
1  

 

 

Foreign Policy Council 

საგარეო  პოლიტიკის საბჭო 

 

 

ქურთული პრობლემა და მისი გავლენა 

ახლო აღმოსავლურ პოლიტიკაზე 

 
გიგა ჯოხაძე 



2  

 
 

 
 
 

An independent, non-profit think tank based in Tbilisi, Georgia 

 

ავტორი: გიგა ჯოხაძე რედაქტორი: გიორგი კობერიძე 
 

ტექნიკური რედაქტორი: თამარ პაიჭაძე პროექტის კოორდინატორი: ირაკლი ჭყონია 

პუბლიკაცია # 9 

 
© საგარეო პოლიტიკის საბჭო, 2019 

ჯანო ბაგრატიონის 6, 0160 თბილისი 

(+995) 579760570; (+995) 595172374 
 

foreignpolicycouncil@aol.com 

www.foreignpolicycouncil.com 

 

 
 

ქურთული პრობლემა და მისი გავლენა ახლო 

აღმოსავლურ პოლიტიკაზე 

 
 

საავტორო უფლებები დაცულია და ეკუთვნის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს. პუბლიკაციაში 

გამოთქმული დასკვნები წარმოადგენს ავტორის/ავტორების მოსაზრებებს და შეიძლება არ 

ასახავდეს საგარეო პოლიტიკის საბჭოს ხედვებს. 
 
 

 

© 2019 საგარეო პოლიტიკის საბჭო 

mailto:foreignpolicycouncil@aol.com
http://www.foreignpolicycouncil.com/


3  

შესავალი 

უკანასკნელ ხანებში მსოფლიო სეპარატიზმის გაზრდილი ტენდენციის მოწმე გახდა. 

1945 წლიდან მოყოლებული მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე 135 ახალი 

სახელმწიფო გაჩნდა. ამ ახალი რეალობის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი 

იყო დეკოლონიზაციის პროცესი, როდესაც ყოფილმა კოლონიებმა 

მეტროპოლიებისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. მიუხედავად ამ ფაქტისა, 

საერთაშორისო სამართალმა ვერ მოახერხა ერთმანეთისგან გაემიჯნა 

ანტიკოლონიური მოძრაობებისა და ქვეყნის შიგნით არსებული სეპარატისტული 

მოძრაობების სურვილი, გამხდარიყვნენ დამოუკიდებელი პოლიტიკური 

სუბიექტები და დატოვა საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა. დასაწყისშივე უნდა ითქვას, 

რომ საერთაშორისო სამართალში არსებობს ორი ერთმანეთს დაპირისპირებული 

კონცეფცია: 

1. ერების/ხალხების თვითგამორკვევა (Self-determination); 

2. საკუთარი სურვილისამებრ პოლიტიკური ერთეულის დაფუძნებისა და 

საკუთარი საზღვრების ურღვეობა/ტერიტორიული მთლიანობა (Inviolability of 

Borders/Territorial Integrity).1 თვითგამორკვევის კონცეფცია ერებს/ხალხებს 

დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოების საშუალებას აძლევს. მიუხედავად 

ამისა, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, საზღვრების ურღვეობა 

გარანტირებული უნდა იყოს. შესაბამისად, ჩნდება საკმაოდ ლოგიკური 

კითხვა - როგორ უნდა უზრუნველყონ ერებმა/ხალხებმა საკუთარი 

დამოუკიდებლობა, თუ ამასთანავე დაცული უნდა იყოს სახელმწიფოთა 

ტერიტორიული მთლიანობა? ზემოხსენებული პარადოქსი საერთაშორისო 

სამართლის კოლიზიის მაჩვენებელია. 

გასულ საუკუნეში საერთაშორისო პოლიტიკაში რამდენიმე პრეცედენტი 

დაფიქსირდა, როდესაც თავისუფლებისთვის მებრძოლმა ჯგუფებმა წარმატებას 

მიაღწიეს და საკუთარი სახელმწიფო დააფუძნეს. სეპარატისტული მოძრაობები 

 

1 https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/self-determination-and-the-territorial- 

integrity-international-law-essay.php (accessed 19/07/2019) 

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/self-determination-and-the-territorial-integrity-international-law-essay.php
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/self-determination-and-the-territorial-integrity-international-law-essay.php
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განსაკუთრებით გააქტიურდნენ 1971 წელს, მას შემდეგ, ბანგლადეშმა პაკისტანისგან 

დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საერთაშორისო პოლიტიკაში „პანდორას ყუთის“ 

ეფექტი ჰქონდა კოსოვოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებას. 2008 წელს 

„გაერთიანებული ერების“ (United Nations, UN) 100-ზე მეტმა სახელმწიფომ კოსოვო 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარა2. სეპარატისტული მოძრაობების წარმატების 

კიდევ ერთი მაგალითი 2011 წელს სამხრეთ სუდანის მიერ დამოუკიდებლობის 

მოპოვებაა. ზემოხსენებული მაგალითები სეცესიონისტური ჯგუფებისთვის 

ერთგვარი პრეცედენტი გახდა, რამაც მათ ბრძოლას მეტი 

ავტონომიისთვის/დამოუკიდებლობისთვის სამართლებრივი ლეგიტიმაცია მისცა.  

 

უკანასკნელ ხანებში გააქტიურებულ სეპარატისტულ ჯგუფებს შორის ერთ-ერთი 

ყველაზე მძლავრი ქურთული მოძრაობაა. ქურთების საკითხი საერთაშორისო 

მედიის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ 2017 წელს მოექცა, როდესაც ერაყელმა 

ქურთებმა დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმი ჩაატარეს. მასში 

ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის (Kurdistan Regional Government, KRG) სრული 

მოსახლეობის 67%-მა მიიღო მონაწილეობა, მათგან 92.7 %-მა მხარი დაუჭირა 

ქურთისტანის ერაყისგან გამოყოფას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბებას. მიუხედავად ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციისა, ქურთული მოძრაობის 

ლიდერმა, მასუდ ბარზანიმ რეფერენდუმი „საკონსულტაციო ხასიათის“ მოვლენად 

გამოაცხადა და ერაყის ხელისუფლებასთან მშვიდობიანი მოლაპარაკებები დაიწყო. 

მიუხედავად მისი მზაობისა, დაემყარებინა პირდაპირი კონტაქტი ბაღდადთან, 

ერაყის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ჰეიდერ ალ-აბადის  გადაწყვეტილებით, 

ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის ნავთობით 

მდიდარი ქალაქი - კირკუკი დაიკავეს. ამ სტრატეგიული ნაბიჯის მიზანი იყო 

შეემცირებინა რეგიონული მთავრობის ნავთობწარმოება და ერბილი ბაღდადზე 

პოლიტიკურად და ეკონომიკურად უფრო მეტად დამოკიდებული გაეხადა. აბადის 

ამ მანევრმა გაამართლა, რადგან „ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობაში“ ნავთობის 

წარმოება განახევრდა და მეინსტრიმულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა - ქურთისტანის 

 

2 https://www.graphicmaps.com/which-countries-recognize-kosovo (accessed 20/07/2019) 

https://www.graphicmaps.com/which-countries-recognize-kosovo
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დემოკრატიულმა პარტიამ (KDP) და ქურთისტანის პატრიოტულმა გაერთიანებამ 

(PUK), ელექტორატის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკარგეს. ქურთული 

სეპარატიზმი რეგიონულ პოლიტიკაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რადგან 

გარდა ერაყისა, ქურთები ახლო აღმოსავლეთის კიდევ 3 სახელმწიფოში: თურქეთში, 

სირიასა და ირანში ცხოვრობენ. ქურთული მოძრაობის აქტიური სწრაფვა 

დამოუკიდებლობისთვის ეროვნულ მთავრობებს მათთვის ავტონომიის შეზღუდვას 

აიძულებს, რაც, ბუნებრივია, ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ 

კონიუნქტურაზე მნიშვნელოვნად აისახება. 

 

1ვინ არიან ქურთები? 
დაახლოებით 40 მილიონი ქურთი გაბნეულია თურქეთში, ირანში, სირიასა და 

ერაყში. ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე ისინი სირიული, არაბული და ოსმალური 

იმპერიების მმართველობის ქვეშ ცხოვრობდნენ. მე-19 საუკუნეში, ოტომანების 

დასუსტების შემდეგ, ქურთებმა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაიწყეს, თუმცა, 

უშედეგოდ. ოსმალეთის იმპერია აჯანყებებს სისხლში ახშობდა. I მსოფლიო ომში 

ქურთები „ანტანტის“ მხარეს ჩაერთვნენ. ომის დასრულებისა და ოსმალეთის 

იმპერიის დაშლის შემდეგ, ქურთებმა საკუთარი დელეგაცია ვერსალის 

კონფერენციაზე გაგზავნეს, სადაც ქურთულმა დიპლომატიამ საწყის ეტაპზე 

წარმატებით იმუშავა. 1920 წლის სევრის ხელშეკრულების მიხედვით, ოსმალეთის 

იმპერია საკუთარი ტერიტორიების ¾-ს კარგავდა, ამასთან, ქურთისტანი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფო ხდებოდა. ქურთებმა, თითქოს, ნანატრი 

დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, თუმცა, 1923 წელს ახალგაზრდა ლიდერი,მუსტაფა 

ქემალ ათათურქი გახდა თურქეთის პრეზიდენტი, რომელმაც სევრის 

ხელშეკრულების ანულირება და ახალი, თურქული სახელმწიფოსთვის უფრო 

მომგებიანი ლოზანის ხელშეკრულების გაფორმება მოახერხა. ლოზანის შეთანხმებამ 

ქურთული სახელმწიფოს შექმნის შესაძლებლობა გაურკვეველი ხნით შეაფერხა. 
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შედეგად, ქურთების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახალშექმნილ სახელმწიფოში - ერაყში 

ინკორპორირდა. 

 

ერაყი ამ პერიოდში ბრიტანეთის იმპერიის სამანდატო ტერიტორიას წარმოადგენდა. 

აქედან მოყოლებული, დასავლეთის მიერ „განწირულმა“ ქურთებმა ერაყში 

დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაიწყეს.3  სამხედრო აჯანყებებს სათავეში ქურთი 

ლიდერი - მაჰმუდ ბარზანი ჩაუდგა, რომელიც ჯერ ოსმალთა, შემდეგ ბრიტანელთა, 

საბოლოოდ კი ერაყის მთავრობის წინააღმდეგ იბრძოდა. 1924 წელს ერაყელი 

ქურთების აჯანყება წარუმატებლად დასრულდა. ბარზანის ინდოეთში გადასახლება 

აიძულეს. მისი გადასახლების შემდეგ ქურთულ მოძრაობას მუსტაფა ბარზანი 

გაუძღვა. მისი წინამორბედის მსგავსად, აჯანყებებში დამარცხების შემდეგ, მასაც 

ქვეყნიდან გაქცევა მოუხდა, თუმცა, მალევე ის 1958 წელს ახალი მმართველის, აბდულ 

ქარიმ ქაზიმის მოწვევით ერაყში დაბრუნდა. 

 
1959-60 წლებში მუსტაფა ბარზანი ქურთისტანის დემოკრატიული პარტიის (KDP) 

ლიდერი გახდა და მალევე ქურთებით დასახლებული ყველა ტერიტორია დაიკავა. 

1970 წელს ქურთებმა რეგიონული ავტონომიის სტატუსი მიიღეს, რაც მათ ერბილის, 

დაჰუკისა და სულეიმანიის ტერიტორიაზე საკუთარი დამოუკიდებელი პოლიტიკის 

წარმოების საშუალებას აძლევდა. ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 1970-იანი 

წლების ბოლოს, როდესაც ხელისუფლების სათავეში ბაასისტური რეჟიმი მოვიდა. 

ერაყის ლიდერი სადამ ჰუსეინი გახდა, რომელიც ქურთების მიმართ დაუნდობელი 

პოლიტიკით გამოირჩეოდა. მისი მმართველობის პერიოდში ბაღდადი რეგიონს 

არაბებით ავსებდა, მიზანი ქურთებით დასახლებული ტერიტორიებიდან მათი 

იძულებით გამოსახლება და დემოგრაფიული სურათის ხელოვნურად შეცვლა 

გახლდათ. 

 

 

 

 
 

3 Minahan J. (2002), “Encyclopedia of Stateless Nations”, California, Greenwood Publishing Group, PP. 1058.
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Human Rights Watch-ის ცნობით, 1988 წელს ჰუსეინის მიერ განხორციელებულ ალ- 

ანფალის კამპანიას, სულ მცირე, 50 000 ქურთის სიცოცხლე შეეწირა.4
 

 

1990 წლის აგვისტოში სადამ ჰუსეინი მეზობელ ქუვეითში შეიჭრა. ეს მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ ერთი სუვერენული სახელმწიფოს მიერ მეორის ანექსირების 

პირველი შემთხვევა იყო. საპასუხოდ, აშშ-ის ლიდერობით ჩამოყალიბდა სამხედრო 

კოალიცია, რომელმაც სადამ ჰუსეინს ქუვეითიდან ჯარის გაყვანა აიძულა. აშშ-ის 

ხელშეწყობით შეიქმნა თავშესაფარი ქურთებისთვის, ე.წ. „non-fly zone”, რომელიც 

ერაყის ავიაციას ქურთებით დასახლებული ტერიტორიების საჰაერო სივრცის 

გამოყენებას უკრძალავდა. 

 

ერაყელი ქურთების უფლებები კიდევ ერთხელ გაიზარდა 2003 წელს, როდესაც აშშ 

მეორედ შეიჭრა ერაყში. ამჯერად ვაშინგტონის მიზანი ჰუსეინის მთავრობის 

დამხობა იყო, რაც წარმატებით განხორციელდა. ოპერაციის წარმატებაში 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წვლილი ერაყელი ქურთების შეიარაღებულმა 

ძალებმა, ე.წ. „პეშმერგამ“ შეიტანა. ვაშინგტონის მიერ სადამ ჰუეინის დამხობის 

შემდეგ, 2005 წელს, შეიქმნა ახალი კონსტიტუცია, რომელმაც ერაყი ფედერალურ 

ქვეყნად გარდაქმნა. ახალი კონსტიტუციით ერაყელი ქურთებისთვის შეიქმნა ფართო 

ავტონომია, ე.წ. ქურთისტანის რეგიონული მთავრობა (Kurdistan Regional Government, 

KRG). შედეგად, მათ გარკვეულ საკითხებში საკუთარი დამოუკიდებელი პოლიტიკის 

გატარების შესაძლებლობა მიეცათ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ (Accessed 20/07/2019) 

https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/
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2 ქურთები ერაყში 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქურთები ახლო აღმოსავლეთის 4 სახელმწიფოში: 

ერაყში, ირანში, თურქეთსა და სირიაში ცხოვრობენ. მოკლედ განვიხილოთ 

ქურთების მდგომარეობა თითოეულ ამ სახელმწიფოში. ქურთისტანის რეგიონულ 

მთავრობას, მის უფლებამოსილებებს, ერაყის 2005 წლის კონსტიტუცია 

განსაზღვრავს. ამ კონსტიტუციის შემუშავებას მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა საგარეო 

ინტერვენციამ. 2003 წელს ერაყში ამერიკული ჯარების შესვლა და სადამ ჰუსეინის 

დამხობა ერაყელ ქურთებს უფრო ფართო ავტონომიის მიღებაში დაეხმარა. როგორც 

უკვე აღვნიშნეთ, ერაყი ფედერაციული სახელმწიფოა. მის შემადგენლობაში 

რამდენიმე ათეული რეგიონი შედის, თუმცა, ავტონომიის სტატუსი მხოლოდ 

ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობას გააჩნია. ერაყში კონსტიტუციის დონეზე 

თვითმმართველობა საკმაოდ განვითარებულია. ფედერალური ხელისუფლების 

პრეროგატივაა:  

1. საგარეო პოლიტიკის შემუშავება, საერთაშორისო შეთანხმებების ხელმოწერა 

და რატიფიკაცია;  

2. სუვერენული, ეკონომიკური და სავაჭრო პოლიტიკის გატარება;  

3. ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება, მათ შორის თავდაცვის 

პოლიტიკის გატარება;  

4. ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის გატარება - ბიუჯეტის შედგენა, 

ეროვნული ბანკის ფორმირება და მისი მონიტორინგი;  

5. მოქალაქეობის საკითხების, იმიგრაციისა და პოლიტიკური თავშესაფრის 

მთხოვნელთა განაცხადების რეგულირება; 6. წყლის რესურსებთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის წარმართვა; გარდა ამისა, ბაღდადსა და ერბილს 

თანაზიარი უფლებამოსილებები შემდეგ საკითხებში გააჩნიათ:  1. 

ელექტროენერგიის რეგულირება და მისი დისტრიბუცია; 2. გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის გატარება; 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა; 4. განათლების პოლიტიკა; 5. 

შიდა წყლის რესურსების გადანაწილება. 
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კონსტიტუციის 120-ე მუხლი ერაყის რეგიონებს, მათ შორის ქურთისტანის 

მთავრობას, საკუთარი კონსტიტუციის შემუშავების უფლებას ანიჭებს. 5 თუმცა, 

ბუნებრივია, რეგიონული კონსტიტუცია ერაყის კონსტიტუციის ძირითად 

პრინციპებს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას 

საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას მარტივად შეუძლია 

ჩააგდოს კონსტიტუციის პროექტი. 2009 წელს ქურთისტანის რეგიონულმა 

მთავრობამ შეიმუშავა კონსტიტუცია, რომელიც, ერაყის ხელისუფლების აზრით, 

სეცესიონისტურ განწყობებს ახალისებდა. ერბილი ამ პერიოდისთვის ბაღდადთან 

ურთიერთობების გამწვავებას მოერიდა და კონსტიტუციის დამტკიცების საკითხზე 

რეფერენდუმის ჩატარება გადაიფიქრა. 

 

ბაღდადსა და ერბილს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობს კონსტიტუციის 121-ე 

მუხლი არეგულირებს.6  კანონის მიხედვით, ერაყის ბიუჯეტიდან რეგიონების 

განვითარებისთვის ყოველწლიურად უნდა გამოიყოს სამართლიანი წილი, რომელიც 

დგინდება მთლიანი შიდა პროდუქტის, რეგიონის ეკონომიკის, მისი მოსახლეობისა 

და სხვა მნიშვნელოვანი დეტერმინანტების გათვალისწინებით. ქურთისტანის 

რეგიონული მთავრობის შემთხვევაში ეს რიცხვი ყოველწლიური მთლიანი შიდა 

პროდუქტის 17%-ია. რეგიონული მთავრობის უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ 

ბაღდადი არასოდეს ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობებს. შესაბამისად, რეგიონის 

განვითარებისთვის ქვეყნის ბიუჯეტიდან 17 % არასოდეს გამოყოფილა. საინტერესოა 

ისიც, რომ ერაყის კონსტიტუცია ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობას საკუთარ 

ტერიტორიაზე დიპლომატიური მისიებისა და საელჩოების ფუნქციონირების 

უფლებას აძლევს. რეგიონული მთავრობის დედაქალაქ ერბილში ათობით ქვეყნის 

საკონსულო და დიპლომატიური წარმომადგენლობა ფუნქციონირებს. 

კონსტიტუციის 122-ე მუხლის შესაბამისად, რეგიონული მთავრობა 

პასუხისმგებელია რეგიონის შიგნით არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე. მასთან 

 
 

5 https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq/2005.pdf?lang=en (accessed 21/07/2019) 
6  https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en (accessed 21/07/2019) 

https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq/2005.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
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გასამკლავებლად რეგიონულ მთავრობას უფლება ეძლევა ჩამოაყალიბოს პოლიცია, 

მცველთა რაზმი და ა.შ. 

 

მინიჭებული უფლებამოსილებების პარალელურად, ბაღდადი იტოვებს უფლებას, 

შეეწინააღმდეგოს რეგიონული მთავრობის სეცესიონიზმს საკანონმდებლო დონეზე. 

კონსტიტუციის 131-ე მუხლის მიხედვით, რეფერენდუმი მხოლოდ და მხოლოდ იმ 

შემთხვევაშია ლეგიტიმური, თუ მას მხარს დაუჭერს არა რომელიმე რეგიონის, 

არამედ მთელი ერაყის მოსახლეობის უმრავლესობა. შესაბამისად, ბაღდადის აზრით, 

2017 წელს ჩატარებული ქურთული რეფერენდუმი არალეგიტიმურია, რადგან არ 

ასახავს ერაყის მოსახლეობის უმრავლესობის აზრს. ნებისმიერი სხვა კანონი, 

რომელიც ეწინააღმდეგება ერაყის კონსტიტუციას, არალეგიტიმურად ითვლება. 

 

3ქურთები ირანსა და თურქეთში 
ზემოხსენებული სახელმწიფოებიდან ირანში არსებული ქურთული მოძრაობა 

ყველაზე ნაკლებადაა აქტიური. ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში დაახლოებით 

8 მილიონი ქურთი ცხოვრობს. ირანელ ქურთთა სეპარატიზმი სათავეს 1918 წლიდან 

იღებს. დღესდღეობით ირანში ძირითადად ორი სეპარატისტული დაჯგუფება 

მოქმედებს: 1. ირანული ქურთისტანის დემოკრატიული პარტია (PDKI), რომლის 

მიზანია თვითგამორკვევის უფლების საფუძველზე ირანელი ქურთებისთვის 

დამოუკიდებლობის მოპოვება. 2. PDKI-სგან განსხვავებით დაჯგუფება „კომალა“ 

ქურთული პრობლემის მშვიდობიან გადაწყვეტას უჭერს მხარს. პარტიის მიზნებია 

ფართო ავტონომიის მოპოვება და ახალი კონსტიტუციის შემუშავება, რომელიც 

დაფუძნებული იქნება დემოკრატიისა და ფედერალიზმის პრინციპებზე. ირანში 

ქურთულ პარტიებს ხელშესახები პოლიტიკური ძალაუფლება და ქვეყნის შიდა 

პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ახლო აღმოსავლეთის 

მკვლევარი, ნადერ ენტესარი მიიჩნევს,რომ ახლო მომავალში ქურთები ირანში 
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ფართო ავტონომიის მოპოვებას ვერ მოახერხებენ7. თუმცა, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, დამოუკიდებელი ქურთული სახელმწიფოს შექმნა ირანისთვის 

საფრთხის შემცველია. ამას ქურთი მოსახლეობის გეოგრაფიული დისტრიბუცია 

განაპირობებს. ქურთები ირანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ცხოვრობენ და მათ 

ქურთისტანის რეგიონულ მთავრობასთან პირდაპირი საზღვარი აქვთ. შესაბამისად, 

ირანი ერაყელი ქურთების ნებისმიერ მცდელობას, შექმნან სახელმწიფო, მტრულად 

უყურებს. 

 
დღესდღეობით თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დაახლოებით 15 

მილიონი ქურთი ცხოვრობს. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ქურთების 

დამოუკიდებლობას ათათურქის ხელისუფლების სათავეში მოსვლამ შეუშალა ხელი. 

1970-იან წლებში აბდულა ოჯალანის მეთაურობით ჩამოყალიბებული ქურთისტანის 

მუშათა პარტია (PKK) ფართო ავტონომიის მოპოვებას ცდილობდა. დაჯგუფებას 

საბჭოთა კავშირი აფინანსებდა8. ირანელი, ერაყელი, თუ სირიელი ქურთებისგან 

განსხვავებით, ქურთისტანის მუშათა პარტია (PKK) უმთავრესი მიზნის მისაღწევად 

ყველაზე სასტიკ მეთოდებს, მათ შორის, ტერორისტულ აქტებს მიმართავს. XXI 

საუკუნეში PKK-სა და თურქეთის ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების 

მასშტაბები კიდევ უფრო გაიზარდა. ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ეტაპზე, 

რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა შეიმუშავა ე.წ. „ქურთული ინიციატივა“, რომლის 

ფარგლებში ქურთულ მედია საშუალებებს თავისუფალი მაუწყებლობის უფლება 

მიეცათ. გარდა ამისა, შეიქმნა ქურთების უფლებათა დამცველი ინსტიტუტები, 

თუმცა, ინიციატივამ არ გაამართლა, რადგან ქურთისტანის მუშათა პარტია სრულ 

დამოუკიდებლობას ითხოვდა. უკანასკნელ ხანებში PKK-მ რამდენიმე 

ტერორისტული აქტი მოაწყო თურქეთში, მათ შორის 2016 წლის ანკარის ტერაქტი, 

რომელსაც 41 მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა.9  მრავალ სახელმწიფოსა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციას PKK ტერორისტულ ჯგუფთა სიაში ჰყავთ შეყვანილი. 

7 Entessar N. (2009) “Kurdish Politics in the Middle East”, Lexington, Lexington Press, PP. 262 
8 Gurbuz M. E (2014), “Ideology in Action: Symbolic Localization of Kurdistan Workers' Party in Turkey”, 

Lexington, Lexington Press, PP. 60-62. 
9 https://www.bbc.com/news/world-europe-36658187 (accessed 23/07/2019) 

https://www.bbc.com/news/world-europe-36658187
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სწორედ აქედან გამომდინარე, თურქეთის ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი 

ძირითადი მიზანი „ქურთისტანის მუშათა პარტიისა“ და მასთან აფილირებული 

ყველა ძალის (მათ შორის სირიაში არსებული „სახალხო თავდაცვის ნაწილების“ 

(YPG) განადგურება და საკუთარი სამხრეთ საზღვრების ეფექტური დაცვაა. რაც 

შეეხება ანკარასა და „ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის“ ურთიერთობას, იგი 

დასტაბილურდა მას შემდეგ, რაც ერბილმა 2007 წელს ოფიციალურად განაცხადა 

ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირის გაწყვეტის შესახებ. ამ მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური აქტის შემდეგ თურქეთმა ერაყელი ქურთებისგან ნავთობის შეძენაც 

დაიწყო. 

 

ქურთული სეპარატიზმიდან მომდინარე საფრთხეები გახდა თურქეთში 10%-იანი 

საარჩევნო ბარიერის დაწესების მთავარი მიზეზი. თუმცა, საკმაოდ მაღალი ზღვრის 

მიუხედავად, 2015 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პროთურქულმა სახალხო- 

დემოკრატიულმა პარტიამ (HDP) ხმების 13.1%-ის მიღება და თურქულ პარლამენტში 

80 დეპუტატის შეყვანა მოახერხა. 10  ზემოხსენებული პოლიტიკური ძალა ემიჯნება 

ქურთისტანის მუშათა პარტიას და საკუთარი უფლებებისთვის საკანონმდებლო 

მეთოდებით იბრძვის. 2016 წელს თურქული ხელისუფლების მიერ სახალხო- 

დემოკრატიული პარტიის ლიდერის, სელაჰათინ დემირთაშის დაპატიმრება ანკარის 

მტრული კურსის ნათელი მაგალითია. 

 

4ქურთები სირიაში 
სირიაში ქურთებს საკმაოდ ფართო ავტონომია გააჩნიათ. სირიის ჩრდილოეთ 

ნაწილში დაახლოებით 2.5 მილიონი ქურთი ცხოვრობს. 1960-იან წლებში 

სამთავრობო რეპრესიებს 300 000-მდე ქურთი შეეწირა. 1960-იან წლებში ბაასისტური 

 

10 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/turkey-election-preliminary-results-erdogan-akp-party 

(accessed 22/07/2019). 

https://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/turkey-election-preliminary-results-erdogan-akp-party
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ხელისუფლება ქურთული რეგიონების „არაბიზაციას“ ახორციელებდა, რაც 

ქურთებით დასახლებული რეგიონებიდან ადგილობრივი მოსახლეობის 

გამოსახლებასა და მათი არაბებით ჩანაცვლებას გულისხმობდა.11    სირიაში 

არსებული ძირითადი პოლიტიკური ძალა, დემოკრატიული ერთიანობის პარტია 

(PYD), 2003 წელს შეიქმნა. პარტიის გაცხადებული მიზანი სირიაში მცხოვრები 

ქურთების უფლებების დაცვა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაა. სირიის 

სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ პარტიამ „ავტონომიური ადმინისტრაციის“ 

შექმნა გამოაცხადა სამ რეგიონში: აფრინში, ევფრატსა და ჯაზირაში. დემოკრატიული 

ერთიანობის პარტიის გასამხედროებულ ფრთას, სახალხო თავდაცვის ნაწილებს 

(YPG), „ისლამური სახელმწიფოს“ დამარცხებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ სირიის სამოქალაქო ომის დაწყებიდან მოყოლებული 

ქურთულმა ძალებმა საკუთარ ტერიტორიებზე ეფექტურად აღადგინეს კონტროლი 

და მრავალი ახალი ტერიტორიაც შეიერთეს, ბოლო დროს თურქეთმა მათი 

ავტონომია კიდევ ერთხელ შეზღუდა. ასადის არმიამ და თურქეთის ჯარებმა 

ერთობლივი სპეცოპერაციით („ზეთისხილის რტო“- Olive Branch) სირიის 

ქურთისტანის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი - აფრინი დაიკავეს. 

12  სირიაში ქურთების მიმართ ანკარას 4 ძირითადი მიზანი ამოძრავებს: 1. 

გაანადგუროს ქურთული სამხედრო და პოლიციური ნაწილები; 2. გაწმინდოს 

საკუთარი სამხრეთ საზღვარი ტერორისტებისგან, მათ შორის PKK-ს 

აქტივისტებისგან და შექმნას უსაფრთხო ბუფერი საკუთარ სამხრეთ საზღვართან; 3. 

ეფექტურად შეზღუდოს სირიელ ქურთებსა და „ქურთისტანის მუშათა პარტიის“ 

აქტივისტებს შორის ურთიერთობები; 4. სირიელ ქურთებს ზღვაზე გასასვლელი 

გადაუკეტოს. სირიულ დე ფაქტო ავტონომიას ხმელთაშუა ზღვასთან სულ რაღაც 100 

კმ აშორებს. ანკარის მიზანია, საბოლოოდ მოუსპოს სირიელ ქურთებს ზღვაზე 

გასვლის შესაძლებლობა, რაც მას მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ 

მნიშვნელობას შესძენდა. 

 

11 Tejel J. (2009), “Syria’s Kurds”, London, Routledge, PP. 54 
12 http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-launches-major-land-operation-into-ypg-militants-in-syrias- 

afrin-126031 (accessed 23/07/2019). 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-launches-major-land-operation-into-ypg-militants-in-syrias-afrin-126031
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-launches-major-land-operation-into-ypg-militants-in-syrias-afrin-126031
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უკანასკნელ პერიოდში თურქეთმა ეფექტურად შეძლო სირიელი ქურთების 

განეიტრალება და მათი თამაშიდან გამოთიშვა. 2018 წლის დეკემბერში აშშ-ის 

პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა ამერიკელი სამხედროების სირიიდან გამოსვლა 

დაანონსა. ამ გადაწყვეტილებამ ახლო აღმოსავლეთში არსებული გეოპოლიტიკური 

სურათი სრულიად შეცვალა. ერთ დროს ვაშინგტონის უმთავრესი მოკავშირეები, 

ქურთები, თურქული ინტერვენციის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. 13  შედეგად, მათ 

ახალი მოკავშირის ძებნა დაიწყეს. არსებულმა გეოპოლიტიკურმა რეალობამ (ასადის 

მიერ ტერიტორიების კონსოლიდაცია და რუსულ-ირანული ალიანსის გაძლიერება) 

ქურთები აიძულა დახმარება ასადისთვის ეთხოვათ. შედეგად, სირიის სამთავრობო 

ჯარებმა ქალაქი მანბიჯი დაიკავეს. მიუხედავად ამისა, ქურთების ალიანსი ასადთან 

საკმაოდ მყიფეა და ეგზისტენციალური საფრთხეების არსებობითაა გამოწვეული. 

სირიის ტერიტორიების სრულად დაბრუნების შემდეგ სავარაუდოა, რომ ასადი 

ქურთული ტერიტორიების დაკავებასაც შეეცდება. 

 
განსაკუთრებით ყურადსაღებია უკანასკნელ დღეებში განვითარებული მოვლენები. 

გასულ კვირას, აშშ-ს პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ქურთებით დასახლებული 

რეგიონებიდან ამერიკული სამხედრო კონტიგენტის გამოყვანის შესახებ 

გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც მალევე მოჰყვა თურქეთის პირდაპირი სამხედრო 

აგრესია. თურქული საჯარისო ნაწილები ჩრდილოეთ სირიაში შევიდნენ. ამერიკელი 

მოკავშირეების კონფლიქტიდან გასვლამ სირიელი ქურთები თურქული აგრესიის 

საფრთხესთან პირისპირ დატოვა. თურქეთის პრეზიდენტის, რეჯეფ ტაიპ 

ერდოღანის შეფასებით, ჩრდილოეთ სირიაში თურქეთის სამხედრო ინტერვენციის 

მიზანია: 1. „ქურთისტანის მუშათა პარტიის“ (PKK) და მასთან აფილირებული ყველა 

ჯგუფის ლიკვიდირება; 2. საკუთარ სამხრეთ საზღვართან უსაფრთხო ბუფერის 

შექმნა, რაც სამოქალაქო ომის გამო სირიიდან თურქეთში ემიგრირებულ 

ლტოლვილებს სამშობლოში დაბრუნების შესაძლებლობას მისცემს. თურქეთის 
 

13 https://www.theguardian.com/world/2018/dec/28/syrian-kurdish-militia-manbij-turkey 

(accessed 23/07/2019). 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/28/syrian-kurdish-militia-manbij-turkey
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საგარეო საქმეთა მინისტრის, მევლუთ ჩავუშოღლუს ცნობით, ბუფერის სიგრძე 30 

კილომეტრი იქნება, რაც სრულიად საკმარისია ტერორისტების 

გასანეიტრალებლად.14  თურქეთის სამხედო კამპანიას უკვე მოჰყვა მსხვერპლი. 

ანკარის ცნობით, 2019 წლის 10 ოქტომბრისთვის განადგურებულ იქნა 387 

ტერორისტი. არაერთგვაროვანი იყო აშშ-ს ლიდერის შეფასებებიც. ოპერაციის საწყის 

ეტაპზე მან სოციალური ქსელის მეშვეობით განაცხადა, რომ თურქეთის სამხედრო 

ოპერაცია ჩრდილოეთ სირიაში „სრულიად ნორმალური იყო“, თუმცა, მალევე ის 

ანკარას მკაცრი ეკონომიკური სანქციებით დაემუქრა. დღესდღეობით, ვაშინგტონში 

მოქმედების სამი ძირითადი სცენარი განიხილება: ამერიკული ჯარების დაბრუნება 

და კონფლიქტში ჩართვა (რაც ნაკლებად სავარაუდოა); თურქეთისთვის მძიმე 

ეკონომიკური სანქციების დაწესება (მეტად სავარაუდო); მხარეებს შორის მედიაცია 

და ურთიერთობების ფასილიტაცია. რაც შეეხება ევროპის კავშირს, ის თურქეთის 

ხელისუფლებას ძალისმიერი გზით კონფლიქტის გადაჭრისგან თავის შეკავებისკენ 

მოუწოდებს და მიიჩნევს, რომ ანკარის უნილატერალური სამხედრო მოქმედებები 

რეგიონში დესტაბილიზაციას გამოიწვევს (არსებობს ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ 

დაბრუნების საფრთხეც). 17 ოქტომბერს აშშ-სა და თურქეთს შორის გაფორმდა 

ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ანკარა წყვეტს 

საბრძოლო მოქმედებებს 5 დღის განმავლობაში, თუმცა, ამ პერიოდში 

პროქურთულმა ძალებმა არ უნდა დაიკავონ ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-military-operation-syria-latest-updates- 191010061648676.html (accessed 

11/10/2019)

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-military-operation-syria-latest-updates-191010061648676.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-military-operation-syria-latest-updates-191010061648676.html
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5 გეოპოლიტიკური დილემა - რა 

ფაქტორები განაპირობებს ქურთული 
სეპარატიზმის წარუმატებლობას? 
 
ქურთული სეპარატიზმის წარუმატებლობას გეოპოლიტიკური ფაქტორები და 

თანამედროვე რეგიონული პოლიტიკა განაპირობებს. თამამად შეიძლება ითქვას, 

რომ, დღესდღეობით შექმნილი გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა ქურთებზე არ 

მუშაობს. რეგიონის ორი დომინანტი სახელმწიფო, თურქეთი და ირანი, ქურთულ 

სეპარატიზმს ეროვნული უსაფრთხოების უმთავრეს გამოწვევად მიიჩნევს. ეს ორი 

სახელმწიფო იშვიათად თანხმდება გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ თუ ამგვარი 

კონსენსუსი დგება, ხშირ შემთხვევაში, რეგიონის დანარჩენ სახელმწიფოებს 

არსებული პრაქტიკული ვეტოს დაძლევა და საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარება 

არ ძალუძთ. ქურთული დამოუკიდებლობის საკითხი სწორედ ასეთი ხასიათის 

შეთანხმებებში მოიაზრება. ქურთისტანის დამოუკიდებლობა რეგიონის არც ერთი 

სახელმწიფოს (ისრაელის გარდა) 15 ინტერესებში არ შედის. ამის ძირითადი მიზეზი 

ისაა, რომ ქურთები თურქეთში, სირიასა და ირანში ეროვნულ უმცირესობას 

წარმოადგენენ და რეგიონში დაშვებულმა პრეცენდენტმა შესაძლოა ამ ქვეყნებში 

არსებული ქურთული თემის გააქტიურება და მეტი ავტონომიის/სრული 

დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა გამოიწვიოს. ამ ქვეყნებისთვის დამოუკიდებელი 

ქურთისტანი ირედენტისტული საფრთხის შემცველია. რევაზ გაჩეჩილაძე წიგნში 

„ახლო აღმოსავლეთი - სივრცე, ხალხი და პოლიტიკა“ გამოყოფს შიდა და საგარეო 

პოლიტიკურ მიზეზებს, რის გამოც ქურთებმა დღემდე ვერ მოახერხეს საკუთარი 

სახელმწიფოს შექმნა. ავტორი აღნიშნავს, რომ ქურთისტანის გარშემო ყოველთვის 

 

15 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/israel-supporting-kurdish-secession-iraq-171006105039473.html 

(accessed 23/07/2019) 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/israel-supporting-kurdish-secession-iraq-171006105039473.html
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არსებობდა ურთიერთდაპირისპირებული ძლიერი იმპერიები: რომი-პართია, 

ბიზანტია-ირანი, ბიზანტია-არაბული სახალიფო, ოსმალეთი-სპარსეთი და ა.შ. ეს 

იმპერიები სწორედ ქურთისტანის ტერიტორიებზე ებრძოდნენ ერთმანეთს და 

ხშირად იყენებდნენ მეომარ ქურთებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის16. 

 

 

6 ქურთული სეპარატიზმის მომავალი 
ქურთების მომავალი კითხვის ნიშნის ქვეშაა. მოცემული რეგიონის თანამედროვე 

გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა მათ დამოუკიდებლობას ძნელად წარმოსადგენს 

ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ ქურთები საკმაოდ მრავალრიცხოვან ეთნოსს 

წარმოადგენენ, მათი ავტონომია საკმაოდ შეზღუდულია ახლო აღმოსავლეთის 

ოთხივე სახელმწიფოში. ქურთული სეპარატიზმი ნაკლებად აქტუალურია ირანში, 

სადაც მათი ავტონომია საკმაოდ შეზღუდულია და ქურთებს არც რაიმე სახის კვაზი 

ხელისუფლება და არც ავტონომიის დასაცავად არსებული საჯარისო და 

პარამილიტარიზებული ნაწილები არ გააჩნიათ. თუმცა, იმავეს ვერ ვიტყვით ახლო 

აღმოსავლეთის დანარჩენ სამ სახელმწიფოზე, სადაც ქურთებს შედარებით უფრო 

ფართო ავტონომია და ძლიერი ინსტიტუტები გააჩნიათ, რაც, ბუნებრივია, ეროვნულ 

ხელისუფლებებს გარკვეულ თავსატეხს უჩენს. 

 
თურქეთში, ერაყსა და სირიაში ქურთულ წარმონაქმნებს განსაკუთრებული 

სისასტიკით ებრძვიან. მიუხედავად იმისა, რომ ქურთების წილი თურქეთის 

მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალია (17-18%), ისინი ვერ ახერხებენ ავტონომიის 

გაზრდას, რადგან ერდოღანის ხელისუფლება ქურთულ წარმონაქმნებს ტერორიზმში 

ადანაშაულებს და მათდამი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ახორციელებს. 

 

 

 
 

16 გაჩეჩილაძე რ. (2008) „ახლო აღმოსავლეთი“, თბილისი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, გვ 413 
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ქურთები ასევე მძიმე ვითარებაში არიან სირიაში, სადაც მათ წინააღმდეგ ამჟამად 

სრულმასშტაბიანი თურქული სამხედრო კამპანია მიმდინარეობს. რაც შეეხება ერაყს, 

აქ ქურთებს ყველაზე ფართო ავტონომია გააჩნიათ, თუმცა, დამოუკიდებლობის 

საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმი ბაღდადის მიერ ქურთული ავტონომიის 

შეზღუდვის ერთ-ერთი მთავარი საბაბი გახდა. რეგიონული მთავრობის ლიდერები 

ახალ ადმინისტრაციასთან კირკუკში ნავთობწარმოების აღდგენის თაობაზე 

აწარმოებენ მოლაპარაკებებს; მოცემულ სიტუაციაში, ქურთებმა რამდენიმე 

მნიშვნელოვან დეტერმინანტზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება:  

1. სწრაფი და სტაბილური ეკონომიკური ზრდა, რაც ერაყელი ქურთებისთვის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია;  

2. სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება, რეგიონის დემოკრატიზაცია  

3. ბაღდადთან ურთიერთობების დასტაბილურება, რათა ერაყის ხელისუფლება 

ქურთისტანის მშვიდობიან განზრახვებში დაარწმუნონ;  

4. მეზობლებთან ინტენსიური დიპლომატიური ურთიერთობების წარმოება. 

ქურთებმა უნდა დაარწმუნონ რეგიონის სახელმწიფოები, რომ დამოუკიდებელი 

ქურთისტანის არსებობა მათი უსაფრთხოებისთვის გამოწვევა არ გახდება; 

5. საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა- ეს ორ ძირითად რეფორმას 

გულისხმობს: 1. გააძლიერონ საკუთარი საჯარისო ნაწილები (განსაკუთრებით 

„პეშმერგა“) და პოლიციური ორგანოები; (ხისტი, ძალისმიერი უსაფრთხოება). 2. 

დაიცვან ქურთი მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები, 

რაც ე.წ. „რბილი უსაფრთხოების“ კატეგორიას განეკუთვნება. 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 

ქურთული სეპარატიზმი მოკლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში მარცხისთვისაა 

განწირული. მსოფლიო ჯერ არ არის „მზად“ ახალი სახელმწიფოებისათვის. თუმცა, 

საერთაშორისო ურთიერთობები დინამიური დისციპლინაა და არსებული ვითარება 

სულ მალე, შესაძლოა, ძირფესვიანად შეიცვალოს. ქურთებს კი საკუთარი მიზნების 

მისაღწევად მეტი პოლიტიკური სიბრძნის გამოჩენა მოუწევთ. უპირველეს ყოვლისა, 

ამაში სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, ცენტრალურ ხელისუფლებებზე წნეხის გაზრდა, 
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ხელსაყრელი ისტორიული შესაძლებლობის ლოდინი და არსებული შანსების 

მაქსიმალურად სარგებლიანად გამოყენება იგულისხმება. 


