავარი გუმბათი ეყრდნობა ორ ნახევარგუმბათს. ცენტრალურ 

გუმბათში ჩაპროექტებულია 32 ფანჯარა, თვითონ სალოცავში კიდევ 136. 

                    ინტერიერი შემკულია როგორც მცენარეული, ისე გეომეტრიული 

ორნამენტებით, რომლებსაც ერთვის ტექსტები ყურანიდან, რომლებიც კალიგრაფის ჰასან 

ჩელების მიერაა შესრულებული. კალიგრაფიის ნიმუშები მრგვალ მედალიონებშია 

ჩასმული და ჩამოკიდული კიბლას ორივე მხარეს. იატაკი შემკულია ხალიჩებით, 

სულეიმანიე  
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რომლებშიც წითელი და ლურჯი ტონი დომინირებს. მეჩეთის კიდევ ერთი, 

განსაკუთრებული და თვალისმომჭრელი მორთულობაა მიჰრაბისადა მინბარის ზემოთ 

განთავსებული ფერადოვანი ვიტრაჟები, რომლებშიც მოცემულია ტექსტები ყურანიდან 

და ისლამის გამოჩენილი მოღვაწეების სახელები. დარბაზის ერთ-ერთი მთავრი 

მორთულობაა უზარმაზარი ჭაღი ათობით ნათურით, რომელსაც მზის ჩასვლასთან 

ერთად ანთებენ. სწორედ ამ ჭაღის საშუალებით მიიღწევა დარბაზის განსაკუთრებული 

განათება. ისინი იატაკისკენ მაქსიმალურად დაბლა არიან დაშვებულნი, რითაც 

აძლიერებს ისედაც მკვეთრ განათებას შენობის შიგნით. 

 
 

                    სულეიმანიეს გეგმა ახლოსაა აია 

სოფიასთან. აქაც ვხვდებით ოთხ სვეტზე 

დაყრდნობილ ცენტრალურ გუმბათს, ოთც 

ნახევარგუმბათს და ა.შ.. რაც, რა თქმა უნდა, 

გასაკვირი არაა. ოსმალური არქიტექტურის 

ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი შეასრულა 

ქრისტიანულმა არქიტექტურამ. რაც ბიზანტიის 

იმპერიის გავლენის შედეგია. გარდა ამისა, თავად 

სინანიც ბევრს მოგზაურობდა ევროპაში და 

სწორედ ამ მოგზაურობებისას ჰქმნიდა თავის 

სტილს. 

     ვფიქრობთ, რომ სულეიმანიეს კომპლექსი 

სწორედ ის არქიტექტურული ძეგლია სინანის შემოქმედებიდან, რომელიც ავტორის 

ხედვას, მის მისწრაფებებსა და ორიგინალურობას ნათლად გადმოგვცემს. მიმარ სინანმა 

წარუშლელი კვალი დატოვა არა მხოლოდ ოსმალეთის, არამედ სხვა ქვეყნების 

არქიტექტურაშიც. მისი დაპროექტებული ნაგებობები დღესაც ძველებურად ამშვენებს 

თურქეთის ქალაქებს. დამსახურებულად უწუდობენ თუ არა სინანს «ოსმანთა 

მიქელანჯელოს», «თავისი დროის ევკლიდესა» და «ქვის პოეტს» დაე, მნახველმა 

გადაწყვიტოს. 

სულეიმანიეს  ინტერიერი 
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შაჰ აბას I-ის არქიტექტურული  კომპლექსი - იმამის მოედანი 

ანა  ციყელაშვილი 

 
          ესფაჰანი ირანისა და მთლიანად მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად 

ითვლება. მის გულს კი ნაყშ-ე ჯაჰანის, იგივე იმამის მოედანი წარმოადგენს. 1598 

წელს, როდესაც სეფიანმა შაჰ-აბასმა (1587-1629) დედაქალაქის ესფაჰანში გადატანა 

ბრძანა, გადაწყვეტილება მიიღეს მთლიანად აეშენებინათ და ხელახლა 

დაეგეგმარებინათ ახალი დედაქალაქი. გადაწყვიტეს, ცენტრი და ქალაქის ძირითადი 

ნაწილი მდინარე ზაიენდე-რუდის მარჯვენა ნაპირზე აეშენებინათ.  

          შაჰ-აბასის მიერ ესფაჰანის დედაქალაქად არჩევას სხვადასხვა მიზეზები 

განაპირობებდა. ამ გზით მან თავისი დედაქალაქი ყველა შესაძლო თავდასხმისაგან 

დაიცვა. ოსმალებისა და უზბეკების შემოსევების შემთხვევაში ქალაქს 

ადგილმდებარეობა ბევრად უსაფრთხოს ხდიდა. დედაქალაქის ესფაჰანში გადატანას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ყიზილბაშების (თურქული მომთაბარე 

ტომები. ყიზილ-ბაში - სპარსულიდან ითარგმნება, როგორც წითელ-თავიანი) 

ძალაუფლების შესასუსტებლადაც. შაჰ-აბასის თანამედროვე ისტორიკოსები ერთ-

ერთ მიზეზად ესფაჰანის მიწის ნაყოფიერებასაც ასახელებენ. მნიშვნელოვანია, რომ 

შაჰ-აბასმა თავისი კონტროლი დაამყარა სპარსეთის ყურეზე, რომელიც იმ 

დროისათვის მიშნველოვან სავაჭრო მარშრუტს წარმოადგენდა.  

ქალაქის გეგმის მთავარი არქიტექტორი ცნობილი მათემატიკოსი, ასტრონომი, 

ფილოსოფოსი და პოეტი შეიხი ბაჰაადინ ალ-ამილია, რომელმაც მშენებლობის 

პროგრმა შაჰ-აბასის გეგმის ორ ძირითად განსაკუთრებულობას მოარგო. ეს იყო 

შაჰარბაგჰის ქუჩა, რომელზეც მნიშვნელოვანი საერო, სასულიერო და 

საგანმანათლებლო შენობები იყო, მათ შორის ყველა უცხოელი მაღალჩინოსანი 

პირების რეზიდენციები, და ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედანი, რომლის გარშემოც ესფაჰანის 

არქიტექტურის ძირითადი ნაწილია წარმოდგენილი. ესფაჰანის, როგორც ირანის 
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დიდებული დედაქალაქის შექმნა ხელისუფლების ცენტრალიზაციაში მნიშვნელოვან 

ნაბიჯად იქცა. შაჰ-აბასმა ესფაჰანში ირანის ხელისუფლების სამი ძირითადი 

კომპონენტი შეკრიბა: სულიერი ძალაუფლება, რომელიც წარმოდგენილია მასჯედ-ე 

შაჰ-ის (შაჰის მეჩეთი - იმამის მოედნის მთავარი საკრებულო მეჩეთი) სახით,  

ვაჭრების ძალაუფლება, წარმოდგენილი საიმპერატორო ბაზრის სახით და, რა თქმა 

უნდა, თავად შაჰის ძალაუფლება, რომელიც ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედნის  დასავლეთ  

ნაწილში  აღმართულ ალი-ყაფუს  სასახლეში  წარმოჩინდა. 

   

 

        მოედანს მართკუთხედი ფორმა აქვს, რომლის სიგრძეც 560 მეტრია, სიგანე კი 160 

მეტრი. მოედნის ყოველ მხარეს ერთი შენობაა: ალი-ყაფუ, ბაზარი, მასჯედ-ე შეიხ 

ლუთფულაჰ (შეიხ ლუთფულაჰის მეჩეთი. შეიხი ლუთფულაჰი ცნობილი შიიტი 

ღვთისმეტყველი იყო, რომელიც შაჰ აბასის მოწვევით ჩამოვიდა ესფაჰანში და აქ 

განაგრძო მოღვაწეობა)  და  მასჯედ-ე შაჰ.  

          შაჰ-აბას პირველისა და მისი მემკვიდრეების დროს ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედი 

სხავდასხვა სპორტული შეჯიბრებების, კერძოდ, ცხენბურთისა და სამხედრო 

აღლუმების ჩასატარებელი ადგილი იყო. კომპლექსის მთავარ შენობას ალი-ყაფუს 

სასახლე წარმოადგენა რომელშიც თავად შაჰი და მისი ოჯახი ცხოვრობდა. სასახლე 

მოედნის დასავლეთითაა განლაგებული. სამეფო სასახლეში მთავარი შესასვლელი 

ალი-ყაფუს კარიბჭით არის გამოყოფილი. სასახლე ხუთსართულიანია. ყოველი 

სართული შედგებოდა დიდი ცენტრალური ოთახისაგან, რომელიც 

გარშემორტყმული იყო უამრავი მცირე ზომის ოთახით.  
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            სასახლის მშენებლობა მოიცავდა სამ ძირითად და ორ დამატებით სამშენებლო 

ფაზებს. ალი-ყაფუს სასახლის კარიბჭის მშენებლობის თარიღი მოედნის 

მშენებლობის პირველ პერიოდს ემთხვევა. თავდაპირველად ალი-ყაფუ 

ორსართულიანი იყო და ნაყშ-ე ჯაჰანსა და სამეფო ბარებში შესასვლელ კარიბჭეს 

წარმოადგენდა. ესფაჰანის დედაქალაქად არჩევის შემდეგ კი ეს ადგილი შაჰისა და 

მთელი სასახლის შემადგენლობაში შემავალი ნაგებობებისათვის განკუთვნილი 

ტერიტორია გახდა. თავდაპირველი ნაწილი კვადრატულ ბლოკს ქმნის ცენტრში 

აივნით (იგივე პორტალი, არქიტექტურული ფორმა, გავრცელებული ისლამურ 

ხუროთმოძღვრებაში, სამი მხრიდან კედლებით შემოსაზღვრული, მეოთხე მხარეს 

გახსნილი სტრუქტურა-იხმარებოდა სასახლეების, მეჩეთების, ჭიშკრების მთავარი 

შესასვლელის ადგილებში), რომელიც პირველ და მეორე სართულებს აერთიანებს. 

გეგმაში კი მას ოქტაგონი უდევს საფუძვლად, რვა დარბაზით. მეორე ბლოკი, ანუ 

დამატებითი ორი სართული, უკვე მოედნისაკენ გახსნილ სივრცეს წარმოადგენდა. 

შიდა დახურული ნაწილიც, ასევე, დარბაზებად იყო დაყოფილი. ტექსტილის 

სტილით შთაგონებული ორნამენტები ამკობდა მისაღები დარბაზის კამაროვან ჭერს 

(იგივე თაღოვანი გადახურვა) და კედლებს. ეს იყო ერთმანეთში გადახლართული 

სტილიზებული მცენარეული მოტივები. უკანასკენილი, მეხუთე სართულით  

სრულდება მშენებლობის ის პერიოდი, რომელიც შაჰ-აბასის  სახელთან  არის  

დაკავშირებული. მეხუთე სართული, სადაც  ე.წ.  სამუსიკო ოთახი მდებარეობდა, 

გამორჩეულია მორთულობით. აქ სივრცეში მორთულობის განაწილების 

თვალსაზრისით ახალი მიდგომები იკვეთება.  გვერდითი  ოთახების  კედლები 

მოხატულობებს უკავია, სადაც ახალგაზრდა ყმაწვილებისა და ქალების გართობის 

სცენებია გამოსახული. ოთახის ცენტრალური სივრცე მოპირკეთებულია 

მუკარნასებით (ორნამენტული თაღები ისლამურ არქიტექტურაში), რომლებსაც 

დეკორატიული  და ამავდორულად აკუსტიკური ფუნქცია ჰქონდათ. ალი-ყაფუს 

სასახლეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა ადრეული ისლამური 

არქიტექტურის დიზაინის თვალსაზრისითაც. დედაქალაქის სახალხო და სამეფო 

სივრცეები არ არის იმდენად იზოლირებული ერთმანეთისგან. ალი-ყაფუ იყო 

პირველი და მნიშვნელოვანი ნაგებობა, რომელიც ახალ დედაქალაქში აიგო. 
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ალი-ყაფუ 

ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ისტორიული შენობა 

მასჯედ-ე შაჰ, ანუ შაჰის მეჩეთია, რომელიც ესფაჰანის ყველაზე დიდ მეჩეთს 

წარმოადგენს. მეჩეთი მოედნის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. სეფიანი შაჰის მიერ 

აგებული პირველი საკრებულო მეჩეთია. ეს მეჩეთი შაჰის ძალაუფლების სიმბოლოს 

წარმოადგენდა. მეჩეთის მშენებლობა, ოსმალეთისა და სეფიანთა ირანის მტრობის 

პირობებში, შაჰის, როგორც მუსლიმი მმართველის ლეგიტიმურობას უსვამდა ხაზს. 

მეჩეთი ოთხი აივნის მქონდე გეგმის თავისებურ ვარიანტს წარმოადგენს. მშენებლობა 

1612-1613 წლებში დაიწყო შესასვლელი კარიბჭით, რომელიც 1616 წელს დასრულდა. 

მეჩეთში შესასვლელი კარიბჭე მოედნის მთავარი გრძივი ღერძის სიმეტრიულია, 

ხოლო საკუთრივ მეჩეთში შესასვლელი, ცენტრიდან მარჯვნივ არის გადაწეული. 

მეჩეთის ასეთი განლაგება საშუალებას აძლევდა ადამიანს მოედნიდან დაენახა 

მეჩეთის შესასვლელი და სალოცავი დარბაზი გუმბათით. ცენტრალური შიდაეზო 

თაღებითაა გარშემორტყმული, თითო აივნით ოთხივე ცენტრალურ ნაწილში და 

გუმბათოვანი სალოცავი დარბაზი ქიბლას (ისლამში მკაცრად დადგენილი 

მიმართულება ქააბას ტაძრისაკენ) მხარეს. გვერდით აივნებს მივყავართ გუმბათით 

გადახურულ დარბაზში. სალოცავი დარბაზის გარშემო მართკუთხა გეგმის ოთახებია, 

რომლებიც რვა გუმბათით არის გადახურული და ზამთრის სალოცავ დარბაზს 

წარმოადგენს. მეჩეთი ექსტერიერისა და ინტერიერის მუქი ლურჯი ფერის 
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შორენკეცები (მოჭიქული ან მოუჭიქავი კერამიკული მოსაპირკეთებელი ფილა) 

განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულებისაა. შესასვლელი აივანი მოზაიკით არის 

მოპირკეთებული. მისი ზედა ნაწილი მუქ ლურჯ ფონზე თეთრით შესრულებულ 

წარწერას ეთმობა. წარწერაში მოცემულია კალიგრაფის სახელი და თარიღი. მეჩეთის 

დანარჩენი ნაწილი ფერადოვანი მოჭიქული შორენკეცებითაა გაფორმებული . 

 

შაჰის  მეჩეთი 

           ნაყშ-ე ჯაჰანის მთავარი არქიტექტურული ობიექტებიდან კიდევ ერთი 

მესჯედ-ე შეიხ ლუთფულაჰ-ია, რომელიც თავისი გრანდიოზულობითა და 

სილამაზით გამოირჩევა. შეიხ ლუთფულაჰის მეჩეთი მოედნის აღმოსავლეთ 

ნაწილშია განთავსებული. იგი 17 წლის განმავლობაში შენდებოდა. მეჩეთის 

წარწერები მშენებლობის ქრონოლოგიასა და მისი მონაწილეების შესახებ გვაწვდის 

ცნობებს. მთავარი ნაგებობის მშენებლობის დაწყების შესახებ წარწერა 1603-1604 

წლით თარიღდება და კალიგრაფ რეზა აბასის მოიხსენიებს, რომელიც, მოგვიანებით, 

შაჰის მეჩეთზე მუშაობდა. მეორე წარწერა ნაგებობის შემკობის თარიღს-1616 წელს 

გვამცნობს, ხოლო მესამე მშენებლობის დასასრულს-1618-1619 წელს.  
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           შეიხ ლუთფულაჰის მეჩეთი მხოლოდ ერთი გუმბათით გადახურული 

ცენტრალური სივრცისგან შედგება. მის გარშემო ღვთისმსახურებისათვის 

განკუთვნილი ოთახებია. მეჩეთს არც შიდა ეზო აქვს, არც გვერდითი გალერეები. 

ვერც მინარეთებს (მეჩეთის კოშკი, რომლიდანაც მუეძინი მორწმუნეებს სალოცავად 

მოუხმობს) ნახავთ.  გუმბათი შესასვლელის ღერძიდან მარჯვნივ არის გაწეული, რათა 

მეჩეთში შესასვლელი კარი მიჰრაბის (ნიშა მეჩეთის კედელში, რომელიც 

მლოცველებს ქალაქ მექას მიმართულებას მიუთითებს) სიმეტრიულ ღერძზე 

ყოფილიყო. ინტერიეტი ფირუზისფერი შორენკეცებით არის მოპირკეთებული. 

გამორჩეული მხატვრული ღირებულებისაა გუმბათის გარე მოპირკეთება, რომლის 

მოყვითალო ფონზე ლურჯი შორენკეცები განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს 

მნახველზე. გამორჩეულია მეჩეთის ინტერიერიც. გუმბათის შიდა მოხატულობა 

მედალიონში ჩაწერილი მცენარეული ორნამენტებითაა შემკული. შეიხ 

ლუთფულაჰის მეჩეთის დარბაზის კედლები თაღოვანია. ყოველი თაღი 

გარშემოვლებულია ლურჯი ფერის ზამბარისებრი ორნამენტით. ყოველ თაღოვან 

კედელს ამშვენებს ლურჯი ფერის ფონზე თეთრით შესრულებული ვერტიკალური 

და ჰორიზონტალური წარწერები. 

 

შეილ  ლუთფულლაჰის  მეჩეთი 
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           ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედანი ესფაჰანის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. 

ისლამურ რევოლუციამდე მოედანს შაჰის მოედანი ეწოდებოდა. 1979 წელს სახელი 

გადაარქვეს და ნაყშ-ე ჯაჰანის მოედანი უწოდეს. იმავე წელს იუნესკოს მსოფლიო 

მემკვიდრეობის სტატუსი მიიღო. იმამის მოედანი სრულიად ახალი ხედვით 

შექმნილი არქიტექტურული ძეგლი იყო ირანულ ხელოვნებაში და მთლიანად 

აღმოსავლური არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. 

 

არის თუ არა ჰოლოკოსტი ებრაელი ხალხის კულტურული ტრავმა? 

თამარ  უზოიანი 

           დავიწყოთ, ჰოლოკოსტის განმარტებით და უშუალოდ ამ მოვლენაზე საუბრით. 

ტერმინი ჰოლოკოსტი ბერძნულად ნიშნავს „მთლიანად დამწვარს“,თუმცა იგი 

გულისხმობს ებრაელი ხალხის გენოციდს (1933-1945 წლებში) მეორე მსოფლიო ომის 

დროს გერმანიასა და მის მიერ ოკუპირებულ ქვეყნებში. შოა ანუ კატასტროფა, ასე 

უწოდებდნენ ებრაელები ნაცისტების პოლიტიკას, რომელსაც მათ მიმართ 

ანხორციელებდნენ. ოფიციალურად, გენოციდის შედეგად დაღუპულია 6 მილიონი 

ებრაელი, თუმცა ეს მაინც დაუზუსტებელი მონაცმებია, რადგან სიები არ არსებობს, 

ვარაუდობენ რომ დაღუპულია ბევრად მეტი ადამიანი. დაღუპულთა რაოდენობის 

რეალურად განსაზღვრა, ვფიქრობ, შეუძლებელია, რადგან, როგორც ვიცით,  ომის 

დასასრულს გერმანელები ანადგურებდნენყველანაირ კვალს. ამასთან არის ცნობებიც 

რომ დამარხულების ამოთხრა და მათი დაწვაც ხდებოდა.ეს ყველაფერი იწყება  

ადოლფ ჰიტლერის რაიხკანცლერობით. ამ პერიოდში, გერმანიაში არაერთი 

ანტისემიტური ხასიათის სტატია იბეჭდებოდა გაზეთებში. ანტისემიტური 

განწყობილების დაგვირგვინება იყო 1935 წელი, როდესაც ნაცისტურ გერმანიაში 

შემოიღეს ანტისემიტური ანუ ებრაელების წინააღმდეგ მიმართული კანონები, 

რომელსა ნიურბერგისკანონების სახელით ვიცნობთ, შემდგომ ამ კანონის 

დამატებებიც ქვეყნდებოდა. ამ კანონების თანახმად უნდა გამორკვეულიყო „წმინდა“ 

ებრალები, ასევე სემიტებს ეკრძალებოდათ გერმანელებთან ქორწინება, შემგდეგ  

გერმანელებთან მუშობაობაც აუკრძალეს. ამასთან მათ უნდა ეტარებინათ 
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სამკლაურები დავითის ვარსკვლავის გამოსახულებით, რათა ადვილად ეცნოთ და 

გამოერჩიათ ისინი. კიდევ მრავალ სხვა ანტისემიტური ნაწილისგან შედგებოდა ეს 

კანონი. აღსანიშნავია ის მომენტი, რომ ებრაელების დახმარება მაშინ არავინ ისურვა. 

1938 წელს აშშ-ს პრეზიდენტმა, ფრანკლინ რუზველტმა, საფრანგეთში ლტოლვითა 

დახმარების საკითხთან დაკავშირებით მოიწვია კონფერენცია, რომელშიც 32 ქვეყანა 

მონაწილეობდა, ლტოლვითა მიღებაზე კი დომინიკელთა რესპუბლინკის გარდა 

ყველამ უარი განაცხადა. თუმცა, ისიც უნდა ითქვმას, რომ მაშინ ცნობილი არ იყოს 

ე.წ საკონცენტრანციო ბანაკების არსებობა.როგორც ვიცით, ებრაელებს 

საკოცენტრანციო ბანაკებში გზავნიდნენ, სადაც გაზის კამერებში ხოცავდნენ, ხოლო 

შემდეგ კრემატორიუმში წვავდნენ. ყველა ბანაკი სარკინიგზო გზასთან ჰქონდათ 

განლაგებული, რათა ტრანსპორტირება მარტივად მომხდარიყო. ახალგზარდა 

ებრაელებს ისინი სამუშაო ძალად იყენებდნენ. ასევე ცნობილია, რომ ბანაკებში 

ტარდებოდა სამედიცინო ექსპერიმენტებიც. საკონცენტრაციო ბანაკების აღმოჩენა 

ომის დასრულების პერიოდისთვის ხდება. მათ ათავისუფლდებდნენ მოკავშრეები 

(საბჭოთა კავშირი, ბრიტანეთი, აშშ). 

ახლა გადავიდეთ,ტერმინ კულტურული ტრავმის განმარტებაზე, ხოლო 

შემდეგ ყოველივე ეს დავაკავშროთ და ავხსნათ, ვუპასუხოთ სათაურს. ტრავმას 

სხვდასხვა კონტექსტში განსხვავებული მნიშვნელობა ენიჭება. არსებობს 

ფსიქოლოგიური ტრავმა, ფიზიკური ტრავმა. ხოლო უშუალოდ, კულტურული 

ტრავმა, შეიძლება ითქვას რომ არის, ძირეული გარდაქმნა. იგი მოიცავს ამა თუ იმ 

ჯგუფის  ცხოვრებისა თუ არსებობის ყველა სფეროს, ეს იქნება წეს-ჩვეულებები, 

ნორმები, ფასეულობები, რელიგია თუ სხვა ნებისმიერი რამ, რაც ქმნის „ჩვენ“ 

ჯგუფის განცდას. ანუ კულტურული ტრავმა გულისხმობს სოციალური გარემოს 

მკვეთრ ცვლილებას, რომლისთვისაც ადამინები მზად არ არიან, ეს არის უეცარი 

ცვლილება. იმისათვის, რომ მოვლენა ჩაითვალოს კულტურულ ტრავმად, პიოტორ 

შტრომპკა გამოყოფს  

ტრავმული ცვლილების 4 ძირითად ნიშანს: 

1. სისწრაფე და სიმწავავე 
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2. ცვლილება მოიცავს საზოგაოების ფართო ფენებსა და ცხოვრების მრავალ 

სფეროს 

3. ცვლილება რადიკალური, ღრმა და ფუნდამენტალურია 

4. მოულოდნელი და წარმოუდგენელი ცვლილება 

             მაშასადამე, ზემო ხსენებული მსჯელობიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, 

„ჰოლოკოსტი“, როგორც ახალი და საყოველთაოდ გავრცელებული ლინგვისტური 

იდენტობის  გაგება/ჩამოყალიბება, შეიძლება ერთგვარი ხაზგასმად და 

მაკავშირებლად აღვიქვათ მოვლენის სიმწვავისა, ანუ ამ მოვლენას იმდენად დიდი 

მნიშვლობა ჰქონდა რომ საზოგადოებამ მას ცალკე სახელი მოუძებნა, შეიძლება, ეს 

ერთგვარ თანაგრძნობის მცდელობად აღვიქვათ. ის, რომ შეიქმნა ამ მოვლენის 

აღმნიშვნელი კონკრეტული ტერმინი ეს უკვე „აკმაყოფილებს“ შტოპკას მიერ 

შემოთავაზებულ მახასიათებელს, რომ ეს იყო მწავავე და ფუნდამენტალური 

მოვლენა, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა ლინგვისტური ერთეულის სახითაც კი. 

ასევე, იმის დასადასტურებლად, რომ ჰოლოკოსტი იყო ებრაელი ხალხის 

კულტურული ტრავმა, ამაზე მიუთთებს არა მხოლოდ ლინგვისტური კვალი, არამედ 

ისიც რომ ნიურბერგის კანონმა და მისმა დამატებებმა არსებითად შეცვლაეს 

ებრალების ცხოვრების წესი. ისინი აღარ ცხოვრობდნენ, როგორც ჩვეულებრივი 

ადამინები, შეიცვალა მათი სოციალური გარემო. მათ მოუწიათ ცხოვრების წესის 

შეცვლა, რადგან ღიად იდევნებოდნენ. ისინი აშკრად გრძნობნენ საფრთხეს. 

ცნობილია, რომ წლების განავლობაში სარდაფებში იმალებოდნენ, რაც „ანა ფრანკის 

დღიურშიცაა“ ასახული. ჰოლოკოსტმა ასახმა ჰპოვა როგორც ლიტერატურაში, 

მაგალითად ზემო ხსენებული „ანა ფრანკის დღიური“ სახით, რომელიც მსოლიოს 

მასშტაბით გავრცელდა და თითქმის ყველა ენაზე არის ნათარგმნი. ასევე 

კინემატოგრაფიაშია „შინდლერის სია“, „ბიჭი ზოლებიანი პიჟამათი“, რომლებმაც 

დიდი პოპულარობა მოიპოვეს და, ალბათ, მაყურებელზე უდიდესი ემოციური 

გავლენაც იქონიეს. გარდა ამისა, ამ საკითხთან დაკავშრებით ჩვენ ვხვდებით 

სხვდასხვა მემორიალრებს, მონუმენტები, მაგალითად, „ფეხსაცმელები დუნაის 

სანაპიროზე“, კერძოდ, ბუდაპეშტში, მდ.დუნაის სანაპიროზე 60 წყვილი 

ძველმოდური რკინის ფეხსაცმლისგან შექმნილი მონუმენტია განლაგებული. 



92 
 
 

ექსპოზიციის უკან ქვის სკამზე არისუნგრულ, ინგლისურ და ებრაულ ენაზე 

შესრულებული წარწერა: „ფაშისტური პარტია „ჯვარედინი ისრების“ მოხალისეების 

მიერ დახვრეტილ მსხვრეპლთა პატივსაცემად“. ანუ ამ მოვლენამ მოიცვა 

საზოგადოების ფართო ფენები, კერძოდ, სხვდასხვა ჰუმანიტარული დარგები. რაც 

კიდევ ერთხელ ადასტურებს შტომპკას მიერ შემოთავაზებულ მახასიათებლებს. რაც 

შეეხება მოვლენის მოულოდნელობას, ამას 1938 წლის კონფერენციის 

დამოკიდებულება ადასტურებს. კერძოდ,  მაშინ რომსცოდნოდათ ის რიცხვები რაც 

საბოლოოდ ებრაელთა გენოციდმა გვიჩვენა ამაზე, ალბათ,თვალს არ დახუჭავდნენ 

და შესაბაამისი რეაგირებაც ექნებოდათ. მაშასადამე, ეს მოვლენ როგორც ებრაელი 

ხალხისთვის, ასევე ზოგდადაც მოულოდნელი და წარმოუდგენელი ფაქტი იყო 

საზოგადოებისთვის. თან ამ ფაქტის, „გამართლება“ შეგვიძლია იმით, რომ როგორც 

ვიცით  პირველი საკონცენტრაციო ბანაკი  (აუშვიცი 1) 1940 წელს უნდა შექმნილიყო. 

შესაბამისად მოვლენათა ამგვარ გავითარება 1938 წელს, ალბათ, ვერც კი 

წარმოედგინათ.აღსანიშნავია, რომ ჰოლოკოსტმა სამართალშიც ჰპოვა ადგილი. 

კერძოდ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ ჰოლოკოსტის არსებობას. 

ისინი ამბობენ რომ ციფრები გაყალბებულია და ყოველივე ეს მიმართულია 

ებრაელების სასარგებლოდ, რათა მათ ფული გამოსძალონ გერმანელებს და მრავალი 

სხვა ანტისემიტური დამოკიდებულება თუ არგუმენტაცია აქვთ. სწორედ ამიტომ 

გაეროში (გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია) დაიგმო ჰოლოკოსტის, როგორც 

ისტორიული მოვლენის სრულიც და ნაწილობრივ უარყოფაც. ასევე, ზოგიერთ 

ქვეყანაში ჰოლოკოსტის საჯარო უარყოფა კანონის დარღვევად ითვლებ. კერძოდ 

დანიაში, შვედეთში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ეს კანონები დღემდე მოქმედებს და 

ისინი არ ატარებდნენ უბრალოდ დროებით ხასიათს. რაც კიდევ ერთხელ ხაზს 

უსვამს ჰოლოკოსტის, როგორც მოვლენის ზეგავლენასა და მნიშვნელობას. 

           როგორც ვხედავთ, ცალსახად იკვეთება რომ ამ მოვლენამ დიდი კვალი დატოვა 

საზოგადოებაში. ამის დასტური ზემო ხსენებული ფაქტებია, კერძოდ რომ ამ 

მოვლენამ საზოგადოების თითქმის ყველა სფეროში ჰპოვა ასახვა. თუმცა, ზემო 

ხსენებულიდან გამომდინარე, ისმის კითხვა ჰოლოკოსტი მხოლოდ ებრაელი 

ხალხისთვის იყო კულტურული ტრავმა? ვფიქრობ, როგორც  ამ მოვლენისად არ არის 
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ერთგვარი შეხედულება, ისე ამ საკითხვის მიმართ არ იქნება ერთგვარი 

დამოკიდებულება. თუმცა, ვფიქრობ, პირველ რიგში ჰოლოკოსტი, რა თქმა უნდა, 

ებრაელი ხალხის კულტურულ ტრავმად უნდა მივიჩნიოთ, თუმცა ამ მოვლენამ 

არანკლები გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე სხვდასხვა ქვეყნებში. არსებობს 

ჰოლოკოსტის მსხვრეპლთა ხსნოვნის დღე, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 

აღინიშნება, ეს არის 27 იანვარი, ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ეს მოვლენა თავისი 

მასშტაბებით ძალიან დიდი და მნიშვლოვანი იყო. ვფიქრობ, ამ მოვლენამ შეიძლება, 

ერთგვარი შიშიც კი დატოვა ხალხში, რადგან ნებისმიერ ერის მიმართ შეიძლება 

მომხდარიყო მსგავსი გენოციდი. სწორედ ამ შიშს და მის არდავიწყებას ანუ სულ რომ 

გვახსოვდეს და არასდროს აღარ განმერდეს, ასეთი შემახსენებელი ფუნქცია უნდა 

დავაკისროთ, როგორც 27 იანვრის არსებობას, ისე სხვდასხვა ჰოლოკოსტისადმი 

მიძღვნილ თუნდაც, მუზეუმებს, მონუმენტებს. მაგალითად, ბერლინის მუზეუმს, 

ასევე ზემო ხსენებულ „ფეხსაცმელები დუანის სანაპიროზე“ და მრავალ სხვა 

მონუმენტს. ისინი ერთგვარი შემახსნებლები არიან, რომ მსგავსი სისასტიკე 

მომვალში აღარ იქნას ჩადენილი. 
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თევზი და მისი ჯუფთი 

საბინა  კაზიმოვი 

კაცი თევზებს უყურებდა. თევზები ვიტრინის უკან მშვიდად ეკიდნენ. ქვის 

ნატეხებისგან მათთვის აკვარიუმი გაეკეთებინათ, რომელიც დიდი იყო და რომლის 

კედელიც შორს სიღრმეში მიდიოდა. მისი შორი ნაწილი ნახევრად სიბნელეში 

იკარგებოდა. კაცის მოპირდაპირე კედელი შუშის იყო. მღვიმის მსგავსი 

ნახევრადჩაბნელებული დერეფნის ორივე მხარეს ასეთი კედლები იყო, რომელთაგან 

ყოველი აკვარიუმიფერად-ფერადი თევზების გამოფენას წარმოადგენდა. თითოეულს 

ზემოდან სხივი ანათებდა. სხივი არ ჩანდა, მაგრამ მისი კვალი განათებული 

აკვარიუმი იყო. კაცი ახლა დამჯდარიყო და თევზებს მდუმარესა და ცივ სინათლეში 

უყურებდა. 

 თევზები შუშის უკან მშვიდად ეკიდნენ. თითქოს ფრინველები იყვნენ, ფრენის 

უნარს მოკლებული. თითქოს ცაში იყვნენ. ზოგჯერ ჰაერის ბუშტუკები ზემოთ რომ 

არ ასულიყვნენ,მათ ირგვლივ წყლის არსებობა არ იგრძნობოდა, რომ არა ზემოთ 

მიმავალი ბუშტუკები, მათი ფარფლების მცირე და ნელი მოძრაობა. კაცმა 

მოპირდაპირე სიღრმეში ორი თევზი დაინახა.  

 თევზები დიდები არ იყვნენ. ერთად იყვნენ. ახლა მათი თავები გვერდიგვერ 

იყო და კუდები-ცალკე. შორს იყვნენ. უცებ შეტოკდნენ და ზემოთ წავიდნენ, შუა 

გზაში დატრიალდნენ, ხელმეორედ თავქვე დაეშვნენ და კვლავ ერთადაღმოჩნდნენ. 

თითქოს უნდოდათ ერთმანეთისთვის ეკოცნათ, მაგრამ ისევდაშორდნენ ერთმანეთს, 

დაიკლაკნენ, გაცურ- გამოცურეს.  

კაცი დაჯდა. ჩაფიქრდა, არასდროს არსად არ ენახა ასეთიერთსულოვნება. 

ყველა თევზი თავისთვისდაცურავს,მიდი-მოდის.სხვა აკვარიუმებში და აკვარიუმებს 

გარეთ სამყაროში, ჭალაში, ქუჩაში,თევზები, ჩიტები და ადამიანები ენახა, ცაში 

ვარსკვლავები ენახა, რომლებიც  ტრიალებდნენ, მოძრაობდნენ, მაგრამ ასეთი 

ერთსულოვნება -არასდროს. შემოდგომით ფოთლები ერთად არ ცვივა, ნოურუზის 

ჯეჯილი ერთად არ იზრდება და ვარსკვლავები ერთად არ ციმციმებენ.მაგრამ წვიმა. 
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შეიძლება წვიმა, შეიძლება წვიმის ძაფები ცვიოდა ერთადდაშეიძლება, ორთქლი 

ადიოდა ზღვიდან ერთბაშად.თუმცა მას არ ენახა. არასდროს ენახა.  

შეიძლება, დიდხანს ერთად ყოფნით ერთმანეთს დაემსგავსნენ, შეიძლება, 

ერთმანეთს რომ ჰგავდნენ, ამიტომაც დამეგობრდნენ. ჰარმონიულობა მეგობრობის 

გამოძახილი იყო ან მეგობრობა ჰარმონიულობისა, ან იქნებ ტყუპები იყვნენ. ნუთუ 

თევზს ტყუპისცალიჰყავს? 

 კაცს მუსიკა არ ესმოდა, მაგრამ მოსწონდა იმის ფიქრი, რომ თევზს მელოდია 

და სმენა ჰქონდა,რომ ერთნაირ მელოდიას აჰყოლოდნენ, მაგრამ სხვა თევზები ასე 

რად იყვნენ? 

თევზები ერთმანეთს იცნობდნენ. პატარა აკვარიუმში ცხოვრება ჰარმონიული 

ცეკვით დაემშვენებინათ,მაგრამ ასე როგორ უნდა ეცეკვათ? ასე როდემდე 

იცეკვებდნენ? 

 ერთი მოხუცი ქალი, რომელსაც ბავშვისთვის ხელი ჩაეჭიდა, მოვიდა, 

აკვარიუმის წინდასათვალიერებლად დადგა და კაცს ჩამოეფარა. ქალი ბავშვს 

თითით თევზებზეანიშნებდა. კაცი წამოდგა და აკვარიუმისკენ წავიდა. თევზები 

ლამაზები იყვნენ. მათი მოძრაობა მშვიდი და ნაზი იყო. აკვარიუმისასიამოვნოდიყო 

განათებული და ყველაფერს მსუბუქი მყუდროება და სიმშვიდე ჰქონდა. ქალი 

თითით ბავშვს თევზებს უჩვენებდა. შემდეგ მოისურვა,ბავშვი აეყვანა, უკეთესად 

რომ დაენახა, მაგრამ ძალა არ ეყო. კაცმა ბავშვს იღლიებში ხელი ამოსდო და ასწია. 

 მოხუცმა ქალმა თქვა:  

- გმადლობთ, ბატონო.  

ცოტა ხნის შემდეგ კაცმა ბავშვს უთხრა:  

- შეხედე,ის ორი თევზი ერთად რა ლამაზია! 

თევზები ახლა ერთმანეთის პირისპირ იყვნენდა მათი ფარფლები მშვიდად და 

ტალღისებურად ირხეოდა.აკვარიუმის სიღრმის რბილიშუქიადრიანი დილის 

სიზმარივით იყოდა ქვის ნატეხები ბუშტუკებივით ჩანდნენ-სუფთად, მშვიდად, 
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მსუბუქად, კამკამად ...თევზები ერთმანეთს დაშორდნენ, რათა კვლავ 

მიახლოვებოდნენ და გაეცურათ.  

კაცმა ბავშვს კიდევ უთხრა:  

- შეხედე, ეს ორი ერთად რა ლამაზია! 

ბავშვმა იკითხა:  

- რომელი ორი?  

კაცმა უთხრა:  

- ის ორი. იმ ორზეგეუბნები, იმ ორს შეხედე! 

  თითი აკვარიუმის შუშასმიადო. ვიღაცას შუშაზე ნემსით ან ლურსმნით სამახსოვრო 

წარწერაგაეკეთებინა.  

ბავშვმა თქვა:  

- ორნი არ არიან.  

კაცმა თქვა:  

- ის, აგერ, ის ორი! 

ბავშვმა თქვა: 

-  სწორედ ისინი! ორნი არ არიან.ერთ-ერთი მათგანი ანარეკლია, რომელიც 

იქითა მხარეს ეცემა. 

კაცმამალევე დასვა ბავშვი ძირს. შემდეგ სხვა აკვარიუმების სანახავად წავიდა. 

 

ებრაჰიმ გოლესთანი 

ებრაჰიმ გოლესთანი (1301/1922 წლის 19 ოქტომბერს) არის ირანელი კინორეჟისორი 

და ლიტერატორი, რომლის კარიერა ნახევარ საუკუნეს ითვლის. ის დაიბადა 

შირაზში. ,,დაამთავრა თეირანის უნივერსიტეტის ლიტერატურის ფაკულტეტი. 1949 



98 
 
 

და 1955 წლებში გამოსცა მოთხრობების კრებულები „აზარ მაჰ ახერე ფაიზ“ და 

“შექარე საიე.“ 1967 წელს გამოვიდა მისი “ჯუი ვა დივარ ვა თეშნე,“ 1969 წელს - “მად 

ო მეჰ“, ხოლო 1973 წელს - “დაფთარჰაიე ზამანე“. 1974 წელს დაწერა სატირული 

რომანი “ასრარე განჯე დარეიე ჯენი,“ რომლის მიხედვით ფილმიც გადაიღო. იმავე 

წელს გამოიცა მისი „დაფთარჰაიე რუზან“. გოლესთანი მხატვრული და 

დოკუმენტური ფილმების ავტორიც არის. 1978 წელს საცხოვრებლად ინგლისში 

გადავიდა.“  

 

 

ასკეტური ლექსი არაბულ და ქართულ პოეზიაში, აბულ ათაჰიასა დაშოთა 

რუსთაველის შემოქმედება 

თაკო  ბეროძე 

არაბული ლიტერატურის შექმნა ჯერ კიდევ ჯაჰილიის ხანიდან იწყება და 

ყალიბდება ისეთი სალექსო ფორმები, როგორიცაა კასიდა და კიტყა. ამ სალექსო 

ფორმებმა განაპირობა არაბულ პოეზიაში, დროთა სვლასთან ერთად, შექმნილიყო 

ახალი ჟანრები და სალიტერატურო მიმდინარეობები. ამის მკაფიო მაგალითია 

ასკეტური ლექსი იგივე ზუჰდია ან ზუჰდიათი, რომელიც დიდ მნიშვნელობას იძენს 

ადრეულ აბასიანთა ხანაში. ამ ფილოსოფიურ-რეფლექსიური პოეტური 

მიმართულების იდეოლოგიაში ფიგურირებს აზრები სიკვდილის გარდაუვალობაზე, 

ქადაგებას სიმდიდრის უაზრობასა და მათ კიცხვას, ვინც სააქაოს საცდურებს 

მიელტვოდა.  მკვლევართა მოსაზრებით, ზუჰდიათის წინამორბედად შესაძლოა 

ჩაითვალოს ძველი არაბული პოეზიის კასიდის ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილები, 

როგორიცაა : 

1. ჰიქმა (ბრძნული გამონათქვამები) 

2. ფახრი (თავის ქების ნაწილი) , რომელსაც ლაიტმოტივად სდევს სიტყვები: 

ჭაღარა და სიბერე, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ძველი არაბი პოეტები ჩივიან 

სიბერეზე და სიამოვნებით იხსენებენ ახალგაზრდობას, ხოლო ზუჰდიის 
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ავტორები საუბრობენ სიბერეზე, რათა მკითხველს შეახსენონ მოახლოებული 

სიკვდილი და განკითხვის დღე. 

3. მარსია (გლოვის ლექსი), სადაც ფიგურირებს აზრები სიკვდილის 

გარდაუვალობაზე. 

ასკეტური ლექსი აბასიანთა ხანის დიდ პოეტთან აბუ ნუვასთან ჩნდება, 

რომელსაც გადმოცემის თანახმად, ზუჰდიათი ციხეში დაუწერია ცოდვების 

მოსანანიებლად. მის სენტენციას ამქვეყნიური ცხოვრების შესახებ, 

განსაკუთრებულად გამოარჩევდნენ ამ მიმართულების მკვლევრები: 

,,როცა გონიერი ამ ქვეყანას გამოსცდის, ჰპოვებს, რომ იგია მტერი მოყვრის სამოსში“ 

ზუჰდიას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნოვატორად აბულ ათაჰია მოისაზრება. ის 

იყო ფილოსოფიურ–რეფლექსიური პოეტური მიმართულების  პირველი სერიოზულi 

წარმომადგენელი და შეიძლება ითქვას, რომპირდაპირი წინამორბედი დიდი არაბი 

პოეტის აბულ–ალა ალ–მარისა. აბუ ნუვასი ხშირად აყენებდა თავის თავზე მაღლა 

მის შემოქმედებას და ამბობდა: ,,ჩვენ შორის ისეთი განსხვავებაა, როგორც ცასა და 

დედამიწას შორისო“. პოეტის ინდივიდუალიზმსა და სპეციფიკურობას ამყარებს არაბ 

პოეტთა შორის დამკვიდრებული აზრი ,,პირველ პოეტობაზე კაცთა და ჯინთა 

შორის“. ცნობების თანახმად, ზუჰდიათის ფუძემდებელი აბულ ათაჰია ,,ცხოვრების 

გამოცანის“ ამოხსნის დაუოკებელმა სურვილმა და ამქვეყნიურ სიამოვნებაზე უარის 

თქმამ სიყმაწვილეშივე მიიყვანა ასკეტურ ლექსამდე. პარადოქსია, თუმცა აბულ 

ათაჰია ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო იდეოლოგიას იზიარებდა. სწამდა ღმერთის, 

მაგრამ ჭეშმარიტებამდე მიღწევის მართალ გზად გამოცდილება მიაჩნდა და არა 

ღვთაებრივი გამოცხადება. უნდა აღინიშნოს თეოლოგიური საკითხები, რომლებსაც 

ვხვდებით ათაჰიას შემოქმედებაში: ნების თავისუფლება, მძაფრად გამოხატული 

სოციალური კრიტიკა, ადამიანის მიერ ჩადენილ ცუდ საქმეებზე პასუხისმგებლობა, 

სოციალური განსხვავების წაშლა საფლავში.  

ზუჰდიათს ლაიტმოტივად სდევს პესიმისტური ტონი და ამაოების შეგრძნება. 

ლექსში თავი იჩინა ფორმულამ ,,სადღა არიან“, რომლის წინამორბედად ვაგნერი 
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ისლამამდელ ხანაში გავრცელებულ ,,აანა სქემას“ (როგორც მას კ. ბროკელმანი 

უწოდებს) მოისაზრებს. აანა- ,, أين“ ნიშნავს ,,სად არის?“  

,,სადღა არიან ისინი, ვინც ჩვენამდე იყვნენ ამქვეყნად?“  

ფორმულა შუა საუკუნეების პროზაში, ისლამურ ქადაგებაში (,,სწავლანი 

სინანულისანი“), ,,ათას ერთი ღამე“ (,,სადღა არიან ხოსროიანნი და მიუვალი მათი 

ციხენი? აწ გარდასულან, დათმეს ქვეყანა, თითქო ამ ქვეყნად არც კი ყოფილან“) და 

სხვა ლიტერატურულ ძეგლებში გვხვდება. თითქოს მთავარ მოტივს წარმოადგენს 

აზრის დამკვიდრება სოციუმში ბედისწერისა და სიკვდილის გარდაუვალობაზე, 

ამქვეყნიურის წარმავლობასა და დროებითობაზე. პესიმიზმის გამოსახვის ამ ფორმამ 

დაიწყო გადასვლა უცვლელად ლექსიდან ლექსში, პოეტიდან პოეტთან, ერთი 

ეპოქიდან მეორეში,  ერთი ლიტერატურიდან მეორეში, ერთი რელიგიური 

სამყაროდან მეორეში და ჩვენ მერვე საუკუნის არაბული სამყაროდან მოვედით 

მეთორმეტე საუკუნის ქრისტიანულ, ქართულ შემოქმედებაში. ჟამთა სვლის, 

კულტურის, ტრადიციისა თუ შეხედულებათა ცვლილების მიუხედავად, 

პესიმისტური რეფლესიის მოტივი უცვლელი აღმოჩნდა და გვევლინება შოთა 

რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანში“. 

არაბულ და ქართულ პოეზიაში მნიშვნელოვნად წარმოჩნდება  

ურთიერთმიმართების საკითხი, სემანტიკური სიახლოვე, პესიმისტური რეფლექსიის 

ინდივიდუალური და სპეციფიკური აღქმა, სადაც მოტივად გვევლინება შემდეგი 

ფრაზა: ,,სიკვდილის წინაშე ყველა თანასწორია“. სიკვდილი ყველას ასწორებს, 

ათანაბრებს მდიდარსა თუ ღარიბს, ბრიყვსა თუ ბრძენს, ძლიერსა და სუსტს, 

მშვენიერსა თუ უშნოს: 

,,სიკვდილი მდაბალს დიდებულთან გაათანაბრებს  

და კაცთა შორის დიდებასაც არვის შეარჩენს“. 

ერთ-ერთი მყარი ფორმულაა სააქაოს ილუზორულობის წარმოდგენა, რომ ეს 

საწუთრო არის ორგემაგე, მუხთალი, მატყუარა, რომ ეს სოფელი არის ხანმოკლე, 
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მირაჟული. აბულ ათაჰია ,,لدوا للموت“ (,,უშობეთ სიკვდილს“) ასკეტურ ლექსში 

აღნიშნავდა: 

 لدوا للموت وابنوا للخراب

 فكلكم يصير الى تباب

,,აჩინეთ სიკვდილისთვის და აშენეთ, რათა დაიქცეს, 

ყველა თქვენგანი დაადგება აღსასრულის გზას“. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი ტენდენცია შუა საუკუნეების მკვლევრებს არა 

ერთხელ დაუფიქსირებიათ რუსთაველის პოეზიაში. 

,,ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა, გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი“ 

,,ვეფხისტყაოსანი“ მთელი რიგი სენტენციებით სემანტიკურ სიახლოვეს 

ამჟღავნებს არაბულ პოეზიასთან და მათ შორის ზუჰდიათთან, როგორც ასკეტური 

ლექსის ცალკეულ ჟანრთან. იგულისხმება კომპოზიცია, პოეტური ლექსიკა, 

ბრძნული გამონათქვამები და გლოვა, რომელიც გვევლინება აღმოსავლურ 

კულტურასა (მათ შორის ზუჰდიათში) და შოთასეულ პოეზიაში შემდეგი 

გავრცელებული ტოფოსით: სიკვდილი და საფლავი ყველას ათანაბრებს. აბულ-ალა 

ალ-მაარი ერთ-ერთ ლექსში აღნიშნავდა : 

,,მიწის მტვერი ვერ გრძნობს რა მარხია მასში,  

ეს ცხვრის ძვლებია თუ ძვლები ლომისა“. 

,,საფლავში შთახედვის“ ტენდენციამ სოციალური უთანასწორობა გააკრიტიკა.  

ექსპრესიულად არის გადმოცემული სიკვდილისა და ბედისწერის , ჟამთა ცვალებისა 

და ბედის ტრიალის წინაშე კაცთა , მოკვდავთა უძლურება. ზუჰდია იქცა 

პესიმისტურ მედიტაციად, სადაც ამქვეყნიური ცხოვრების წარმავლობისა და 

ამაოების, ზოგჯერ ზნეობისა და სოციალური უსამართლობის გამომხატველად 

გვევლინება.  

 اال يا موت لم ار منك بدا
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 اتيت و ما تحيف وال تحابي

,,ჰოი, სიკვდილო, გარდუვალი ხარ 

მოხვალ, არავის მიემხრობი და არც დაჩაგრავ“ (აბულ ათაჰია) 

გარდა იმისა, რომ ასკეტური ლექსის მოტივი და ფორმულა ,,სადღა არიან“ 

ჩნდება რუსთაველთან, აგრეთვე, მკაფიოდ წარმოჩნდება გალაკტიონის ლექსში : 

(,,მარქვით , სადაა რომის ასული... ძველი ლოცვის ექო სად არის...) ; იბნ ალ აბრას 

მუალაკა ( VI-VII სს.)  

 كل ذو غيبة يؤوب و غائب الموت ال يؤوب

,,ყველა წასული ხომ ოდესმე უკან ბრუნდება 

და სიკვდილს წასული (არასოდეს) მობრუნებულა 

  ამავდროულად, გალაკტიონ ტაბიძის თარგმანში ვხვდებით მსგავსი შინაარსის 

გამოხატულებას ფრანსუა ვიიონის ,,ბალადა ძველი დროის ბანოვანები“ 

(,,სიკვდილმა მოსრნა დიდნი და მრწემნი, სიკვდილსა ზედა სიკვდილსა სართა..“). 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ვაგნერი ზუჰდიის ამ ფორმულირებას გლოვის ლექსს, 

მარსიას მიაწერს, თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ ისლამამდელი ხანის პოეტები ( მათ 

შორის ადი იბნ ზეიდი), რომელთა შემოქმედებაში ,,სადღა არიან“ მოტივი არა 

გლოვის ლექსში, არამედ ელეგიებში გვხვდება, რომელიც ასკეტური ლექსის ერთ-

ერთ წინამორბედად შესაძლოა ჩაითვალოს. ბეკერის ნაშრომში მოყვანილი 

მაგალითებიდან შემდეგი დასკვნა გამომდინარეობს: ეს პრინციპი ამ ორმა ჟანრმა ან 

ერთად მიიღო ან მარსიაზე უფრო ადრე სხვა სალექსო ფორმაში იქნა გავრცელებული. 

ფაქტია, აბულ ათაჰიასა და შოთა რუსთაველის მსგავსად, ტენდენცია საფლავში 

თანასწორობისა, სოციალური კრიტიკისა, ორგემაგე ცხოვრების არსებობისა და 

ამაოებისა, პოეზიასა და ლიტერატურაში სხვადასხვა რელიგიისა და  ეპოქის 

მიუხედავად , ძალიან ბევრ მწერალსა და ლიტერატორს ახასიათებს:  

 იოანე დამასკელი- ,,ვიხილე ძვალნი განშიშვლებულნი და ვთქუ: ვინმე არს 

მეფე ანუ მხედარი, მდიდარი ანუ გლახაკი, მართალი ანუ ცოდვილი“ 
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 ,,სწავლანი სინანულისანი“ - რასაც ყურადღება მიაქცია ბეკერმა და დაასაბუთა, 

რომ იგი უნდა მომდინარეობდეს ქრისტიანული სინანულის ქადაგებიდან . 

ბეკერის აზრით, ეს ტოფოსები ჯერ კიდევ ასურბანიფალის საფლავის ცნობილ 

ეპიგრამაში წარმოჩნდება ( V ს.) : ,,მეც მტვრად ვიქეცი მბრძანებელი 

დიდებული ნინევიისა“. მკვლევარს დაფიქსირებული აქვს აგრეთვე 

ჰამლეტთან და ბაირონთან მსგავსი იდეოლოგია. 

 ,,გალობანი სინანულისანი“-X-XII ს.- ,,საფლავში შთახედვის“ მოტივი: 

,,მოვედით ძმანო, შთავიხედნეთ საფლავთა, სადა არს შური, საოცრებაი და 

ხდომაი, სადა არს ძირის ხსენებაი და ზუაობაი და ხორცთა გულის-თქუმანი, 

აჰა ესერა მიწა, ნაცარ და თიხა ქმნილ არს ყოველი“ 

 აკაკი წერეთელი- ,,თორნიკე ერისთავი“ -,,სიკვდილი ყველას ათანასწორებს, 

თვისიანს, უცხოს, მტერს და მოყვარეს“    

 ,,მიწა ხარ და მიწად მიიქცევი“ 

დავუბრუნდეთ შოთა რუსთაველისა და აბულ ათაჰიას ურთიერთმიმართების 

საკითხს. მათ შემოქმედებებში გამოიკვეთა სიცოცხლის საზრისისა და ლეტალური 

დასასრულის გარდაუვალობის მძაფრად შეგრძნება, რაც სააქაოს სუბიექტურ 

ჩარჩოებში მოქცევითა და პოეტური კლიშეებით გამოვლინდა: ,,მისგან გასწორდეს 

ყოველი, სუსტი და ძალგულოვანი“,- მისგან ანუ სიკვდილისაგან. აქვე უნდა 

გავამახვილოთ ყურადღება აღმოსავლურ ლიტერატურაში გავრცელებულ ტოფოსზე : 

,,საფლავში აღარ ჩანს ვინ იყო მეფე, ვინ მონა, გმირი თუ მხდალი, ღარიბი თუ 

მდიდარი. იქ ყველა მტვრად და ნაცრად, თიხად გადაქცეულა“. იგივე მოტივია 

წარმოდგენილი ათაჰიას პოეზიაში:  

,,სიკვდილი მდაბალს დიდებულთან გააერთიანებს 

და კაცთა შორის დიდებასაც არვის შეარჩენს“  

სწორედ ასე წარმოჩნდება ამ მოტივის გავრცელების დიაპაზონი: სხვადასხვა 

ფორმით, სხვადასხვა ვარიაციით, თუმცა საერთო შინაარსით, იდეოლოგიითა და 

კომპოზიციით. ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა აიხსნას ზოგიერთი დამთხვევა თუ 

პარალელი რუსთაველის ტექსტთან? რა თქმა უნდა, ამით არ დასტურდება, რომ 
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რუსთაველი ფლობდა არაბულ ენას, არაბულ სენტენციებსა თუ აფორიზმებს, 

რომლებსაც იყენებდა თავის პოემაში. ეს ბრძნული გამონათქვამები (ჰიქმა), ასკეტური 

ლექსის მოტივები (თანასწორობა, სიკვდილის გარდაუვალობა და სხვ.) უნდა 

მიეკუთვნებოდეს იმ ეგრეთ წოდებულ ,,მოხეტიალე გამონათქვამების“ რიცხვს, 

რომელიც ხშირად იყო ძველსა და  შუა საუკუნეების კულტურაში. იგი თანამედროვე 

მკვლევრების დღემდე შესწავლისა და დაფიქსირების საგანია, ხოლო ახალ ეპოქაში, 

მას მერე, რაც ახალ ლიტერატურაში უპირატესობა მიენიჭა ,,ინდივიდუალურ 

საავტორო სტილს“, ასეთი შემთხვევები თითქოს გაქრა. არა ერთი თანამედროვე 

ეპოქის მკვლევარი ადასტურებს ამ თვალსაზრისის უტყუარობას. ერთ-ერთი ასეთი 

ნაშრომია გერმანელი მეცნიერის ბეკერის : ,, ubi sunt que ante nos in mundo fuere” 

(სადღა არიან ისინი, ვინც ჩვენამდე იყვნენ ამქვეყნად). ფაქტია, ამ კითხვაზე ყველას 

ერთი და იგივე პასუხი აქვს : აღარ არიან ამქვეყნად. ისინი იმ ქვეყნად მტვრად, 

ნაცრად და თიხად გარდაიქცნენ. მოსაზრების კიდევ უფრო მკაფიოდ წარმოჩენისა და 

გამყარების მიზნით გთავაზობთ აბულ ათაჰიას ერთ-ერთი ზუჰდიათიდან 

ამონარიდს:  

,,ვხედავდი ჩემს წინ თაობები ერთმანეთს ცვლიდნენ 

და, გარდავიდნენ, წარიხოცნენ, იყვნენ და იყვნენ“ 

საბოლოოდ, რამ განაპირობა და საჭირო გახადა განგვეხილა სიღრმისეულად 

ზუჰდიათი, როგორც ასკეტური ლექსის სტატუსი, აბულ ათაჰიასა და შოთა 

რუსთაველის ჭრილში? ზემოთ ნახსენებ თითოეულ პოეტს, მწერალს, მკვლევარსა და 

შემოქმედს, მიუხედავად მათი კონტრასტული ეპოქისა, რელიგიისა თუ ტრადიციისა, 

მრწამსისა და რასისა, მივყავართ უძველეს ცივილიზაციებთან და განსხვავებულ 

ქვეყნათა ინტერესების, მენტალიტეტისა და სამყაროს ინდივიდუალური და ამავე 

დროს მსგავსი აღქმის გაცნობასთან. წარმოაჩენენ ამა თუ იმ ეპოქისეულ 

წარმოდგენებს სოციალური განსხვავებულობის, სიკვდილის გარდაუვალობის, 

ამქვეყნიური სამყაროს ორგემაგობისა თუ ილუზორულობის სტილში ათვისებით. ესა 

თუ ის შემოქმედება პოეტთა სპეციფიკისა და ინდივიდუალური რეცენზიის 

შედეგად, რეალობის ევფემისტურად გადმოცემისა და კონიუნქტურის ადეკვატურად 
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წარმოჩენით შოთა რუსთაველისა და აბულ ათაჰიას შემოქმედებები იქცნენ 

საკაცობრიო კულტურის საერთო საკუთრებად. ამ ორი უდიდესი პოეტის ასკეტური 

ჟანრი ამჟღავნებს პესიმისტურ ფილოსოფიურ-რეფლექსიურ იდეოლოგიას 

ადამიანთა თანასწორობისა და რეალოლბის კრიტიკის შესახებ. განსხვავებული 

შემოქმედებითი სტილისა და კომპოზიციის მიუხედავად, სემანტიკურად საერთო 

ლაიტმოტივის გამომხატველი გახდა ორივე პოეტის იდეოლოგია სააქაოს 

სუბიექტურ ჩარჩოებში მოქცევითა და საფლავში სოციალური განსხვავებულობის 

წაშლის გამოხმაურებით.  (,,იყვნენ მეფენი და რომელი მათგანი არ გააქრო მიხრწნის 

სადგომში, ჩაკეტა მძევლად?“ (ზუჰდიათი)). უნდა ითქვას, რომ შესაძლოა, საერთო 

საკაცობრიო კულტურულმა ფონმა განაპირობა ის ფაქტი, რომ ესა თუ ის მწერლები 

და პოეტები იღებდნენ სხვადასხვა დროისა თუ სხვადასხვა ქვეყნის შემოქმედთა 

მოარულ მოტივებს და თავიანთი ნაწარმოებების შინაარსისა და ფორმის, რითმისა და 

რიტმის მიხედვით გარდაქმნიდნენ მათ. რადგან შოთა რუსთაველთან დაზუსტებით 

არ დასტურდება არაბული ენისა და აფორიზმების ცოდნა, გამორიცხული არ არის, 

რომ საქმე გვქონდეს სწორედ ამავე შემთხვევასთან. 

 

ჯალალ ედ-დინ რუმი 

თიკო გოგოხია, მარიკა ირემაძე, ანი ჩარიგოგდიშვილი. 

ჯალალ ედ-დინ რუმი დაიბადა 1207 წელს, ავღანეთში, ქალაქ ბალხში. მისი 

სრული სახელი და გვარია ჯალალ ედ-დინ მუჰამად ბალხი. ის ასევე ცნობილია, 

როგორც „რუმი“ - რაც არაბულად „რომაელს“ ნიშნავს. ჯალალ ედ-დინ რუმიმ ბევრი 

დრო გაატარა რუმის სასულთნოში, რომლის ადგილას აღმოსავლეთ რომის იმპერია - 

ბიზანტია მდებარეობდა, მათ კი სპარსულენოვანი ხალხი „რუმ“-ს უწოდებდა. ის 

ასევე ცნობილია როგორც „მევლანა“, რომელიც „ჩვენს მოძღვარს, ბატონს“ ნიშნავს. 

საქართველოში რუმის სახელის სამი ვარიანტია გავრცელებული: ჯალალ ედ-დინი, 

ჯელალ ედ-დინი, ჯალალედინი, მაგრამ ქართველები უპირატესობას მაინც ჯალალ 

ედ-დინს ვანიჭებთ.  
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მისი მამა იყო მოჰამად ბენ ჰუსეინი, შემდგომში ბაჰა ედ-დინ ვალადად 

წოდებული. იგი იყო იურისტი, თეოლოგი და ყურანის კარგი მცოდნე. დედა კი იყო 

მუმინე-ხათუნი, რაც ნიშნავს ღვთისნიერსა და ერთგულს. რუმი მამამისის 

სტუდენტის ხელმძღვანელობით დაეუფლა სუფიზმს და შეიძინა ცოდნა სულიერ 

ცხოვრებასა და სამყაროზე.  

იმ დროს, როდესაც დაიწყო მონღოლთა შემოსევები, ხორასანში ცხოვრება 

თანდათან უფრო რთულდებოდა, ამიტომ 1219 წელს, ჯალალ ედ-დინ რუმის ოჯახი 

იძლებული გახდა დაეტოვებინა მშბლიური ქალაქი და გასცლოდა ხორასანს, ამ 

მიზეზით მისმა ოჯახმა დაიწყო მოგზაურობა აღმოსავლური სამყაროს დიდ და წმინა 

ქალაქებში, საბოლოოდ,  შვიდი წლის განმავლობაში ისინი დასახლდნენ ლარენდაში. 

აქ ცხოვრების დროს რუმის მამა მიიწვია სულთანმა კონიაში, რათა სათავეში 

ჩასდგომოდა სასულირო სასწავლებელს. 1231 წელს გარდაიცვალა ბაჰა ედ-დინ 

ვალადი და მისი ადგილი დაიკავა ჯალალ ედ-დინ რუმიმ. 

რუმი კონიაში ცნობილი იყო თავისი ქადაგებებით, მისი ქადაგებების 

მოსასმენად ხალხი სხვადასხვა ადგილიდან მოდიოდა. 1240-44 წლები რუმისთვის 

იყო სიმშვიდითა და ზომიერებით სავსე. ამ პერიოდში მას უნდოდა რომ შეექმნა 

ყურანის კომენტარები სპარსულ ენაზე და ეს მოგვიანებით განახორციელა, მან შექმნა 

„მასნავი“, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვან ნაწარმოებად იქცა, რომ მას 

„სპარსულენოვან ყურანს“ უწოდებენ. მაგრამ მალე მისი მშვიდი ცხოვრება სრულიად 

შეიცვალა და თავდაყირა დადგა, რადგანაც 1244 წელს ჯალალ ედ-დინ რუმი შეხვდა 

მოხეტიალე დევრიშს შამს თაბრიზს.  

შამს ედ-დინ მოჰამად თავრიზელი, რომელსაც შამს თებრიზს უწოდებდნენ, 

იყო სპარსელი სუფი პოეტი და მისტიკოსი. მას პატარა ასაკიდან ჰქონდა მისტიკური 

ხედვები და ამის გამო შამსის მშობლებს მისი არ ესმოდათ. შამს თებრიზმა დაიწყო 

დაიწყო მოზაურობა სულიერი მოძღვრის საძებნელად და ამ მიზნით მან 

აღმოსავლეთის ბევრ ქვეყანაში იმოგზაურა, შეხვდა ძალიან ბევრი აღმსარებლობისა 

და წარმომავლობის ადამიანს, მაგრამ მათ მიმართ არასდროს არ ჰქონია ისეთი 

სიახლოვის გრძნობა, როგორსაც განიცდიდა ჯალალ ედ-დინ რუმის მიმართ. ის 



107 
 
 

თავისი მოგზაურობის დროს მალავდა თავის ვინაობას და თავს ასაღებდა როგორც 

ვაჭარი.  

რუმის თქმით, შამსი კარგად ერკვეოდა ალქიმიაში, ასტროლოგიაში, 

თეოლოგიაში, ფილოსოფიასა და ლოგიკაში. 

რუმის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა, როდესაც მისტიკურ დევრიშს 

შეხვდა. მათ შეხვედრას უწოდებენ ორი ოკეანის შერწყმას. მათი ემოციური და 

სულიერი მეგობრობა შეუდარებელი მოვლენა გახდა სუფიზმის ისტორიაში. შამსმა 

რუმს გააცნო სრულიად ახალი სამყარო, სულ სხვა ღირებულებებით სავსე. შამსი 

რუმს ურჩევდა, რომ სუფიზმის სწავლა არ შეიძლებოდა მხოლოდ წიგნებიდან, 

არამედ წასვლითა და საქმით.  

ბევრი პოპულარული მითი არსებობს მათი მეგობრობის შეასხებ, ეს მითები 

ცდილობს, რომ ხალხს დაანახოს შამსის ღვთიური ძალა. მაგალითად, ამბობენ, რომ 

შამსმა რუმის წიგნების დასტა წყალში გადააგდო და როდესაც რუმის სტუდენტებმა 

წიგნები წყლიდან ამოიღეს ნახეს, რომ არცერთი წიგნი სველი არ იყო.  

ორი მისტიკოსი ერთმანეთისგან განუყოფლები გახდნენ, რამდენიმე თვის 

განმავლობაში ისინი ერთად ცხოვრობდნენ, საუბრობდნენ მათთვის საინტერესო 

თემეზე და ასევე შექმნეს თავიანთი სამყარო, რომელიც მისტიკური იყო. შამსი რუმის 

ცხოვრებაში იყო სინათლის სხივი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება, იგი იმდენად 

იყო მიჯაჭვული შამს თაბრიზზე, რომ აღარ შეეძლო ყურადღების მიქცევა ოჯახის 

წევრებსა და სტუდენტებისთვის. ამ ყველაფერმა კი გამოიწვია რუმის მიმდევრების 

უკმაყოფილება, რომლებით უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ შამს თაბრიზის შესახებ 

და სურდათ მას ქალაქი დაეტოვებინა, ამ ყველაფრის შემდეგ 1246 წელს შამსი 

გაფრთხილების გარეშე გაემგზავრა სირიაში. ამ ყველაფერმა რუმს გული ძალიან 

გაუტეხა, რასაც მისი მიმდევრებიც ხედავდნენ და გულწრფელი ბოდიში მოუხადეს 

მას. გაცეცხლებულმა რუმმა ათასობით ნაშრომი დაწერა და მის ნამუშევრებში შამს 

თაბრიზს ყოველთვის გამორჩეული ადგილი ეკავა.  

რუმის უფროსი ვაჟი, სულთან ვალადი, წავიდა სირიაში და კონიაში შამსთან 

ერთად დაბრუნდა, ეს ყველაფერი მოხდა 1247 წელს. მის დაბრუნებას მოჰყვა დიდი 
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დღესასწაულები, მათ განაახლეს თავიანთი დისკუსია და სულიერი ზიარება. შამსი 

კონიაში დარჩა 1248 წლამდე, ხოლო შემდეგ ის მისტიკურად გაუჩინარდა. რუმი 7 

წელი ელოდა მის სულიერ მეგობარს, 2-ჯერ დამასკოში გაემგზავრა, რათა მისი 

სულიერი მოძღვარი ეპოვა, მაგრამ მცდელობები უშედეგოდ მთავრდებოდა. 

საბოლოოდ, ამ ყველაფერმა მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა, რადგან ის აღარ 

ასწავლიდა მედრესეში, რეგულარულად აღარ ატარებდა ცერემონიებსა და 

ქადაგებებს, ამის მაგივრად მან დროის გატარება დაიწყო ხანიქაჰში და ასევე 

პილიგრიმობდა. 

შამს თაბრიზის წასვლამ რუმის ცხოვრებიდან გამოიწვია მისი პიროვნების 

რადიკალური შეცვლა, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, რუმი თავის ლექსებს ძირითადად 

შამსს უძღვნდა და ის გამოყვანილი ჰყავს სამყაროს სიყვარულის სიმბოლოდ.  

რუმის ხედვები, ჩვეულებრივი სუფებისგან, განსხვავებული იყო. მისი 

ინდივიდუალიზმი, წარმოდგენები სამყაროს შესახებ ნამდვილად მისტიკური და 

ორიგინალურია, რადგან მან შექმნა ადამიანის სრულყოფილი ცნება და ეს 

გამოიხატება შემდეგში: შემდგარი პიროვნება, ვისი ფიქრები და ქმედებები, 

ინსტიქტები და გონი თანხვედრაშია.ასევე რუმი საუკუნეების განმავლობაში 

საუბრობდა სხვადასხვა წამომავლობისა და კულტურის ხალხთან სიყვარულის ენით. 

ის გახდა სიყვარულისა და ტოლერანტობის სიმბოლო, რადგანაც თითოეული 

სიტყვა, რასაც კი რუმი ამბობდა სიყვარულით სავსე იყო.  

ამ ყველაფერთან ერთად, რუმის წერის სტილზე გავლენა მოახდინა ორმა 

ხორასნელმა პორტმა, სანა’იმ და ატარამ, ეს გავლენა იგრძნობა ღაზალებსა და 

მესნევში. 

რუმიმ შექმნა 3200 ოდა, სადაც ძირითადი ადგილი ალაჰსა და სამყაროს 

რუმისეულ აღქმას უკავია, ხოლო ღაზალები, რომელთაგან ღაზალი „დივან შამს 

თაბრიზი“ ყველაზე ცნობილია, გამოძახილია დავრიშის სიყვარულის და 

პატივიცემისა. 

რუმის შექმნილია ასევე დავშირების ცეკვა, ამ დროს დევრიშები წრეზე 

ბრუნავენ და მისი მიზანია ღმერთთან და სრულყოფილებასთან მიღწევა პირადი 



109 
 
 

სურვილების გათავისუფლების გზით, ეს არის ერთგვარი რიტუალი და მისი 

სახელწოდებაა „სამა“. 

ჯალალ ედ-დინ რუმი გარდაიცვალა 1273 წელს, ის დაკრძალულია კონიაში 

მამამისის გვერდით. კონიაში აშენდა ასევე მავზოლეუმი, სადაც არის დავრიშების 

საცხოვრებელი ადგილი და საცეკვაო დარბაზი. მის მოსანახულებლად მსოფლიოს 

სხვადასხვა წერტილიდან მოდის ხალხი.იმის მიუხედავად, რომ რუმი გარდაიცვალა 

700 წლის წინ, მას დღესაც ბევრი მიმდევარი ჰყავს, რადგან მისი შემოქმედება 

ხალხისთვის უკვდავია. 

 

ქილილა  და  დამანა 

ნინო  ბუტიკაშვილი 

 

          იბნ ალ-მუკაფას (მწერალი და მთარგმნელი (720-756)) „ქალილა ვა დიმნა“ 

საკაცობრიო მხატვრული ძეგლია, ატარებს დიდაქტიკურ ხასიათს და არის ინდური 

წარმომავლობის. ეს არის არაბულ-სპარსული ზღაპრების კრებული, რომელიც 

სანსკრიტიდან ჯერ ფალაურზე, ანუ საშუალო სპარსულზე ითარგმნა ხოსრო 

ანუშირვანის (სასანიანთა ირანის 22-ე შაჰინშაჰი (531-579)) მეფობისას, ფალაურიდან 

არაბულსა და სირიულზე. მიუხედავად იმისა, რომ სირიული ვერსია ფალაურ 

დედანთან უფრო ახლოსაა, ის მსოფლიომ არაბული თარგმანის მეშვეობით გაიცნო. 

აბასიანთა ხალიფა მა’მუნი (აბულ-აბას აბდ ალ-ლაჰ ალ-მამუნი - აბასიანთა ხალიფა 

813-833 წლებში) მოწიწებით ინახავდა „ქილილა და დამანას“, როცა მის ვეზირს 

ჰკითხეს: ყურანი როგორ მოგწონსო? მან მიუგო : „ქილილასა და დამანასავითო“.  

            „ქილილა და დამანას“ იბნ ალ-მუკაფასეული თარგმანი იმდენად 

ოსტატურადაა შესრულებული, ისე სრულად არის მასში ათვისებული და 

გამოყენებული არაბული ენის განუზომელი შესაძლებლობები, რომ ძნელია, ასეთ 

ტექსტი მხოლოდ მთარგნელის დიდი ნიჭის ნაყოფად ჩაითვალოს. ადრე ბევრი 

ფიქრობდა, რომ ქილილა და დამანა იბნ ალმუკაფამ თავად შეთხზა, მაგრამ 
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გამოთქმულ მოსაზრებებზე პასუხისმგებლობა რომ აეცდინა, წიგნი თარგმანად 

გაასაღა.  

          იბნ ალ-მუკაფა სპარსი იყო და ისლამი საკმაოდ გვიან, აბასიანთა დინასტიის 

პერიოდში მიიღო. მანამდე იგი ზოროასტრიზმის (ერთ დროს სასანიანთა ირანის 

ოფიციალური რელიგია, ასევე ცნობილია, როგორც ზარათუსტრიანიზმი) მიმდევარი 

იყო. შესაძლოა სწორედ ამიტომაც, იგი ისლამური დოგმებისა და ტრადიციების 

ერთგულებით დიდად არასდროს გამოირჩეოდა. მას მრავალი მწვალებრული 

თხზულებაც შეუქმნია და ამის გამო ერეტიკოსადაც შეურაცხავთ. მისი სიკვდილის 

მიზეზი ის უსტარი გახდა, რომელიც აბდ ალ-ლაჰ იბნ ალისთვის მიუწერია. ამ 

წერილში იბნ ალ-მუკაფას ხალიფაზე უთქვამს, რომ იგი ვალდებულია ცოლებს 

გაეყაროს და ქვეშევრდომნი გააზატოსო. ამ სიტყვებმა ხალიფა სასტიკად განარისხა 

და გადაწყვიტა იგი სიკვდილით დაესაჯა. გადმოცემით იგი 759 წ. პატარა სათონეში 

შეაგდეს, აყურებინეს თუ როგორ იწვოდა ცეცხლში მისი ხორცი, იქამდე სანამ სული 

არ აღმოხდა.  

იბნ ალ-მუკაფას მიერ თარგმნილი „ქილილა და დამანას“ ერთი 

მაგისტრალური ხაზი ქვეშევრდომთა და მრძანებელთა ურთიერთბებს ასახავს და 

საკმაოდ ფასეულ ცნობებს იძლევა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაურჩნენ 

ხელქვეითნი თავიანთი მბრძანებლის რისხვას სამეფო კარზე გამეფებულ 

ინტრიგებში. მწერლის მთავარი ღირსება მაინც მისი უდავო ლიტერატურული 

ნიჭიერებაა. მან შეძლო სადა, მკაფიო პროზის ნიმუში მოეცა და უვრცესი 

წინადადებებიც კი ისე დაელაგებინა, რომ ტექსტის რიტმს რაც შეიძლება ნაკლებად 

„ებორძიკა“. რაც შეეხება თავად წიგნს. „ქილილა და დამანას“ ინდური წყარო 

„პანჩატანტრა“, ანუ „ხუთწიგნეულია“, ხუთი კარისგან შემდგარი იგავ-არაკთა 

კრებული, მაგრამ ამ ხუთწიგნის ყველა იგავი „ქილილა და დამანაში“ არ გადმოსულა. 

თავის მხრივ მან ბევრი სხვა იგავიც შეითვისა. ინდოეთიდან დასავლეთისკენ 

დაძრული ეს კრებული გზადაგზა ადგილობრივ გარემოსა და რეალიებთან მარტივად 

განიცდიდა ადაპტაციას - არაკებში იცვლებოდა მოქმედების გეოგრაფიული არეალი, 

იკარგებოდა საკუთარი სახელები და ა.შ. „პანჩატანტრადან“ გამომდინარე საკუთარი 

სახელები თითო-ოროლა პერსონაჟსღა შემორჩა, მათ შორისაა ორი ტურა - ქილილა და 
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დამანა, თუმცა უნდა ითქვა, რომ „პანჩატანტრაში“ ტურათა სახელებია - კარაკატა და 

დამანაკა. 

„პანჩატანტრა“ შუასაუკუნეების მხატვრულ ლიტერატურაში გავრცელებული 

დიდაქტიკური ჟანრის ნაწარმოებებია, რომელიც იგავ-არაკთა მეშვეობით მკითხველს 

წვრთნის, ცხოვრებისეულ სიბრძნეს უზიარებს. იგავთა პერსონაჟები უმთავრესად 

ცხოველებია და თითოეული ეს ცხოველი შეგვიძლია, რაიმეს ალეგორიად, ანდა 

რთული სტრუქტურის მქონე მხატვრულ მეტაფორად გავიაზროთ. 

გარდა ფაბულებისა, „პანჩატანტრამ“ „ქილილა და დამანას“ გადმოაყოლა ე.წ 

ჩარჩოვანი თხრობა. ესაა წიგნი, სადაც ამბავში ამბავს ჰყვებიან, ხოლო 

მოსალოდნელია ამ მოყოლილი ამბის გმირები კიდევ რაიმე ამბავს ჰყვებოდნენ. 

სიუჟეტის მსგავსი განვითარება დამახასაითებელია შუა საუკუნეების მხატვრული 

ლიტერატურისთვის, მაგ: „ათას ერთი ღამე“, „ვეფხისტყაოსანი“. 

რაც შეეხება „ქილილასა და დამანას“ ქართულ თარგმანს. ქართველი 

მკითხველი შუა საუკუნეებიდანვე მოყოლებული კარგად იცნობდა „ქილილა და 

დამანას“. ვახტანგ VI-ისა და სულხან-საბა ორბელიანის მიერ თარგმნილი ამ 

დიდაქტიკური თხზულების სპარსული ვერსია ჩვენში დიდ პოპულარობით 

სარგებლობდა. იგი ითარგმნა ვაეზ ქაშაფის „ანვარე სოჰაილის“ მიხედვით. ამ 

თარგმანმა დიდი გავლენა იქონია ქართული სამწერლობო ტრადიციის 

განვითარებაზე. არაბული ენიდან შეასრულა თარგმანი გ.ლობჟანიძემ. ეს თარგმანი 

მორგებულია ქართული ენის სტრუქტურაზე, ლიტერატურულ ტრადიციებზე და 

მარტივად გასაგები არის მკითხველისთვის . ასევე ზედმიწევნით იმეორებს არაბული 

დედნის სინტაქსურ თავისებურებებს. დედნისადმი ერთგულების გამოხატულებაც 

იმაშ ჩანს, რომ მთარგმნელმა წიგნის პერსონაჟთა სახელები არაბული წაკითხვის 

მიხედვით გადმოიტანა და წიგნის სათაური „ქითაბ-უ ქალილა ვა დიმნა“ თარგმნა 

როგორც „წიგნი ქალილასა და დიმნასი“. ტექსტი ბეირუთში გამომცემლობა 

„ალმაყარიფის“ მიერ 1985 წ. დასტამბული ვარიანტის მიხედვით ითარგმნა, რომელიც 

1957 წ. თეირანისა და კაიროს უნივერსიტეტების ერთობლივად გამოქვეყნებულ 

„ქალილასა და დამანას“ კრიტიკული გამოცემის მიხედვით გაიმართა. 
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                              იმამიტები (ისნააშარია) 

მილენა  იბრაგიმოვა, საბინა კაზიმოვა 

 

            შიიზმი (არაბ. شيعة علي  „მომხრენი“, „პარტია“) ეს არის პოლიტიკური 

მიმართულება ისლამში. მოციქული მუჰამადის გარდაცვალების შემდეგ (632 წ.) მისი 

მიმდევრების ერთმა ნაწილმა უსამართლოდ მიიჩნია აბუ ბაქრის ხალიფად არჩევა. 

ისინი თვლიდნენ რომ უზენაესი ხელისუფლება „მოციქულის ოჯახში“ უნდა 

დარჩენილიყო, უმათის ხელმძღვანელი, ხალიფა უნდა გამხდარიყო მუჰამადის 

ბიძაშვილი და სიძე,‘ალი.შიიტები თავდაპირველად წარმოადგენდნენ პოლიტიკურ 

ჯგუფს, რომელიც თავიდანვე მხარს უჭერდა ხალიფას ტახტზე ალის კანდიდატურას. 

სამხედრო-პოლიტიკურმა წარუმატებლობებმა, ალის მკვლელობამ, მისი ვაჟის ალ- 

ჰუსაინის ტრაგიკულმა დაღუპვამ(რაც შიიზმში მოწამეობრივი კულტის საფუძველი 

გახდა), სხვადასხვა აჯანყების მარცხმა და სხვ., ხელი შეუწყო შიიტთა წრეში 

რელიგიური ძიებების განვითარებას, პოლიტიკური დაჯგუფებებიდან შიიზმის 

რელიგიურ- პოლიტიკურ მიმდინარეობად ჩამოყალიბებას. განასხვავებენ რამდენიმე 

შიიტურ მიმდინარეობას- ისნააშარიტები (თორმეტეულები), ზაიდიტები, 

ისმაილიტები, ალავიტები, დრუზები, აჰლ ალ–ჰაკი, ქაისანიათი. 

სამოციქულო ეპოქის (632-661) დასრულების შემდეგ მის მოვალეობას იმამი 

ასრულებს. მისი ფუნქციები კი მოციქულთა რელიგიური და პოლიტიკური 

ფუნქციების იდენტურია. იმამები კაცობრიობის უცოდველი წინამძღოლები არიან, 

გააჩნიათ ღმერთის მიერ მინიჭებული უფლებები და ძალაუფლება.  ვინაიდან იმამი 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ღმერთთან ადამიანების დაკავშირებაში, იგი არ 

შეიძლება არჩეულ იქნეს ადამიანთა მიერ. იმამი უნდა იყოს სამართლიანი, ღმერთის 

სიტყვის მცოდნე, სრულყოფილი და ა. შ. ამგვარ ჩამოყალიბდა იმამათის თეორია. 
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იმამიტები, ალ-იმამია, ან ალ-ისნააშარია (არაბ.  اثنا

 სახელწოდება შიიტებისა, რომლებიც -(عشرية

აღიარებდნენ 12 იმამს ალი ბ. აბი ტალიბის 

საგვარეულოდან. ტერმინი ალ-იმამიია, 

იმამიტები, როგორც ფიქრობენ, ხმარებაში 

შემოვიდა IX ს. დასაწყისიდან, ხოლო ალ-

ისნააშარიია (თორმეტიანები) მცირეწლოვანი მე-

12 იმამის, მუჰამედის „გაუჩინარების“ (არა უგვიანეს 878 წ.) შემდეგ. მათი იდეური 

წინამორბედნი იყვნენ ის შიიტები, რომელთა ქადაგების თანახმადაც „ღვთის ნებით“ 

მხოლოდ ალის საგვარეულოს ეკუთვნის იმამათი და იგი გადაიცემა მოციქულის ან 

წინა იმამის „მკაფიო მითითებით“. 

 

            ‘ალის სიკვდილის (661) შემდეგ შიიტური თემის ოფიციალური მეთაური 

გახდა მისი უფროსი ვაჟი (მუჰამადის ქალიშვილთან, ფატიმასტან ქორწინებიდან) 

ჰასან ბ. ‘ალი. ეს უკანასკნელი პოლიტიკურად პასიური იყო და პრაქტიკულად 

არაფერი გაუკეთებიათ უმაინთა წინააღმდეგ. უფრო მეტიც, ხალიფა მუ‘ავიამ მას 

სოლიდური პენსიაც დაუნიშნა და იგი სიკვდილამდე (669წ.) უზრუნველად 

ცხოვრობდა მედინაში. თუმცა, შიიტური ტრადიციით ჰასანი, ისე როგორც ყველა 

დანარჩენი შიიტი იმამი, უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეწირა და 

ტირანიის მსხვერპლი გახდა. 

 

          გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა შიიზმის ისტორიაში 

ჰასანის უმცროსმა ძმამ ჰუსაინმა. 680 წელს, ხალიფა მუ ‘ავიიას  სიკვდილის შემდეგ, 

მან გადაწყვიტა თავისი კანონიერი უფლებების აღდგენა სახალიფოს ტახტზე. 

ქუფელმა შიიტებმა ჰუსაინი,როგორც ‘ალის საგვარეულოს მეთაური, მიიწვიეს 

ქუფაში აჯანყების ხელმძღვანელობისათვის. ჰუსაინი მცირერიცხოვანი რაზმით 

მექიდან ქუფისაკენ გაემართა გზაში მან შეიტყო შიიტთა აჯანყების მარცხის შესახებ, 

მაგრამ უკან დაბრუნება აღარ მოინდომა და დაბანაკდა ნინავასთან, სადაც 
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მოგვიანებით შიიტთა წმინდა ქალაქი ქარბალა აღმოცენდა. ჰიჯრის 61 წ. 10 

მუჰარამს/680წ. 10 ოქტომბერს, ხალიფა იაზიდის სამხედრო რაზმებთან უთანასწორო 

შეტაკებაში, ჰუსაინი და მისი თანამებრძოლები დაიღუპნენ. ამ აქტმა უდიდესი 

როლი შეასრულა შიიტური მრწამსის ჩამოყალიბებაში. ჰუსაინის გლოვის 

ათდღიური აშურა’ დღესაც აღნიშნება შიიტურ სამყაროში სამგლოვიარო 

პროცესიებითა და თეატრალიზებული  წარმოდგენებით (თა ‘ზიია). ჰუსაინი, 

რომლის მოწამეობრივმა სიკვდილმა ‘ალისაზე გაცილებით დიდი მნიშვნელობა 

მიიღო შიიტთათვის (ვინაიდან იგი მოციქულის პირდაპირი შთამომავალი იყო), 

იწოდა ,,მოწამეთა ბატონად’’ ( საიიდ აშ-შუჰადა), რომლის ტრაგიკული აღსასრული 

ქრისტეს წამებასთან იყო შედარებული. 

ჰუსაინის ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ იმამები, როგორც ზოგადად იმამიტები  

პოლიტიკურად საკმაოდ პასიურები იყვნენ და პრაქტიკულად არ ასრულებდნენ 

მნიშვნელოვან როლს სახალიფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.ჰუსაინის შემდეგ იმამი 

გახდა მისი ვაჟი ზაინ ალ- ‘აბიდინი (გარდ. 713/174 წ.). შემდგომში კი წესად იქცა 

იმამობის მამიდან შვილზე გადასვლა. 

აბასიანთა რევოლუცია, რომელსაც შიიტები დიდ იმედებს უკავშირებდნენ და 

რომელიც თავდაპირველად პრაქტიკულად შიიზმის მანიფესტაცია იყო, მალე 

შიიტების საწინააღმდეგოდ შემოტრიალდა. ‘აბასიანთა ფაქტობრივი გამარჯვების - 

მათი როგორც ოჯახის, ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ, ბუნებრივია, 

სხვა ნებისმიერი ოჯახის პრეტენზიები ძალაუფლებაზე უნდა ჩახშობილიყო. 

პირველმა ‘აბასიანებმა მიიღეს იმამის წოდება, რათა ხაზი გაესვათ თავიანთი 

პოლიტიკური ძალაუფლების  „რელიგიური“  ხასიათისათვის. ამ ვითარებაში კი 

შიიტ იმამებს პოლიტიკური ინტერესი ფაქტობრივად უქრებათ. 

რეალურად, მე-5 იმამის , მუჰამმად ალ-ბაკირის  დროს  დაიწყო  შიიზმის (იმამიზმის) 

დეპოლიტიზაცია, რამაც დასრულებული სახე მე-6 იმამის, ჯა‘ფარ ას-სადიკის  დროს  

მიიღო. ორთოდოქსული შიიზმი, რომლის გამოხატულებაც იმამიზმი გახდა, 

გადაქიცა „მშვიდობიან“ რელიგიურ მოძრაობად. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ 

ჯა‘ფარ ას-სადიკის დროს მიიღო გარკვეულად ჩამოყალიბებული სახე იმამათის 

თეორიამ და მასვე მიეწერება შიიტური საღვთისმეტყველო-სამართლებრივი სკოლის 
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(ჯაფარიტული მაზჰაბის) შექმნა, ის უარყოფდა შეიარაღებულ ბრძოლას და 

ხელისუფლებასთან დაპირისპირებას. 

ჯა‘ფარ ას-სადიკი იყო უკანასკნელი იმამი, რომელიც მედინაში გარდაიცვლა. მისი 

მომდევნო იმამები ცხოვრებას ძირითადად ერაყში ასრულებდნენ, სადაც ‘აბასიანებს 

ისინი სიფრთხილის გამო (სახალიფოს ტახტზე პოტენციურად პრეტენზიის 

შესაძლებლობა), ფაქტობრივად, მძევლებად ჰყავდათ. შიიტური ტრადიციით, ყველა 

ეს იმამი ‘აბასიანთა ბრძანებით მოწამლეს, ვინაიდან, შიიტური მრწამსიდან 

გამომდინარე, ყველა იმამი მოწამეობრივი სიკვდილით უნდა აღსრულებულიყო. 

მე-11 იმამის - ჰასან ალ-ასქარის შემდეგ შეიქმნა მეტად გაურკვეველი ვითარება, 

რამაც მნიშვნელოვანი კრიზისი გამოიწვია იმამიზმში. მე-11 იმამს ჰყავდა ვაჟი, 

მუჰამმადი,რომელიც სიფრთხილის გამო, საკუთარ ძმას - იმამობის პრედენდენტ 

ჯაფარს თვალთახედვიდან მოაშორა და გადამალა. რამდენიმე რჩეულის გარდა მას 

არავინ იცნობდა. იმამიტური ტრადიციით, მისი დაბადების ყველაზე მიღებული 

თარიღია  896  წელი. ამ ტრადიციის თანახმად, არსებობს მრავალი  მოწმე, 

რომლებმაც იგი ბავშობაში, ანდა მექასა და მედინაში ჰაჯისას იხილეს. ამდენად, მე-

12 იმამი „ფარულია“ (ღაიბ)  და  საიდუმლო ადგილს აფარებს თავს, თუმცა მას არ 

დაუტოვებია ქვეყნიერება, ვინაიდან, იმამიტური შეხედულებით, იმამის გარეშე 

ქვეყნიერება  არსებობას  შეწყვეტს.  ლეგენდის  თანახმად, იგი  გაუჩინარდა  

სამარაში, მამამისის სახლის სარდაფში. 

                როგორც ჩანს, თავდაპირველად გაბატონებული იყო აზრი, რომ იმამი 

უახლოეს მომავალში დაუბრუნდებოდა თემს და მას ეყოლებოდა მემკვიდრეები. არ 

მიიჩნეოდა, რომ მე-12 იმამი უკანასკნელი უნდა ყოფილიყო და მისი არყოფნა 

ჩვეულებრივი ადამიანის სიცოცხლეზე მეტხანს შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო. 

მისი გაქრობიდან 70 წლის შემდეგ კი ოკულტაცია უკვე საეჭვო გახდა წმინდა 

რაციონალური თვალსაზრისით და გაჩნდა მისი დოქტრინული ექსპოზიციის 

აუცილებლობა. 

          თანდათანობით, X ს-ის განმავლობაში, იმ მიზეზით, რომ ეს „გაუჩინარება“ 

დაუსრულებლად გრძელდებოდა (იმამის „ფარულ“ მდგომარეობაში ყოფნამ 

ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას გადააჭარბა) საჭირო გახდა 
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მორწმუნეთათვის,  რომლებიც  სულ  უფრო  მეტ ეჭვს ამჟღავნებდნენ, 

გამონახულიყო  შექმნილი  სიტუაციის  ლოგიკური  ახსნა. მე-12 იმამი 

„გაუჩინარების“  შემდეგ  გამოცხადდა  „ფარულ“ იმამად  და  მომავალ,  მაჰდიდ, 

რომელიც დაბრუნდება და ქვეყნად სამართლიანობას აღადგენს. 

        შიიტ-ისნააშარიტების ისტორიაში ოთხი ძირითადი ეტაპი შეიძლება გამოიყოს: 

ადრეული - „დიდ გაუჩინარებამდე“ (ალ-ღაიბა ალ-ქაბირა), რაც დაიწყო 940 წ., 

როდესაც გარდაიცვალაიმამიტებისათვის უკანასკნელი ადამიანი, რომელსაც 

კონტაქტი ჰქონდა ფარულ იმამთან და იყო მისი მეოთხე, უკანასკნელი 

„წარგზავნილი“ (საფირ). „წარგზავნილების“ „დარიგებანი“ და გამონათქვამები იქცა 

შიიტური დოგმატიკის ჩამოყალიბების მასალად. ამავე პერიოდის დასარულს 

შედარებით გამოკვეთილი სახე მიიღო იმამიტთა რელიგიურ-პოლიტიკურმა 

დოქტრინამ. შიიტური ტრადიციით, სწორედ ფარულმა იმამმა, რომელიც ხედავდა 

ტირანიასა და უსამართლობას ამქვეყნად, გაწყვიტა უკანასკნელი დამაკავშირებელი 

ძაფი თავის თემთან, რათა „სრული დაფარვის“, მდგომარეობაში გადასულიყო. 

მეორე ეტაპზე (X-XV სს.) ხდება იმამიტური დოგმატიკის ჩამოყალიბება და 

კოდიფიკაცია.  შედგა შიიტურ გადმოცემათა დაწვრილებითი კრებულები. დაიწერა 

ფუნდამენტური ნაშრომები ღვთისმეტყველების, სამართლისმცოდნეობის, 

ეგზეგეტიკის, იმამათის თეორიის სფეროებში. იმამიტური ღვთისმეტყველება 

მჭიდრო კავშირში იყო თეოსოფიასა და სუფიზმთან. რწმენა, რომ მე-12 იმამი 

გაუჩინარდა 873-874 წ., მხოლოდ XI ს-ში დამკვიდრდა. სწორედ ამ პერიოდიდან 

იწოდებიან იმამიტები ისნააშარიტებადაც. იმამიტთა რელიგიურ-ფილოსოფიური 

სისტემის დახვეწაში დიდი წვლილი შეიტანეს ისეთმა აღიარებულმა მოაზროვნეებმა, 

როგორებიც იყვნენ იბნ ბაბუია (გარდ. 991წ.), ათ-თაბარსი (გარდ. 1153 წ.), ნასირ ად-

დინ ტუსი (გარდ. 1273-74წ.), ალ-ალმა ალ-ჰილი (გარდ. 1326წ.) და სხვ.  

მესამე ტიპი (XVI- XIX ს. დასასრული) იწყება  ირანში  სეფიანთა  დინასტიის 

გაბატონებით (1501) და იმამიტური შიიზმის ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად 

გამოცხადებით. ამ ფაქტმა განაპირობა შიიტ სწავლულთა მოღვაწეობის გააქტიურება. 
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იმამიტური ფილოსოფიის განვითარების  პროცესზე  განსაკუთრებული  გავლენა  

მოახდინეს  მირ  დამადმა (გარდ. 1631-32 წ.) და მოლა სადრამ (გარდ. 1640 წ.). 

მეოთხე ეტაპი (XIX ს დასარულიდან - დღემდე) იმამიტ-შიიტთა არნახული 

პოლიტიკური აქტივობის ხანაა, რაც იწყება შიიტური სასულიერო წოდების 

პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლით, კოლონიალიზმის წინააღმდეგ საპროტესტო 

აქციებით და გვირგვინდება ირანის ისლამური რევოლუციით (1979 წ.). ამ პერიოდის 

შიიტ მოაზროვნეთა (აიათოლა შირაზი, აიათოლა ქაშანი, ალი შარიათი, აიათოლა 

ხომეინი და სხვ.) მეცადინეობით შიიზმი რელიგიურ-პოლიტიკური 

მიმდინარეობიდან გარდაიქმნა რევოლუციურ იდეოლოგიად. 

        იმამიტური მოძღვრება ხუთ პრინციპს, „რწმენის საფუძველს“ (უსულ ად-დინ) 

ემყარება. ესენია: 1. მოძღვრება ერთღმერთიანობაზე (ათ-თავჰიდ), 2. ღმერთის 

სამართლიანობის რწმენა (ალ-‘ადლ), 3. მუჰამადისა და მისი წინამორბედი 

მოციქულების სამოციქულო მისიის (ან-ნუბუვვა) ჭეშმარიტების აღიარება, 4. 

მკვდრეთით აღდგომის, განკითხვის დღისა და საიქიო ცხოვრების რწმენა (ალ-კიიმა 

ან ალ-მა’ად), 5. მოძღვრება იმამათზე. მთავარ განსხვავებას სუნიტური მრწამსიდან 

წარმოადგენს სწორედ მოძღვრება იმამათზე, რომლის საფუძველიც უზენაესი 

ხელისუფლების ღვთაებრივი ბუნების აღიარებაა. იმამათი ითვლება მოციქულთა 

მისიის გაგრძელებად. იმამიტი ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით, ღვთაებრივ 

გამოცხადებას ორი ასპექტი აქვს: გარეგანი, ღია (ზაჰირ) და შინაგანი, დაფარული 

(ბატინ). მოციქულ მუჰამედის სიკვდილით დასრულდა „წინასწარმეტყველთა 

ციკლი“ (და ‘ირათ ანნუბუვვა), როცა მუჰამედი იყო „ღვთაებრივი გამოცხადების“ 

მატარებელი და მისი „ფარული“ მნიშვნელობის განმმარტებელი. მის შემდეგ იწყება 

„იმამათის პერიოდი“ (დარ’ირათ ალ -იმამა ან და’ირათ ალ-ვილაია.) იმამების 

ფუნქციას სწორედ რელიგიის „დაფარული“ მნიშვნელობის „გახსნა“ წარმოადგენს. ამ 

შეხედულებამ წარმოშვა წარმოდგენა ალის შთამომავალი იმამების აბსოლუტური 

უცოდველობისა და მათი ზებუნებრივი ცოდნის შესახებ. ამის შედეგად იმამები 

მიჩნეულ იქნენ უცილობელ ავტორიტეტებად საერო ცხოვრებისა და რელიგიის 

საკითხებში. ამ დოქტრინის აუცილებელ ელემენტად იქცა მოძღვრება „ფარულ“ 

იმამზე, „ეპოქის, დროის მეუფეზე“ (საჰიბ აზ-ზამან), მაჰდიზე, რომლის მეორედ 
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მოსვლითაც გაიხსნება ყურანისა და ერთღმერთიანობის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა, 

ქვეყნიერება აღივსება ღმერთისგან ბოძებული სამართლიანობით. 

        იმამატის დოქტრინის თავისებურებანი გახდა თანამედროვე შიიტურ 

მოძრაობათა მამოძრავებელი ძალა და ირანის ისლამური რევოლუციის 

იდეოლოგიური საფუძველი. იმამის უზენაეს ხელისუფლებაში სასულიერო და 

საერო ფუნქციების განუყოფლობა „ისლამური მმართველობის“, განსაკუთრებით კი 

აიათოლა ხომეინის მიერ შემოღებული ვილაიათ ალ-ფაკიჰის (სპ. ველაიათ-ე ფაკიჰ) 

ინსტიტუტის განმაპირობებელფაქტორად იქცა. ამ იდეის თანახმად, ისლამური 

მმართველობა „ღვთის ნების“ (ამრ ალლაჰ) განხორციელებაა, ერთადერთი 

მმართველი (ალ-ჰაქიმ) და კანონმდებელი (ალ-მუშარი’) ალაჰია. ვილაიათ ალ-ფაკიჰი 

იმამის მოვალეობას ასრულებს და „ფარული“ იმამის წარმომადგენელია. იგი 

შიიტური თემის აბსოლუტური გამგებელია და პოლიტიკისა თუ რელიგიის სფეროში 

მის გადაწყვეტილებებს კანონის ძალა აქვთ. 

 

 იმამები წლები 

1 ალი ბ. აბუ ტალიბი 600-661 

2 ჰასან ბ. ალი 624-670 

3 ჰუსაინ ბ. ალი 626-680 

4 ალი ზაინ ალ-

აბიდინი 

658-712 

5 მუჰამად ალ-ბაკირი 677-732 

6 ჯაფარ ას-სადიკი 702-765 

7 მუსა ალ-ქაზიმი 744-799 

8 ალი არ-რიდა 765-817 

9 მუჰამად ათ-თაკი 810-835 

10 ალი ან-ნაკი 827-868 

11 ჰასან ალ-ასქარი 846-874 

12 მუჰამადი ალ-მაჰდი 868-873/4  
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ნაცისტური გერმანიისა და არაბული სამყაროს საერთო მიზნები 

მათე ქარდავა, თამთა შონია, ფუად მუსაევი 

სანამ უშუალოდ საკვანძო საკითხზე ვისაუბრებდეთ, გავიხსენოთ ებრაელი 

ხალხის სამოსახლო არეალი, მათი პრობლემები და მათდამი დამოკიდებულება შუა 

საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე. 

  ძვ.წ. XVIII საუკუნიდან ებრაელები დამკვიდრდნენ პალესტინაში. ამ 

პერიოდიდან მოყოლებული, ებრაელები ჯერ ეგვიპტის ფარაონის მონები ხდებიან, 

შემდეგ ბაბილონის მეფე გადაასახლებს პალესტინიდან, ბოლოს კი რომის იმპერია 

დაუნგრევს წმინდა ქალაქ იერუსალიმს. 

ქალაქ იერუსალიმის დანგრევის შემდეგ ებრაელები მთელ მსოფლიოში 

მიმოიფანტნენ, მათი ძირითადი საქმიანობა ვაჭრობა იყო, რის გამოც დიდად არ 

ფასობდნენ შუა საუკუნეებში. საბოლოოდ, XIX საუკუნეში ჩამოყალიბება დაიწყო 

სიონიზმმა (ებრაული ნაციონალისტური მოძრაობა). 

  ფრიად საინტერესოა, რომ რასობრივ კლასიფიკაციასა და ეთნიკურ 

მიკუთვნებულებაზე აგებული მესამე რაიხი მუსლიმურ-არაბული მოსახლეობის 

ლიდერთან დიალოგს მართავს და განიხილავს გარკვეულ საკითხებს.ეს საკითხი კი 

სწორედ ებრაელი ერია, რომელიც მთელ ევროპაშია და, პლუს, VII საუკუნიდან 

დევნილია არაბულ სამყაროში. პირველ რიგში, ჩამოვაყალიბოთ ის მიზეზები, თუ 

რატომ გახდა ებრაელი ხალხი მიუღებელი და დევნილი ნაციონალ-სოციალისტურ 

გერმანიასა (1933-1945) და მოციქულ მუჰამადის (არაბ.632-570محّمد)დროიდან 

მოყოლებულ ისლამურ სამყაროში. 

პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გერმანელი ერი უკიდურესად 

რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა, 1923 წლის ნოემბერში 4 500 000 მარკად იყიდებოდა 

პური.იმავდროულად, გერმანელ ერს უჩნდება პროტესტი და ეუფლება შურისძიების 

გრძნობა.იწყება ნაციონალისტური გამოღვიძების ეპოქა, რომლის ჩამოყალიბებაც ჯერ 

კიდევ XIX საუკუნის დასაწყისში დაიწყო გერმანელმა ფილოსოფოსმა იოჰან გოტლიბ 

ფიხტემ. გარდა ფიხტესი, სხვა მრავალი ფილოსოფოსის ნაწარმოები გახდა 
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ინსპირაციის წყარო ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის წევრებისთვის, რომლებმაც 

1933 წლიდან დაიწყეს ახალი სახელმწიფოს, მესამე რაიხის შექმნა. 

  1933 წლის 30 იანვარს ადოლფ ჰიტლერი გერმანიის რაიხსკანცლერი გახდა, 

რის შემდეგაც საკუთარი ძალებისა და პოზიციებისგამყარების მიზნით ნაცისტურმა 

პარტიამ ყველა პოლიტიკური ოპიზიციის გაუქმება  დაიწყო. 1934 წლის 2 აგვისტოს 

ფონ ჰინდენბურგის გარდაიცვალების შემდეგ, ჰიტლერი რაიხსპრეზიდენტისა და 

რაიხსკანცლერის თანამდებობების შერწყმით გერმანიის დიქტატორი გახდა. 

 

  ადოლფ ჰიტლერმა ჯერ კიდევ ციხეში ყოფნისას დაწერა ,,ჩემი ბრძოლა“, 

სადაც ნათლად ჩანს მისი დამოკიდებულება ებრაელი ხალხისადმი. 

,,თავდაპირველად ებრაელებში მხოლოდ განსხვავებული რწმენის ხალხს ვხედავდი 

და რელიგიური შეხედულებების გამო მათ შევიწროებას აღშფოთებით ვხვდებოდი. 

ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ის ტონი, რომლითაც ვენის ანტისემიტური 

პრესა წერდა, მე დიდი კულტურული ტრადიციების მქონე ერისათვის შეუფერებლად 

მიმაჩნდა. გაზეთები, რომლებიც ანტისემიტურ კამპანიას ეწეოდნენ, ცუდი 



123 
 
 

რეპუტაციით სარგებლობდნენ. ჩემი შეხედულებანი ებრაელებზე  გაზეთებიდან  

დამოუკიდებლად ჩამომიყალიბდა.“ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანელი 

ხალხი უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობდა, რაც აისახა ადოლფ ჰიტლერზეც, 

რომელსაც აღიზიანებდა ის, რომ გერმანიაში გერმანელი ხალხი იჩაგრებოდა, 

როდესაც სხვა ეთნიკური კუთვნილების ხალხი, საკმაოდ მდიდარ ფენას 

წარმოადგენდა. ამავე წიგნში იგი ხაზს უსვამს იმას, რომ უარყოფითად არის 

განწყობილი სიონიზმისადმი და ეს უფრო დიდ ზიზღს იწვევს ებრაელი ხალხისადმი. 

  ახლა კი მივუბრუნდეთ არაბულ სამყაროს. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში სემიტი 

ხალხის განსახლების არეალი სირია-პალესტინა და არაბეთის ნახევარკუნძული იყო. 

ისლამამდელ, ანუ ჯაჰილიის (არაბ. جاهلية-უმეცრება) პერიოდში სემიტ ხალხებს შორის 

(არაბები, არამეელები, ფინიკიელები, ებრაელები, ასურელები, ბაბილონელები, 

ეთიოპიელები) იყო მცირე დაპირისპირებები, რომლებიც არ აღემატებოდა 

პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ზრახვებს, თუმცა მუჰამადის პოლიტიკურ ასპარეზზე 

გამოჩენის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. 

 

  მუჰამადის პირველი რელიგიური ნაბიჯები საკმაოდ უსუსური იყო, რის გამოც 

მოუწია, დაეტოვებინა ქალაქი მექა (არაბ. مكة المكرمة) და გადასულიყო მედინაში 
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(არაბ.المدينة). ეს მოვლენა ცნობილია ჰიჯრის (არაბ. ِهْجَرة - გადასახლება) სახელით. ამ 

მოვლენის შემდეგ სუსტი გავლენის მქონე რელიგიური მქადაგებელი პატარა 

სახელმწიფოს მეთაურადაც იქცა. მისი მთავარი მიზანი კი არაბული ტომების 

გაერთიანება იყო ახალი მონოთეისტური რელიგიის, ისლამის დახმარებით. 

  არაბეთის ნახევარკუნძულზე უკვე ცნობილი იყო ორი მონოთეისტური 

რელიგია: იუდაიზმი და ქრისტიანობა, რომელთაც საკმაოდ მყარად ჰქონდათ ფეხი 

მოკიდებული არაბ ხალხს შორის. საბოლოოდ, ებრაელებმა, რომლებიც, განსხვავებით 

წარმართებისგან, კარგ პირობებში იყვნენ, მოციქულზე განახორციელეს თავდასხმა, 

რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა. ეს ფაქტი კი გახდა არაბ და ებრაელ ხალხს 

შორის მუდმივი დაპირისპირების მიზეზი. მუჰამადის ბრძანებით მედინაში 

მცხოვრები ებრაელები ჯერ დაატყვევეს, შემდეგ კი სიკვდილით დასაჯეს. 

  საბოლოოდ, გერმანია და არაბული სამყარო ჩამოთვლილი მიზეზთა გამო 

გაერთიანდნენ ებრაელებისა და მზარდი იდეის, სიონიზმის წინააღმდეგ, რაც 

დაგვირგვინდა 1941 წლის 28 ნოემბერს გამართული შეხვედრით ადოლფ ჰიტლერსა 

და ჰაჯი ამინ ალ-ჰუსეინს (არაბ.محمد أمين الحسيني   ,პალესტინელი ნაციონალისტი და 

 ( იერუსალიმის მუფთიშორის. 

  მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობისას ამინ ალ-ჰუსეინიმ მუსლიმ არაბებს 

მიმართა, რომ დაეხოცათ ყველა ებრაელი, სადაც არ უნდა შეხვედროდათ ისინი. ამ 

სიტყვების მსოფლიოში გავრცელების შემდეგ კი ნაციონალ-სოციალისტებმა უკვე 

იცოდნენ, რომ რასიალისტური იდეოლოგიის თანაზიარი ხალხი იპოვნეს. 

  იერუსალიმის მუფთი ადოლფ ჰიტლერს რაიხის კანცელარიაში შეხვდა 

პირველად, სადაც დაიდო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც:  

1. გერმანელები არ დაიპყრობდნენ არაბთა მიწებს. 

2. გერმანია აღიარებდა იმ არაბულ სახელმწიფოებს, რომლებიც დამოუკიდებლობის 

მოპოვებისთვის იბრძოდნენ. 

3. ნაცისტური გერმანია სიონიზმის განადგურებას შეეცდებოდა მსოფლიოს მასშტაბით, 

რათა პალესტინაში არ შექმნილიყო ებრაული სახელმწიფო. 
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ადოლფ ჰიტლერმა განაცხადა, რომ მას ებრაელების წინააღმდეგ ბრძოლის 

კიდევ ერთი საბაბი მიეცა: ,,მე გავაგრძელებ ბრძოლას კომუნისტურ-ებრაული 

ევროპის იმპერიის წინააღმდეგ“. მისივე განცხადებით, ვერმახტი არ გამოჩნდებოდა 

არაბულ მიწაზე, თუკი არ იქნებოდა ებრაული თემის განადგურების ვალდებულება. 

  ამინ ალ-ჰუსეინი მოგვიანებით განუმარტავს ჰიტლერს, რომ არაბებს ჰყავთ 

მრავალი მტერი, როგორებიცაა ინგლისი და რუსეთი. შეხვედრის გერმანულ 

ჩანაწერებზე დაყრდნობით, ჰაჯიმ განაცხადა, რომ მუსლიმები მისი გავლენის ქვეშ 

ითანამშრომლებდნენ გერმანიასთან, მზად არიან იბრძოლონ ვერმახტის ნაწილებთან 

ერთად, სადაც მათი მიზანი და ეთნიკურ-რელიგიური წარმომავლობაც არიქნება 

დამალული. შესაბამისად, უნდა შექმნილიყო არაბული ლეგიონი. ჰიტლერმა მას 

დააავალა, რომ შეეკრიბა ბრძოლისუნარიანი მუსლიმები. ერთ-ერთი ასეთი იყო 

ბოსნიის მუსლიმთა მეცამეტე ვაფენის მთის დივიზია (13th Waffen Mountain Division 

of the SS). 

ათიათასობით მუსლიმმა იბრძოლა ნაცისტური გერმანიის მხარეს მეორე 

მსოფლიო ომში. ეს ფაქტი უკვე უსვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ ნაცისტურ გერმანიაში არა 

ანტი-სემიტიზმი, არამედ ანტი-იუდაიზმი და ანტი-სიონიზმი იყო გამეფებული, 

რომელიც უკიდურესად მახინჯი ფორმებით გამოიხატა. 

      საბრძოლო მოქმედებათა მიმდინარეობის დროს, ნაცისტური პროპაგანდა 

გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც ეს პარტია ისლამის მოკავშირე და მცველი იყო. 

1941 წელს ვერმახტში გავრცელდა წიგნები სახელწოდებით ისლამი, რომლის მიზანიც 

იყო გერმანელ ჯარისკაცებს სცოდნოდათ, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ 

ისლამურ თემებში. აღმოსავლეთის ფრონტზე და სსრკ-ს ტერიტორიაზე ნაცისტებმა 

დაიწყეს ეკლესიებისა და მეჩეთების აღდგენა, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობის 

დადებითი დამოკიდებულებაც მიიღეს, სსრკ-ს მუსლიმი მოსახლეობა ვერმახტს 

განმანთავისუფლებელ ძალად აღიქვამდა. 

   გერმანული არმიის სარდლობა მაქსიმალურად ცდილობა ეთანამშრომლა 

ისლამურ სამყაროსთან ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, ყირიმში, ჩრდილოეთ 

აფრიკაში, რათა მუსლიმების ლეგიონები შეექმნა. წმინდა ყურანის შეცვლილი და 
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პოლიტიზებული ტექსტები საკმაოდ წარმატებით გავრცელდა ისლამურ სამყაროში, 

სადაც საუბარი იყო ჯიჰადზე, რომელიც უშუალოდ მიემართებოდათ ებრაელებსა და 

ბოლშევიკებს. 

          ვაფენის მთის დივიზია შედგებოდა 20000 მეომრისგან და ისინი ბოსნიაში 

ებრძოდნენ კომუნისტებს. ამ დივიზიამ იბრძლა ბალკანეთის სხვა რეგიონებშიც. 

ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე არსებული სინაგოგები დაანგრიეს (ამის გაკეთებას 

სწორედ ებრაელებს აიძულებდნენ), შემდეგ კი ბალკანეთის ებრაელობა გადაიყვანეს 

საკონცენტრაციო ბანაკებში. ამ დივიზიის ბოლო წევრები 1945 წლის მაისში 

დანედბდნენ ბრიტანელებს, დივიზიის ათი წარმომადგენელი კი სიკვდილით 

დაისაჯა. 

           საკმაოდ მარტივი მისახვედრია, თუ რა მიზანი ამოძრავებდა ჰიტლერს და 

რატომ დაუკავშირდა ისლამურ თემს. მას გერმანელი მეომრების დაღუპვა არ სურდა, 

ამიტომაც აქტიურმა პროპგანდამ შედეგიც გამოიღო, ნაცისტური გერმანიისთვის 

სისხლს ღვრიდნენ არამარტო არაბები, არამედ კავკასიელებიც, რომლებსაც ცრუ 

ილუზიები ჰქონდათ შექმნილი იმის თაობაზე, რომ განმანთავისუფლებელი ძალის 

ნაწილებში ირიცხებოდნენ. შესაძლოა, გააზრებული ჰქონდათ კიდეც, რომ 

ბოლშევიზმი და ნაციზმი დიდად არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ 

რატომღაც სწორედ ნაციზმის მხარეს დადგნენ. 

            1945 წელს ნაცისტურმა გერმანიამ არსებობა შეწყვიტა. 1947 წელს გაერომ 

დაამტკიცა პალესტინის ტერიტორიის გაყოფა ორ - ებრაულ და არაბულ ნაწილებად, 

1948 წლის 14 მაისს კი ისრაელმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. გამქრალი 

ნაცისტური გერმანიის ნაცვლად, დღეს მთელი არაბული სამყარო უპირისპირდება 

ისრაელს, თუმცა უშედეგოდ, იქნება ეს პოლიტიკურ თუ სამხედრო ასპარეზზე. 

ისრაელი კი, თავის მხრივ, არ ერიდება აგრესიული სამხედრო კამპანიების წარმოებას 

პალესიტინის, იორდანიისა და ლიბანის ტერიტორიაზე. 
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შუა  აზიის  ქვეყნები - „ეროვნულ  მოძრაობათა  პერიოდში“ 

მედეა გვინჩიძე, ნიკოლოზ  სარაჯიშვილი 

მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის მოკავშირე 

რესპუბლიკებში ეროვნული მოძრაობების გამოღვიძება შეინიშნება. საუკუნის 

მიწურულის დაგვირგვინების ნიშნად, 1990-იანი წლების დასაწყისშივე საბჭოთა 

რესპუბლიკებში ერთი-მეორის მიყოლებით იმარჯვებენ არაკომუნისტური პარტიები. 

აღნიშნულ პერიოდს პირობითად შეიძლება „ეროვნულ მოძრაობათა“ ხანა ვუწოდოთ. 

ბალტიისპირეთის, ამიერკავკასიისა და ევროპის საბჭოთა ქვეყნებისაგან 

განსხვავებით, შუა აზიის საბჭოთა რესპუბლიკებში სულ სხვა მოვლენები 

მიმდინარეობდა, რაც თავისთავად საბჭოთა კავშირის რღვევის პროცესის 

გააქტიურებას იწვევდა. 

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ შუა აზიის ქვეყნები – უზბეკეთი, ყაზახეთი, 

ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და თურქმენეთი საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლომდე მის 

შემადგენლობაში რჩებოდნენ და მათი დამოუკიდებლობა სწორედ სსრკ-ის დაშლით 

გამოწვეული მოვლენა იყო. 

ეთნიკური პრობლემები მხოლოდ საქართველოს სსრ-თვის დამახასიათებელი 

მოვლენა არ იყო და ის თითქმის ყველა საბჭოთა რესპუბლიკის (თვით რუსეთის) 

პრობლემას წარმოადგენდა. 1988-1991 წლებში, თხუთმეტივე რესპუბლიკაში, 

ეთნიკურ ნიადაგზე წამოწყებული დაახლოებით 150-მდე კონფლიქტი დაფიქსირდა, 

რომელთგან 20 შემთხვევა ადამიანური მსხვერპლით დასრულდა. 

 გამონაკლისს არც ცენტრალური აზიის რესპუბლიკები წარმოადგენდა, სადაც 

ეთნიკური აფეთქებები 1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან იწყება. 

„გლასტნოსტისა“ და გორბაჩოვისლიბერალიზაციის ფონზე, უკვე ზედაპირზე 

ამოტივტივდა აქამდე არსებული ის პრობლემები, რომლებიცკარგად იფუთებოდა და 

იმალებოდა ოფიციალურისაბჭოთა სტრუქტურების მიერ. 

1985 წლის იანვარში ქალაქ დუშანბეში (ტაჯიკეთის სსრ) ტაჯიკებსა და 

„არაადგილობრივ მოსახლეობას“ შორის გაჩაღდა დაპირისპირება, რომელიც რუსების 

მასობრივ დევნაში გადაიზარდა. 
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მომდევნო  წელს მღელვარებებიყაზახეთის სსრ-ს მოედო. დეკემბერში, ქ. 

ალმა-ატაში მასობრივი დემონსტრაცია გაიმართა. მონაწილეები აპროტესტებდნენ ცკ 

პირველი მდივნის, დ. ა. კუნაევის ნაცვლად ეროვნებით რუსის, გ. ვ. კოლბინის 

დანიშვნას – „ყაზახ ხალხს ყაზახი ლიდერი“, აცხადებდნენ დემონსტრანტები. 

მღელვარებები სხვა ქალაქებსაც მოედო. სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ მილიციამ 

2 000-მდე დემონსტრანტი დააკავა, ორი მოკლა, 235 კი ჰოსპიტალიზირებულ იქნა. 

აღნიშნულ პერიოდში ნაციონალისტური გრძნობების გააქტიურება 

უზბეკეთშიც შეინიშნება, სადაც ჩამოყალიბდა მოძრაობა „ბირლიკი“ 

(ერთიანობა).აქეთნიკურმა დაპირისპირებამყველაზე ასშტაბური სახე მიიღო. მაისის 

ბოლოსა და ივნისის დასაწყისში ფერგანის ველზე უზბეკები და „თურქი-მესხები“ 

ერთმანეთსდაუპირისპირდნენ.აღნიშნულ საკითხს ჩვენ სტატია მივუძღვენით ამავე 

ჟურნალის 2020 წლის თებერვლის ნომერში, თუმცა მოკლედ აქაც ვისაუბრებთ ამ 

მოვლენის შესახებ.  

იყო მოსაზრება, რომ აღნიშნული კონფლიქტი საბჭოთა კავშირის 

სპეცსამსახურების იმ ერთი ნაწილის მიერ იყო ორგანიზებული, რომელიც 

დაინტერესებული იყო ქვეყნის დაშლით. დროთა განმავლობაში ეს მოსაზრება 

დაიხვეწა და დღეს რუსული ოფიციოზი აქტიურად ნერგავს მოსაზრებას, რომ 

ფერგანის ტრაგედიის ინსპირატორი ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, რომელიც 

თავის მხრივ ყველანაირად ცდილობდა, რომ საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო. 

თითქმის ყველა თვითმხილველი აღნიშნავს, რომ იმდროინდელ პერიოდში 

ავტობუსებით აქტიურად ჩამოჰყავდათ სხვა ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდები, 

რომლებიც შემდეგში მონაწილეობდნენ ამ „ბრძოლაში“. უზბეკები სხვა 

ქალაქებიდანაც მოჰყავდათ ფერგანში. თვით ადგილობრივმა უზბეკებმაც არ 

იცოდნენ, თუ ვინ იყვნენ ეს ახალგაზრდები. ამ ყველაფრის თვითმხილველი ჯავიდ 

ალიევი იხსენებს – „შეტაკებებმა მოულოდნელად იფეთქა. სახლების გადაწვა, 

მესხების გალახვა, მოკვლა – კოშმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რამ 

ოდესმე მოხდებოდა. ბევრი მეგობარი თურქი-მესხი მყავდა და არანაირი კონფლიქტი 

ჩვენს შორის არ მომხდარა. მაშინაც კი, როდესაც ქუჩაში სისხლი დაიღვარა, ვერ 

ვიჯერებდი, რომ ეს ცხადში ხდებოდა.“ სხვა ქალაქებიდან მოყვანილი „მეომრები“ 
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მთელი ქალაქის ქუჩებში ნადირობდნენ თურქ-მესხებზე. ამ ამბების შედეგად 

დაიღუპა დაახლოებით 100 ადამიანი, აქედან 36 უზბეკი, დაშავდა 1500-მდე. 

განადგურდა 275 ავტომობილი, 766 საცხოვრებელი სახლი, 27 სახელმწიფო ობიექტი. 

მსხვერპლს ვერც მილიცია გადაურჩა, ათეულობით პოლიციელი დაშავდა, ერთი კი 

გარდაიცვალა.  

4 და 5 ივნისს მილიციის ნაწილებმა ფერგანი დატოვეს. ქალაქი განუკითხაობამ 

მოიცვა. შეიარაღებული უზბეკები მთელი ღამის განმავლობაში დასდევდნენ და 

ნადირობდნენ თურქ-მესხებზე. მათი გამოვლენა კი პირადი დამოკიდებულებით 

ხდებოდა, მაგალითად, თუ ადამიანს საეჭვო აქცენტი ექნებოდა, ის „თურქ-მესხად“ 

აღიქმებოდა და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. მთელი ქალაქი ცეცხლის ალში იყო 

გახვეული და ყვირილის ხმები ისმოდა. სიტუაციის განსამუხტად რეგიონში შინაგანი 

ჯარების ქვედანაყოფები შეიყვანეს. გამოცხადდა კომენდანტის საათი. 

შეიარაღებული ჯარისკაცები „თურქი-მესხების“ ოჯახებს იცავდნენ. თუმცა „თვით 

შინაგანი ჯარები დიდი ხნის განმავლობაში ვერ აწყნარებდნენ ამბოხებულებს. 

საბოლოოდ გადაწყდა ფერგანის რაიონიდან თურქი მესხების ევაკუირება რუსეთის 

სხვადასხვა რეგიონებში.“ თურქი მესხები უკრაინის, თურქეთისა და აშშ-ის 

ტერიტორიაზეც კი გადასახლდნენ. 

1990 წლის 20 ივნისს, დემოკრატიული ჯგუფის ინიციატივით მიიღეს 

უზბეკეთის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, თუმცა, მიუხედავად ამისა, უზბეკეთი 

კვლავ სსრ-ად რჩებოდა. 1991 წლის აგვისტოს პუტჩის შემდეგ უზბეკეთის სსრ 

პრეზიდენტი კამიროვი, კატეგორიული წინააღმდეგობის მიუხედავად, იძულებული 

გახდა, გამოეცხადებინა უზბეკეთის დამოუკიდებლობა. იმავე წლის 30 სექტემბერს 

უზბეკეთის სსრ უზბეკეთის რესპუბლიკად გამოცხადდა. 

თურქი-მესხები ივნისის ბოლოს ყაზახეთის სსრ-ს გურიევსკის რეგიონში 

დაწყებულ კონფლიქტში იყვნენ გარეული. ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილო 

იმით, რომ კავკასიელებმა სავაჭრო საქმეში დიდ წარმატებებს მიაღწიეს, მათ ქუჩებში 

დასდევდნენ და უსწორდებოდნენ, წვავდნენ მანქანებს, მაღაზიებს, მილიციის 

შენობებს. შედეგად დაიღუპა 5-10 ადამიანი, დაშავდა 100-დან 200 ადამიანამდე. 

აღნიშნული პროცესი 1990 წელსაც გაგრძელდა. 
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თებერვალი ქ. დუშანბეში (ტაჯიკეთის სსრ) მასობრივი არეულობებით 

აღინიშნა. გამოსვლებიდაიწყო სომხების წინააღმდეგ, რომლებიც მასობრივად 

დეპორტირდნენ აზერბაიჯანიდან. საბოლოოდ, ეს დაპირისპირება 1992-1997 წლების 

სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, რომლის განმავლობაშიც 60 ათას ადამიანამდე 

დაიღუპა. 

ივნისის თვეში ყირგიზეთში  ოშის ხოცვა-ჟლეტვაპროვოცირებული იყო 

უზბეკებისა და ყირგიზების  დაპირისპირებით. უზბეკური უმრავლესობა 

ადმინისტრაციულ და კულტურულ ავტონომიას ითხოვდა. დაზარალებულთა 

ზუსტი რიცხვი უცნობია, თუმცა საინფორმაციო უწყებები ათასობით 

გარდაცვლილზე საუბრობდნენ.  

თურქმენეთის სსრ-თვის მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო 1990 წლის 

ოქტომბერში პრეზიდენტის პოსტის შემოღება. მომდევნო წლის 26 ოქტომბერს 

გაიმართა რეფერენდუმი, სადაც დაისვა ქვეყნის დამოუკიდებლობის საკითხი. 94%-

მა ამ საკითხს დადებითად უპასუხა, მომდევნო დღეს თურქმენეთი დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკა გახდა. 

 

 

 

საბერძნეთ-თურქეთის ურთიერთობები და „ლურჯი სამშობლო“-ს დოქტრინა 

მარიამ ხაბულიანი 

 
            საბერძნეთსა და თურქეთს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობა 

სიახლეს არ წარმოადგენს, თუმცა ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის განსაკუთრებით 

გამწვავდა 2020 წლის მეორე ნახევარში, როდესაც თურქეთი დადგა ევროკავშირის 

მხრიდან სანქციების დაწესების საფრთხის წინაშე. არსებული რთული 

მდგომარეობის გასარკვევად აუცილებელია თვალი გადავავლოთ გასულ საუკუნეში 

მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია დღევანდელ 

ვითარებასთან.  
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            პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ოსმალეთის იმპერია დაიშალა, 

იმპერიის არაბული ტერიტორიები სამანდატო ზონებად გაიყვეს გამარჯვებულმა 

ინგლისმა და საფრანგეთმა. 1919 წელს მუსტაფა ქემალის მიერ დაწყებული 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის შედეგად ანატოლიის დასავლეთიდან 

განიდევნა ბერძნული არმია, რომელსაც ქალაქი იზმირი ეკავა. შედეგად 1922 წელს 

ლოზანის კონფერენციის დაწყებისთვის თურქული არმია აკონტროლებდა მთელ 

ანატოლიას. 1923 წლის ლოზანის კონფერენციის შედეგად ოფიციალური საზღვარი 

დადგინდა თურქეთსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის,1 თურქეთმა უარი 

თქვა დოდეკანეზის არქიპელაგზე (იტალიას გადაეცა), სირიასა და ერაყზე, 

ეგვიპტესა და სუდანზე (ყოფილი ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიები). ლოზანის 

კონფერენციის შედეგადაც 1923 წლის 29 ოქტომბერს შეიქმნა თურქეთის 

რესპუბლიკა.  

   

            მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის ტერიტორიული წყლები მოიცავს ოთხ 

ზღვას: შავ, მარმარილოს, ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვებს, მას არ გააჩნია 

ჰეგემონია ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვებზე, რადგან თურქეთი შემოსაზღვრულია 

პატარ-პატარა კუნძულებითა და კლდეებით, რომელიც საბერძნეთს ეკუთვნის და 

ზღუდავს თურქეთის მიერ ზღვაში არსებული ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას. 
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            ტერიტორიული დავა დაიწყო ჯერ კიდევ 1947 წელს, როდესაც მეორე 

მსოფლიო ომში დამარცხებულმა იტალიამ დოდეკანეზის არქიპელაგი: 15 დიდი და 

93 პატარა კუნძული საბერძნეთს გადასცა. ეს ფაქტი გააპროტესტა თურქეთის 

რესპუბლიკამ, რომლის წარმომადგენლებმაც განაცხადეს, რომ თურქეთს ისეთივე 

უფლება ჰქონდა არქიპელაგზე როგორიც საბერძნეთს. აქვე აუცილებელია 

აღვნიშნოთ, რომ არქიპელაგის უდიდეს კუნძულებს როდოსი და კოსი ოსმალეთის 

იმპერიამ 1522 წელს დაიპრო და 1923 წლის ლოზანის კონფერენციამდე ოსმალეთის 

ტერიტორიად განიხილებოდა. 

            თურქეთსა და საბერძნეთს შორის ტერიტორიული დავა დღემდე 

მიმდინარეობს კუნძულ კვიპროსთან დაკავშირებით. 1878-1960 წლებში კ. კვიპროსში 

ბრიტანული მმართველობა იყო. 1914 წლიდან კუნძული ბრიტანეთის გვირგვინის 

კოლონიას წარმოადგენდა, თუმცა იქ ვითარდებოდა თვითმმართველობა. იმ 

პერიოდშიც არსებობდა სუსტად გამოხატული თემთაშორისი დაპირისპირება 

ბერძნებსა (1960 წლისათვის მოსახლეობის 80 პროცენტი) და თურქებს (18 პროცენტი) 

შორის. 1950-იან წლებში ბერძნული პარტიზანული ორგანიზაციები ძირითადად 

ებრძოდნენ ბრიტანულ ადმინისტრაციას, ხანდახან, ტერორისტული მეთოდებითაც. 

 

           მიუხედავად შიდა კონფლიქტებისა, ქვეყანამ შედარებით მცირე სისხლით 

მოიპოვა დამოუკიდებლობა, რომლის ოფიციალურ გარანტებად გამოდიოდნენ 

დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი და თურქეთი. 1959 წლის 19 თებერვლის 
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შეთანხმებით თითოეულს ამ სამი სახელმწიფოდან უფლება ჰქონდა 

დამოუკიდებლად მიეღო ზომები, რათა დაეცვა ამავე შეთანხმებით დადგენილი 

პირობები, რომელთა შორის მთავარი იყო კვიპროსის დამოუკიდებლობის 

შენარჩუნება. 1960 წელს კვიპროსი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა გახდა, რომლის 

კონსტიტუციით პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო ბერძენი, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტი – 

თურქი. კვიპროსელ ბერძნებს შორის იყვნენ მთელი კუნძულის საბერძნეთთან 

შეერთების (ენოსისის) აქტიური მომხრეებიც. ამ მოტივით, 1974 წლის ივლისში 

ამბოხებულმა კვიპროსის ეროვნულმა გვარდიამ იმ დროს საბერძნეთის მმართველ 

სამხედრო ხუნტასთანნ (ე.წ. “შავი პოლკოვნიკები”) შეთანხმებით გადააყენა 

კვიპროსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, არქიეპისკოპოსი მაკარიოსი და მთელი 

კუნძულის საბერძნეთის შემადგენლობაში შეყვანა გამოაცხადა. ეს იყო 

ნაციონალისტური ავანტიურა, მცდარი და თვით ბერძნებისათვის დიდად საზიანო 

ნაბიჯი. 

 

             გადატრიალებამ მოახდინა თურქეთის ინტერვენციის პროვოცირება. 

თურქეთის არმიამ იმავე 1974 წელს სასწრაფოდ დაიკავა კუნძულის ჩრდილოეთი 

ნაწილი, საერთო ფართობის 36,2 პროცენტი და დადგა იმ ე. წ. ”მწვანე ხაზზე”, 

რომელიც ჯერ კიდევ ბრიტანელმა ოფიცრებმა გაავლეს თურქებისა და ბერძნების 

დასაშორიშორებლად. თურქულ ინტერვენციას მოჰყვა მოსახლეობის იძულებითი 
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გაცვლა: ჩრდილოეთ ნაწილში მცხოვრები 180-200 ათასი ბერძენი გაიქცა სამხრეთ 

ნაწილში, ხოლო სამხრეთით მცხოვრები 45-60 ათასი თურქი – თურქეთის არმიის 

მიერ ოკუპირებული კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში. თითქმის ნახევარი საუკუნეა, 

რაც კუნძული გაყოფილია, მათ შორის დედაქალაქი, რომელსაც ბერძნულად 

ოფიციალურად ეწოდება ლეფკოსია, ხოლო თურქულად – ლეფკოშა (ნიკოსია 

ევროპული სახელია). 

               კუნძულის თურქული თემის ხელმძღვანელობამ 1983 წელს გამოაცხადა 

«ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის” შექმნა, რომელსაც მხოლოდ 

ანკარა ცნობს. გაერომ ამ «რესპუბლიკას” საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციები 

დაუწესა. ჩრდილოეთ კვიპროსზე მრავლადაა ტურისტულად საინტერესო ძეგლები, 

იქ მდებარეობს ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და სამხრეთზე 

უკეთესი კლიმატური პირობებია, თუმცა ის მაინც კუნძულის ჩამორჩენილ ნაწილად 

რჩება. ამის საპირისპიროდ, კუნძულის სამხრეთი, მთაგორიანი ნაწილი ბევრად 

უფრო სწრაფად განვითარდა.  

           აღსანიშნავია, რომ ლტოლვილი ბერძნული მოსახლეობა ძირითადად 

სამხრეთის ქალაქებში დასახლდა. ამის გამო ქალაქი ლარნაკა კუნძულის სიდიდით 

მეორე ქალაქი გახდა, მაშინ როცა  ოკუპაციამდე ხალხმრავლობით მეორე ქალაქი იყო 

ფამაგუსტა, ამჟამად თურქების კონტროლქვეშ მყოფი. სამხრეთ კვიპროსში 

მოსახლეობის 80 პროცენტი ახლა ქალაქად ცხოვრობს. კუნძულის ამ ნაწილის 

ეკონომიკური განვითარება დაჩქარდა მას შემდეგ, რაც ის 2004 წელს ევროპულ 

კავშირში მიიღეს. მისი კეთილდღეობის წყაროა უცხოური ტურიზმი და პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები. ის ოფშორული ზონა გახდა. მრავალი, არცთუ ლეგალური 

გზით გამდიდრებული, რუსი ბიზნესმენი დასახლდა კვიპროსში. ლარნაკაში, 

პათოსში მთელი უბნებია, სადაც მხოლოდ რუსულად ლაპარაკობენ, გამოდის 

რუსული გაზეთები და მუშაობს რუსული რადიოარხი. სამხრეთ კვიპროსიდან 

ლტოლვილი თურქები ჩრდილოეთ ნაწილის ბერძნულ ნასოფლარებში ჩასახლდნენ.7 

              ჩრდილოეთ კვიპროსის ხელისუფლებამ გაატარა შეგნებული 

დემოგრაფიული პოლიტიკა, როდესაც მიიღო და განასახლა საკუთრივ თურქეთის 

100 ათასზე მეტი მოქალაქე. შედეგად კუნძულზე ეთნიკური თურქების რიცხოვნობა 
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თითქმის სამჯერ გაიზარდა. ასეთმა პოლიტიკამ კიდევ უფრო გაამრუდა ვითარების 

გამოსწორების გზა. თურქეთის პრესაში გამოჩნდა ცნობები, რომ ჩრდილოეთ 

კვიპროსის ადგილობრივი თურქები უარყოფითად არიან განწყობილი ანატოლიიდან 

ჩამოსახლებულთა მიმართ და ამჯობინებენ სამხრეთ კვიპროსელ ბერძნებთან 

თანაცხოვრებას ერთ სახელმწიფოში. 

 

           2004 წლის აპრილში გაეროს ეგიდით ჩატარდა რეფერენდუმი კვიპროსის 

გაერთიანების შესახებ. გაერთიანებას მხარი დაუჭირა კვიპროსელი თურქების 

უმრავლესობამ, რომელთაც იტაცებდა ევროკავშირში შესვლის პერსპექტივა. 

კვიპროსელი ბერძნების უმეტესობამ კი გაერთიანებისათვის შეთავაზებული 

პირობები უსამართლოდ მიიჩნია, რადგან თურქეთის არმიის ნაწილს მაინც ეძლეოდა 

კვიპროსზე დარჩების უფლება. ამ პირობებით ადგილზე უნდა დარჩენილიყვნენ 

ანატოლიიდან ჩამოსახლებული თურქებიც. ამიტომაც ბერძნულენოვანი 

კვიპროსელების უმრავლესობამ უარყოფითი პასუხი გასცა რეფერენდუმის კითხვას 

“მხარს უჭერთ თუ არა კვიპროსის გაერთიანებას? იმავე წლის მაისში ევროკავშირის 
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წევრად მიღებული კვიპროსის რესპუბლიკა მხოლოდ კუნძულის სამხრეთ ნაწილს 

წარმოადგენს. ჩრდილოეთი ნაწილი კვლავაც რჩება არაღიარებულ  სახელმწიფოდ, 

რომელსაც ცნობს მხოლოდ თურქეთი. კვიპროსის რესპუბლიკაში ჯერაც მოქმედებს 

1960 წლის კონსტიტუცია, რომლის მუხლები, სადაც ლაპარაკია ბერძნებისა და 

თურქების უფლებებზე, პრაქტიკულად უმოქმედოა. ჩრდილოეთ კვიპროსს 1985 

წლიდან საკუთარი კონსტიტუცია აქვს, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის 

კონსტიტუციის მოდელზეა აგებული. კუნძულის არც ერთი ნაწილის 

კონსტიტუციაში სახელმწიფო რელიგია ნახსენები არაა. 2003 წლიდან გაიხსნა ადრე 

ბლოკირებული გასასვლელი დედაქალაქ ნიკოსიაში (Ledra Palace Ceossing) და 

კვიპროსელ ბერძნებსა და თურქებს საშუალება აქვთ გადავიდნენ ადრე მათთვის 

აკრძალულ ტერიტორიებზე. მაგრამ საბოლოო პოლიტიკური მოწესრიგება ჯერ 

კიდევ შორსაა.  

 

           თურქეთსა და საბერძნეთს შორის ურთიერთობა 1995 წლის 26 დეკემბერს 

კიდევ ერთხელ დაიძაბა. ამ დღეს თურქული დროშის ქვეშ მცუდავი გადამზიდი 

„ფიგერ აქათი“ ეგეოსის ზღვაში ორ პატარა კლდოვან კუნძულად ცნობილი 

ქარდაქიდან ერთ-ერთს შეეჯახა. აქვე, აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ეს პატარა ორი 

კუნძული ეგეოსის ზღვაში 4,4 მილით არის დაშორებული ქალაქი ბოდრუმიდან და 

თურქული და ბერძნული ტერიტორიული წყლების გასაყარზე მდებარეობს. 
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როდესაც გემის დასახმარებლად ბერძნული ბუქსირი მივიდა თურქული გემის 

კაპიტანმა განაცხადა, რომ ის თავის ტერიტორიულ წყლებში იმყოფებოდა. სწორედ 

ამ დროს დაისვა კითხვა თუ ვის ეკუთვნოდა ეს ორი პატარა კლდოვანი კუნძული. 

საბოლოოდ გემი თურქეთის სანაპიროზე გაიყვანეს და სიტუაცია დასტაბილურდა. 

თუმცა, 1996 წლის 25 იანვარს ადგილობრივი მცხოვრებლები ბერძნული თემიდან და 

მოძღვარი შედარებით დიდ კლდოვან კუნძულ ქარდაქზე ავიდნენ და ბერძნული 

დროშა ჩაარჭეს. ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა თურქულ პრესაში. მალევე 

გაზეთ „ჰურიეთის“ რეპორტიორები მივიდნენ ამ კუნძულზე და ბერძნული დროშა 

თურქულით შეცვალეს. ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა 27 იანვარს, როდესაც იგივე 

კუნძული ბერძულმა სამხედროებმა დაიკავეს. ეგეოსის ზღვაში ორ ქვეყანას შორის 

სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ ერთმანეთის გასწვრივ საბრძოლო გემები იქნა 

განლაგებული და ცაში ორივე ქვეყნის საბრძოლო თვითმფრინავები დაფრინავდნენ. 

         30 იანვრის ღამეს თურქეთის მხარემ ბუქსირით კბილებამდე შეიარაღებული 12 

ჯარისკაცი ქარდაქის მომცრო კუნძულზე გადასხა, რითაც კუნძულზე ძალთა 

ბალანსი დამყარდა. არც თურქეთი და არც საბერძნეთი უკან დახევას არ აპირებდა. 

თურქეთისთვის თითოეული კუნძულის დაცვას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. 

დანებება ნიშნავდა, იმას, რომ ეგეოსის ზღვაში არსებულ სხვა კუნძულებსაც 

ბერძნებისთვის დათმობა და ეგეოსის ზღვის ბერძნულ ტბად გადაქცევა ელოდა. იყო 

საშიშროება ბერძნული მხარის მიერ ჩრდილოეთ კვიპროსის სამხედრო გზით ხელში 

ჩაგდებისა. თუ რომელიმე მხარე ცეცხლს გახსნიდა ეგეოსის ზღვაში ომი დაიწყებოდა 

ეს კი ნიშნავდა ომს ორ ნატოს წევრ ქვეყანას შორის. საბოლოოდ სიტუაციის 

განმუხტვის მიზნით მოლაპარაკებებში აშშ ჩაერთო, რის შედეგადაც ორივე 

კუნძულის დემილიტარიზაცია მოხდა. 

           მართალია, ორ ქვეყანას ერთმანეთისთვის ცეცხლი არ გაუხსნია, თუმცა 

კუნძულის განიარაღების დროს ბერძნული მხარის ფრეგატმა მანევრირებისას საჭე 

ვერ დაიმორჩილა და ზღვაში ჩავარდა, რის შედეგადაც სამი ოფიცერი დაიღუპა.  

          როგორც ვხედავთ, გასული საუკუნე სავსეა კრიზისული სიტუაციებით, თუმცა 

21-ე საუკუნეში ვითარება განსაკუთრებით მწვავდება უკვე აღმოსავლეთ 
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ხმელთაშუაზღვისპირეთში ბუნებრივი აირის აღმოჩენის შემდეგ. აქ აუცილებელია 

აღვნიშნოთ, რომ ეგვიპტემ (2003 წ), კვიპროსის რესპუბლიკამ (2004 წ), ლიბანმა (2007 

წ) და ისრაელმა (2009 წ) ხმელთაშუა ზღვაში შექმნეს განსაკუთრებული ეკონომიკური 

ზონები, რომლის თანახმადაც განსაზღვრული ზღვის სივრცე ეკუთვნის კონკრეტულ 

სახელმწიფოს და აქვს უფლება ისარგებლოს ზღვაში არსებული ცოცხალი და 

არაცოცხალი ბუნებრივი რესურსებით.  

             აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში ჩატარებული კვლევების შედეგად 

აღმოჩენილ იქნა რამდენიმე ბუნებრივი საბადო: ისრაელის განსაკუთრებულ 

ეკონომიკურ ზონაში ბუნებრივი აირის საბადო „ლევიათანი“ - 2010წ. 539 მლრდ მ3 და 

„თამარი“ - 2013წ. 238 მლრდ მ3; კვიპროსის რესპუბლიკის განსაკუთრებულ 

ეკონომიკურ ზონაში საბადო „აფროდიტე“ - 2011წ. 127.4 მლრდ მ3 და ეგვიპტის 

განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში ბუნებრივი აირის საბადო „ზორჰი“ - 2015წ. 850 

მლრდ მ3.  

             ამ აღმოჩენების შედეგად საფუძველი ჩაეყარა ახალი ბუნებრივი აირის 

მილსადენის შექმნის საკითხს, რომელიც Eastern Mediterranean Pipeline, შემოკლებით 

EastMed Pipeline-ის სახელით უნდა განხორციელებულიყო. განიხილებოდა 

სხვადასხვა მარშრუტი, რომლითაც აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის 

ბუნებრივი აირი ევროკავშირის ქვეყნებისთვის იქნებოდა მისაწვდომი, ასევე 

განიხილებოდა რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირება. 15 

            პირველი შესაძლო მარშრუტის მიხედვით უნდა აშენებულიყო ორი 

პარალელური გაზსადენი, რომელსაც უნდა გაეარა თურქეთის ტერიტორიაზე, აქედან 

ერთი თურქეთის მოსახლეობისთვის იქნებოდა განკუთვნილი ხოლო მეორე - 

ევროკავშირში გადასატანად და ის შეუერთდებოდა სამხრეთის გაზის დერეფნის 

გაზსადენსის ერთ-ერთ მნიშვნლოვან ნაწილს - TANAP-ს. ეს მარშრუტი, რა თქმა უნდა, 

თურქეთის ინტერესებში შედიოდა, რომელსაც სურს გახდეს ბუნებრივი აირის „ჰაბი“ 

აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. თუმცა, თურქეთთან საბერძნეთის, კვიპროსის 

რესპუბლიკის, ისრაელისა და ეგვიპტეს შორის დაძაბული ურთიერთობიდან 

გამომდინარე ამ მარშრუტის განხილვა შეწყვიტეს.  
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               მეორე ვარიანტის მიხედვით, ოთხივე ბუნებრივი აირის საბადოდან 

მიღებული გაზი უნდა შეესყიდა ეგვიპტეს, სადაც ორ თხევადი აირის სადგურზე: 

იდკუსა და დამიეტტაში ბუნებრივ აირს თხევად აირად გადააქცევდნენ და გემებით 

ერთი მხრივ ევროკავშირში მეორე მხრივ კი სუეცის არხით აზიაში გაიტანდნენ. ამ 

იდეის განხორციელებით ახლო აღმოსავლეთში გაიზრდებოდა ეგვიპტის 

გეოპოლიტიკური როლი, როგორც სატრანზიტო ქვეყნისა, აღარ განიცდიდა 

ბუნებრივი აირის დანაკლისს და ის გახდებოდა პირველი არაბული ქვეყანა, 

რომელიც მოიხმარდა ებრაულ გაზს. 

            მესამე ვარიანტის მიხედვით, ბუნებრივი აირის საბადოებიდან მიღებული 

გაზი მილსადენებით უნდა გადატანილიყო ჯერ კუნძულ კვიპროსზე, შემდეგ 

კუნძულ კრეტაზე და საბერძნეთის გავლით იტალიასა და სხვა ევროკავშირის 

ქვეყნებში. თუმცა, ამ პროექტის განხორციელებას რამდენიმე წინაღობა გააჩნდა: 

გაზსადენს მოუწევდა წყლის ქვეშ დაახლოებით 1200 კმ-ის გავლა, აქვე უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ხმელთაშუაზღვა ზოგიერთ ადგილებში 3000მ სიღრმეს აღწევს, 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში კი მისი გამოსწორება სპეციალისტებს 

გაუჭირდებოდათ, გაზსადენს ასევე მოუწევდა სეისმურად აქტიური ზონის გავლა, 

რაც გაზრდიდა მისი დაზიანების რისკს, ასევე, დაახლოებით 1900 კმ სიგრძის 

გაზსადენის აშენება, რომლის 1200კმ წყლის ქვეშ იქნებოდა საკმაოდ დიდ თანხებთან 

არის დაკავშირებული, რისი შესაძლებლობაც დღეს ევროკავშირს არ გააჩნია და თუ 

გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ გაზსადენის აშენების შემთხვევაში ის 

შეამცირებდა ევროკავშირის რუსეთზე დამოკიდებულებას მხოლოდ 7%-ით 

გაზსადენის აშენება გაურკვეველი გადით იქნა გადადებული. 

           ამავდროულად, ბოლო რამდენიმე წელია აღმოსავლეთ 

ხმელთაშუაზღვისპირეთით განსაკუთრებით არის დაინტერესებული თურქეთის 

რესპუბლიკა, რომელსაც სურს თავადაც ისარგებლოს ხმელთაშუაზღვის ბუნებრივი 

რესურსებით და წინ აღუდგეს რეგიონში საბერძნეთის ჰეგემონიას. ბოლო წლების 

განმავლობაში თურქეთში განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა „ლურჯი 

სამშობლოს“ დოქტრინამ, რომელიც დაწერა ადმირალმა ჯემ გურდენიზმა ჯერ კიდევ 

2006 წელს. სანამ უშუალოდ დოქტრინაზე გადავიდოდეთ აუცილებელია ორიოდე 
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სიტყვით მის ავტორზეც ვისაუბროთ. ის დაიბადა 1958 წელს, დაამთავრა 1979წ. 

სტამბოლის საზღვაო სამხედრო  სკოლა, საერთაშორისო ურთიერთობები და მიიღო 

უმცროსი ლეიტენანტის წოდება. 1983-1985წწ-ში დაასრულა USA Naval Postgraduate 

school - მაგისტრატურა. და 1989წ-ს მიიღო ოფიცრის წოდება. 1991წ. ბრიუსელში 

Université Libre Bruxelles-ში დაასრულა საერთაშორისო პოლიტიკის მიმართულებით 

მაგისტრატურა. 2004წ.-ს მიიღო კომოდორის წოდება. 2008წ-ს მიიღო უფროსი 

ადმირალის წოდება. ხოლო 2011წ.-ს მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 

აღიძრა, ის დააპატიმრეს და 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. 2015წ.-ს 

მის წინააღმდეგ გამოყენებული ყალბი მტკიცებულებების გამო უდანაშაულოდ სცნეს 

და ციხიდან გაათავისუფლეს. 2015წ-დან დღემდე: ქოჩის სახელობის უნივერსიტეტში 

ზღვაოსნობის ფორუმის დამაარსებელი და დირექტორია, ფლობს ინგლისურ და 

ფრანგულ ენებს. 

             ჯემ გურდენიზი თავის წიგნში „ლურჯი სამშობლო“ აღნიშნავს, რომ თუ 

ქვეყანა შეძლებს მოიპოვოს ჰეგემონია ზღვაზე ის შეძლებს გლობალური ჰეგემონიის 

მოპოვებას. ის ოსმალეთის იმპერიასა და მის თურქეთს საზღვაო ცივილიზაციად 

მიიჩნევს. ავტორი ხაზს უსვამს, რომ საზღვაო ცივილიზაციის მქონე ქვეყნისთვის 

საზღვაო ფლოტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, კერძოდ სწორედ ფლოტზე 

არის დამოკიდებული სახელმწიფოს გადარჩენა და უწყვეტობა. საზღვაო ფლოტს 

უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა საფრთხის შემთხვევაში მოახდინოს მისი კონტროლი, 

შეკავება და საჭიროების შემთხვევაში განადგურება. გურდენიზი ანატოლიასა და 

ზღვას ვაშლის ორ ნახევარს ადარებს: როგორც ერთი მთლიანი ვაშლი ვერ იქნება მისი 

ნახევრების გარეშე ასევე ანატოლია და ზღვა არის ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილი. 

აუცილებელია საზოგადოებრივი აზრის ამაღლება. საგარეო პოლიტიკის მთავარი 

მიმართულება უნდა იყოს თურქეთის გარშემო არსებული ზღვები, სრუტეები და 

კვიპროსი. მისი აზრით, აუცილებელია მონტრეს კონვენციის დაცვა: შავი ზღვისპირა 

ქვეყნების გარდა შავ ზღვაში სხვა ქვეყნების ფლოტი მუდმივად არ უნდა 

იმყოფებოდეს. ასევე, უნდა გადაიდგას ნაბიჯები თურქეთის მხრიდან 1982 წელს 

გაეროს მიერ მიღებულ საზღვაო კანონთან დაკავშირებით, რომელზეც თურქეთს 

ხელი არ აქვს მოწერილი. თურქეთს ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონა შავი ზღვის 
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გარდა სხვა ზღვებში არ გააჩნია, შესაბამისაც ამ მხრივ  უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. 

2004 წელს კვიპროსის რესპუბლიკამ ცალმხრივად მოაწერა ხელი ექსკლუზიურ 

ეკონომიკურ ზონას, საპასუხოდ 2011 წლის 12 ივლისს ჩრდილოეთ კვიპროსის 

თურქულმა რესპუბლიკამ მოაწერა ხელი ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონის შექმნა, 

რომელიც მხოლოდ ოფიციალური ნოტით იქნა შემოფარგლული. ის აღნიშნავს: არ 

უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 21-ე საუკუნეში აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი 

მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით და თუ თურქეთი ანტალიის ყურეში იქნება 

მომწყვდეული ის უხეშად რომ ვთქვათ დაკარგავს 100 000 მ2 ზღვის ფართობს. და 

მანამ სანამ არ დადგინდება ეგეოსის ზღვაში არსებული 152 კუნძულისა და 

კლდოვანი წარმონაქმნის საკითხი და საზღვარი არ დადგინდება თურქეთსა და 

საბერძნეთს შორის არსებული ტერიტორიული საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი. 

საზღვაო პოლიტიკის მთავარი დევიზი უნდა იყოს: „ღია ზღვებისკენ ლურჯი 

სამშობლოს გავლით!“ რაც შეეხება მომავალ თაობებს, მათ ათათურქის მსგავსად 

უნდა იფიქრონ: „არმიებო, თქვენი პირველი მიზანი არის ხმელთაშუა ზღვა“. 

              „ლურჯი სამშობლოს“ დოქტრინამ საერთაშორისო მედიის ყურადღება კიდევ 

ერთხელ 2019 წლის 27 თებერვალს მიიქცია, როდესაც შავ, მარმარილოს, ეგეოსისა და 

ხმელთაშუა ზღვებში ერთდროულად დაიწყო 1 კვირიანი სამხედრო სწავლება. 

აღსანიშნავია, რომ სწავლების სახელწოდება იყო „ლურჯი სამშობლო 2019“, 

რომელშიც მონაწილეობა სხვადასხვა სიდიდის 103-მა გემის გარდა სხვადასხვა 

სიდიდის საფრენმა ზომალდებმაც მიიღო, ეს სწავლება იმითიც იყო მნიშვნელოვანი, 

რომ ის რესპუბლიკის ისტორიაში უდიდესი სამხედრო სწავლება იყო.21 თურქეთის 

ერთ-ერთი მიზანს წარმოადგენდა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, 

განსაკუთრებით კი საბერძნეთისთვის ეჩვენებინა, რომ მას ოთხ ზღვაზე 

ერთდროულად თავისუფლად შეუძლია აწარმოოს სამხედრო სწავლება, რაც მისი 

ძალის ერთგვარ ჩვენებადაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. 

             2019 წ. 27 ნოემბერს თურქეთსა და ლიბიას შორის დაიდო შეთანხმება ორ 

ქვეყანას შორის განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის დადგენასთან 

დაკავშiრებით22, რაც პირდაპირ ემთხვევა საბერძნეთის ექსკლუზიურ ეკონომიკურ 

ზონას. ამ შეთანხმებას მოჰყვა საბერძნეთის მწვავე რეაქცია და საბერძნეთში მყოფი 
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ლიბიის ელჩის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადება და თურქეთსა და საბერძნეთს 

შორის არსებული ისედაც რთული ურთიერთობის კიდევ უფრო გამწვავება. 

ურთიერთობამ დაძაბულობის პიკს 2020 წლის 10 აგვისტოს მიაღწია24, როდესაც 

აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში რამდენჯერმე გამოაცხადა ე.წ. Navtex-ის 

(გაფრთხილება გემებისთვის) ზონები იმ მიზნით, რომ იქ ჩაატარებდა სასარგებლო 

წიაღისეულის (ბუნებრივი აირი) მარაგების კვლევის სამუშაოებს, იმ საზღვაო 

სივრცეში, რომელსაც საბერძნეთი თავისად მიიჩნევს. 

            შედეგად 2020 წლის 10 დეკემბერს ბრიუსელში შეიკრიბნენ ევროკავშირის 

ლიდერების, სადაც ევროკომისიის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს წარმოადგენდა 

თურქეთის აგრესიული ქმედებები აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში და 

განიხილებოდა თურქეთისადმი სანქციების დაწესების საკითხი, რომელსაც წინ 

აღუდგნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ბულგარეთის პრემიერ-

მინისტრი ბოიკო ბორისოვი. საბოლოოდ, ევროკომისიამ სანქციების დაწესება 2021 

წლის მარტამდე გადადო. 

             თუმცა, თუ 2020 წელს განიხილებოდა ევროპის მხრიდან თურქეთისადმი 

სანქციების დაწესება ახალი წელი განსხვავებულად დაიწყო. კერძოდ, 2021 წლის 9 

იანვარს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანსა და ევროკომისიის 

პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს შორის გამართული ვიდეო კონფერენციის 

დროს თურქეთის პრეზიდენტმა  განაცხადა, რომ მას სურს თურქეთ-ევროკავშირის 

ურთიერთობებში ახალი ფურცლის გადაშლა27, რაც იმას ნიშნავს, რომ განახლდება 

უმაღლესი დონის პირთა შეხვედრები და დაძაბული ურთიერთობა შედარებით 

განიმუხტება. 

როგორც ვხედავთ, აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში არსებული 

მდგომარეობა თურქეთსა და საბერძნეთს შორის ჯერ კიდევ დაძაბული რჩება. თუ 

გასული წლის ბოლოს ბერძნული მხარე ევროკომისიის სამიტზე მკვეთრად 

მოითხოვდა თურქეთისთვის სანქციების დაწესებას სულ მცირე ენერგეტიკის 

სფეროში მაინც მის ამ მოთხოვნას წინ ყველაზე მკაცრად გერმანიის კანცლერი 

აღუდგა, რაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაზე 
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მიუთითებს. შესაძლოა, ამ ნაბიჯით ანგელა მერკელმა ერდოღანსა და მის მთავრობას 

დრო მისცა კიდევ ერთხელ გადაეხედათ მათ მიერ გამოთქმული მკვეთრი 

განცხადებებისთვის. ყურადღების მისაქცევია თურქეთის სურვილი გახდეს 

ევროკავშირის წევრი და ახალი წლის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო გაამყაროს 

ურთიერთობები ევროკავშირთან და საბოლოოდ მოაგვაროს მასთან და მის წევრ 

ქვეყნებთან არსებული მიგრანტთა პრობლემა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები. 

ის ფაქტი, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა თავად გამოთქვა მოლაპარაკებათა 

გაღრმავების სურვილი იმას მიანიშნებს, რომ თურქეთს ნამდვილად არ სურს 2020 

წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სამხედრო სფეროში დაწესებული 

სანქციების შემდგომ ახალი სანქციები ევროკავშირისგან ენერგეტიკის სფეროში 

მიიღოს, რისი დაწესების შემთხვევაშიც თურქეთის ეკონომიკა კორონავირუსისგან 

გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისისა და უმუშევართა რაოდენობის გაზრდის 

შემდეგ მარტივად რომ ვთქვათ კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდება. 

სანქციების დაწესება არც ევროკავშირს უნდა აწყობდეს, რომელიც თურქეთის ნომერ 

პირველი სავაჭრო პარტნიორია, სადაც დაახლოებით 6 მილიონი ევროკავშირის 

მოქალაქე თურქი მიგრანტი ცხოვრობს. აქვე, აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ 2023 

წლის ივნისში იგეგმება თურქეთის საპარლამენტო არჩევნები, ამავე წელს თურქეთის 

რესპუბლიკას დაარსებიდან 100 წელი უსრულდება  ხოლო „სამართლიანობისა და 

განვითარების პარტიას“ არ სურს მართვის სადავეების ხელიდან გაშვება. 

შესაბამისად, ის ცდილობს არა მარტო ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზებს 

არამედ მომავალ არჩევნებზე ამომრჩეველთა ხმების მოზიდვას რათა პარლამენტში 

უმრავლესობით კიდევ ერთხელ მოვიდნენ.  
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დიდი  თურანი 

მილენა  იბრაგიმოვა 

 

            ოსმალეთის იმპერია დაარსდა ოღუზი თურქების მიერ ოსმან I-ის 

მეთაურობით ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიაში 1299 წელს. მურად I-ის მიერ 

ბალკანეთში წარმოებული დაპყრობითი ომებისა და მეჰმედ II-ის მიერ 

კონსტანტინოპოლის აღების შედეგად ოსმალეთის სასულთნო იმპერიად 

ჩამოყალიბდა. XVI-XVII საუკუნეებში, მისი ძლიერების მწვერვალზე სულთან 

სულეიმან კანონმდებლის მმართველობისას, ოსმალეთის იმპერია იყო მძლავრი 

მრავალეთნიკური და მრავალენოვანი იმპერია, რომელიც აკონტროლებდა 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთი აზიის, კავკასიის, ჩრდილოეთ 

აფრიკისა და სომალის ნახევარკუნძულის უმეტეს ნაწილს. XVII საუკუნის 

დასაწყისში იმპერია მოიცავდა 32 პროვინციასა და უამრავ ვასალურ 

სახელმწიფოს. ზოგიერთი მათგანი მოგვიანებით იმპერიის შემადგენლობაში 

შევიდა, ხოლო დანარჩენებმა საუკუნეთა მსვლელობისას სხვადასხვა სახის 

ავტონომია მიიღეს. ოსმალეთის იმპერიის ჩამოყალიბებიდან და 

განსაკუთრებით სულთან სულეიმანის მმართველობის დროს მას სერიოზული 

ამბიციები ჰქონდა მსოფიო ბატონობსი და ამისთვის ყველაფერს აკეთებდნენ 

სულთნები. კონსტანტინოპოლის ფლობითა და ხმელთაშუა ზღვისპირა 

ტერიტორიების კონტროლით, ოსმალეთის იმპერია ექვსი საუკუნის 

განმავლობაში იყო დასავლური და აღმოსავლური სამყაროების ურთიერთობის 

ცენტრში. ევროპულ სახელმწიფოებთან ხანგრძლივი სამხედრო 

დაპირისპირებების შედეგად იმპერია მნიშვნელოვნად დასუსტდა და პირველი 

მსოფლიო ომის შედეგად საბოლოოდ დაიშალა. მის ტერიტორიაზე კი 

თურქეთის რესპუბლიკის გარდა წარმოიშვა ბალკანეთისა და ახლო 

აღმოსავლეთის სახელმწიფოთა უმეტესობა, თუმცა ოსმალეთის იმპერიის 

აღზევებისა და მსოფლიო ჰეგემონობის ამბიცია არ ჩამკვდარა თურქეთში, 

სწორედ ამიტომ დღეს სტატიაში მინდა შევეხო „დიდი თურანის“ საკითს, 

რომელიც თანამედროვე პოლიტიკაშ განსაკუთრებით აქტიური გახდა. 1 
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უშუალოდ საკითხზე გადასვამდე, მინდა ვისაუბრო პანთურქიზმის იდეაზე, 

რომელიც წარმოადგენს „დიდი თურანის“ წინაპირობასა და საკვანძო საკითხს. 

პანთურქიზმი (პანთურანიზმი) არის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა 

აზერბაიჯანსა და თურქეთში, რომელიც მიზნად ისახავს თურქულენოვანი 

ხალხის სამხედრო-პოლიტიკურ და კულტურულ კონსოლიდაციას ერთი, 

საერთო სახელმწიფოს, ან კონფედერაციის შიგნით, რომლის ტერიტორია 

პანთურქიზმის იდეების მიმდევართა წარმოდგენით უნდა გადაიშალოს ერთი 

მხრივ ბალკანეთიდან ვიდრე ყირიმამდე და მეორე მხრივ აღმოსავლეთ 

ციმბირიდან ვიდრე დასავლეთ ჩინეთამდე, ანუ ამ პანთურქულმა სახელწიფომ 

უნდა მოიცვას მთელი თურქულენოვანი ხალხები მათი განსახლების 

სივრცეებითურთ. 2 პანთურქიზმის იდეას აქვს საუკუნოვანი ისტორია და 

მჭიდროდაა დაკავშირებული 

ცნებასთან „თურან“, რომელიც 

წარმოიქმნა ირანის ანტიპოდად- 

ქვეყნისა, სადაც ბატონობს 

სპარსული კულტურა. „თურანის“ 

ფართო სივრცე ირანიდან 

ჩრდილოეთით და კავკასიიდან 

საიანის მთებამდე განიხილებოდა, როგორც „თურანის“ ხალხის 

პროსამშობლოდ, რომელთაც მიეკუთვნებოდა ალთაურ ენათა ოჯახის ყველა 

ეთნოსის წარმომადგენელი. ამასთან თურქული სამყარო განიხილებოდა 

„თურანის“ ღერძად. თავდაპირველად „თურანად“ შუასაუკუნოვან ირანულ 

ლიტერატურაში იწოდებოდა  ქვეყანა  ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, 

რომელიც დასახლებულ  იყო  მომთაბარე ირანული  მოდგმის  ტომებით, ამას  

ადასტურებს  შუა  საკუნეების   სპარსი  მწერალი  ფირდოუსიც.  

 

           „დიდი თურანის“ იდეა არც ისე ახალია და იგი, ჯერ კიდევ, XIX საუკუნის 

შუა ხანებში გაჩნდა. აღნიშნულ პერიოდში რუსეთის იმპერიაში მცხოვრებ 

თათრობაში გაიღვიძა ეროვნულმა ცნობიერებამ. მათ აღმოაჩინეს ეთნიკურ-
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რელიგიური სიახლოვე თურქულენოვან ხალხებთან და ამ ფონზე 1839 წელს 

დაარსდა „თურანული საზოგადოება“ (თურქულად: Tûran cemiyeti, 

თათრულად: Turan cämğiäte), რომელსაც ეს სახელი შუა აზიაში მდებარე 

თურანის დაბლობის მიხედვით ეწოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 

გეოგრაფიული სივრცის სახელწოდება ერთ-ერთი ირანული ენიდან უნდა 

შემოსულიყო და დამკვიდრებულიყო თურქულ ენებში. პანთურქიზმის ერთ-

ერთმა იდეოლოგმა, ყირიმელმა თათარმა, ისმაილ გასპარლიმ4 მოკლედ ასე 

ჩამოაყალიბა პანთურქიზმის მოძრაობის დევიზი: „ერთობა ენაში, აზროვნებასა 

და ქმედებაში“ (თათრულად: „Teldä, fikerdä, eştä berlek“ და თურქულად: „Dilde, 

fikirde, işte birlik“) . ოსმალეთის იმპერიის რღვევის პერიოდში, როდესაც 

სახელმწიფო ღრმა შინაგანმა კრიზისმა მოიცვა და დაიწყო პოლიტიკური 

ჯგუფების დაპირისპირება სულთნის ხელისუფლებისადმი, ცხადია მოიშალა 

ერთიანი ოსმალური იმპერია. ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოები, 

რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის პროვინციები იყვნენ ერთმანეთის მიყოლებით 

აცხადებდნენ დამოუკიდებლობას და ამან, რათქმაუნდა, შეუშალა ხელი 

ერთიანი  ოსმალური  იმპერიის შექმნას, რომელიც გადაჭიმული უნდა 

ყოფილიყო ბალკანეთიდან შუა აზიის ჩათვლით. 1908 წელს ოსმალეთის 

იმპერიის ხელისუფლების სათავეში პუტჩის შედეგად მოვიდნენ „ახალგაზრდა 

თურქების“ 5 მოძრაობის ლიდერები, რომლებმაც შეზღუდეს სულთნის 

ძალაუფლება და მართვის სადავეებმა გადაინაცვლა ტრიუმვირატის - ჯემალ-

ფაშას, ენვერ-ფაშასა და ტალაატ-ფაშას - ხელში, რომელებმაც დაამყარეს 

დიქტატურა. ქვეყანაში წამყვან როლს უდავოდ ენვერ-ფაშა ასრულებდა, 

რომელიც იყო თურქეთის მთავარსარდლის, ანუ სულთნის მოადგილე და 

თავდაცვის მინისტრი  ენვერ-ფაშა კარგად ხვდებოდა, რომ „დიდი თურანის“ 

შექმნისთვის აუცილებლად დასჭირდებოდა მოკავშირე და ეს მოკავშირე 

გერმანია აღმოჩნდა. სწორედ ამიტომ პირველ მსოფლიო ომში ენვერ-ფაშამ 

ოსმალეთი გერმანიის მხარეზე ჩააბა. ამ ომის შედეგი, რათქმაუნდა, მძიმე იყო, 

რადგან ოსმალეთი დამარცხებულთა მხარეს აღმოჩნდა და ენვერ-ფაშას 

პანთურქისტულმა მისწრაფებებმა შემდგომი განვითარება ვერ ჰპოვა. ომის 
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დამთავრების შემდგომ ოსმალეთში ორი 

ტენდენცია გამოიკვეთა: პირველი, ეს 

პანთურქისტული პოზიცია იყო, რომლის 

თანახმადაც, "დიდი თურანი“-სათვის ბრძოლა 

უნდა გაგრძელებულიყო. ამის მომხრენი ენვერის 

გარშემო დაირაზმნენ. მეორენი კი თვლიდნენ, 

რომ ოსმალეთის იმპერია საბოლოოდ დაინგრა და, 

ამიტომ იმპერიულ ამბიციებზე უარი უნდა 

ითქვას და ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება უნდა დაიწყოს. ეს 

უკანასკნელი პოზიცია მუსტაფა ქემალ ათათურქის გახლდათ, რომელმაც XX 

საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისიდან ამ იდეების ახლადშექმნილი 

თურქული სახელმწიფოს პოლიტიკურ პრაქტიკაში განხორციელება დაიწყო. 

         1969 წელს ალ-არსლან თურქეშმა6 თურქეთში ახალგაზრდული 

ნაციონალისტური მოძრაობა დააარსა. მოძრაობას თავიდანვე იდეალისტური 

მიზნები  ამოძრავებდა და ის მიზნად ისახავდა პანთურქული სახელმწიფოს, 

თურანის შექმნას, რომელსაც უნდა გაეერთიანებინა თურქეთი, თურქმენეთი, 

აზერბაიჯანი, ირანის აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი. 

თურქეშმა ამ მოძრაობას მითიური მგლის, ასენას პატივსაცემად “Bozkurtlar” -

რუხი მგლები უწოდა (Boz-რუხი, Kurtlar-მგლები). საბჭოთა კავშირის დაშლამ კი 

შექმნა პირობები პანთურქული მოძრაობის აღსადგენად. იმავე წელს ყაზანში 

ჩამოყალიბდა თურქ ხალხთა ასამბლეა. ეს იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა 

პანთურქიზმის ისტორიაში. 
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„რუხი მგლების“ მისალმების ნიშანი 

 

         2003 წლიდან თურქეთის მთავრობას სათავეში ჩაუდგა რეჯეპ ტაიპ 

ერდოღანი, რომელმაც თურქეთი ევროპაში ენერგეტიკული რესურსების 

გადაზიდვების საკვანძო სახელმწიფოდ აქცია და მსოფლიო პოლიტიკაში 

განსაკუთრებული როლი შესძინა. ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთში 

განხორციელებულმა საერთაშორისო პროექტებმა მისი ამბიციები გაზარდეს, 

რასაც ერდოღანის მთავრობა თანდათან ავლენს. როდესაც ვსაუბრობთ „დიდი 

თურანი“-ს პრობლემატიკაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი პროცესი, კერძოდ: 2012 წლის 8 ივნისს ტრაბზონში თურქეთ - 

საქართველო - აზერბაიჯანს შორის, საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, 

გაფორმდა კომუნიკე საერთო ეკონომიკური სივრცის შექმნის და სამხედრო-

პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. ამავე წლის აგვისტოს 

დასაწყისში თურქეთის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა აბდულა გიულიმ 

გააკეთა განცხადება „დიადი თურანი“-ს ერთიანი სივრცის შექმნის შესახებ, 

რომელშიც საწყის ეტაპზე გაერთიანებული იქნებიან: თურქეთი, აზერბაიჯანი, 

ყაზახეთი და ყირგიზეთი. აღსანიშნავია  ისიც, რომ შეიქმნა და დამტკიცდა 

„დიდი თურანი“-ს დროშაც, რომელზეც გამოსახულია 4 ქვეყნის სიმბოლო: მზე - 

ყირგიზეთის, ვარსკვლავი - აზერბაიჯანის, ნახევარმთვარე - თურქეთის და 
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ფერი - ყაზახეთის დროშისა. დროშა თურქულენოვანმა ქვეყნებმა მიიღეს 2012 

წლის 22 აგვისტოს. 2012 წლის სექტემბრის დასაწყისში ბიშკეკში ამ ოთხი 

ქვეყნის პირველი პირების შეხვედრაზე ხელი მოეწერა ერთიანი სატრანსპორტო 

კორიდორის შექმნის ხელშეკრულებას. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან 

ნაზარბაევმა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ სატრანსპორტო კორიდორი 

თურქეთი (საქართველოს გავლით)-აზერბაიჯანი-კასპიის ზღვა-ყაზახეთი-

ყირგიზეთი ვიდრე ჩინეთამდე დიდი თურანის სივრცის გასაძლიერებლად 

სერიოზული მექანიზმია.8 თურქეთი აქტიურად მუშაობს „დიდი თურანის“ 

იდეის განხორციელებისათვის, რომელიც გადაჭიმული იქნება ხმელთაშუა 

ზღვიდან ჩრდილო ყინულოვან ოკეანემდე, იაკუტების ჩათვლით (ისინიც 

თურქებს ენათესავებიან). დასავლეთით ამ პანთურქული გაერთიანების 

საზღვრები დაახლოებით მდ. ენისეისთან 

გადის. თურქეთი შეეცდება თავისი 

გავლენის ქვეშ მოაქციოს შუა აზიის და 

შემდეგ ციმბირის თურქული მოდგმის 

ხალხები. ამით იგი მნიშვნელოვნად 

შეასუსტებს რუსეთს და საფრთხე 

დაემუქრება არა მარტო მის 

სახელმწიფოებრიობას, არამედ რუსების, როგორც ერის არსებობას. „დიდი 

თურანის“ შექმნა გამოიწვევს ამ სივრცის არნახულ გაძლიერებას, რადგანაც მის 

ხელში აღმოჩნდება მთელი შუა აზიისა და ციმბირის უმდიდრესი ბუნებრივი 

რესურსები ადამიანურ რესურსებთან ერთად. ამ ხალხებთან თურქებს ეროვნულ 

ნიადაგზე კონფლიქტი არ ექნებათ, მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ სსრკ-ის 

დროსაც პასიურები იყვნენ თვითმყოფადობისათვის ბრძოლაში და ცხადია 

არაფერი ექნებათ საწინააღმდეგო თურქებთან კონსოლიდაციისთვის. ფაქტია, 

რომ თურქეთის ამ პოლიტიკას მხარს უჭერენ აზერბაიჯანი, ყაზახეთი და 

ყირგიზეთი. თურქული პროპაგანდაც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ 

მიმართულებით და ინტერნეტსაიტებზე ფართოდაა გავრცელებული ე. წ. 

„დიდი თურანის“ რუკები და დროშა. ასევე გავრცელებულია ვიდეოები, 
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რომლებიც პანთურქისტულ პროპაგანდაში თავის საქმეს აუცილებლად 

შეასრულებს. თურანული საზოგადოების წევრთა განცხადებების თანახმად 

მათი მთავარი მიზანია ე. წ. „თურანული წარმოშობის“ ნიშნით გაერთიანებული 

ხალხების ერთი 11 სახელმწიფოს ქვეშ გაერთიანება. თურანული სახელმწიფოს 

სავარაუდო საზღვრებში კი, როგორც აღვნიშნეთ, ისინი ხედავდნენ სივრცეს 

ბალკანეთიდან დაწყებული ანატოლიის ჩათვლით ვიდრე ციმბირამდე და 

დღევანდელ ჩინეთამდე. თურქულენოვან ხალხთაგან შემდგარი „თურანის 

იმპერიის“ შექმნის ოცნებას დაერქვა „თურანიზმი“ (თურქულად: Turancılık, 

ხოლო თათრულად: Turançılıq). 

 

 

 


