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ინგა ინასარიძე

ომანის საგარეო პოლიტიკის თავისებურებები

სულთან კაბუსის თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი მმართველობის პერიოდში ომანმა
შეძლო საგარეო პოლიტიკის წარმოების კუთხით განსაკუთრებული ადგილი დაეკავებინა
არამხოლოდ რეგიონში, არამდე საერთაშორისო პოლიტიკაში. ომანის სასულთნოს
საგარეო პოლიტიკური კურსი განისაზღვრება ეროვნული ინტერესებით და ხასიათდება
პრაგმატულობით, მოქნილობითა და სიფრთხილით.
ომანის სამხედრო-დოქტრინალური მიდგომა ეფუძნება დათქმას, რომ ქვეყანა არ
აწარმოებს აგრესიულ საბრძოლო მოქმედებებს/ომს, შესაბამისად, ოფიციალურად ქვეყნის
პოტენციური მტერი არ არის განსაზღვრული. ქვეყანა მხარს უჭერს სპარსეთის ყურეში
რეგიონალური უსაფრთხოებისთვის საიმედო სისტემის შექმნას.
საგარეო პოლიტიკურ კურსში ნეიტრალური სტრატეგიის არჩევა ომანისთვის
წარმოადგენდა ბუნებრივ არჩევანს. სტრატეგიული მდებარეობის მიუხედავად, ომანს
მწირი ენერგორესურსები გააჩნია. ეს, შესაბამისად ნიშნავს შეზღუდულ ეკონომიკურ
დამოუკიდებლობას, რაც განაპირობებდა აქტიური საგარეო პოლიტიკური კურსისგან
თავშეკავებას და საკუთარ უსაფრთხოებაზე ორიენტირებას.
ომანისთვის ნეიტრალური რეგიონული პოლიტიკის შენარჩუნებას უდიდესი
მნიშვნელობა

აქვს

ასევე

ქვეყნის

მოსახლეობის

რელიგიური

კუთვნილებიდან

გამომდინარე. ომანის მოსახლეობის დაახლოებით 85% არის საკვანძო პრინციპებით
შიიტურ ისლამთან უფრო ახლოს მყოფი იბადიტური მიმდინარეობის მიმდევარი.
შესაბამისად, ომანი ცდილობს დაიკავოს ზომიერი პოზიციები ირანის მიმართ ისე, რომ არ
გამოიწვიოს რეგიონის მთავარი სუნიტური ძალების - საუდის არაბეთისა და არაბთა
გაერთიანებული საამიროების უკმაყოფილება.
ომანის

საგარეო

საქმეთა

სამინსიტროს

სასულთნოს

საგარეო

პოლიტიკის

ოფიციალურ

პრინციპებად

გვერდის

გამოყოფილია

თანახმად,

გეოგრაფიული

მდებარეობა; ისტორიული განზომილება; კულტურული მემკვიდრეობა; საერთაშორისო
სამართალი და კონვენციები; სულთან კაბუს ბინ საიდის პიროვნება.
ომანი, შესაძლებლობების ფარგლებში, ამჯობინებს არ ჩაერთოს არაბულ სამყაროში
და

ზოგადად

რეგიონში

არსებულ

კონფლიქტებსა

და

უთანხმოებებში,

იკავებს

ნეიტრალურ პოზიციას, რადგან დაინტერესებულია საგარეო სტაბილურობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფით.
ამიტომ
სასულთნო
ცდილობს,
დაიცვას
დაბალანსებული

ურთიერთობები

მეზობელ

ქვეყნებთან,

ხოლო

რეგიონულ

კონფლიქტებში ყოველთვის მიესალმება საკითხის მშვიდობიანი გზით გადაჭრას.
დღეისათვის ომანს ურთიერთობა აქვს 135 ქვეყანასთან. აღსანიშნავია, რომ სულთან
კაბუსის

მმართველობის

პერიოდში

ომანს

არცერთ

ქვეყანასთან

არ

გაუწყვეტია

დიპლომატიური ურთიერთობები და არც ერთხელ არ ყოფილა ღია დაპირისპირებაში
ჩართული. მსოფლიოს მასშტაბით აქვს 51 საელჩო, 1 საკონსულო, 15 საპატიო საკონსულო,
2 სავაჭრო წარმომადგენლობა და 3 მუდმივი წარმომადგენლობა.
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კონტინენტი
აზია

ომანის დიპლომატიური წარმომადგენლობები
28

საელჩო;

1

საპატიო

კონსულის

ოფისი;

2

სავაჭრო

წარმომადგენლობის ოფისი, მათ შორის პალესტინის რამალაში
ევროპა

11 საელჩო; 2 მუდმივი წარმომადგენლობა; 10 საპატიო კონსულის
ოფისი; 1 დიპლომატიური წარმომადგენლის ოფისი

აფრიკა

10 საელჩო; 3 საპატიო კონსული ოფისი

ავსტრალია

1 საკონსულო

ჩრდ. ამერიკა

1 საელჩო; 1 მუდმივი წარმომადგენლობა; 1 საპატიო კონსულის ოფისი

სამხრ. ამერიკა

1 საელჩო

1971 წლიდან ომანმა დაიწყო სხვადასხვა რეგიონალურ და საერთაშორისო
ორგანიზაციებში გაწევრიანება, მათ შორისაა არაბული ლიგა, გაერო, სართაშორისო
სავალუტო ფონდი, ინტერპოლი, სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭო, მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაცია.
ომანში, როგორც აბსოლუტურ მონარქიაში, ქვეყნის ხელმძღვანელს აქვს
ერთპიროვნული
მმართველობა.
ომანის
საგარეო
პოლიტიკური
კურსი
მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრებოდა პირადად სულთან კაბუსის მიერ, რომელსაც
მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდა როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მთელ არაბულ სამყაროში.
კაბუსის

ხელმძღვანელობით

გადაწყვეტილებებს მუდმივად
საფუძველზე იღებდა.

მოქმედი

ხელისუფლება

სავარაუდო

შედეგების

საგარეო
დეტალური

პოლიტიკურ
ანალიზის

სულთანი კაბუსი ომანს 50 წლის განმავლობაში მართავდა და ითვლება ამ ქვეყნის
მოდერნიზაციის მთავარ შემოქმედად, რის გამოც მას „ერის მამას“ უწოდებენ. 1970 წელს
დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით ხელისუფლებიდან საკუთარი მამის გადატრიალების
შემდეგ, დასავლეთში განათლება მიღებულმა კაბუსმა

შეძლო ქვეყნის სამხრეთით

დოფარის პროვინციაში განმათავისუფლებელი აჯანყების ჩახშობა და სამოქალაქო ომის
მოგების შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით კონტროლის დამყარება.

6

კაბუსმა

წარმატებით

შეძლო

ერთი

მხრივ

შიდაპოლიტიკური

ვითარების

დასტაბილურება ამბოხებულები ტომების ქვეყნის მმართველობაში ჩართვით, ხოლო
მეორე

მხრივ

ნეიტრალური

საგარეო

პოლიტიკის

მეშვეობით

თანაბრად

კარგი

ურთიერთობების ჩამოყალიბება რეგიონის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ქვეყნებთან.
დაბალანსებული პოლიტიკის გამო, სულთან კაბუსის საგარეო პოლიტიკას ხშირად
აფასებდნენ როგორც „ყველას მეგობარი, არავის მტერი“ პრინციპზე დაფუძნებულს.
რეგიონული კონფლიქტები
1979 წელს ეგვიპტესა და ისრაელის მიერ სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების
შემდეგ, მასკატი ერთ-ერთი იყო იმ სამ არაბულ ქვეყანას შორის, რომლებმა უარი თქვეს
ეგვიპტის იზოლაციაში მოქცევაზე და კაიროსთან ურთიერთობა შეინარჩუნეს. GCC-ის
სხვა წევრებისგან განსხვავებით, 1980-იან წლებში ირან-ერაყის ომის დროს ომანმა
ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა. 1990-91 წლებში სპარსეთის ყურის ომში მასკატმა
შეინარჩუნა დიპლომატიური ურთიერთობები, როგორც ერაყთან, ისე ქუვეითთან,
მიუხედავად იმისა, რომ მიეკუთვნებოდა ერაყის აგრესიის წინააღმდეგ შექმნილ
კოალიციას.
ომანი არ ჩარეულა 2011 წელს სირიაში დაწყებულ კონფლიქტში და აგრძელებს
ოფიციალური კავშირის შენარჩუნებას დამასკოსთან. 2019 წლის ივლისში მასკატში
ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუალემი,
რომელმაც

მადლობა

გადაუხადა

სულთან

კაბუსს

კონფლიქტში

სირიის

მხარდაჭერისთვის.
ომანს

განსაკუთრებული

დაკავშირებით.

მასკატმა

ხელმძღვანელობით

მოქმედ

პოზიცია
უარი

არაბულ

უკავია

განაცხადა

ასევე

იემენის

ჩართულიყო

კოალიციაში,

რომელიც

კონფლიქტთან

საუდის

არაბეთის

იემენში

სამხედრო

ოპერაციებს აწარმოებს 2015 წლიდან ამბოხებული ტომის, ჰუთიების წინააღმდეგ.
ოფიციალური მასკატი მხარს უწერს მეზობელ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტის
მშვიდობიანი გზით გადაჭრას. მოგვიანებით, ომანი იქცა ჰუთიების, აშშ-ისა და საუდის
არაბეთის წარმომადგენლებს
პლაცდარმად.

შორის

არაფორმალური

შეხვედრების

ერთგვარი

2017 წელს ომანის ასევე არ შეუერთდა საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული
საამიროების, ეგვიპტისა და ბაჰრეინის მიერ კატარის წინააღმდეგ გამოცხადებულ
ბლოკადას, რომელიც ითვალისწინებდა დოჰასთან პოლიტიკური, ეკონომიკური და
დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას. ოფიციალური ნეიტრალური პოზიციის
გარდა, ომანი კატარისთვის იქცა ალტერნატიულ სატრანზიტო საჰაერო და საზღვაო
მარშრუტად სავაჭრო ურთიერთობების განხორციელების პროცესში, რაც მნიშვნელოვნად
დაეხმარა კატარს ბლოკადის ნეგატიური შედეგების დაძლევაში.
რეგიონალურ უთანხმოებასა თუ კონფლიქტში ომანის ნეიტრალური პოზიცია
საუკეთესოდ გამოხატება მის პოლიტიკაში ირანთან და საუდის არაბეთთან მიმართებაში.
სუნიტურ-შიიტური სახელმწიფოების დაპირისპირების მიუხედავად, ომანი წლების
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განმავლობაში წარმატებით

ახერხებს კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას ორივე

სახელმწიფოსთან.
ირანი
ირანთან ომანის განსაკუთრებულ ურთიერთობას ისტორიული წინაპირობა აქვს.
1972-1975 წლებში სულთან კაბუსის თხოვნის საფუძველზე შაჰმა მოჰამედ რეზა ფაჰლავიმ
ომანში ჯარი გაგზავნა და ახალგაზრდა სულთანს ქვეყნის სამხრეთით დოფარის
ამბოხების ჩახშობაში დაეხმარა. სამოქალაქო ომის დასრულების შემდეგაც ირანული
ძალების მცირე კონტიგენტი ომანში რჩებოდა 1979 წლამდე. კაბუსისთვის ირანის
მხარდაჭერას გარდამტეხი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ირანისგან განსხვავებით,
არაბულ ქვეყნებს, იორდანიის გამოკლებით, არ გაუწევიათ დახმარება. სულთან კაბუსის
და, ზოგადად, ომანის მადლიერება და კარგი ურთიერთობა თეირანთან 1979 წელს ირანში
რეჟიმის შეცვლის შემდეგაც შენარჩუნდა.
ირანთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნების მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასევე
ჰორმუზის სრუტე, რომელზე კონტროლსაც ორი სახელმწიფო იყოფს. ჰორმუზის სრუტე
წარმოადგენს სპარსეთის ყურის შესასვლელს, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიოში
წარმოებული

ნავთობის

40%-მდე

ტრანსპორტირება/ტრანზიტი

შესაბამისად, მასკატისთვის ერთ-ერთ მთავრ
უსაფრთხოების ზონის დაცვა წარმოადგენს.

პრიორიტეტს

ხორციელდება.

ჰორმუზის

სრუტის

გარდა ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა, ირანთან თანამშრომლობის შენარჩუნება
ომანს საუდის არაბეთის დაბალანსების საშუალებას აძლევს. განსაკუთრებით იმ
პირობებში, როცა

GCC-ში პატარა სახელმწიფოების ინტერესები და სუვერენიტეტის

უგულვებელყოფა ხდება.
საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები
ირანთან

ომანის

თანამშრომლობა

წლების

განმავლობაში

იწვევდა

საუდის

არაბეთისა და მისი მოკავშირე არაბთა გაერთიანებული საამიროების უკმაყოფილებას.
ირანის

ფაქტორის

გარდა,

საუდის

არაბეთის

გაღიზიანებას

იწვევს

ომანის

დამოუკიდებელი პოლიტიკაც სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში (GCC).
ორგანიზაციაში შესვლის მომენტიდან კაბუსმა მკაფიოდ დააფიქსირა თავისი
პოზიცია არაბულ ქვეყნებს შორის კონფლიქტებში ჩაურევლობასთან დაკავშირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ომანი ითვლება არაკონფლიქტურ წევრად და მხარს უჭერს GCC
გადაწყვეტილებებს, ომანს ყოველთვის გააჩნია საკუთარი პრინციპული პოზიცია. ქვეყანა
არაერთხელ შეეწინააღმდეგა საუდის არაბეთის მცდელობას, საკუთარი პოლიტიკური
მიზნებისთვის გამოეყენებინა

ორგანიზაცია. ომანმა უარი განაცხადა მეფე აბდულას

გეგმის მხარდაჭერაზე, რომელიც ითვალისწინებდა 2013 წელს GCC-ის სპარსეთის ყურის
კავშირში ჩართვას. ასევე ომანი იყო GCC-ის ერთადერთი წევრი, რომელიც არ ჩაერთო
იემენის ომში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი არაბული კოალიციის
ფარგლებში.

საერთო ჯამში, სხვა არაბული მონარქიებისგან, ომანი ინარჩუნებს
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განსაზღვრულ პოლიტიკურ დისტანციას გამომდინარე იქიდან, რომ არ სურს საუდის
არაბეთის კონტროლის ქვეშ მოქცევა.
ომანის წინააღმდეგ ბერკეტების შექმნის მცდელობად ფასდება ბოლო წლებში მათი
მოქმედებები ომანის საზღვართან და მის პერიფერიულ ნახევარკუნძულზე.
2017 წლიდან საუდის არაბეთი აქტიურად ცდილობს იემენის აღმოსავლეთით
მდებარე ალ-მაჰრას პროვინციაში პოზიციების გაძლიერებას, მიუხედავად იმისა, რომ
აღნიშნულ რაიონში დადასტურებულად არ ფიქსირდება არც ამბოხებული იემენელი
ჰუთიების და არც „ალ-ქაიდას“
ტერორისტული
ქსელის
არსებობა,

რაც

მის

ყოფნას

ლეგიტიმურობას შესძენდა. ალმაჰრაში

საუდის

პოზიციების
ადგილობრივი
უკმაყოფილებაც
მაჰრას,

რომელიც

არაბეთის
გაძლიერებას
ტომების

მოჰყვა.

ალ-

ესაზღვრება

როგორც საუდის არაბეთს, ისე
ომანს, ახლო კავშირი აქვს ომანის
დოფარის რეგიონთან და ის
ასრულებს ერთგვარი ბუფერული
ზონის

ფუნქციას

ომანისთვის

2014 წლის იემენის სამოქალაქო ომიდან შესაძლო საფრთხეების ასარიდებლად.
ომანისთვის ასევე პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენს რეგიონის მეორე სუნიტური
მონარქიის არაბთა გაერთიანებული საამიროების ამბიციები ჰორმუზის სრუტეში მდებარე
ომანის ანკლავის - მუსანდამის ნახევარკუნძულთან დაკავშირებით. ნახევარკუნძულის
მცხოვრებლებს ახლო კავშირები აქვთ საამიროებთან, რადგან გეოგრაფიულად ის
მოწყვეტილია ომანს და დაკავშირებულია ორ სააამიროსთან: რას ალ-ხაიამთან და
ფუჯაირასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ომანსა და საამიროებს შორის საზღვრების
ოფიციალური
წელს

დემარკაცია

დასრულდა,

2003

ანკლავთან

დაკავშირებით ინტერესი საამიროებს არასდროს დაუმალავს. აბუდაბის

ლუვრის

მუზეუმში

გამოტანილ რუკაზე მუსანდამის
ნახევარკუნძული

საამიროების

ნაწილად არის მონიშნული.
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დასავლეთი და სხვა მნიშვნელოვანი აქტორები
ომანი ინარჩუნებს მჭიდრო სამხედრო-პოლიტიკურ ურთიერთობებს აშშ-სა და დიდ
ბრიტანეთთან.
საგარეო

ზოგადად, პროდასავლური კურსის შენარჩუნება წარმოდგენს ომანის

პოლიტიკის

ერთ-ერთ

მნიშვნელოვან

ასპექტს

და

განსაზღვრავს

მის

პრიორიტეტებს ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში. დასავლეთთან
ომანის ურთიერთობა ემყარება ორმხრივ ინტერესებს. ომანი მხარს უჭერს რეგიონში აშშის ყოფნას და უმეტეს შემთხვევებში ემხრობა ვაშინგტონის პოლიტიკას რეგიონში.
ჩაურევლობის

პოლიტიკამ

კაბუსს

წარმოადგენს

სტაბილური

და

საიმედო

პოლიტიკოსის სტატუსი მოუტანა, რამაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა აშშ-ს, ირანს,
საუდის არაბეთსა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა დაპირისპირებულ ქვეყნებს შორის
მოლაპარკებების და საიდუმლო შეხვედრების წარმართვაში. არჩეული კურსის წყალობით
კაბუსმა შეძლო ომანის სტაბილურობის უზრუნველყოფა კონფლიქტებით დატვირთულ
რეგიონში.
მეზობელ ქვეყნებთან მშვიდობიანი თანაარსებობისა და კარგი ურთიერთობების
სტრატეგია მასკატს დაეხმარა, რომ რეგიონში დიპლომატიური ხიდი გამხდარიყო.
2010 და 2011 წელს სწორედ ომანის მხარდაჭერით შედგა ირანში დაკავებული
ამერიკელი ჰაკერის გათავისუფლება. მოგვიანებით, ომანი მასპინძლობდა ერთმანეთთან
დაპირისპირებული აშშ-სა და ირანის წარმომადგენლების საიდუმლო მოლაპარაკებებს
2013 წელს, რასაც შედეგად 2015 წელს ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმება და
თეირანისთვის საერთაშორისო სანქციების მოხსნა მოჰყვა. ომანმა მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშა ასევე 2015, 2016 და 2018 წელს იემენიდან ამერიკელი და ევროპელი ტყვეების
გათავისუფლების საქმეში.
მიუხედავად იმისა, რომ ომანსა და ისრაელს ოფიციალურად ურთიერთობები
დამყარებული არ აქვთ, ისინი 1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან ინარჩუნებდნენ
არაოფიციალურ კავშირს. 2018 წლის ოქტომბერში ისრაელის პრემიერი ბენიამინ
ნეთანიაჰუ ოფიციალური ვიზიტით მასკატს ეწვია. ისტორიული ვიზიტს ფარგლებში
სულთან კაბუსთან შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო
პროცესები და ორმხრივი დაინტერესების საკითხები.
ომანი ოფიციალურად მიესალმა ისრაელსა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების
მიერ ურთიერთობების ნორმალიზების შეთანხმებას. რამაც გააჩინა მოსაზრება, რომ
ისრაელთან ურთიერთობების ოფიციალურად გაფორმების გზაზე შემდეგი არაბული
სახელმწიფო ომანი იყოს.
რაც შეეხება ომანის საგარეო პოლიტიკის სხვა მიმართულებებს, დინამიურად
ვითარდება ომანის ურთიერთობები ჩინეთთან სხვადასხვა სფეროში. ასევე მოზომილ,
თუმცა კარგ ურთიერთობებს ინარჩუნებს რუსეთთან. ომანის ხელძღვანელობა დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებს ურთიერთობების განვითარებას ინდოეთთან, პაკისტანთან.
კავკასიის რეგიონში ომანს ყველაზე აქტიური კავშირი აქვს თურქეთთან. ომანსა და
საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები 2007 წლის 1 იანვარს დამყარდა.
2012

წელს

ორი

თანამშრომლობის

ქვეყნის

საგარეო

მემორანდუმი.

საქმეთა

ომანის
10

სამინისტროს

ნეიტრალური

შორის

პოლიტიკა

გაფორმდა

კარგად

ჩანს

საქართველოსთან მიმართებაშიც. ომანი მუდმივად თავს იკავებს საქართველოს მიერ
გაეროს

გენერალურ

ასამბეაზე

ინიცირებული

რეზოლუციის

-

„აფხაზეთიდან,

საქართველო და ცხინვალის რეგიონდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ კენჭისყრაზე.
ომანის საგარეო კურსი ახალი სულთნის პირობებში
2020 წლის 10 იანვარს სულთან კაბუსი 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიუხედავად
ხანგრძლივი ავადმყოფობის გამო არსებული მოლოდინისა, მისმა გარდაცვალებამ მაინც
გამოიწვია მღელვარება ომანის მომავალთან დაკავშირებით, ვინაიდან კაბუსს არ ჰყავდა
პირდაპირი მემკვიდრე ვაჟის ან ძმის სახით და წინასწარ უცნობი იყო მომავალი სულთნის
ვინაობა. 11 იანვარს კაბუსის ანდერძის საფუძველზე ომანის ახალ სულთნად დაინიშნა
კაბუსის ბიძაშვილი ჰათამ ბინ ტარიკ ალ-საიდი, რომელიც მანამდე ომანის კულტურისა
და კულტურული მემკვიდრეობის მინისტრის პოზიციას იკავებდა.
ომანის კანონმდებლობის თანახმად, სამეფო ოჯახს თავად შეეძლო აერჩია მომავალი
ლიდერი და მხოლოდ აზრთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში გაიხსნებოდა კაბუსის მიერ
დატოვებული ანდერძი, თუმცა ახალი სულთანი საწყის ეტაპზევე კაბუსის სურვილის
თანახმად იქნა შერჩეული.
არსებობდა რისკი, რომ ახალი სულთნის შერჩევის პროცესის გაჭიანურება და
ხელსუფლების

შესაძლო

ვაკუუმი

გარე

ძალებს

გამოეყენებინათ

საკუთარი

ინტერესებისთვის. სწორედ ამიტომ სამეფო ოჯახის მიერ კაბუსის გარდაცვალებიდან
უმოკლეს ვადაში მისივე რჩეული კანდიდატის დამტკიცება ქვეყნის მმართველის
პოზიციაზე

წარმოადგენდა ოფიციალური მასკატის მნიშვნელოვან გზავნილს ომანის

ხელმძღვანელობის ერთიანობისა და არსებული პოლიტიკური კურსის გაგრძელებასთან
დაკავშირებით.
65 წლის ჰაითამ ბინ ტარიკ ალ-საიდს განათლება დასავლეთში, კერძოდ ოქსფორდის
უნივერსიტეტში

აქვს

მიღებული.

სულთან

კაბუსისგან

განსხვავებით,

რომელიც

მოიაზრებოდა როგორც ქარიზმატული ლიდერი, ჰაითამს ახასიათებენ მშვიდ და
გაწონასწორებულ პიროვნებად. მას ასევე აქვს ომანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში
მუშობის 16 წლიანი გამოცდილება.

2013 წლიდან

ხელმძღვანელობდა

ომანის

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული პროექტის "Omani Vision 2020" კომიტეტს. ის
ფაქტი, რომ კაბუსმა თავის მემკვიდრედ დიპლომატიური გამოცდილების მქონე ჰაითამი
შეარჩია და არა მისი ძმები, რომელთაც სამხედრო კარიერა აქვთ, მიანიშნებს სულთანის
სურვილზე, რომ ქვეყნის მართვა გაგრძელებულიყო დიპლომატიურ პოლიტიკაზე
დაყრდნობით.
ფიცის დადების ცერემონიალზე ახალმა სულთანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ
დაიცავს სულთან კაბუსის მიერ განსაზღვრულ საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრინციპებს,
რაშიც გულისხმობდა სწორედ რეგიონალურ დაპირისპირებებში ჩაურევლობას და ყველა
სახელმწიფოსთან მეგობრული კავშირის შენარჩუნებას.

„ჩვენ გავაგრძელებთ იმავე კურსს, რასაც მისდევდა სულთანი და დავიცავთ
პრინციპებს, რომლებიც მან დაამტკიცა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში, რაც
გულისხმობს მშვიდობიან თანაარსებობას სხვა ქვეყნებთან და ხალხებთან,
11

კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს და სხვების საქმეებში ჩაურევლობას.“ - სულთანი
ჰაითამი.
ახალი სულთანის არჩევიდან მალევე, 12 იანვარს ომანში ვიზიტით ჩავიდა ირანის
საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი, კატარის ემირი შეიხ თამიმი და ქუვეითის
ემირი შეიხ საბაჰი. ხოლო მომდევნო დღეს, 13 იანვარს ომანს ეწვია საუდის არაბეთის მეფე
სალმანი

და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ტახტის მემკვიდრე მუჰამედ ბინ

ზაიდი.
კარგი

ურთიერთობების

შენარჩუნება

მაქსიმალურად

ბევრ

ქვეყანასთან

კი

ომანისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, რათა მიაღწიოს ეკონომიკურ დივერსიფიცირებას
და შეინარჩუნოს წარმატებული დიპლომატია.
ახალი სულთანის უმთავრეს გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური
მდგომარეობა.

ცალსახაა,

რომ

ომანის

მეტწილად

ნეიტრალური

პოზიციები

გეოპოლიტიკურ
კრიზისებში
განპირობებულია
ერთმანეთთან
მჭიდროდ
დაკავშირებული ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური ინტერესებით.
ომანი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ნავთობისა და გაზის რესურსზე,
რომლის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს სახელმწიფო შემოსავლების 6885%-ს. თანაც, ომანის ნავთობის რეზერვი ყოველთვის შეზღუდული იყო მისი მდიდარი
მეზობლებისგან განსხვავებით. წლების განმავლობაში ომანმა ვერ შეძლო ეკონომიკის
დივერსიფიცირება და ნავთობზე დამოკიდებულების შემცირება. 1995 წელს კაბუსმა
წარადგინა ეკონომიკური გეგმა

"Omani Vision 2020", რაც გულისხმობდა ეკონომიკურ

განვითარებას და ნავთობზე დამოკიდებულების შემცირებას. თუმცა 2020 წლის
დადგომასა და სასურველი შედეგის არქონის პირობებში, სულთანმა ჰაითამმა გეგმა
განაახლა და „Omani Vision 2040“ უწოდა. ქვეყანაში დღემდე მაღალია უმუშევრობის დონე,
განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. აღნიშნული ფაქტორი შესაძლოა გახდეს საგარეო
პოლიტიკური გამოწვევების შექმნის საფუძველიც. ქვეყანაში არსებულმა ეკონომიკურმა
სირთულეებმა

შესაძლოა

ომანი

აიძულოს

საგარეო

პოლიტიკაში

უფრო

მეტად

პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმისკენ, რაშიც იგულისხმება არაბულ ქვეყნებთან
(მეზობელ სუნიტურ მონარქიებთან) დაახლოება.
სულთანმა ჰაითამმა უკვე დაიწყო მთავრობის რესტრუქტურიზაცია. სულთნის
ბრძანებით შეიქმნა სუვერენული სიმდიდრის ფონდი, რომლის კონტროლქვეშ გადავიდა
სახელმწიფო

ობიექტები

კონსოლიდირების

ბიუროკრატიის

მიზნით.

უცხოელი

შემცირებისა
ინვესტორები

და

საჯარო

ხშირად

აქტივების

გამოთქვამდნენ

უკმაყოფილებას ომანის ბიუროკრატიული პროცედურების გამო და საუბრობდნენ ბიზნეს
და საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. რიგი სახელმწიფოები,
მათ შორის საფრანგეთი და ჩინეთი უკვე მიესალმნენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს.
2020

წლის

სამინისტროები,

18

აგვისტოს

რამდენიმე

სულთნის

მოქმედი

გადაწყვეტილებით,

სამინისტრო

კი

შეიქმნა

გაერთიანდა.

ახალი

სამთავრობო

ცვლილებებს დადებითი შეფასებები მოჰყვა ქვეყნის შიგნით როგორც ბიზნესწრეებში, ისე
მოსახლეობაში. გამოცდილი და ახალი სახეების ხილვა სასიკეთო ცვლილებებისკენ
გადადგმულ ნაბიჯად იქნა აღქმული. მანამდე, სახელმწიფო მმართველ პოზიციებზე
დანიშვნები ხდებოდა ტრაიბალიზმის პრინციპზე დაყრდნობით, თუმცა ჰათამის
12

მმართველობის

პირობებში

მკაცრად

ცენტრალიზებული

მმართველობის

სისტემა

სრულდება. 18 აგვისტოს ბრძანებით, სულთანმა მოიხსნა საგარეო საქმეთა და ფინანასთა
მინისტრის

ფორმალური/ოფიციალური

ვალდებულებები.

შესაბამისად,

სულთანი

ამჟამად ითავსებს მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის პოსტს. თუმცა სამეფო ოჯახის ფართო
ჩართულობა კვლავ დაცულია, რამდენადაც კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
მინისტრად დაინიშნა სულთნის ვაჟი, ხოლო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ
ჰაითამის ძმა.
სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით ყველაზე დიდ გამოხმაურება მოჰყვა
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის იუსუფ ბინ ალავის შეცვლას.
ბინ ალავი ითვლებოდა ირანთან დაახლოებულად პოლიტიკოსად და აშშ-ირანის
ბირთვულ მოლაპარაკებებში მთავარ მედიატორად, რომლის შეცვლასაც საუდის არაბეთი
წლების განმავლობაში ითხოვდა. აღსანიშნავია, რომ ბინ ალავი წარსულში იყო დოფარის
რეგიონში განმათავისუფლებელი ფრონტის აქტიური წევრი. თუმცა დოფარის ამბოხების
ჩახშობის შემდეგ ოპონენტების ქვეყნის მართვაში ჩართვის პოლიტიკის შედეგად, 1997
წლიდან

კაბუსმა მას ქვეყნის საგარეო საქმეები ჩააბარა. ექსპერტების შეფასებით, ბინ

ალავის გადაყენებით, რომელიც ორ ათწლეულზე მეტ ხანს ასრულებდა საგარეო
მინისტრის მოვალეობას და წარმოადგენდა სულთან კაბუსის საგარეო პოლიტიკის სახეს,
დასრულდა სულთან კაბუსის ერა.
გამოყენებული წყაროები
Hani Albasso, Musallam Maashani. “Oman’s diplomacy strategy: Maneuvering tools to face

regional

challenges”.

05

March,

2020.

https://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/627/538
გელოვანი ნ. „თანამედროვე არაბული ქვეყნები, 2008, თბილისი. გვ 197-203;
https://www.mofa.gov.om/?p=796&lang=en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/BilateralRelations/%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83
%90%E1%83%9C%E1%83%98.aspx
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2020-01-14/can-omans-new-leader-uphold-sultanqabooss-peaceful-legacy
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/oman-death-sultan-qaboos-economyhaitham-tariq.html#ixzz6AlnPh67U
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/oman-foreign-policy-gulf-sultan-qabooshaitham.html
https://foreignpolicy.com/2020/01/16/sultan-qaboos-oman-loves-iran-shah/
https://foreignpolicy.com/2020/01/23/omans-smooth-transition-saudi-arabia-uae-mbs-stir-uptrouble/
https://www.fpri.org/article/2020/01/can-oman-survive-its-own-neighborhood-after-the-deathof-sultan-qaboos/
https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2161&context=etd
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https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-sets-new-ministries-renames-and-merges-old-ones1.1597755305868
https://www.thenational.ae/world/gcc/oman-government-revamped-by-sultan-haitham1.1065284?fbclid=IwAR0L81s1M9ZnLIBqB5Rfyb0kl_UR1-0defIxL6XsnJiDBFvRVQWFZsAGRkc
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/omans-new-sultan-and-us-iran-tensions/
https://www.mei.edu/publications/omans-new-era
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/oman-israel-uae-agreement-normalize-tiestrump-us-deal.html
https://netgazeti.ge/news/369656/?fbclid=IwAR0hSSdv31aCzEOt8yJaktnyis2b289KTF0RWcEUpU
kzQTzBBOxpS8idlh8
https://agenda.ge/en/news/2020/2731?fbclid=IwAR0hSSdv31aCzEOt8yJaktnyis2b289KTF0RWcEU
pUkzQTzBBOxpS8idlh8
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/oman-ministerial-reshuffle-sultan-haithaneconomy-employment.html
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მარიამ გურეშიძე

ლიბანის მომავალი და რეგიონალური გარე აქტორების
ინტერესთა ბალანსის პერსპექტივები
ლიბანი, ოფიციალური სახელწოდება ლიბანის რესპუბლიკა. სახელმწიფო ახლო
აღმოსავლეთში. ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით ესაზღვრება-სირია, სამხრეთით
ისრაელი, ხოლო დასავლეთიდან ხმელთაშუა ზღვა.
ლიბანის მოსახლეობა 6,8 მილიონზე მეტია 1. მოქმედებს სპეციალური პოლიტიკური
სისტემა, ე. წ. კონფესიონალიზმი, რაც გულისხმობს სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანიზებას საზოგადოების რელიგიურ თემებად დაყოფის შესაბამისად.
1975-1990 წლების სამოქალაქო ომამდე ლიბანი აყვავებული სახელმწიფო იყო,
არაბული სამყაროს ფინანსური და საბანკო დედაქალაქი, ქრისტიანული უმრავლესობით,
რისთვისაც მიიღო არაოფიციალური სახელწოდება „ახლო აღმოსავლეთის შვეიცარია 2“.
1917-1918 სლებში სირიის ტერიტორია, რომელშიც ლიბანი შედიოდა საფრანგეთს
გადაეცა. 1926 წელს ლიბანი გამოეყო სირიას, და გახდა ცალკეული ტერიტორიული
ერთეული, რომელსაც მართავდა სირიის საფრანგეთის მანდატის ადმინისტრაცია 3.
1941
შენაერთები

წელს

ბრიტანეთის

გენერალ

შარლ

დაუპირისპირდნენ დენცის

4

ჯარების
დე

დახმარებით

გოლისა და

ჟორჟ

თავისუფალი

საფრანგეთის

კატრის ხელმძღვანელობით

ძალებს, რის შედეგადაც დაიკავეს სირია. გენერალმა დე

გოლმა თავის მოგონებებში ცალსახად აღნიშნა, რომ ერაყში, სირიასა და ლიბანში
მომხდარი მოვლენები უშალოდ უკავშირდებოდა გერმანიის გეგმებს საბერძნეთში
შეჭრასთან დაკავშირებით (მათ შორის კუნძულ კრეტაზეც) 5. ამ ფაქტიდან გამომდინარე
ჩანს, რომ მიუხედავად გერმანიის მხრიდან საფრანგეთის ოკუპაციისა, საფრანგეთი დიდ
ბრიტანეთეთთან

ერთად

სირიის

ტერიტორიაზე

აგრძელებს

გერმანიისათვის

წინააღმდეგობის გაწევას.
1943 წელს ლიბანმა ოფიციალურად მოიპოვა დამოუკიდებლობა. შეთახმების
თანახმად, ქვეყნის პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ქრისტიანი-მარონიტი,
პრემიერ-მინისტრი-მუსლიმი სუნიტი, პარლამენტის სპიკერი მუსლიმი-შიიტი.
სტატიის მიზანია წარმოაჩინოს ისტორიის ის მონაკვეთი, რომლის ანარეკლია
დღესდღეობით ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები.
1970-1990 წლებში მოხდა ლიბანის მუსლიმ და ქრისტიანულ თემებს შორის
შეიარაღებული შეტაკებები, რასაც წინ უძღვოდა შემდეგი ფაქტი: ისრაელის სახელმწიფოს
აღდგენის მოწინააღმდეგე პალესტინელთა შეიარაღებული რაზმები, რომლებმაც მარცხი
განიცადეს ისრაელის რეგულარულ არმიასთან გადავიდნენ იორდანიაში. 1970 წელს იასერ
https://tradingeconomics.com/lebanon/population
https://www.britannica.com/place/Lebanon
3 https://edition.cnn.com/2013/09/03/world/meast/lebanon-fast-facts/index.html
4 Henri-Fernand Dentz -საფრანგეთის არმიის გენერალი (დაბ. 1981-გარდ. 1945)
5 http://countrystudies.us/lebanon/21.htm
1
2
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არაფატმა მხარი დაუჭირა სამხედრო გადატრიალების გზით იორდანიის მეფის ჰუსეინის
დამხობის მცდელობას. თუმცა, პალესტინის ძალებმა მარცხი განიცადეს და იძულებულნი
გახდნენ ლიბანში გადასულიყვნენ. სწორედ ამ მოვლენის შემდეგ დაიწყეს პალესტინელმა
მებრძოლებმა ისრაელის ტერიტორიაზე ფარულად გადასვლა, შედეგად ლიბანის
ხელისუფლება

რთულ

ფაქტობრივად

მოახდინეს

ვითარებაში

აღმოჩნდა.

„სახელმწიფო

პალესტინელმა

სახელმწიფოში“

მებრძოლებმა

ორგანიზება,

სადაც

არ

მოქმედებდა ლიბანის კანონმდებლობა. პალესტინის ბანაკები გახდნენ დანაშაულისა და
ტერორიზმის ცენტრები. მათი თვითნებობის გამო განსაკუთრებით დაზარალდა სამხრეთ
ლიბანის მოსახლეობა, ქრისტიანი-მარონიტები და ასევე შიიტი მუსლიმებიც. 1975 წლის
ოქტომბერში პალესტინის დანაყოფები შეუერთდნენ რიგი პარტიების გასამხედროებულ
ფორმირებებს როგორებიც იყვნენ: 1. ლიბანის პროგრესულ-სოციალისტური პარტია,
რომელიც ერთ-ერთ წამყვან პარტიას წარმოადგენს ქვეყანაში. ამჟამად მისი ლიდერია
ვალიდ ჯუმბლატი. 1 პარტია სეკულარულია და გამოხატავს დრუზების ეთნოკონფესიურ
ინტერესებს. აღსანიშნავია, რომ ჰერმონის მთაზე მცხოვრები დრუზები საკმაოდ
ლოიალურად არიან განწყობილი ისრაელისა და მისი პოლიტიკის მიმართ. პარტია
დაარსდა 1949 წლის 5 იანვარს. 2. სირიის სოციალისტურ-ნაციონალისტური პარტია.
პარტია

გამოდის

ნაციონალური

სახელმწიფოს

შექმნისათვის,

რომელიც

მოიცავს

დღევანდელ სირიას, ლიბანს, თურქეთის პროვინცია ჰათაის, ისრაელს, პალესტინას,
სინაის ნახევარკუნძულს, კვიპროსს, იორდანიას, ერაყსა და კუვეიტს. დაარსდა 1932 წელს
ბეირუთში, მართლმადიდებელი არაბის ანტუან საადის მიერ; 3. სუნიტურ პარტია
„მურაბიტუნი“ დაარსდა 1957 წელს, როგორც პრეზიდენტ შამუნის პოლიტიკის
მოწინააღმდეგე ოპოზიცია. პარტია ფალანგისტების წინააღმდეგ პალესტინელთა მხარეს
იბრძოდა. 1985 წელს დაიშალა მარტივ მამრავლებად ლიბანის კომუნისტური პარტიის,
პროგრესულ-სოციალისტური პარტიისა და შიიტური მოძრაობის „ამალის“ მიერ. შედეგად
„ალ-მურაბიტუნის“ ლიდერი იბრაჰიმ კულაილატი ქვეყნიდან გაიქცა. 2018 წელს პარტიამ
კვლავ შეძლო აღორძინება. 4. ლიბანის კომუნისტური პარტია ერთ-ერთი უძველესი
პარტიაა ლიბანში, რომელიც 1924 წლის 24 ოქტომბერს დაარსდა. თავდაპირველად ეწოდა:
ლიბანის სახალხო პარტია, თუმცა სომხური ჯგუფის შეერთების შემდეგ მიიღო
სახელწოდება „კომუნისტური“. პარტია გამოცემდა გაზეთ „ან-ნიდას“ (1959-1990 წწ.),
ჟურნალ „ატ-ტარიკს“ (1941 წ).
აღნიშნულ

გაერთიანებაში

აქედან გამომდინარე ლოგიკურია ის გარემოება, რომ
უმეტეს

დაკავშირებული ინტერესთა თანხვედრა.

წილად
ამას

ჩანს
გარდა,

სოციალურ
ლიბანის

პრობლემებთან
პოლიტიკურ

მოვლენებზე გავლენა ქონდა შემდეგ პარტიებს (რომლებიც კავშირში არ იყვნენ
პალესტინელ მებრძოლებთან): 1. ლიბანის ძალები ლიბანის ქრისტიანი თემის მემარჯვენე
პოლიტიკური პარტია. აქტიურად მონაწილეობდა „კედრების რევოლუციაში“ 2. მანამდე
ეფექტურად იბრძოდა ბეირუთში „სასტუმროების ბრძოლის“ დროს3. ასევე 1978 წელს
სირიის წინააღმდეგ ას დღიან ომში. დღესდღეობით პარტია კატეგორიულად
ეწინააღმდეგება სირიის მხრიდან ლიბანის პოლიტიკაში ჩართვას. ნეგატიურად არის
https://www.abc.net.au/news/2019-11-05/former-warlord-walid-jumblatt-hopes-lebanonprotesters/11669902
2 https://archive.transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2016/08/paradigm_chapter8.pdf
3 https://www.britannica.com/topic/history-of-Lebanon
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განწყობილი ირანის ჩარევისადმი.

2. მარადა - ლიბანის კონსერვატიული მემარჯვენე

ცენტრისტული პარტია, რომელიც დაფუძნებულია მემარჯვენე ქრისტიანული მილიციის
საფუძველზე, კერძოდ 1967 წელს ლიბანის ავტორიტეტულმა პოლიტიკოსმა სულეიმან
ფრანჟემ, გადაწყვიტა საკუთარი დაცვა გარდაექმნა მუდმივ მილიციად. ფორმირებას
ეწოდა „მარადა“, რაც მომდინარეობს VII საუკუნის არამეელი ქრისტიანებისგან. არაბულისლამური გაგებით „მარადას“ ნეგატიური კონოტაცია გააჩნია -რაც პათოლოგიურ
სისასტიკეს აღნიშნავს. იგი მონაწილეობდა 1975 წლის სამოქალაქო ომში. აღსანიშნავია,
რომ 2009 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიამ 3 მანდატი მიიღო. 2015 წელს კი
სულეიმან ფრანჟე უმცროსი განიხილებოდა ლიბანის პრეზიდენტობის კანდიდატად,
თუმცა მოულოდნელი პოლიტიკური მანევრის შედეგად პრეზიდენტად აირჩიეს მიშელ
აუნი-სამირ

ჯააჯის

დამოუკიდებლობის,
დახმარების,

ქალთა

თანადგომით.
სუვერენიტეტის,

პარტიის

პროგრამა

თავისუფალი

თანასწორობის

მოიცავს

ეკონომიკის,

დებულებებს.

ლიბანის

სოციალური

უარყოფილია

ლიბანის

ფედერალიზაციის ნებისმიერი გეგმა. ეწინააღმდეგება ქვეყანაში სირიის გავლენას. 3.
„ქათაიბი“ - ლიბანის მემარჯვენე ნაციონალისტური პოლიტიკური პარტია, რომელიც
ძირითადად იცავს ლიბანელი ქრისტიანი-მარონიტების ინტერესებს. 1936 წელს დაარსა
პიერ ჯუმაილმა. სირიის მხრიდან ლიბანის ოკუპაციის პერიოდში პარტია კრიზისულ
მდგომარეობაში იმყოფებოდა. აქტიურად მონაწილეობდა „სასტუმროების ბრძოლაში“.
დღესდღეობით პარტია სოლიდარობას უცხადებს სირიაში არსებულ ოპოზიციას
პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასევე ითხოვს „ჰიზბალლაჰის“
ჩარევის დასრულებას ქვეყანაში. 4. თავისუფალი პატრიოტული მოძრაობა ასევე
ცნობილია როგორც „აუნისტთა“ პარტია - ლიბანის პოლიტიკური პარტიაა. მას
ძირითადად ლიბანის ქრისტიანები უჭერენ მხარს. დააფუძნა მიშელ აუნმა. იგი
საფრანგეთში იყო დევნილი და 2005 წლის 7 მაისს „კედრების რევოლუციის“ შემდეგ
დაბრუნდა ლიბანში. მან 2005 წლის არჩევნებისთვის დეტალურად შეიმუშავა
პოლიტიკური პროგრამა, რომელიც მოიცავდა ეკონომიკური და პოლიტიკური
რეფორმების გეგმას. პარტიას მრავალმა ლიბანელმა ქრისტიანმა დაუჭირა მხარი. ჩანს,
რომ ლიბანის ქრისტიანებს არ სურთ ქვეყანაში სირიისა და „ჰიზბალლაჰის“ გავლენა.
ამიტომაც

არ

ათეულობით

არის
ათასი

გასაკვირი

ბოლო

ლიბანელი,

დროს

ქვეყნის

შედგენილი

საფრანგეთის

პეტიციის 1

სამანდატო

წარმოქმნა.

ტერიტორიად

გამოცხადების პეტიციას აწერს ხელს. "ლიბანის ოფიციალურმა პირებმა სრული უუნარობა
გამოამჟღავნეს ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მართვის საკითხებში, ჩამოშლილი სისტემით,
კორუფციით, ტერორიზმით და მილიციით ქვეყანა უკანასკნელი ამოსუნთქვის პირასაა.
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ლიბანი ხელახლა უნდა გახდეს საფრანგეთის სამანდატო
ტერიტორია, რათა დამყარდეს სუფთა და სტაბილური მმართველობა“-აღნიშნულია
პეტიციაში.
თუ კი გავითვალისწინებთ ლიბანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არსებულ ზემოთ
აღნიშნული დაპირისპირების ანატომიას (როგორც რელიგიური, ასევე სოციალური
ხასიათის)

დიდი

ალბათობით

მოსალოდნელია

რეგიონალური

აქტორების

https://www.middleeastmonitor.com/20200807-tens-of-thousands-sign-petition-to-place-lebanon-underfrench-mandate/?fbclid=IwAR2wuhOo39KcfZ6vLVJywbXksu5Dq5SmZ8fPPcpAwNTqqpJ_VXwb3AMIrUo
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მნიშვნელოვანი

ჩარევა

ლიბანში

განვითარებულ

მოვლენებში

(აქტორებიდან

საყურადღებოა სირია, ირანი, ისრაელი და საფრანგეთი).
საყურადღებოა, რომ ისრაელის არმიის შეჭრა ლიბანის სამხრეთში თავდაპირველად
მოხდა 1982 წელს, რამაც გამოიწვია სირიისა და ისრაელის ჯარების შეტაკება. 2000 წელს
ლიბანის

სამხრეთიდან

ისრაელმა

ჯარები

გაიყვანა,

ხოლო

სირიის

სამხედრო

კონტინგენტი მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დარჩა. იმავდროულად „ჰიზბალლაჰმა“
ისრაელს მოთხოვა ჯარების გაყვანა 25 კვ.კმ-ის მონაკვეთიდან ისრაელის, სირიისა და
ლიბანის საზღვრების შესაყარზე სახელწოდებით „შებაას ფერმა“. ეს ადგილი აღინიშნება
გაეროს რუკაზე და ეკუთვნოდა სირიას, ისრაელმა დაიპყრო 1967 წელს 6 დღიანი ომის
შედეგად, სადაც ლიბანი არ მონაწილეობდა. გაერომ დაადასტურა, რომ ისრაელმა
სრულად შეასრულა რეზოლუცია ლიბანიდან ჯარების გაყვანის შესახებ. სირიამ
რომელმაც ჯერ კიდევ 1967 წელს დაკარგა ფერმაზე კონტროლი დათანხმდა რომ იგი
ლიბანის ტერიტორიის ნაწილად ჩათვლილიყო. ამასობაში, ლიბანის ხელისუფლებამ
ფარულად აღიარა „ჰიზბალლაჰის“ სრული კონტროლი სამხრეთ ლიბანზე. ისრაელის
ჯარების გაყვანის შემდეგ, მთელი სასაზღვრო ზოლი დაექვემდებარა „ჰიზბალლაჰის“
მებრძოლებს, რომლებმაც დაიწყეს პოზიციების გამყარება და სამხედრო ძალების შექმნა.
ცალსახად

ჩანს

კონფლიქტი

ისრაელსა

და

„ჰიზბალლაჰს“

შორის.

ვინაიდან

„ჰიზბალლაჰის“ რაკეტები, რომლებიც განლაგებული იყო ლიბანში და დამიზნებული
ისრაელის ჩრდილოეთზე, სერიოზულ საფრთხეს ქმნიდა რეგიონში, ამას ემატებოდა
სირიაში ირანის გავლენის ზრდაც.
ასევე არის მოსაზრება, რომ სირიამ დიდი როლი ითამაშა ლიბანის ხელისუფლების
სათავეში გენერალ ემილ ლაჰუდის მოყვანაში, რომელიც ქრისტიანი მარონიტია და არ
მიეკუთვნება არცერთ პარტიას. იგი ქვეყანას 1998 წლიდან 2007 წლამდე მართავდა.
საგულისხმოა შემდეგი ფაქტი: 2005 წლის 13 თებერვალს ბეირუთში ტერაქტის შედეგად
დაიღუპა ლიბანის ერთ-ერთი გავლენიანი პოლიტიკოსი, ლიბანელი მილიარდერი,
მუსლიმი-სუნიტი ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რაფიკ ჰარირი, რომელიც
ეწინააღმდეგებოდა ქვეყანაში სირიის სამხედრო ჩარევას. აღსანიშნავია, რომ მისი
გარდაცვალების

გამო

ლიბანში

სირიის

წინააღმდეგ

დემონსტრაციები

დაიწყო,

ხელისუფლების გადადგომისა და ქვეყნიდან სირიის ჯარების გაყვანის მოთხოვნით,
თუმცა ლიბანის მოსახლეობის ნაწილი სირიის მიმართ ლოიალურად იყო განწყობილი,
რადგან

„ჰიზბალლაჰის“

მოწოდებით

სირიის

მომხრეთა

მიტინგი

ჩატარდა.

დემონსტრაციების გავლენის შედეგად, 2005 წლის 28 თებერვალს გადადგა სირიის მომხრე
მინისტრთა კაბინეტი. ჰარირის სიკვდილთან დაკავშირებით გაეროს ეგიდით შეიქმნა
დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც წარმოადგინა დასკვნა, რომ სირიისა
და ლიბანის უმაღლესი ოფიციალური პირები შესაძლოა კავშირში ყოფილიყვნენ ჰარირის
სიკვდილთან. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა კი ლიბანის ხელისუფლება
დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ლიბანი გახდა „სირიის საწინააღმდეგო შეთქმულების
პლაცდარმი“ 1.
https://www.jpost.com/opinion/who-killed-rafik-hariri-638399 ;
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html ;
https://www.zaitunagency.net/32142/?fbclid=IwAR2cYevAyZQ4oMOiqdw0PfmYkgXgTjjdYeFbk74o7ivfcF
2Gm6e1aQFH4kc ;
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2005 წლის 5 მარტს პარლამენტში გამოსვლისას, ასადმა, განაცხადა, რომ გაეროს მიერ
მიღებული N1559 რეზოლუციის თანახმად, სირიას, ლიბანის ხელისუფლებასთან
კოორდინირებით, თავისი სამხედრო კონტიგენტი თავდაპირველად ლიბანში-ბექაას
დაბლობში უნდა გადაეყვანა და შემდეგ კი ლიბანი-სირიის საზღვარზე განელაგებინა.
2005 წლის აპრილში სირიამ თავისი ჯარი გაიყვანა ლიბანის ტერიტორიიდან. ეს
გადაწყვეტილება არაბულ სამყაროში და დასავლეთის ქვეყნებში აღქმული იქნა როგორც
ახლო აღმოსავლეთში პოლიტიკური ატმოსფეროს სტაბილიზებისთვის წინ გადადგმული
ნაბიჯი. მიუხედავად ამისა,
2006 წლის ივლისში ზემოთ აღნიშნულ მოვლენებს
შეიარაღებული დაპირირსპირება მოყვა ისრაელის სახელმწიფოსა და შიიტურ სამხედროპოლიტიკურ

ორგანიზაცია

„ჰიზბალლაჰს“

შორის,

რომელიც

იმხანად

სრულიად

აკონტროლებდა ლიბანის სამხრეთ რაიონებს. კონფლიქტი დაიწყო ისრაელის სასაზღვრო
პატრულზე შეიარაღებული შეტევით. მალე, გადაიზარდა ფართომასშტაბიან საომარ
ქმედებებში.1.
2006 წლის 26 ივლისს რომში ჩატარდა კონფლიქტთან დაკავშირებული კონფერენცია
რომელსაც ესწრებოდნენ აშშ-ი, ევროკავშირის ქვეყნები და ახლო აღოსავლეთის
რამდენიმე ქვეყანა-ლიბანი, ეგვიპტე, იორდანია, საუდის არაბეთი (ისრაელი და ირანი არ
მონაწილეობდნენ). კონფერენციის მონაწილეთა პოზიციები ასეთი იყო: აშშ-ი-ცეცხლის
შეწყვეტა. „ჰიზბალლაჰი“ უნდა განიარაღდეს და გაძევდეს სასაზღვრო ტერიტორიიდან,
უცხოელი სამშვიდობოების მონაწილეობით, სასურველია ნატოს ეგიდით. აშშ-ის
მოსაზრებით კონფლიქტი სირიისა და ირანის მხრიდან იყო პროვოცირებული. რაც
შეეხება საფრანგეთის ოფიციალურ მხარეს, მისი მოსაზრებით: არ შეიძლება ახლო
აღმოსავლეთში ნატოს ჯარების შეყვანა. ვინაიდან ისინი განიხილებიან როგორც
„დასავლეთის შეიარაღებული ძალები“. ცეცხლის შეწყვეტა უნდა მოხდეს სამშვიდობო
ძალების შესვლით. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, ირანმა უნდა გაიზიაროს
კონფლიქტის პასუხისმგებლობა. რუსეთის მოსაზრებით კი, კონფლიქტი არ უნდა
გასცდენოდა ლიბანის საზღვრებს და არ შეხებოდა ირანს და სირიას 2.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ 1. ლიბანის ხელისუფლების მოწყობის
შესაბამისად ქვეყანაში ყოველთვის არის საფრთხე გარე აქტორების მხრიდან შიდა
ბალანსის დარღვევის მცდელობა, მაგ., ა) პოლიტიკური დაპირისპირება სოცილისტურკომუნისტური ორიენტაციის მქონე ძალებსა და მემარჯვენე ძალებს შორის (მემარჯვენე
ქრისტიანები), ბ) გამოიხატა დღესდღეობით „ჰიზბალლაჰის“ გავლენის ბერკეტების
ზრდაში. ამის შედეგია ირანის გავლენის გაძლიერება ლიბანში და მისი აქტიური
მონაწილეობა

სირიის

კონფლიქტის

გაღრმავებაში.

2.

აღნიშნულმა

ძალებმა

(„ჰიზბალლაჰი“ და ირანი) უნდა გაითვალისწინონ მსოფლიო საზოგადოების აზრი და
პოზიცია რეგიონში მშვიდობის დამყარებისათვის. ეს უნდა დაიწყოს ლიბანიდან, რაზეც
მიმანიშნებს აშშ-ის კონგრესის მიერ მიღებული „კეისრის აქტი“ 3 რომელიც
ითვალისწინებს სირიის მოქალაქეების დაცვას, კერძოდ კანონის თანახმად სანქციების
ქვეშ ხვდება ნებისმიერი ქვეყნის ყველა კომპანია, რომელიც რაიმე სახით დახმარებას

https://www.britannica.com/place/Israel/War-in-Lebanon#ref741838
https://www.rferl.org/a/1070117.html
3 https://www.arabnews.com/node/1691371/middle-east
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გაუწევს სირიის რეჟიმს. ამან გამოიწვია სირიაში ეროვნული ვალუტის კოლაფსი,
უკმაყოფილება მოსახლეობის ყველა ფენაში და რაც მთავარია ლიბანის „ჰიზბალლაჰს“
გადაეკეტა

სირიის

გავლით

კონტრაბანდის

საშუალებით

ფინანსური

არხების

მობილიზება. რამაც დომინოს პრინციპით ლიბანშიც ადგილობრივი ვალუტის ჩამოშლა
გამოიწვია

და

საპროტესტო

მუხტმა

შეუქცევადი

ხასიათი

მიიღო

დღევანდელი

მონაცემებით. რაც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გამოიწვევს „ჰიზბალლაჰის“ და ირანის
დომინანტი მდგომარეობის შერყევას. უკანასკნელ პერიოდში ლიბანის პორტში მომხდარი
აფეთქების1 (2020 წლის 4 აგვისტო ) შედეგად განადგურდა რა პორტის ინფრასტრუქტურა
ქვეყნის ეკონომიკა სერიოზული საფრთხის ქვეშ ექცევა და „ჰიზბალლაჰსაც“ შესაბამისად
ეკარგება ფინანსური ნაკადების შემოდინება. აღსანიშნავია საფრანგეთის პრეზიდენტ
ემანუელ მაკრონისა და ირანის პრეზიდენტის ჰასან რუჰანის სატელეფონო საუბარში
მაკრონის მიერ ჩამოყალიბებული მოსაზრება. კერძოდ გარე აქტორები უნდა ჩაერიონ
ლიბანის ცხოვრებაში მხოლოდ იმ დოზით რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის
მშვიდობიანი გზით აყვავებას. ამით კი განეიტრალდება ის დიდი საფრთხე რომლის
შესახებაც განაცხადა ლიბანის პრემიერ მინისტრმა ჰასან დიაბმა- „ქვეყანაში კორუფცია
სახელმწიფოზე მეტია“ 2.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53668493
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/lebanon-government-resign-explosion-beirutprotests.html?fbclid=IwAR2cYevAyZQ4oMOiqdw0PfmYkgXgTjjdYeFbk74o7ivfcF2Gm6e1aQFH4kc#ixzz6
Ujwxhsfd
1
2
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სიმონ გურეშიძე

დიდ სახელმწიფოთა მმართველობის მოდელი სირიაში,
ირან-თურქეთის ურთიერთობის მაგალითზე
„არაბული გაზაფხულით“ გამოწვეული რევოლუციური ტალღის გამოძახილები
ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და კვლავ წარმოადგენს მსხვილი რეგიონალური
მოთამაშეების ინტერესთა კონფლიქტის ან შეჯერების ასპარეზს. მთელი მსოფლიო
განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნებდა თვალს ჯერ გასული წლის ოქტომბერში და
მერე მიმდინარე წლის თებერვალში სირიის იდლიბში პროთურქული და სხვა
რადიკალური დაჯგუფებების შეტაკებებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიასთან.
აღნიშნული დაპირისპირება 5 მარტის შეთანხმებით დასრულდა, რომლის მიხედვითაც
მხარეები უსაფრთხო კორიდორის დაწესებასა და სტრატეგიული M4 და M5 გზების
ერთობლივ პატრულირებაზე მორიგდნენ.1 საყოველთოდ ცნობილია, რომ სირიის
ალავიტურ რეჟიმს მხარს უჭერს შიიტური ირანი და რუსეთის ფედერაცია. პირველს სურს
სირიის რეჟიმის მეშვეობით, ლიბანის ჰიზბ ალ-ლაჰის გარდა, კიდევ ერთი მყარი
მოკავშირე ჰყავდეს რეგიონში აღნიშნული რეჟიმის სახით. მეორე აქტორის მთავარი
მიზანია, შეინარჩუნოს ლატაკიის და ტარტუზის ბაზები ხმელთაშუა ზღვაში. რეგიონში
ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი, თეოკრატიული შიიტური ირანის გავლენის ზრდის
შეზღუდვა, ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების,
ისრაელის, სპარსეთის ყურის ნავთობ მონარქიების (ძირითადად საუდის არაბეთი,
კატარი)

და

თურქეთისთვის.

ჩამოთვლილმა

აქტორებმა,

სირიის

სამოქალაქო

დაპირისპირების 9 წლიან პერიოდში საკმაოდ დიდი რესურსები გაიღეს, როგორც
ფინანსურად, ასევე ცოცხალი ძალითაც.
გარეგნული და ზედაპირული დაკვირვებით, თითქოს გარკვეულია მხარეები და
მათი ინტერესებიც, თუმცა მოვლენათა განვითარებაზე დაკვირვება ძალზე ხშირად
სრულიად განსხვავებულ სურათს იძლევა და შეტაკებების დაწყების მიზეზი, ხოლო
შემდეგ მიღწეული შეთანხმებები ან სრულიად მოულოდნელი ჩანს ან დანამდვილებით
ვერავინ ამბობს რამდენ ხანს გასტანს მიღწეული სტატუს-კვო.
სწორედ ამიტომ, სტატიის მიზანია, პასუხი გასცეს რეგიონალური აქტორების
თითქოსდა ქაოტური მოქმედებით გამოწვეული კითხვებს. ამისათვის საჭიროა კიდევ
ერთხელ მივუბრუნდეთ სირიის იდლიბს და დეტალურად გადავავლოთ თვალი ისეთ
ეპიზოდებს, რომლებსაც ყურადღებით გადახედვა ესაჭიროება.

Russia and Turkey agree ceasefire in Syria's Idlib province
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/russia-and-turkey-agree-ceasefire-in-syrias-idlibprovince
Syria war: Russia and Turkey agree Idlib ceasefire
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51747592
Turkey says agreed with Russia on details of Idlib ceasefire
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-russia/turkey-says-agreed-with-russia-on-detailsof-idlib-ceasefire-idUSKBN2101H2
1
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წლის

თებერვალში

იდლიბში

განვითარებული

მოვლნების

შესახებ

პროგნოზები ჯერ კიდევ 2018 წელს კეთდებოდა დასავლურ პრესაში და სწორედ მაშინ,
კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ე.წ. “დიდ სახელმწიფოთა მმართველობის“ მცნება.
ავსტრალიის

ეროვნული

უნივერსიტეტის,

ლონდონის

ეკონომიკის

სკოლის

და

ოქსფორდის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი ჰედლი
ბული დიდი ძალის სახელმწიფოებს თავის „ანარქიულ საზოგადოებაში“ ასე განმარტავს:
„„დიდი ძალის სახელმწიფოები არიან ისინი, რომლებიც სხვებმა ცნეს, რომ მათ გააჩნდეთ
გარკვეული სახის განსაკუთრებული უფლებები და ვალდებულებები“. ასეთი
სახელმწიფოები ხელს უწყობენ წესრიგის შენარჩუნებას, „რასაც მართავენ ერთმანეთთან
ურთიერთობის მეშვეობით“ და უზრუნველყოფენ „მთლიან საერთაშორისო საქმეებში
გამოკვეთილი ცენტრალური მიმართულებების ხარისხიანობას.“ დიდ სახელმწიფოთა
მმართველობა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური პროცესების ნაკრები; ეს არის „პირველადი
ინსტიტუცია“ საერთაშორისო სისტემაში, წესებისა და ნორმების ნაკრები, რომლებიც
უზრუნველჰყოფენ წესრიგს ანარქიაში. ბული თავის ნაშრომებში ორიენტირებული იყო
დასავლეთ ევროპაზე, ხოლო ბარი ბუზანმა, რომელიც ლონდონის ეკონომიკის სკოლის
ემერიტუსი პროფესორია (იგი ასევე კოპენჰაგენის და ჯილინის უნივერსიტეტების
საპატიო პროფესორიცაა), აღნიშნული თეორია ახლო აღმოსავლეთზეც გადმოიტანა. 1
დავუბრუნდეთ 2018 წელს, სექტემბერში რუსეთი, თურქეთი და ირანი შეთანხმდნენ
დემილიტარიზებული ზონის შექმნაზე იდლიბში, რომლის შედეგადაც ექსტრემისტი და
არარადიკალი აჯანყებულების დაშორიშორება უნდა მომხდარიყო. რაც თავის მხრივ
სირიას თავიდან აარიდებდა მორიგ მასშტაბურ სისხლისღვრას და დესტაბილიზაციის
გაღრმავებას.

მიღწეულ

დიპლომატია“ უწოდა.

2

შეთანხმებას

ირანულმა

მხარემ

„პასუხისმგებლობიანი

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზემოთ მოყვანილ Washington

Post-ის სტატიაში „Does the Russia-Turkey deal on Idlib signal a new era of relations in the
Middle East?“, ავტორი, ვერმონტის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა ასისტენტ
პროფესორის პიტერ ჰენეს განმარტების თანახმად, “”სტაბილურობა“ მხოლოდ დიდ
სახელმწიფოთა ჰარმონიულ ურთიერთობაში იგულისხმება. ის წესები, რომელსაც
რეგიონალური დიდი სახელმწიფოები ადგენენ ახლო აღმოსავლეთის სამართავად,
ყოველთვის არ იქნება ამ რეგიონში მცხოვრებ ხალხთა ინტერსებთან თანხვედრაში. დიდი
სახელმწიფოების მიერ შემუშავებულ ახლანდელ მართვის მოდელს შეუძლია სიტუაციის
სტაბილიზირება სირიაში, მაგრამ არ არსებობს იმის გარანტია, რომ ეს გააუმჯობესებს
ადგილზე მცოხვრებთა ყოფასა და კეთილდღეობას.“ ჰენეს მოსაზრების დასტურად
გამოდგება მეორე მოყვანილ სტატიაში არსებული მასალა, რომლის მიხედვითაც,
თურქეთის, ირანის და რუსეთის შეთანხმებას გამოეხმაურა სირიის თავისუფალი არმიის 3
„Does the Russia-Turkey deal on Idlib signal a new era of relations in the Middle East?“
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/10/05/does-the-russia-turkey-deal-on-idlibsignal-a-new-era-of-relations-in-the-middle-east/
2 „Syria's Idlib spared attack, Turkey to send in more troops“.
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-rebels/syrias-idlib-spared-attack-turkey-to-send-inmore-troops-idUSKCN1LY0T9
3 Guide to the Syrian rebels
1
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ოფიციალური წარმომადგენელი მუსტაფა სარაჯი: „მიღწეული შეთანხმება მარხავს
ასადის ოცნებას, დაამყაროს სირიაზე სრული კონტროლი“. 1 სარაჯის განცხადება და
დღევანდელი მდგომარეობა, 3 მილიონიან იდლიბში თურქეთის არმიის ათობით
სადამკვირვებლო პოსტის განლაგება, დიდი რაოდენობით სამხედრო ძალების შეყვანა და
ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების განთავსება, 2 კიდევ ერთხელ მოწმობს აღნიშნული
შეთანხმების საფუძველზე სირიის დეფრაგმენტაციის დეფაქტო დაკანონებას. რაც იმასაც
ადასტურებს, რომ დიდი მოთამაშეთა ჰარმონიულობას, ძალზე მაღალი ალბატობით
ეწირება სირიის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ამ მოსაზრებას ამყარებს
ის გარემოებაც, რომ თურქეთი იდლიბში აპირებს, ლტოლვილებისთვის დასახლებების
მშენებლობას.

მყარი

გარანტიების

არ

ქონის

შემთხვევაში,

თურქული

მხარე,

მატერიალური რესურსების გაღებას მოერიდებოდა, განსაკუთრებით პოსტპანდემიური
კრიზისის პერიოდში. 3
დიდ სახელმწიფოთა მმართველობის საფუძველზე მიღწეული შეთანხმებების
მაგალითები და მიზეზები:
2019 წლის 6 ოქტომბერს, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ სირიიდან
ამერიკის ჯარების გაყვანასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებიდან (რომელიც არ
განხორციელებულა), სამი დღის შემდეგ თურქეთმა იდლიბში დაიწყო სამხედრო
ოპერაცია „მშვიდობის წყარო“, 4 რომელსაც წინ უძღვოდა ირანის, რუსეთისა და თურქეთის
არაერთი სამმხრივი შეხვედრა სოჭის და ასტანის შეთანხმებებთან ერთად, რომლის
მიხედვითაც უნდა შექმნილიყო დეესკალაციის ბუფერული ზონები. 5

შეთანხმებას

რუსულმა მხარემაც დაუჭირა მხარი და განაცხადა, რომ საჭირო იყო იდლიბის
ტერორისტებისგან გაწმენდა. 6 ამ აქტივობას ელექტრონულ გამოცემა middleeasteye.net-ზე

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
1 „Syria's Idlib spared attack, Turkey to send in more troops“.-იქვე.
2 https://www.soshals.com/uncategorized/39433/?fbclid=IwAR1Xyqn06BRpZCwicV39xGZDnpLjwfwIoX8sD7pjBIM0tgGzqJSy4o-Kfo
https://nedaaturkey.net/713/
?fbclid=IwAR3Ub9utAx3_pOzaky8MJprwHeEfo_oXH_wFLsyHXIWIwoqnmoApsi5VXlo
3 Turkey announces it will build 'settlements' in occupied Syria
https://www.jpost.com/middle-east/turkey-announces-it-will-build-settlements-in-occupied-syria-614359
4 Turkey's Operation Peace Spring in northern Syria: One month on
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/turkey-operation-peace-spring-northern-syria-month191106083300140.html
5 Turkey, Iran, Russia say will work for stability in Syria
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-iran/turkey-iran-russia-say-will-work-forstability-in-syria-idUSKCN1HB106
Full text of Turkey, Russia agreement on northeast Syria
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/full-text-turkey-russia-agreement-northeast-syria191022180033274.html
Syria: the Astana peace process
https://www.france24.com/en/20180905-syria-astana-peace-process
Syrian war: All you need to know about the Astana talks
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/syrian-war-astana-talks-171029160554816.html
6 Turkey’s desire for safe zone in northern Syria justified, says Lavrov
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გამოეხმაურა ირანის სტრატეგიული კვლევების საპრეზიდენტო ცენტრის მსოფლიო
კვლევების მიმართულების დირექტორი დიაკო ჰოსეინი. მისი განმარტებების თანახმად,
მიუხედავად იმისა, რომ ირანული მხარე კატეგორიულად მოითხოვდა სიტუაციის
მშვიდობიანი გზებით რეგულირებას, ჰოსიეინმა ყურადღება შემდეგ დეტალებზე
გაამახვილა: გამომდინარე იქიდან, რომ არც ირანი და არც დამასკო არ დაუშვებდნენ
სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ქურთული ანკლავის შექმნას, საუბარი აღარ იყო
დამოუკიდებელ სახელმწიფოზე - თურქეთის აქტივობა ირანული მხარისთვისაც
სასარგებლო იყო და თურქული მხარე ნებით თუ უნებლიედ შეასრულებდა ირანის და
სირიის გასაკეთებელ შავ სამუშაოს, რის შემდეგაც ირანის და სირიის ტანდემი
იმოქმედებდნენ როგორც „გამათავისუფლებლები“ „ოკუპანტების“ წინააღმდეგ. მისივე
განმარტების თანახმად: ირანის ისლამური რესპუბლიკა და ასადის ხელისუფლება ძალზე
შეშფოთებულები

იყვნენ

სირიის

ჩრდილო-აღმოსავლეში

როჯავის

კანტონის

ადმინისტრაციული მმართველობის პროგრესული მოდელის არსებობით. სწორედ
როჯავის „დემოკრატიულ კონფედერალიზმზე“ დაფუძნებული მმართველობა
რეგიონში

მცხოვრები

ქურთული

უმცირესობებისთვის

ავტონომიისა

გახდა
და

დამოუკიდებლობის მოპოვების შთაგონების წყარო. საუბარია 2017 წელს ერაყელი
ქურთების მიერ დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის ჩატარებულ რეფერენდუმზე.
თეირანს არ სურს, რომ სირიელი ქურთები გახდნენ ირანში ერაყის საზღვარზე მცხოვრები
ქურთების მაგალითი.
იმავე სტატიაში ასევე მოყვანილი იყო ტენესის უნივერსიტეტის, ირანის ისლამური
რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ექსპერტისა და

წიგნის „ტყვეთა საზოგადოება:

„ბასიჯური მილიცია და სოციალური კონტოლი ირანში“ ავტორის საიდ გოლკარის
მოსაზრება: „ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს და თურქეთს აქვთ
საერთო მიზეზი, შეაფერხონ ქურთების სწრაფვა დამოუკიდებლობისკენ. თუმცა მეორეს
მხრივ შეშფოთებულები არიან იმითაც, რომ თურქეთის აქტივობამ შეიძლება დაასუსტოს
ასადის მმართველობა“. 1
აუცილებლად

აღსანიშნავია

ის

გარემოებაც,

რომ

ქურთების

წინააღმდეგ

მოქმედებაზე მწვანე შუქის ანთებას თურქეთის პრეზიდენტი აშშ-ის მხრიდანაც ელოდა,
რაც არ მოხდა და შეერთებული შტატები იყო და არის ის ძალა, რომელიც ქურთ
მებრძოლებს ეხმარებოდა „ისლამური სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ ბრძოლის დროს და
გასული წლიდან სირიის ნავთობის ძირითადი ნაწილიც ამერიკელი სამხედროების
დახმარებით ქურთების მიერ კონტროლდება. 2

https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/safe-zone/turkeys-desire-safe-zonenorthern-syria-justified-sayslavrov?amp&fbclid=IwAR0xKkSYeTNs3AhllmL2lARvuovmELLOTDV5_HAmFwLZMM2dOAxzUJz5NsY
1 How Iran views the Turkish invasion of northern Syria
https://www.middleeasteye.net/news/how-iran-views-turkish-invasion-northernsyria?fbclid=IwAR3yNBmoj9ZzHJqki0z4k91R4K2w7oxFPKHvEbj59IndMJ8uWQo1u2TRdgo
Russia-Turkey-Iran plan for Syria shuns Kurds, US
https://thearabweekly.com/russia-turkey-iran-plan-syria-shuns-kurdsus?fbclid=IwAR1AAEuF8pdYpRpDbTfNu_QRnCC3blV1J3o0uKI64-5WQjFmOuz9K8QOmG8
2 American civilians who fought in Syrian Kurdish units against ISIS watch a dream unravel
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სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები არათუ საფუძვლიანი, არამედ შეიძლება
ითქვას, რომ აბსოლუტურად ზუსტია. ვინაიდან 2020 წლის 18 ივნისს ირანმა და
თურქეთმა ერთობლივი ოპერაცია განახორციელეს ერაყელი ქურთების წინააღმდეგ,
კონკრეტულად, ერაყ-თურქეთის, იეზიდთა ტერიტორიაზე სინჯართან ახლოს სირია
ერაყის და ერაყ-ირანის საზღვრებზე თურქეთმა და ირანმა ერთობლივი ოპერაციის
ფარგლებში საავიაცო და საარტილერიო ცეცხლით მიიტანეს იერიში ქურთთა მუშათა
პარტიის

მებრძოლების

წინააღმდეგ.

ერაყმა,

საუდის

არაბეთმა

და

არაბეთის

გაერთიანებულმა საამიროებმა აღნიშნული ქმედება ერაყის სუვერენიტეტის დარღვევად
შეაფასეს. ინგლისურენოვან არაბულ პრესაში კი ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ამ
ქმედებით ირანმა და თურქეთმა ერაყის ახალ პრემიერ მინისტრს მუსტაფა ალ-ქაზიმის
შეახსენეს, თუ ვინ არიან რეალური ძლიერი ძალები რეგიონში. 1 ყურადღებას იპყრობს ის
ფაქტიც, რომ ქაზიმის და მინისტრთა კაბინეტის წევრების დამტკიცება აშშ-ის და ირანის
კონსენსუსის შედეგად მოხდა, რაც იშვიათობას წარმოადგენს. მიმდინარე წლის მაისში
ირანის საგარეო სამეთა მინისტრმა მოჰამმად ჯავად ზარიფმა მოულოცა ახალ პრემიერს
და მთელ ერაყს ახალი მთავრობის ფორმირება. 2 საიდანაც იკვეთება ის ფაქტი, რომ
ირანისთვის ქურთული პრობლემაა უმთავრესი გამოწვევა და არა რაიმე სახის
უთანხმოება ერყაის ხელისუფლებასთან.

სირიის

ცხრა

წლიანი

კონფლიქტის

დროს, ზემოდ ხსენებული რეგიონალური ინტერესთა კონფლიქტის და სხვადასხვა მხარეს
დგომის მიუხედავად, ერაყის ოპერაცია არ არის ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის
ერთადერთი მაგალითი. გასული წლის დეკემბერში მალაიზიის დედაქალაქ
კუალალუმპურში გამართული სამიტის შემდეგ, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯებ ტაიპ
ერდოღანმა განაცხადა, რომ მალაიზიასთან, კატართან და ირანთან რეგიონალურ და
საერთაშორისო საკითხებში თანამშრომლობას გააგრძელებდა. თურქეთის მასმედიისთვის

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/american-civilians-who-fought-in-kurdishunits-against-isis-watch-a-dream-unravel/2019/10/18/84ce26d6-f100-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
U.S. Resumes Large-Scale Operations Against ISIS in Northern Syria
https://www.nytimes.com/2019/11/25/us/politics/us-syria-isis.html
US Says It's Guarding Oil Fields for Syrian Kurds
https://www.voanews.com/middle-east/us-says-its-guarding-oil-fields-syrian-kurds
Syrian Kurds OK US-led oil mission
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/syria-kurds-sdf-pentagon-oil-mission-kobane.html
1 With assault on Iraq, Turkey and Iran cement a partnership in crime
https://www.arabnews.com/node/1693421/middle-east
Turkey, Iran Summoned Over Bombing of Kurdish Rebels in Iraq
https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/18/world/middleeast/ap-ml-iraq-turkey.html
UAE condemns Turkish and Iranian military interventions in Iraq
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/uae-condemns-turkey-iran-military-actions-iraqkurdistan.html
Turkish and Iranian forces team during new operation in Iraq
https://www.almasdarnews.com/article/turkish-and-iranian-forces-team-during-new-operation-iniraq/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
2 US and Iran reach rare consensus in Iraq
https://www.almasdarnews.com/article/us-and-iran-reach-rare-consensus-iniraq/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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გაკეთებულ განცხადებებში, პრეზიდენტმა ერდოღანმა ხაზი გაუსვა ისლამურ სამყაროში
ერთობის შენარჩუნების მნიშვნელობას. სამიტზე განიხილეს მეცნიერების, ტექნიკის,
მეწარმეობის და თავდაცვითი წარმოების დახვეწასთან დაკავშირებული დეტალები.1
ასევე გასული წლის დეკემბერში ირანმა და თურქეთმა ხელი მოაწერეს რელიგიურ
საკითხებში თანამშრომლობის შეთანხმებას ანკარაში. ირანის ისლამური კულტურისა და
კომუნიკაციების ორგანიზაციის ხელმძღვანელის აბოუზარ ებრაჰიმი თორკამანის და
თურქეთის რელიგიურ საქმეთა დირექტორატის წევრის, უმაღლესი რელიგიური
ლიდერის ალი ერბასის მიერ ხელი მოეწერა 18 პუნქტიან შეთანხმებას, რომლის
მიხედვითაც

გადაითარგმნება

რელიგიური

წიგნები,

ჩატარდება

ერთობლივი

ღონისძიებები და „თურქეთის თეოლოგიურ ფაკულტეტებზე ირანელი ექსპერტები
ასწავლიან ისლამურ იურისპრუდენციას“, რომელიც ირანის ჯაფარის სკოლის მიერ
შემუშავებულ იურისპრუდენციას ეყრდნობა და შესულია ირანის კონსტიტუციაში. 2
ბოლოს ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგ გარემოებაზეც, მიუხედავად იმისა,
რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა და აშშ-ს სანქციები აქვს დაწესებული ირანის
მიმართ, ხოლო ამ ქვეყნის ეკონომიკური დასუსტება და შიდა პრობლემებით დაკავება
თურქეთისთვის მომგებიანი უნდა იყოს, რადგან ამ გზით მნიშვნელოვნად შეასუსტებს
თავის რეგიონალური მოწინააღმდეგის გავლენას. ირან-თურქეთს შორის აქტიურ რეჟიმში
მიმდინარეობს თანამშრომლობა ეკონომიკურ საკითხებშიც.
მიმდინარე წლის დასაწყისში, სტამბულში გამართულ კონფერენციას დაესწრო 80
ირანული კომპანია. კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა
ორ ქვეყანას შორის
ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება. აღნიშნულ კონფერენციას წინ უძღვოდა
ტექნოლოგიებისა და მეცნიერების საკითხებში ირანის პრეზიდენტის თანაშემწის სურნა
სათარისა და თურქეთის მრეწველობისა და ტექნოლოგიების მინისტრის მუსტაფა
ვარანქის შეხვედრა. თურქული მასმედიის თანახმად, ვარანქი თავის კოლეგას დაპირდა
პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც ირანს ამერიკული სანქციების ამოქმედების
შედეგად შეექმნა. თურქეთ-ირანს შორის ურთიერთობების დათბობის ნიშნები გამოჩნდა
2017 წელს, მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკის სასამართლოს გადაეცა თურქული HALKBANK-ის
საქმე, რომელსაც ბრალი ედებოდა ირანზე დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში.
თურქეთმა ასევე თანაგრძნობა გამოუცხადა ირანს გენერალ ყასემ სოლეიმანის სიკვდილის
შემდეგაც და Covid-19-თან დაკავშირებით დახურული საზღვრების გახსნის თანავე,
ერდოღანმა და ჰასან რუჰანიმ სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ სასწრაფოდ უნდა
გახსნილიყო ორ ქვეყანას შორის საზღვრები და განახლებულიყო ვაჭრობა. 3
Cooperation with Malaysia, Qatar, Iran will continue, Erdoğan says
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/12/20/cooperation-with-malaysia-qatar-iran-will-continueerdogan-says?fbclid=IwAR3XyFLLjYpeUttaoWEsnIhWYMkZEUbwjq6CeqEGytKHdlnw8gQ0zGVLcCk
2 Iran, Turkey sign religious cooperation agreement
https://www.middleeastmonitor.com/20191227-iran-turkey-sign-religious-cooperationagreement/?fbclid=IwAR0KgjyS5W3h_YGHLS50s59xlOzMz2aHiSF2Eej38HA0E5rsYiu0xkrXQfA
3http://www.turkpress.co/node/68116?fbclid=IwAR0iEQV3DcFgIN9aaGGpv4IGePhiGlAEiEDThBpXoaWH
3TlxIFb7Nwf0PUA
Iran, Turkey traders meet to step up ties amid US sanctions
https://www.presstv.com/Detail/2020/01/22/616807/Iran-Turkey-trade-companies-US-sanctionsscience?fbclid=IwAR2GCd_4SmXCXwABjQqhmodhs_3tFokhVszsWQnABjHnvX_Xxt767J3X7OU
1
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დასკვნის

სახით

შეიძლება

ითქვას,

რომ

რუსეთი

და

ირანი,

რომლებიც

ასადისრეჟიმის მთავარი მოკავშირეები არიან, ასევე ცნობილია რუსულ-თურქული
ტანდემი სირიაში განვითარებულ მოვლენებში და 2015 წელს რუსული თვითმფრინავის
ჩამოგდებით გამოწვული დაძაბულობის შემდეგ ამ ორ ქვეყანას შორის სულ უფრო მეტად
ხდება ურთიერთობების დათბობა, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებიც მიუხედავად
ირანის მიმართ სანქციებისა, ფლობს პოტენციალს და გაკრვეულდონეზე იმის სურვილს,
რომ ირანულ მხარესთან კონსენსუსის მიღწებვის საფუძველზე იმოქმედოს (ერაყის
მთავრობის ფორმირების მაგალითი), შეიძლება ითქვას, რომ ძალზე მაღალი ალბატობით
ირან-თურქეთის ურთიერტობების განვითარება დანარჩენი რეგიონალური აქტორების
გაგმას ეთანხმება გარკვეული დროით მაინც და რეგიონში თუ კი ადგილი ექნება
სამხედრო ესკალაციას, ეს იქნება ორი შესაძლო სცენარი: 1. გავლენის სფეროების
გადანაწილების პროცესში კორექტივების შეტანა. 2. არასასურველი მესამე ელემენტების
ერთმანეთის ან საკუთარი ხელით მოცილება, რაც ფართო მასშტაბიან სამხედრო
დაპირისპირებაში არ გადაიზრდება.

Erdogan, Rouhani to reopen Turkey-Iran borders and resume trade
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/25/erdogan-rouhani-to-reopen-turkey-iran-borders-andresume-trade
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მირანდა ბაშელეიშვილი

ირანის პოზიცია და ქმედებები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის
გამწვავების ფონზე
მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია, რომელიც ირანის ორ მეზობელ
ქვეყანას - აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიმდინარეობს, მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს ირანის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი თავისი
ისტორიული, გეოგრაფიული და პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, ითვლება
ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პრობლემად გადაწყვეტის გზების ძიების კუთხით.
სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების და გაეროში
გაწევრიანების შემდეგ კონფლიქტმა საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. ირანი კი
რეგიონული პოლიტიკის ფარგლებში, თავიდანვე აქტიურად ჩაერთო მთიანი
ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში. 1992 წლის მარტში სომხეთისა და
აზერბაიჯანის მოთხოვნით, ირანს სამედიატორო ფუნქცია მიენიჭა. იმავე წლის 7 მაისს
კი

ირანის

მაშინდელი

პრეზიდენტის,

ჰაშემის

რაფსანჯანის

მცდელობით,

აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდნენ და ხელი მოაწერეს
ხელშეკრულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ.
1992 წელს აზერბაიჯანის არჩევნებში „სახალხო ფრონტის“-ის გამარჯვებისა და
პრეზიდენტად აბდულფაზლ ელჩიბეის გამარჯვების შემდეგ, ირანის საშუამავლო
როლი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შემცირდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უარი
თქვა ირანის მხრიდან მომავალ ყველა ინიციატივაზე. მის პერიოდში გააქტიურდა
„სამხრეთ“ და „ჩრდილოეთ“ აზერბაიჯანის გაერთიანებისა და ერთიანი აზერბაიჯანის
შექმნის

საკითხიც,

რაც

პირდაპირ

საფრთხეს

უქმნის

ირანის

ტერიტორიულ

მთლიანობას. ამასთანავე, იმავე წელს მხარეებს შორის ვითარების დასტაბილურებისა
და კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, შეიქმნა ეუთოს „მინსკის ჯგუფი“. 1
1993 წელს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი გახდა ჰეიდარ ალიევი. ირანმა საკუთარი
მხარდაჭერა აშკარად გამოხატა მის მიმართ და საკუთარი საშუამავლო როლიც
გააქტიურა. თავრიზში ვიზიტისას ირანის სულეირმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ
მხარი დაუჭირა ახალ პრეზიდენტს, განაცხადა ირანის როლის გააქტიურებაზე და
ღიად გააკრიტიკა სომხეთის ქმედებები მთიან ყარაბაღში. 1993 წლის 31 ოქტომბერს
აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაიდო ახალი შეთანმხება ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ, რომელმაც მხოლოდ რამდენიმე დღე გასტანა.
შემდგომ პერიოდში ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების დაძაბვის,
ასევე ირანსა და დასავლეთს შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური კონფრონტაციის
ფონზე , ირანის საშუამავლო როლი

აქტიურად აღარ იდგა დღის წესრიგში და

კონფლიქტის გამწვავების დროს, მხარეებს შორის რეალურ შუამავლად რუსეთი იყო
წარმოდგენილი.

1

„მინსკის ჯგუფს“ თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთი, რუსეთი და აშშ. მასში შედიან ასევე
ბელორუსია, გერმანია, იტალია, შვედეთი, ფინეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი.
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მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე
ხანგრძლივი და მასშტაბური ესკალაცია 2020 წლის 27 სექტემბერს დაიწყო. ირანის
ისლამურმა

რესპუბლიკამ

მხარეებს

მოლაპარაკებების

გზით

ვითარების

დარეგულირებისკენ მოუწოდა. ირანის საგარეო უწყებამ მზადყოფნა გამოთქვა,
დაპირისპირებული მხარეების შეხვედრისთვის ხელსაყრელი პირობების შესაქმნელად.
ირანი ხაზს უსვამს კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარების აუცილებლობას
და მშვიდობის დამყარებას რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის სასარგებლოდ მიიჩნევს.
ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ირანი მხარს უჭერს
კონფლიქტის სწრაფ მოგვარებას. ქვეყნის საზღვრებთან საომარი მოქმედებების
მიმდინარეობა ქვეყნის უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და კონფლიქტის
ირანის ტერიტორიაზე გადადინების საფრთხეს ქმნის. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე
საომარი მოქმედებების ფონზე, აზერბაიჯანის მოსაზღვრე რეგიონებში რამდენჯერმე
ჩამოვარდა საარტილერიო ჭურვები და რაკეტა. შედეგად, ერთი მოზარდი დაშავადა და
საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. ამასთანავე, 29 სექტემბერს ირანის შეიარაღებული
ძალების წარმომადგენელმა დაადასტურა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით „მტრის
უპილოტო საფრენის აპარატის“ ჩამოდგება (ოფიციალურად, იდენტიფიკაცია არ
მოუხდენიათ), რომელმაც ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაარღვია.

ამას მოყვა ირანის

ოფიციალური გაფრთხილება სომხეთისა და აზერბაიჯანისადმი. საგარეო საქმეთა
სამინისტრო პრეს-სპიკერის განცხადებით, თეირანი კიდევ ერთხელ სერიოზულ
გაფრთხილებას უგზავნის სომხეთსა და აზერბაიჯანს. მისივე თქმით, ნებისმიერი სახის
თავდასხმა ირანის ტერიტორიაზე საპასუხო რეაქციას გამოიწვევს და ამიტომ,
მხარეებმა უფრო ყურადღებით უნდა იმოქმედონ.
ირანი წლების განმავლობაში ცდილობდა ერთგვარი ბალანსი დაეცვა თავის
პოზიციასა და ქმედებებს შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საომარი
მოქმედებების დროს. გამონაკლისი არც მიმდინარე დაპირისპირება აღმოჩნდა. 2020
წლის 29 სექტემბერს საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, ირანიდან
სომხეთისთვის იარაღისა და სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდების შესახებ. ირანის
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადებით უარყო გავრცელებული
ინფორმაცია.

ამასთანავე

კონტროლდება

მეზობელ

ოფიციალურმა
ქვეყნებში

თეირანმა,

სამოქალაქო

განაცხადა,

რომ

დანიშნულების

მკაცრად

სხავადასხვა

პროდუქტის ტრანზიტი და ირანი არავის მისცემს უფლებას, იარაღის გადაზიდისთვის
საკუთარი ტერიტორიის გამოყენების შესახებ. ბაქოში ირანის საელჩოს განცხადებით,
მსგავსი ინფორმაციების გავრცელებით „მესამე მხარე“ ცდილობს ირანის რეპუტაციის
შელახვას აზერბაიჯანში. ირანის ხელისუფლების დაუყოვნებლივი პასუხი მსგავს
ფაქტებზე

განპირობებულია

იმ

გარემოებითაც,

რომ

ამან

შესაძლოა

ირანი

მნიშვნელოვანი შიდა და საგარეო გამოწვევების წინაშე დააყენოს. ირანში ამჯერად
დახლოებით 20 მილიონი ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს აზერბაიჯანის
მოსაზღვრე

პროვინციებში

რესპუბლიკასთან.

ამ

და

მათ

მოვლენებიდან

მჭიდრო

კავშირები

რამდენიმე

დღეში

აქვთ

აზერბაიჯანის

ირანში,

ეთნიკური

აზერბაიჯანელებით დასახლებულ ქალაქებში - არდებილში, თავრიზში, ურმიაში,
ფარსაბადსა და ზენჯანში
მონაწილეები

მთიანი

აზერბაიჯანის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა. აქციის

ყარაბაღის

გათავისუფლებას
29

მოითხოვდნენ.

გამოსვლები

ადგილობრივი

უსაფრთხოების

ძალებთან

შეტაკებებში

გადაიზარდა,

ათობით

მონაწილე დააკავეს.
აღნიშნული

საპროტესტო

წარმომადგენლებმა

მუხტის

აზერბაიჯანის

ფონზე,

მოსაზღვრე

აიათოლა

პროვინციებში

ალი
-

ხამენეის

აღმოსავლეთ

აზერბაიჯანი, არდებილი, ზენჯანი და დასავლეთ აზერბაიჯანი, მთიანი ყარაბაღის
შესახებ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. ისინი მიუთითებენ, რომ ყარაბაღი
აზერბაიჯანს ეკუთვნის და საჭიროა ამ ტერიტორიის აზერბაიჯანისთვის დაბრუნება.
შიიტი სასულიერი პირები ასევე აღნიშნავენ, რომ ოკუპაციის განმავლობაში ისლამური
რესპუბლიკა მხარს უჭერდა აზერბაიჯანს და საერთაშორისო ორგანიზაციებში
აზერბაიჯანის ტერირტორიულ მთლიანობას უსვამდა ხაზს. ისინი აღნიშნავენ ასევე,
რომ ამ პირობებში აზერბაიჯანს ნახიჩევანთან მხოლოდ ირანის ტერიტორიით აქვს
კავშირი და ამ დახმარებასაც თეირანი გულუხვად სთავაზობს ბაქოს. აღნიშნულ
განცხადებაში სულიერი ლიდერის წარმომადგენელთა პოზიციის პარალელურად,
ყურადღებას

იქცევს

კიდევ

ერთი

გარემოება:

ირანის

ხელისუფლების

წარმომადგენლები, როგორც წესი იყენებენ ტერმინს „აზერბაიჯანის რესპუბლიკას“,
რაც ქევყნის ოფიციალურ სახელწოდებას წარმოადგენს და ამით ხაზს უსვამენ
აზერბაიჯანსა და ირანის 2 პროვინციას - აღმოსავლეთ და დასავლეთ აზერბაიჯანს
შორის

განსხვავებას.

ზემოთაღნიშნულ

განცხადებაში

კი

სულიერი

ლიდერის

წარმომადგენლები აზერბაიჯანს „რესპუბლიკის“ გარეშე მოიხსენიებენ.
აღნიშნული განცხადების შემდეგ, პოზიცია დააფიქსირა სულიერი ლიდერის
მრჩეველმა საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათიმ. მან სომხეთს მოუწოდა,
დატოვოს
რაიონები.

ყარაბაღში

აზერბაიჯანის

ველაიათის

რესპუბლიკის

განცხადებით,

კუთვნილი

აზერბაიჯანის

ოკუპირებული

სამხრეთით,

სომხეთს

ოკუპირებული აქვს დაახლოებით 7 ქალაქი, ამ საკთხზე გაერო-ს 4 რეზოლუცია აქვს
მიღებული, რაც სომხეთს ავალდებულებს აღნიშნული ტერიროტიები დატვოს და
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებს დაუბრუნდეს. ირანელი დიპლომატი ხაზს
უსვამს, რომ კონფლიქტის მოგვარების გზა სამხედრო დაპირისპირება არ არის და
ისრაელი, საფრანგეთი და თურქეთი შეტაკებების მხარდაჭერის გამო გააკრიტიკა.
ირანის საელჩომ ბაქოში, 17 ოქტომბერს ქალაქ განჯას დაბომბვა შეაფასა, როგორც
საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და
სასწრაფოდ უნდა შეჩერდეს.
ისლამური რესპუბლიკისთვის,

მას „ომის დანაშაული“ უწოდა, რომელიც
ოფიციალური

განცხადებების

მიხედვით,

რეგიონში ვითარების დარეგულირება და სტაბილურობის შენარჩუნება პრიორიტეტად
რჩება. პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აღნიშნავს, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის
მიმდინარე ომმა არ უნდა შეიძინოს რეგიონული მასშტაბები და სტაბილურობის
აღდგენა რეგიონში მშვიდობიანი გზით უნდა მოხდეს. საგარეო საქმეთა მინისტრი
მოჰამად ზარიფი კი ოფიციალურად აცხადებს, რომ რეგიონს მშვიდობა ესაჭიროება.
თეირანისთვის ცხადია, რომ აშშ-ის მხრიდან დაწესებული სანქციების შედეგად
თითქმის ყოველდღიურად მზარდი ეკონომიკური და პოლიტიკური იზოლაციის,
ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ დაძაბული ვითარებისა და არაერთი ფრონტის
არსებობის პირობეში,

სამხრეთ კავკასიაში გამწვავებული კონფლიქტის მოგვარებას

მხოლოდ საკუთარი დიპლომატიური გზებით ვერ შეძლებს. ამის საშუალებას მას არ
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მისცემს ასევე სამხრეთ კავკასიაში მნიშვნელოვანი გავლენისა და ამბიციების მქონე
რუსეთი და თურქეთი. არსებული ვითარების ფონზე, მთავრობის პრეს-სპიკერმა
ოფიციალურად

გაავრცელა

თურქეთსა

რუსეთს

და

ისლამური

შეუძლიათ

რესპუბლიკის

აზერბაიჯანსა

და

მოწოდება,
სომხეთს

რომ

ირანს,

კონფლიქტის

მშვიდობიან გადაწყვეტაში დახმარება გაუწიონ. ეს ინიციატივა ეხამურება ასევე,
თეირანის

მიერ

წლების

განმავლობაში

რეგიონული

თანამშრომლობისთვის

შემუშავებულ ფორმატს - რეგიონული საკითხების გადაწყვეტა გარე ძალების ჩარევის
გარეშე უნდა მოხდეს. სამხრეთ კავკასიისთვის ირანის მიერ შემოთავაზებული მოდელი
3+3-ია, რაც გულისხმობს თანამშრომლობას თურქეთს, ირანს, რუსეთსა და
საქართველო, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის.
დიდი ალბათობით, თეირანი ეცდება დაარწმუნოს
და

რეგიონში

რუსეთი და თურქეთი

მოლაპარაკებების

გამართვისა

ვითარების

დასტაბილურების

აუცილებლობაში.

ამით ისლამური რესპუბლიკა თავიდან აიცილებს

ქვეყნისთვის

მნიშვნელოვანი გამოწვევის შექმნის საფრთხეს სამხრეთ კავკასიაში. ამასთანავე,
აღნიშნული ქმედებებით, ირანი ცდილობს ხაზი გაუსვას, საკუთარი თავის რეგიონულ
ძალად არსებობას და დააბალანსოს რუსეთისა და თურქეთის გავლენა.

გამოყენებული მასალები:
https://foreignpolicy.com/2020/10/14/iran-azeri-ethnic-minority-nagornokarabakh/?fbclid=IwAR2cQt540L4x715H-IAbwhiqUYEmyrKVH2VB-JZ39wwPJhKl407POrhYCY
https://www.aljazeera.com/amp/news/2020/10/5/irannk?fbclid=IwAR3gNQGkpNjt2_WQCuC9r6jgIpvPA30VuDUb79dPPewY_aEu60x68mySY8#aoh=16027952432642&referrer=https%3A%2F%2Fwww.go
ogle.com&amp_tf=From%20%251%24s
https://www.bbc.com/news/world-europe54449401?fbclid=IwAR3KG774Y1q0lHXK_IKm1hLVAhX1RGo02Q8mwfIk6ST5RfIOcIebDITF
JbY
https://www.rferl.org/a/iran-worried-nagorno-karabakh-conflict-could-spread-azerbaijanarmenia/30883022.html?fbclid=IwAR0gvmCN2axSzLO8Z_HWZdLlFeG1bbwUuBQzXLnpfUL
8uQ6tN2zNvbKi8Fg
https://www.radiofarda.com/a/30895972.html?fbclid=IwAR0Mjra5pnG32KdMGLBr9A0pC19S6
rajqN94M-fONpovkoRunn-Jbbvg1zw
https://www.almasdarnews.com/article/iran-will-respond-to-attacks-on-its-country-fromkarabakh-conflict/
https://www.bbc.com/news/world-europe-54449401
https://www.radiofarda.com/a/karabakhupdate/30887249.html?fbclid=IwAR3CpUhk6_VOyL78YrB3F0bVcSAu9BtaSF2BbkM4UZWFg
Yjh2vxnYLAvdLA
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https://ir.voanews.com/latestnews/armenia-azerbaijan1?fbclid=IwAR2r9WrOhchYigp8HMfIMf7RoX4APZVneR4771MD4AvEjS9goyrtYOf0qQE
https://www.bbc.com/persian/topics/ckdxnwvwwjnt
https://www.presstv.com/Detail/2020/09/27/635125/Iran-Armenia-Azerbaijan-Karabakh
https://www.presstv.com/Detail/2020/09/29/635278/Rabiei-Iran-Turkey-Russia-ArmeniaAzerbaijan-Karabakh-government-spokesman
https://www.almasdarnews.com/article/iran-confirms-its-air-defenses-shot-down-foreigndrone-in-east-azerbaijan/
https://foreignpolicy.com/2020/09/28/why-are-armenia-azerbaijan-heading-to-war-nagornokarabakh/?fbclid=IwAR2tVlyzYXDM1_XvtKj7nTL1cLR_QmGWXDjMml6vGvXlQX2tGDPm2HW-Qw
https://www.tehrantimes.com/news/453053/Tehran-denies-transfer-of-weapons-via-Iran-ssoil-to-Armenia
https://www.presstv.com/Detail/2020/09/29/635267/Iran-Azerbaijan-Armenia-arms-transfer
https://www.bbc.com/persian/iran-54342771
https://www.radiofarda.com/a/iran-karabakh-clashes-warning-over-spillage-intovillages/30871965.html?fbclid=IwAR2LRZ2bmUUOjNcxqjb3tT47SXCubn-RjzSRggaQkEwWIgfTttYYzP28H0
https://www.radiofarda.com/a/30873353.html?fbclid=IwAR0LM_pKXG08bgGvW3nDfOCU8K
QwWyPaNTq9pu7omCThXhvfXyL6eOhl9cg
https://www.radiofarda.com/a/30870765.html?fbclid=IwAR0QssSmDWxm9WlmChyRSeZ9xXlFj_N7Vo6pB5LHNrD-P_wFKdMiXlHyak
https://www.bbc.com/persian/iran-54433131
https://www.tehrantimes.com/news/453647/Iran-denounces-Ganja-attack-as-war-crime
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თამთა ბოკუჩავა

ლიბიის სამოქალაქო ომი და თურქეთის ინტერესები

2019 წლის 27 ნოემბერს თურქეთმა ტრიპოლიში არსებულ ეროვნული ერთობის
მთავრობასთან (Government of National Accord - GNA) ხელი მოაწერა საზღვაო სივრცეების
გამიჯვნისა და თავდაცვის სფეროებში თანამშრომლობის ხელშეკრულებებს. შედეგად,
2020 წლის იანვარში მეჯლისის მხარდაჭერით და გაეროს მიერ აღიარებული ლიბიის
მთავრობის ოფიციალური მოწვევით თურქეთმა ჯარი შეიყვანა ლიბიის ტერიტორიაზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთი პირველი სახელმწიფოა, რომელიც ღიად ჩაერთო
მიმდინარე კონფლიქტში. ლიბიის სამოქალაქო ომში თურქეთის ჩართულობა პირველ
რიგში ოფიციალური ანკარის გეოსტრატეგიული ინტერესებით არის ნაკარნახევი.
თურქეთი

ცდილობს

მყარი

პოზიციები

მოიპოვოს

აღმოსავლეთ

ხმელთაშუაზღვისპირეთში ახლად აღმოჩენილ გაზის საბადოებზე და წინააღმდეგობა
გაუწიოს
საფრანგეთის,
ადმინისტრაციის ალიანსს.

საბერძნეთისა

და

სამხრეთ

კვიპროსის

ბერძნული

2011 წელს მუამარ კადაფის ხელისუფლების ჩამოგდებისა და მისი სასტიკი
მკვლელობის შემდეგ მსოფლოიოს უმეტესმა ნაწილმა ლიბიის ერთადერთ ლეგიტიმურ
მმართველობით ორგანოდ ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭო აღიარა. 2012 წელს
არჩევნების შედეგად ამ უკანასკნელმა ხელისუფლება საყოველთაო ეროვნულ კონგრესს
გადასცა. თუმცა, 2014 წლის წარმომადგენლობითი პალატის არჩევნებში გამარჯვება
სეკულარულმა და ლიბერალურმა ძალებმა მოიპოვეს, რაც საყოველთაო ეროვნული
კონგრესისათვის

მიუღებელი

აღმოჩნდა.

არსებული

მთავრობის

შეიარაღებულმა

მომხრეებმა ტრიპოლის ოკუპაცია მოახდინეს, ხოლო ახლად არჩეული პარლამენტი
ტობრუკში გამაგრდა. ამან ქვეყანაში სამოქალაქო ომის ახალი ესკალაცია გამოიწვია. 2015
წლის 17 დეკემბერს, მაროკოში გაეროს ინიციატივით შეიქმნა დროებითი - ეროვნული
ერთობის

მთავრობა

ფაიეზ

ალ-სარაჯის

მეთაურობით,

რომელმაც

ტრიპოლში

ხელისუფლება 2016 წლის 30 მარტს გადაიბარა. თუმცა მან ვერ მოახერხა ქვეყნის
გაერთიანება,

უფრო

მეტიც

ტობრუკის

წარმომადგენლობითმა

პალატამ

მალევე

უნდობლობა გამოუცხადა ეროვნული ერთობის მთავრობას, რამაც კონფლიქტი კიდევ
უფრო გაამწვავა.
2011 წლის რევოლუციის დროს და მის შემდეგ ლიბიაში აქტიურად იქმნებოდნენ
შეიარაღებული რაზმები (ნაწილი კადაფის არმიიდან და უსაფრთხოების აპარატიდან
გამოსული

მეომრები,

რაზმელები),

ნაწილი

რომლებიც

სათვისტომოებიდან

კონფლიქტის

და

ესკალაციასთან

ტომებიდან
ერთად

გამოსული

შეიარაღებულ

ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდნენ. შედეგად, სხვადასხვა დაჯგუფებებმა კონტროლი
მოიპოვეს

გარკვეულ

ურთიერთობა

ტერიტორიებზე

სახელმწიფო

და

დაიწყეს

სტრუქტურებთან.

ნახევრად

შეიარაღებული

დამოუკიდებელი
დაჯგუფებები

პოლიტიკური პროგრესის ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორადაა აღიარებული. ისინი
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კვლავ მნიშვნელოვნად ეყრდნობიან სოციალურ ლეგიტიმაციას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში
მათი ინტერესები განსხვავდება იმ მოსახლეობის ინტერესებისაგან, რომელსაც ისინი
იცავენ.
მოპოვებულმა გამარჯვებებმა ასეთ შეიარაღებულ რაზმებს საშუალება მისცა თავი
წარმოეჩინათ უფრო კომპეტენტურად, ვიდრე ქვეყნის თავდაცვის ძალები. ისინი
სამართლებრივი აღიარებისა და რესურსების სანაცვლოდ ხელისუფლებას საკუთარ
მომსახურებას სთავაზობენ. საზოგადოება შეიარაღებულ დაჯგუფებებსა და სოციალურ
აქტორებს ეყრდნობა უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის მისაღებად, გამომდინარე
იქიდან რომ ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურები ვერ ახერხებენ ამ უკანასკნელის
უზრუნველყოფას. უსაფრთხოება განიხილება როგორც კოლექტიური პასუხისმგებლობა
და მოითხოვს როგორც ოფიციალური, ისე არაფორმალური აქტორების კოლაბორაციას.
ლიბიაში

არსებულმა

კრიზისმა,

რომელიც

ერთმანეთთან

დაკავშირებულ

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების საკითხებს მოიცავს, მნიშვნელოვანწილად
დააზიანა სახელმწიფო ინსტიტუტები და ხელი შეუწყო შეიარაღებული დაჯგუფებების
აქტიურ განვითარებას და მათ ჩართულობას ქვეყნის მართვის პროცესებში. ერთმანეთთან
დაპირისპირებული პოლიტიკური ბანაკების არსებობამ ხელისუფლება ფრაგმენტული და
დისფუნქციური გახადა და საშუალება მისცა ლიბიაში ომის ეკონომიკის განვითარებას.
შეიარაღებული

დაჯგუფებები

რესურსების

მობილიზაციას

ახდენს

როგორც

პოლიტიკური, ისე დაინტერესებული ბიზნეს სექტორიდან. მათთვის გარკვეულწილად
მნიშვნელოვანია იდეოლოგია და პირადი კონტაქტები, თუმცა ხშირ შემთხვევაში
ფინანსური ინტერესები და სამხედრო მიზნები იდეოლოგიურ მოსაზრებებზე მაღლა
დგას. შემოსავლის მიღების რამდენიმე მექანიზმი არსებობს. ეს არის წვდომა სახელმწიფო
რესურსებზე, ხელისუფლების (იქნება ის აღმოსავლეთის თუ დასავლეთის) მიერ
აღიარების

შემთხვევაში,

წვდომა

საბიუჯეტო

თანხებთან,

საზოგადოებრივი

ლეგიტიმაციის შემთხვევაში დამატებითი გადასახადები (მაგალითად უსაფრთხოების
დაცვისათვის შეიარაღებული რაზმი შეიძლება შემოსავალს იღებდეს ადგილობრივი
ჩინოვნიკისგან, ან დამატებით გადასახადს ახდევინებდეს გამშვებ პუნქტზე ტომობრივი
კუთვნილების მიხედვით, ან გარკვეული საქონლის გატარებისათვის. ეს ყველაფერი
შესაძლებელია, თუ სამხედრო რაზმს ადგილობრივი საზოგადოების მხარდაჭერა აქვს) და
ასევე გარე დაფინანსება.
მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია ლიბიის ეროვნულმა არმიამ (Libyan National
Army – LNA), რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ფერდმალშალი ხალიფა ბელყასიმ ჰაფთარი.
იგი თავს წარმოაჩენს, როგორც ანტი-მუსლიმური ძალების ლიდერს რომლის მიზანია
„ძმები მუსლიმების“ გავლენისაგან ლიბიის განთავისუფლება. ამან მას ეგვიპტის, საუდის
არაბეთის,

იორდანიის,

არაბთა

გაერთიანებული

საამიროებისა

და

საფრანგეთის

მხარდაჭერა მოუტანა. 2016 წელს იგი ორჯერ იმყოფებოდა ვიზიტით მოსკოვში, რის
შემდეგაც რუსეთმა აქტიურად დაიწყო ლიბიის ეროვნული არმიის მხარდაჭერა.
აღმოსავლეთ ლიბიის ტერიტორიაზე სუდანელ დაქირავებულ მებრძოლებთან ერთად
ვაგნერის ჯგუფიც გამოჩნდა. ტობრუკის წარმომადგენლობით პალატასთან გაფორმებული
ხელშეკრულებით კი რუსეთს აღმოსავლეთ ლიბიაში ორი სამხედრო ბაზის განთავსების
უფლება ეძლევა.

34

ლიბიის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში მიღწეულმა წარმატებებმა ხალიფა
ჰაფთარს საშუალება მისცა 2019 წლის აპრილში ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია დაეწყო
ტრიპოლის წინააღმდეგ. იმის მიუხედავად, რომ სამხედრო მოქმედებები გაჭიანურდა,
ლიბიის ეროვნულმა არმიამ ვაგნერის ჯგუფის დახმარებით მნიშვნელოვან წარმატებებს
მიაღწიეს. სურათი მნიშვნელოვნად შიცვალა 2020 წლის დასაწყისში, როდესაც ეროვნული
ერთობის მთავრობის მოწვევით თურქეთი ჩაერთო ტრიპოლის დაცვაში. თურქეთის
ინტერვენციამ სწრაფად დაარღვია ძალთა ბალანსი. განხორციელებულმა საჰაერო
დარტყმებმა იძულებული გახადა ხალიფა ჰაფთარი უკან დაეხია. გადამწყვეტი მომენტი
23 მაისს ვაგნერის ჯგუფის მიერ ტრიპოლის რეგიონის დატოვება იყო. ლიბია მეორე
ლოკაციაა, სადაც თურქულმა დრონებმა მოახერხეს რუსული საჰაერო თავდაცვის
სისტემების განეიტრალება. ეროვნული ერთობის მთავრობის მნიშვნელოვან წარმატებას
წარმოადგენს ალ-ვატიას საჰაერო ბაზისა და ტარჰუანას დაკავება. ალ-ვატიას აღბიდან
ერთ

კვირაში

რუსეთმა

სირიიდან

აღმოსვლეთ

ლიბიაში

14

გამანადგურებელი

გადაისროლა ძალთა ბალანსის შესანარჩუნებლად.
კონფლიქტის ესკალაციამ გაანულა სიტუაციის დარეგულირების მცდელობები
ევროპის მხრიდან. 2020 წლის თებერვალში მოსკოვში შედგა ფაიეზ ალ-სარაჯისა და
ხალიფა ჰაფთარის შეხვედრა, თუმცა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების
მიღწევა შეუძლებელი აღმოჩნდა. წარუმატებელი იყო აგრეთვე ბერლინის საერთაშორისო
კონფერენციაც. სიტუაციას ართულებს აშშ-ს გაურკვეველი პოზიცია ლიბიასთან
მიმართებაში. შეერთებული შტატები არ ერევა ლიბიის სამოქალაქო ომში. იგი მხარს
უჭერს და აღიარებს გაეროს მიერ აღიარებულ ეროვნული ერთობის მთავრობას იმის
მიუხედავად, რომ ეს უკანასკნელი ლიბიის ტერიტორიის მხოლოდ მცირე ნაწილს
აკონტროლებს და აშკარა პრო-ისლამისტური ხასიათისაა. ამასთან, 2019 წლის სამხედრო
ოპერაციის დაწყების შემდეგ, დონალდ ტრამპმა ოფიციალურად დაუჭირა მხარი ხალიფა
ჰაფთარს და აშშ-მ დაბლოკა გაეროს რეზოლუცია, რომელიც ლიბიის ერვნული არმიის
მოქმედებების შეწყვეტას მოითხოვდა.
თურქეთის ინტერესები ლიბიაში რამოდენიმე ფაქტორით განისაზღრება, ეს არის
გეოსტრატეგიული,

ეკონომიკური

და

იდეოლოგიური.

2010

წელს

აღმოსავლეთ

ხმელთაშუაზღვისპირეთში ბუნებრივი აირის საბადოების აღმოჩენის შემდეგ თურქეთი
საფრანგეთის, საბერძნეთისა და სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის
ალიანსის წინაშე აღმოჩნდა, რომლებიც ცდილობენ შეავიწროვონ თურქული პოზიციები
აღნიშნულ რეგიონში. თურქეთის წინააღმდეგ ჩაერთო აგრეთვე ეგვიპტე, ისრაელი და
არაბთა გაერთიანებული საამიროები. 2019 წლის იანვარში ქაიროში მათ დააარსეს
აღმოსავლეთ ხემლთაშუაზღვისპირეთის გაზის ფორუმი (East Mediterranian Gas Forum –
EMFG), ხოლო 2020 წლის იანვარში, ათენში საბერძნეთს, სამხრეთ კვიპროსის ბერძნულ
ადმინისტრაციასა

და

ისრაელს

შორის

გაფორმდა

ხელშეკრულება

აღმოსავლეთ

ხმელთაშუაზღვისპირეთის გაზსადენის შესახებ. 1872 კმ-იანი გაზსადენი უმეტესწილად
ზღვის ფსკერზე გაივლის და მისი ექსპლუატაციაში შესვლა 2025 წლისათვის იყო
დაგეგმილი. აღნიშნული შეთანხმებები მთლიანად გამორიცხავს თურქეთს როგორც
ბუნებრივი აირის მოპოვების ისე მისი ტრანსპორტირების პროცესებიდან.
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საერთაშორისო

სამართლის

თანახმად

აღმოსავლეთ

ხმეთაშუაზღვისპირეთის

ბუნებრივი აირის საბადოები ეგვიპტის, ისრაელისა და კვიპროსის განსაკუთრებულ
ეკონომიკურ ზონებში (Exclusive Economic Zones – EEZ) მდებარეობს. აღმოსავლეთ
ხმელთაშუაზღვისპირეთის

გაზსადენით

რეგიონი

ევროპას

უნდა

დაუკავშირდეს,

რომელსაც აღნიშნული პროექტი ბუნებრივი აირის იმპორტის დივერსიფიკაციაში უნდა
დაეხმაროს.

ანკარასა

და

ტრიპოლს

შორის

გაფორმებული

შეთანხმება

საზღვაო

დემარკაციის შესახებ პირდაპირი პროვოკაციაა თურქეთის მხრიდან. აღნიშნული
დოკუმენტით თურქეთი გამიზნულად იჭრება საბრძნეთისა და კვიპროსის
განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონებში და ნებისმიერი გაზსადენი აღმოსავლეთიდან
ევროპის მიმართულებით თურქეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაივლის.
2018 წელს თურქულმა სამხედრო ხომალდებმა აიძულეს იტალიური კომპანია ენი
კვიპროსის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში ბურღვა შეეჩერებინათ. 2019 წელს
ოფიციალური ანკარა კვიპროსის საზღვაო სივრცეში მოქმედ საერთაშორისო ენერგო
კომპანიებს სამხედრო ზომებით დაემუქრა და თავის მხრივ დაიწყო ბურღვა გაეროს მიერ
კვიპროსის განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონად აღიარებულ წყლებში.
აღმოსავლეთ
მნიშვნელობის

ხმელთაშუაზღვისპირეთის

გათვალისწინებით

დელიმიტაცია

რთული

და

სტრატეგიული

განსაკუთრებული

სადავო

საკითხია

და

და

ეკონომიკური

ეკონომიკური
მასზე

ზონების

გავლენას

ახდენს

ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლიტიკური და იურიდიული პრეტენზიები. საზღვაო
სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციის (United Nations Convention on the Law of the Sea –
UNCLOS) მიხედვით სახელმწიფოს ტერიტორიული წყლები სანაპიროდან მხოლოდ 12
საზღვაო მილია, მაგრამ განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა, რომელშიც ქვეყანას
შეუძლია თევზაობის, ბურღვისა და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების უფლება
მოითხოვოს, დამატებით კიდევ 200 საზღვაო მილია. თუ ორ ქვეყანას შორის 424 საზღვაო
მილზე ნაკლებია, მაშინ მათ შეთანხმების საფუძველზე უნდა მოახდინონ თავიანთი
განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონების გამიჯვნა. იქიდან გამომდინარე რომ ეს
დოკუმენტი მნიშვნელოვან უფლებებს აძლევს კუნძულებს, თურქეთს მასზე ხელი
მოწერილი არ აქვს. სანაცვლოდ ოფიციალური ანკარა პრეტენზიას აცხადებს საკუთარი
კონტინენტური შელფის საფუძველზე, რაც მკაცრად
სახელმწიფოების

უფლებებს.

საერთაშორისო

ზღუდავს მისი

ჩვეულებითი

სამართლი

მეზობელი
მიხედვით

(რომელიც ასახულია საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციის 76-ე მუხლში),
საზღვაო ზონა შედგება ზღვის ფსკერისა და წიაღისაგან, რომლებიც კონტინენტის გარე
ზღვრამდეა გაჭიმული. კონტინენტური შელფი, ზღვის ფსკერის სიღრმის, ფორმის და
გეოფიზიკური მახასიათებლების მიხედვით შეიძლება სანაპირო ზოლიდან 200 საზღვაო
მილზე მეტი იყოს. საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციის 76-ე მუხლის
მიზედვით, კონტინენტური შელფი არ შეიძლება აღემატებოდეს 350 საზღვაო მილს იმ
წერტილიდან საიდანაც ზღვის სიგანე იზომება, ან არ უნდა აღემატებოდეს 100 საზღვაო
მილს

2500მ

იზობატიდან,

2500მ

სიღრმის

დამაკავშირებელი

ხაზიდან.

ზემოთ

აღნიშნულმა თურქეთს საშუალება მისცა ტერიტორიული წყლების საზღვარი კრეტას
სანაპირომდე

გამოეწია.

ამ

საკითხთან

დაკავშირებით

გაკეთებულ

განცხადებაში

ერდოღანმა აღნიშნა, რომ თურქეთმა მხოლოდ მართებული პრეტენზია გამოთქვა
საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ ტერიტორიებზე. საბერძნეთი, ეგვიპტე,
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სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაცია

და ისრაელი ვერ შეძლებენ ანკარას

თანხმობის გარეშე ბუნებრივი აირის ექსპორტს.
საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი იყო
თურქეთის

აღნიშნულ

ქმედებებზე.

ევროპულმა

საბჭომ

ანკარა

მესამე

მხარის

სუვერენული უფლებების დარღვევაში დაადანაშაულა, ხოლო აშშ-მ თურქეთ-ლიბიის
მემორანდუმს ხელის შემშლელი და პროვოკაციული უწოდა.
2020 წლის 11 მაისს ეგვიპტის, საფრანგეთის, საბერძნეთის, სამხრეთ კვიპროსის
ბერძნული ადმინისტრაციისა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების საგარეო საქმეთა
მინისტრებმა გამოქავეყნეს საერთო დეკლარაცია, რომლითაც მოუწოდებენ თურქეთს
დაიცვას მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტი და ხმელთაშუა ზღვაში საზღვაო ზონებზე
მათი სუვერენული უფლებები. ამასთან მათ მკაცრად დაგმეს ლიბიაში თურქეთის
სამხედრო

ინტერვენცია

შეიარაღებაზე

გაეროს

და
მიერ

მოუწოდეს

ოფიციალურ

დაწესებული

ემბარგო.

ანკარას
ამ

დაიცვას

დოკუმენტს

ლიბიის

თურქეთში

ფარისევლობა უწოდეს და აღნიშნული ქვეყნები თურქეთის წინააღმდეგ „ბოროტების
ღერძის“ ჩამოყალიბებაში დაადანაშაულეს.
საერთაშორისო

საზოგადოების

მიერ

თურქეთის

გაკრიტიკების

მიუხედავად

ოფიციალური ანკარა არ თმობს საკუთარ პოზიციებს. 2020 წლის მაისში მან ჩაატარა
საზღვაო და საჰაერო სწავლებები აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში და დაიწყო
თურქული ენერგო კომპანიებისათვის სადაზვერვო ლიცენზიების გაცემა ლიბიასთან
დადგენილი საზღვრების ფარგლებში.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ვარდნა
მსოფლიო ენერგო ბაზარსაც შეეხო. ბუნებრივი აირის ფასი 4 აშშ დოლარიდან 1.5-2.5 აშშ
დოლარამდე

დაეცა.

ეს

რა

თქმა

უნდა

გავლენას

იქონიებს

აღმოსავლეთ

ხმელთაშუაზღვისპირეთის საბადოების განვითარებაზეც. დიდი ალბათობით უკვე
მიმდინარე პროექტებზე ექსპლუატაცია გაგრძელდება,
შენელდება ახალი პროექტებისა და საბადოების ამოქმედება.

მაგრამ

მნიშვნელოვნად

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აგრეთვე ლიბიაში თურქული ბიზნეს ინტერესები.
იმის მიუხედავად, რომ ლიბია არასოდეს ყოფილა თურქეთის საგარეო პოლიტიკის
ყურადღების ცენტრში, მათ ხანგრძლივი ეკონომიკური ურთიერთობები აკავშირებთ.
ლიბია თურქეთში ნავთობის ექსპორტს ახდენდა, ხოლო თვითინ რუსეთის შემდეგ მეორე
ადგილზე იყო თურქეთის სამშენებლო ინდუსტრიისათვის. მუამარ კადაფის ჩამოგდების
შემდეგ

თურქულ

კომპანიებთან

გაფორმებული

სამშენებლო

ხელშეკრულებები

განუსაზღვრელი დროით გაიყინა. ასეთი კონტრაქტების საერთო ღირებულება 16
მილიარდ აშშ დოლარად არის შეფასებული. ეროვნული ერთობის მთავრობასთან
მიღწეული შეთანხმებებით ანკარამ კადაფის დროს მიღებული სამშენებლო ნებართვების
შეჩერების გამო წინასწარი 2.7 მილიარდი დოლარის კომპენსაცია მიიღო.
აქვე უნდა აღინიშნის, რომ თურქეთის პოზიციები ლიბიის კონფლიქტთან
მიმართებაში მისი იდეოლოგიური მოსაზრებებითაც არის ნაკარნახევი. არაბული
გაზაფხულის შემდეგ ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებში ოფიციალური
ანკარა აქტიურად უჭერდა მხარს „ძმებ მუსლიმებს“. 2014 წლიდან ისინი წარმოადგენდნენ
საყოველთაო ეროვნული კონგრესის მნიშვნელოვან ნაწილს. თურქეთისათვის ტობრუკში
არსებული წარმომადგენლობითი პალატაზე მეტად სწორედ ტრიპოლში არსებული
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მთავრობა აღმოჩნდა მისაღები. 2014 წლის ბოლოს ანკარამ ტრიპოლში ოფიციალური
წარმომადგენელი გააგზავნა. თურქეთის ეს ნაბიჯი მიუღებელი აღმოჩნდა ტობრუკში
არსებული მთავრობისათვის და 2015 წლის თებერვალში აღმოსავლეთ ლიბიიდან
თურქული კომპანიები გამოაძევეს. „ძმებმა მუსლიმებმა“ მხარი დაუჭირეს ფაიეზ ალსარაჯს და იბრძოდნენ ეროვნული ერთობის მთავრობის მხარეზე. იმავე პერიოდში
თურქეთმა კონტაქტი დაამყარა ტრიპოლის მაღალჩინოსნებთან, რასაც მოჰყვა ამ
უკანასკნელების არაერთი ვიზიტი ანკარაში და თურქეთის საგარეო და თავდაცვის
მინისტრების ვიზიტები ტრიპოლში. 2018 წლიდან თურქეთი ასევე ამარაგებლა ლიბიას
იარაღით გაეროს ემბარგოს მიუხედავად.
თურქეთი

ასევე

არ

უარყოფს

თავის

ნეო-ოტომანურ

იდეოლოგიას.

თავის

განცხადებებში ერდოღანი აღნიშნავდა, რომ თურქეთი ტრიპოლში არა მარტო ეხმარება
ლიბიის სახელმწიფოს, არამედ ცდილობს აღადგინოს ძველი ოსმალური მემკვიდრეობა.
ლიბია ისტორიულად ოსმალეთის იმპერიაში შედიოდა (1551-1991წწ.) და თავად მუსტაფა
ქემალ ათა თურქი იბრძოდა ლიბიის ტერიტორიაზე.
ლიბიის სამოქალაქო ომი კიდევ ერთი ასპარეზია სადაც თურქეთისა და რუსეთის
ინტერესები ერთმანეთს დაუპირისპირდა. იმ ფაქტმა, რომ ევროპასა და აშშ-ს არ ჰქონდათ
სურვილი

აქტიური

მონაწილეობა

მიეღოთ

ახლო

აღმოსავლეთის

კიდევ

ერთ

კონფლიქტში, ლიბიაში პოლიტიკური ვაკუუმი შექმნა, რომელიც თავის მხრივ თურქეთმა
და რუსეთმა შეავსეს. ისტორიული და იდეოლოგიური შეუთავსებლობის მიუხედავად,
საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კურსების მსგავსებამ ამ ორ ქვეყანას საერთო
სტრატეგიულ

ინტერესებზე

დაფუძნებული

პრაგმატული

ალიანსის

შექმნის

შესაძლებლომა მისცა. რუსეთი, ისევ როგორც თურქეთი ცდილობს პრეზიდენტ კადაფის
მმართველობის პერიოდში მოპოვებული ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტები
დაიბრუნოს. შეთანხმება რუსეთსა და თურქეთს შორის არ ნიშნავს სამხედრო
დაპირისპირების დასასრულს, თუმცა ვაგნერის ჯგუფის აღმოსავლეთ ლიბიაში
დაბრუნება სავარაუდოდ ამ ორ ქვეყანას შორის სასაზღვრო ზოლის გავლებას უნდა
აღნიშნავდეს. ანკარასა და მოსკოვის ჩართულობა თავის მხრივ ხელს შეუშლის
კონფლიქტის პოლიტიკურ დარეგულირებას. ერთიანი მთავრობა გარეშე პოლიტიკური
და

სამხედრო

ძალების

ლიბიის

ტერიტორიიდან

გაყვანას

ნიშნავს,

თურქეთისა და რუსეთის საერთო ინტერესი კონფლიქტის გაყინვა იქნება.
მსოფლიოში აშშ-ს პოლიტიკური გავლენების შესუსტებასთან

შესაბამისად
და

ახლო

აღმოსავლეთის კონფლიქტებში მისი ნაკლებად ჩართულობის პირობებში, თურქეთის
მიერ დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკური კურსის გატარება ოფიციალური ანკარის
მხრიდან ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვად შეიძლება განვიხილოთ.
დასკვნის სახით უნდა ითქვა, რომ ბოლო პერიოდში ერდოღანისა და თურქეთის
მმართველი, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის რეიტინგები საგრძნობლად
დაეცა. სირიასა და ლიბიაში ჩატარებული წარმატებული სამხედრო ოპერაციები კი
ხელისუფლების მხარეზე სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის საშუალებას
იძლევა. თურქეთში აქტიურად ხდება იმ იდეის პოპულარიზაცია, რომ ერდოღანის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევა თურქეთის მრისხანე სამხედრო ძალად ჩამოყალიბებაა.
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წარმატებული საომარი მოქმედებები ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნით არსებული
პრობლემების გადასაფარადაც.
საბოლოო ჯამში ლიბიის კრიზისი, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულ
პოლიტიკურ,

ეკონომიკურ

და

უსაფრთხოების

საკითხებს

მოიცავს,

მხოლოდ

პოლიტიკური რეგულირების შედეგად შეიძლება მოგვარდეს და უნდა მოიცავდეს
უსაფრთხოების საკითხების გადაჭრის გრძელვადიან გეგმას, რომელიც თავის მხრივ
ქვეყანაში ფუნდამენტური რეფორმების გატარების საშუალებას მისცემს. თურქეთისათვის
მნიშვნელოვანია წამყვანი პოზიცია დაიჭიროს პოსტ-კონფლიქტური ლიბიის ეკონომიკის
რეკონსტრუქციაში. ივნისში ანკარაში გამართულ შეხვედრაზე ერდოღანი და ალ-სარაჯი
შეთანხმდნენ, რომ კონფლიქტის შემდგომი ურთიერთობები თურეთსა და ლიბიას შორის
არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროთი, არამედ უნდა იყოს
მრავალმხრივი.

შესაბამისად

ოფიციალური

ანკარისათვის

პრიორიტეტი

იქნება

ეროვნული ერთობის მთავრობის მიერ ხელისუფლების შენარჩუნება, რაც თავის მხრივ
მიღწეული შეთანხმებებისა და გაფორმებული ხელშეკრულებების გარანტი იქნება.
თურქეთის

გეოსტრატეგიული

ინტერესები

გრძელვადიან

პერსპექტივაში

ეკონომიკურ ხასიათს ატარებს. ოფიციალური ანკარა ასევე ცდილობს რეგიონში თავისი
პოლიტიკური

გავლნის

გავრცელებას.

მოკლევადიან

პერსპექტივაში

იგივე

ხემლთაშუაზღვის აუზის ბუნებრივი აირისა და ნავთობის საბადოები თურქეთისათვის
პირველ რიგში საკუთარი გავლენის გავრცელებისა და პოლიტიკური ძალაუფლების
დემონსტრირების საშუალებაა.
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თინათინ კუპატაძე

პატარძალი ბავშვები - გოგონათა ქორწინების პრობლემა ირანში
„თეირანი. ქათაიუნი ეზოში თამაშობდა ბავშვებთან ერთად, როდესაც დედამ
სახლში გაიხმო. ქათაიუნის ოჯახს იმ დღეს დეიდა და მისი ოჯახი სტუმრობდნენ.
როდესაც გოგონა ოთახში შევიდა, ყველა ტაშს უკრავდა და მის დეიდაშვილ მანუჩარს
რაღაცას ულოცავდა. 10 წლის ქათაიუნიც გამხიარულდა. მას ძალიან უყვარდა 18 წლის
მანუჩარი,

რომელსაც

მისთვის

ყოველთვის

მოჰქონდა გემრიელი

ორცხობილები.

ქათაიუნი საოჯახო მხიარულებას შეუერთდა და მანაც ხალისით დაიწყო ტაშის დაკვრა
შეძახილით: „გილოცავ, დეიდაშვილო!“ უცბად, დედამ შეხედა გოგონას და უთხრა:
„დაწყნარდი, შენ მას არ უნდა მიულოცო. შენ პატარძალი ხარ!“ აქ დასრულდა ქათაიუნის
ბავშვობა...“ [1]

ბავშვთა ქორწინება ერთ-ერთ იმ გლობალურ პრობლემათაგანია, რომელიც მოიცავს
სხვადასხვა ქვეყნებს, კონტინენტებს, კულტურებსა თუ რელიგიებს. ტერმინს ბავშვი

პატარძალი, ან პატარძალი ბავშვები, ყველგან შეიძლება შევხვდეთ მსოფლიოს სხვადასხვა
რეგიონში — ახლო აღმოსავლეთში, ლათინურ ამერიკაში, სამხრეთ აზიასა თუ ევროპაში.
თუმცა, არსებობს გამონაკლისები, თუ დამამძიმებელი ფაქტორები, რის გამოც პრობლემა,
შესაძლოა,

მეტად

სენსიტიური

იყოს.

ირანის

ისლამურ

რესპუბლიკაში,

სადაც

რელიგიური კანონმდებლობით, შარიათით, განისაზღვრება მოქალაქეების უფლებამოვალეობები, მათ შორის ბავშვებისაც, აღნიშნული პრობლემა მძაფრად იგრძნობა.
გაეროს ბავშვთა უფელებების კონვევნციის მიხედვით, „ბავშვად ითვლება 18
წლამდე ასაკის ყოველი ადამიანი, თუკი რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით
ბავშვი უფრო ადრე არ აღწევს სრულწლოვანებას“. [2] ბავშვის ცნების ამგვარი განმარტება
ერთგვარი მწვანე შუქია ისეთი მუსლიმური ქვეყნებისთვის, როგორიც გახლავთ ირანი,
სადაც შარიათი წარმოადგენს ქვეყნის მთავარ კანონმდებლობას.
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 1990 წლიდან გახლავთ ბავშვთა უფლებების
კონვენციის მონაწილე, რომლის ოფიციალურად რატიფიცირება 1994 წლის 13 ივლისს
მოახდინა, შემდეგი გამონაკლისით: „ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა იტოვებს
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უფლებას, არ გამოიყენოს კონვენციის ნებისმიერი დებულება ან მუხლი, რომელიც
ისლამურ კანონებთან შეუსაბამოა“. [3]
ბავშვთა ქორწინება ერთ-ერთი სახეა ბავშვთა უფელებების დარღვევისა. UNICEF-ის
განმარტებით, ბავშვთა ქორწინება არის ფორმალური თუ არაფორმალური კავშირი 18
წლის ასაკამდე ბავშვებსა და მოზარდებში. ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი ეფექტი
სხვადასხვა კვლევის თანახმად, გაცილებით რთულად აისახება გოგონებზე, ვიდრე
ბიჭებზე. ისინი სქესობრივად მომწიფებულნი ადრეულ ასაკში არ არიან და, შესაბამისად,
ნაადრევი ქორწინება, შესაძლოა, გახდეს მიზეზი სხვადასხვა გართულებისა, როგორიცაა,
მაგალითად, შფოთვითი და ობსესიური აშლილობა, დეპრესია, ანემია, ოსტეოპოროზი,
სიმსივნე (საშვილოსნოს ყელის)... [4]
გარდა ამისა, ნაადრევი ქორწინება მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა განათლების
მიღებისა და დასაქმების მომავალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ასევე არღვევს
ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციის 28-ე მუხლს: „მონაწილე სახელმწიფოები
აღიარებენ, რომ ბავშვს აქვს განათლების უფლება და თანაბარი შესაძლებლობების
საფუძველზე ამ უფლების განხორციელების მიზნით ისინი [სახელმწიფოები] ხელს
უწყობენ როგორც ზოგადი, ისე პროფესიული საშუალო განთლების სხვადასხვა ფორმების
განვითარებას“ [5]
ბავშვთა ქორწინება, შესაძლოა, სექსუალურ მონობადაც მივიჩნიოთ, რომელიც
ისჯება საერთაშორისო სისხლის სამართლის დებულების მე-7 მუხლით. „სექსუალურ
მონობად“ ითვლება იძულებითი ქორწინებაც, „როდესაც ქალებსა და გოგონებს
აიძულებენ 'ქორწინებას', ოჯახურ მომსახურებას ან სხვა იძულებით შრომას, რაც
გულისხმობს იძულებით სექსუალურ საქმიანობას”. [6]
GirlsNotbrides - ის 1 მონაცემების თანახმად:
•მსოფლიოს ქალებიდან 650 მლნ-ზე მეტი სრულწლოვნების ასაკამდეა
დაქორწინებული;
•ყოველწლიურად 12 მლნ გოგონა ქორწინდება 18 წლის ასაკამდე;
•5-დან ერთი ბავშვი პატარძალია. [7]
გაეროს ბავშვთა ფონდის ბოლო სტატისტიკის თანახმად, ირანში გოგონების 17 %
დაქორწინებულია 18 წლამდე, ხოლო 3 % — 15 წლამდე. თუმცა, ეს რიცხვები მხოლოდ
რეგისტრირებულ

ქორწინებებს ასახავს.

არაოფიციალური მაჩვენებელი კი დიდი

ალბათობით გაცილებით მაღალია, პროვინციებსა და ქვეყნის სასაზღვრო რაიონებში
ქორწინების კანონიერი დაურეგისტრირებლობის გამო.
არსებული კვლევების მიხედვით, ირანში 18 წლამდე გოგონების ქორწინების 7,7 %
მოდის თეირანზე, 40 % — სისთანსა და ბალუჯისტანზე. დაქორწინებული გოგონების 16
% 15-19 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას განეკუთვნება. ნაადრევი ქორწინების საერთო
რაოდენობიდან 19,6 % სოფლებზე ნაწილდება, ხოლო 13,7 — ქალაქებზე.

აქვე უნდა

აღინიშნოს ისიც, რომ ამავე კვლევების მიხედვით, უმნიშვნელოვანეს ფატქორს ადრეული
ქორწინების დროს თამაშობს განათლება. ბავშვთა ქორწინების შემთხვევების მაჩვენებელი
განსაკუთრებით მაღალია განათლების არმქონე ახალგაზრდებში. [8]

1

იხ. https://www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-brides/#history
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ბავშვთა ადრეულ ქორწინებას ირანში სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს:
•

გენდერული უთანასწორობა და სტერეოტიპი, თითქოს, გოგონები ბიჭებზე
ნაკლები არიან;

•

რელიგიური ფაქტორი. შარიათზე დაფუძნებული კანონმდებლობის თანახმად,
ქორწინების

კანონიერი

ასაკი

გოგონებისთვის

განისაზღვრება

13,

ხოლო

ბიჭებისთვის — 15 წლის ასაკით. მაგრამ ქორწინება ასევე დაშვებული აღნიშნული
ასაკის ქვემოთაც, თუ არსებობს მამის, მეურვის ან სასამართლოს ნებართვა;
•

სიღარიბე. გაჭირვებული და დაბალი სოციალური წრის წარმომადგენელი
ოჯახებისათვის მისაღებია შვილების დაქორწინება, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი
მეტწილად გოგონაა, გარკვეული ფინანსური, ან მატერიალური სარგებლის
მიღების მიზნით. შესაბამისად, რაც უფრო ლამაზია გოგონა, მით მეტია მისი ფასი.
შედეგად გვაქვს ბავშვის, როგორც სავაჭრო საქონლის ცნება;

•

ტრადიციული ადათ-წესები. სისხლით ქორწინება ჯერ კიდევ შემორჩენილია
ტომობრივ რეგიონებში, სადაც გოგონას გათხოვება ორ ტომს შორის უთანხმოების
მოგვარების ტოლფასია;

•

ნაკლები ცნობადობა იმის შესახებ, თუ რა გვერდითი მოვლენები აქვს ბავშთა
ნაადრევ ქორწინებას;

•

ნეგატიური ან არასწორი დამოკიდებულება განათლებისადმი - არ ითვება
საჭიროდ უმაღლეს სასწავლებელში ან, თუნდაც, საშუალო სკოლაში სწავლის
გაგრძელება საჭიროდ;

•

საკმარისი სკოლების უქონლობა ან არარსებობა ტერიტორიაზე;

•

თავის დაღწევა მშობლებისაგან და მათი წესებისაგან გოგონების მხრიდან;
საოჯახო კანონმდებლობა ირანში კოდიფიცირებულ იქნა 1928-35 სამოქალაქო

კოდექსის ფარგლებში (როგორც სამოქალაქო კოდექსის ნაწილი); კანონმდებლობა
განსაზღრავდა და ადგენდა ქორწინების ასაკს იურიდიულად, რომლის თანახმადაც,
იკრძალებოდა 13 წლამდე ასაკის გოგონების ქორწინება, ხოლო 15 წლამდე ასაკის პირთა
ქორწინების შემთხვევაში აუცილებელი იყო სასამართლოს მხრიდან ნებართვა. უკვე 1931
წელს მიღებული იქნა დამოუკიდებელი კანონი „ქორწინების შესახებ“ - „ქანუნ-ე
ეზდევაჯ“, რის შემდეგაც ქორწინების საკითხი მოექცა სახელმწიფო მეთვალყურეობის
ქვეშ, რაც მოითხოვდა სამოქალაქო რეგისტრატურაში ქორწინებისა და განქორწინების
ყველა აქტის აღრიცხვას.
1975 წელს ოჯახის დაცვის შესახებ კანონი შეიცვალა იმავე სახელწოდების მოქმედი
კანონით. ახალმა კანონმა გაზარდა ქორწინების მინიმალური ასაკი 15-დან 18 წლამდე
გოგონებისთვის, ბიჭებისთვის — 18-დან 20 წლამდე, ხოლო სასამართლოს დისკრეციული
უფლებამოსილება მიეცა ბავშვთა მეურვეობის საკითხების გადასაწყვეტად, ისე, რომ არ
გათვალისწინებულიყო შარიათის კანონები. [9]
რევოლუციის შემდეგ ქორწინების ასაკი კვლავ შეიცვალა. პირველი ცვლილება
მოხდა რევოლუციური დროებითი მთავრობის პირობებში. გაუქმდა ოჯახის დაცვის
შესახებ კანონის 23-ე მუხლი და ქორწინების ასაკი შემცირდა გოგონებისთვის 15 წლამდე
და ვაჟებისთვის — 18-მდე.

1983 წელს ირანის ისლამური რესპუბლიკის სამოქალაქო

კოდექსის 1210-ე მუხლს დაემატა ორი დებულება, რომლებმაც ქორწინებისთვის
43

კანონიერი ასაკი კიდევ უფრო შეამცირა. განისაზღვრა ე.წ. სქესობრივი სიმწიფის ასაკი —
გოგონებისთვის 9, ხოლო ბიჭებისთვის 15 წელი.
„არავინ,

სრულწლოვანების

ასაკის

მიღწევისას,

არ

შეიძლება

ჩაითვალოს

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად შეურაცხადობისა და განუვითარებლობის
თვალსაზრისით, თუ არ დასტურდება პირის შეურაცხადობა და განუვითარებლობა.
ჩანაწერი 1 - სრულწლოვანების ასაკი ბიჭებისთვის არის 15, გოგოებისთვის — 9
წელი.
ჩანაწერი 2 - საკუთრება (ქონება), რომელიც ეკუთვნოდა არასრულწლოვან პირს,
შესაძლოა, გადავიდეს ამ პირის მფლობელობაში სრულწლოვანების ასაკის მიღწევის
შემდგომ, თუ დამტკიცდება ამ პირის ქმედითუნარიანობა.“ [10. გვ.118]
იმავე წელს 1041-ე მუხლში შეიტანეს ცვლილება, რომ „ქორწინება აკრძალულია
სრულწლოვნობამდე“. მაგრამ აქვე გაჩნდა ერთი „მაგრამ“ - გამონაკლისი, რომლის
თანახმადაც,

ქორწინება სრულწლოვნებამდე დასაშვებია მეურვის ნებართვის ან(და)

ინტერესების გათვალისწიონებით [10. გვ. 103].
გამომდინარე იქიდან, რომ სქესობრივი მოწიფულობა სხვადასხვა ადამიანისთვის,
შესაძლოა, სხვადასხვა პერიოდში დადგეს და ინდივიდუალურია, 2002 წელს კიდევ
შეიტანეს ცვლილება სამოქალაქო კოდექსის 1041-ე მუხლში, რომლის თანახმადაც:
სქესობრივი მოწიფულობა ასაკობრივად განისაზღვრა გოგონებისთვის 13 და ბიჭებისთვის
15 წელი. თუმცა, შენიშვნა აქაც იგივეა, რომ მამის ან მეურვის თანხმობის შემთხვევაში
ქორწინება აღნიშნულ ასაკებს ქვემოთაც შესაძლებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენციის მონაწილეა
და

ვალდებულია,

დაიცვას

კონვენციით

გათვალისწინებული

პირობები

ბავშვთა

უფლებების დასაცავად, რიგ შემთხვევებში, ისევე როგორც ბავშვთა ქორწინების
შემთხვევაშიც, ბავშვთა უფლებების დარღვევა გამართლებულია შარიათით.
ბავშვთა ქორწინების ზოგიერთი დამცველი ამტკიცებს, რომ ადრეულ ასაკში
დაქორწინებულთა 22 % ბედნიერად ატარებს ცხოვრებას. ამიტომ კანონმა არ უნდა
შეზღუდოს 18 წლამდე ასაკის ქვემოთ ადამიანების ბედნიერება. [11] ეს მაშინ, როდესაც
ირანში

განქორწინების

მზარდი

სტატისტიკის

ფონზე

განქორწინებულ

წყვილთა

უმეტესობა, სწორედ, ქალების 15-19 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაზე მოდის, რაც
ნაადრევი ქორწინების შედეგია [12]
2018 წელს მეჯლისის ქალთა ფრაქციის მხრიდან წარდგენილი იქნა პროექტი
ქორწინების ასაკის გაზრდასთან დაკავშირებით გოგონებისთვის 16, ხოლო ბიჭებისთვის
18 წლამდე. კანონპროექტს თან ახლდა მთელი რიგი განმამტკიცებელი არგუმენტები, თუ
რატომ იყო აუცილებელი ამ ცვლილების განხორციელება. პირველ რიგში, ახსნილი იყო,
თუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია ნაადრევ ქორწინებას ბავშვებისთვის როგორც
ფსიქოლოგიური და მენტალური კუთხით, ისე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.
კანონპროექტის
განვითარებისა

ინიციატორები
და

განათლების

ასევე

მიუთითებდნენ

მიღების

საშუალების

მომავალში მას შესძლებოდა საკუთარი თავის

ბავშვის

სრულყოფილი

აუცილებლობაზეც,

რათა

რეალიზება და დამოუკიდებლად

ცხოვრება. კანონპროექტის მომხრეები ასევე ცდილობდნენ პოტენციური საფრთხის
დასაბუთებას და საუბრობდნენ იმ დიდი მოწყვლადი ჯგუფის (განსაკუთრებით
გოგონებისა)

ფორმირების

საშიშროებაზე,
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რომლებიც

შემდგომში

პოტენციური

ძალადობის მსხვერპლად იქცევა, რომელსაც არ შეეძლება დამოუკიდებლად ცხოვრება,
გადაწყვეტილების მიღება, ეკონომიკური კეთილდღეობის მოპოვება და ა.შ.
საქორწინო ასაკის გაზრდის ინიციატორები ასევე მიუთითბდნენ ოჯახების
დანგრევის მზარდი სტატისტიკის შემცირებაზეც, ვინაიდან საქორწინო ასაკის გაზრდა
ერთგვარი გარანტი იქნებოდა ოჯახური სიმტკისა და მდგრადობისა. [13]
თუმცა, სახელმწიფოსა და ოფიციალური პირებისგან აღნიშნული პრობლემით
ნაკლებად დაინტერესება, ან მისი გამართლება, ჩანასახშივე წირავდა კანონპროექტის
დამტკიცებას, რაც ხმაურიანი განხილვისა და მსჯელობის საგნად იქცა. კანონპროექტის
განხილვაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები: იურისტები,
ფსიქოლოგები, რელიგიური პირები, სამედიცინო ექსპერტები, სოციალური აქტივისტები.
კანონპროექტის მომხრეები ასაბუთებდნენ იმ ბენეფიტებს, რაც მოჰყვებოდა საქორწინო
ასაკის გაზრდას, ხოლო

მოწინააღმდეგენი ამტკიცებდნენ, რომ ასაკის გაზრდით

პრობლემა ვერ გადაწყდებოდა, რადგან ოფიციალური რეგისტრაციის გარეშეც შეძლებდა
ბავშვის დაქორწინებას ოჯახი. გარდა ამისა, ბავშვთა ქორწინება განიხილებოდა, როგორც
ირანის კულტურისა და ტრადიციის ნაწილი, რაც ასეთი ადვილი აღმოსაფხვრელი არ იყო:
საქორწინო ასაკი ეს კულტურის საკითხია და მისი ლეგალური დარეგულირება არაა მისი
გადაწყვეტის

ერთადერთი

საშუალება.

„კულტურული

საკითხები

საჭიროებს

კულტურულ მიდგომას“, - განაცხადა რევოლუციურ მცველთა საბჭოს სპიკერმა აბას ალი
ქადხოდაიმ. [14] ამ შეხედულების ერთგვარ პასუხად შეიძლება იქნას
მიჩნეული
მეჯლისის წევრის ადვოკატ შაჰნაზ საჯადის განაცხადი: იყო დრო, როდესაც ღვედის
შეკვრა მანქანებში ჩვენი კულტურის ნაწილად არ ითვლებოდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც
კანონის გამო მოსახლეობის დაჯარიმება დაიწყო, ღვედის შეკვრაც კულტურის ნაწილად
იქცა.[15]
2019 წლის იანვარში კანონპროექტი ჩავარდა, ისლამური ნორმებისა და კანონებთან
შეუსაბამობის გამო.
რაც არ უნდა გამართლებულად ჩაითვალოს, ბავშვთა ქორწინების ტრადიცია
ისლამური

ნორმებიდან

თუ

კულტურული

ფესვებიდან

გამომდინარე,

ქვეყანაში

არსებული რეალობა სხვა რამეზე მიუთითებს.
ბავშვთა უფლებების დაცვის მხარდამჭერი ასოციაციის წევრ ფარშიდ იაზდანის
თანახმად, 2006 წლიდან ირანში შეინიშნებოდა მნიშვნელოვანი მატება ბავშვებში
ქორწინების რაოდენობისა. 2010 წლის მდგომარეობით 15 წელს ქვემოთ ბავშვთა
ქორწინების ოფიციალურად დარეგისტრირებული რაოდენობა 43 000-ს აღწევდა. (თუმცა,
სახელმწიფო და ოფიციალური ორგანოები, როგორიცაა, მაგალითად, სამოქალაქო
რეესტრი, ყოველთვის ცდილობდა ბავშვთა ქორწინების არა მატებაზე, არამედ კლებაზე
ხაზის გასმას). [16] გოგონათა ქორწინების განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებლით შემდეგი
რეგიონები გამოირჩევა: სისთანი, ბალუჯისტანი, ხუზესთანი, ხორასანი, აზერბაიჯანი,
ფარსი, არდებილი, ჰამადანი, ზენჯანი, მაზანდარანი.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბავშვბთა ქორწინება პირდაპირპროპორციულად იწვევს
ისეთ მასშტაბურ პრობლემებს, როგორიცაა გაუნათლებლობა, ფსიქიური აშლილობა,
სექსუალური ძალადობა, სუიციდი.
2012 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკების თანახმად, 10 მილიონზე მეტი ირანელი
ბავშვი 6 წელზე ზემოთ წერა-კითხვის უცოდინარი იყო. 15 წელს ქვემოთ გოგონების
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სიკვდილიანობის რიცხვი 5-ჯერ აღემატებოდა 20 წლის გოგონებისას მშობიარობის
შემდგომი გართულებებიდან გამომდინარე. მეტიც, ადრეული ქორწინება მენტალური
დაავადებების, სუიციდისკენ მიდრეკილების, პროსტიტუციის და ა.შ. პოტენციური
კატალიზატორია. [17] ხაბარ ონლაინის ცნობით, 2017 წლისთვის ბოლო 5 წლის მანძილზე
ქალების თვითმკვლელობის რიცხვი 66 %-ით იყო გაზრდილი. [18] თუმცა, აღსანიშნავია
ისიც, რომ ეს მონაცემები ოფიციალურია და რეალური ციფრი, სავარაუდოდ, გაცილებით
მეტია.
2018 წლის მონაცემებით, ბოლო ერთი წლის მანძილზე (2017 წლის მარტი- 2018
წლის მარტი) ქვეყანაში დაფიქსირებული 4992 თვითმკვლელობიდან 2/3 ქალებზე
მოდიოდა.[19] ქალთა შორის სხვა უამრავ მიზეზს შორის თვითმკვლელობის მიზეზი
ნაადრევი ქორწინებაა. ამისათვის რამდენიმე მაგალითის მოყვანაც საკმარისია:
— 2019 წლის აგვისტოში 16 წლის გოგონამ სახელად ზიბამ, თავის დაწვა სცადა
დედინაცვლის დაჟინებული მოთხოვნის გამო, გაყოლოდა მოხუც მამაკაცს
ცოლად;
— 2019 წლის ივნისში დასავლეთ ირანში (ბანე) სუმა ხედრიმ, 19 წლის გოგონამ,
სიცოცხლე

თვითმკვლელობით

დაასრულა

საკუთარი

ნების

წინააღმდეგ

ქორწინების იძულების გამო.
— 2019 წლის 31 მაისს ფირანშაჰრში 17 წლის სარა ესმაილიმ, რომელსაც
აიძულებდნენ
დაასრულა.
— 2019

წლის

ნათესავზე
12

ქორწინებას,

აპრილი,

სიცოცხლე

დელინა

რაჰმანი

ასევე

თვითმკველობით

ასრულებს

სიცოცხლეს

თვითმკვლელობით იძულებითი ქორწინებისა და ძალადობის გამო მამისა და
საქმროს მხრიდან.
განსაკუთრებით

გავრცელებულია

ბავშვთა

თვითმკვლელობა

თავის

დაწვის

ფორმით დასავლეთ ირანში, ილამისა და ეივანის პროვნციებში, ნაადრევი ქორწინების
გამო. აქ ქალები ირჩევენ თვითმკვლელობას პრობლემებისაგან თავის დაღწევის მიზნით.
ქვეყნის მასკულინური სისტემა და პოლიცია კი ხშირად, ფაქტობრივად, ხელს უწყობს ამ
პროცესს, არ სთავაზობს რა ქალს რაიმე ხსნის გზასა თუ გამოსავალს. [20] 2018 წლის
ოქტომბრისთვის, მოჰამად ჯავად ფათემის, დამწვრობის პრევენციის კვლევის ცენტრის
უფროსის, განცხადების თანახმად, დამწვარობის მქონე პაციენტების დაახლოებით 10-15
% ხშირად ის ქალები არიან, როლებმაც თავის დაწვით სცადეს თვითმკველობა. [21]
საგანგაშოა ირანში ახალგაზრდა ქვრივების მაჩვენებელიც. 2018 წლის მონაცემებით,
ქვეყანაში აღირიცხებოდა 24 000 18 წლამდე ასაკის ქვრივი, რაც, რა თქმა უნდა,
უმთვარესად პატარა გოგონების უფროს მამაკაცებზე გათხოვების შედეგია.
ძირეული

ცვლილებების

გატარების

დაწყება

მარტივად

შესაძლებელია

ხელისუფლების კეთილი ნების არსებობის შემთხვევაში. პირველ რიგში კი, ალბათ,
განათლების პროპაგანდა და ბავშვთა ადრეული ქორწინების უარყოფითი მხარეების
შესახებ მოსახლეობის ცნობადობის გაზრდა, შესაბამისი სამედიცინო თუ მენტალური
დახმარების ცენტრების გახსნა — ის პირველი და აუცილებელი ნაბიჯებია, რომლებიც
უნდა გადაიდგას სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ჯერჯერობით მსგავსი არაფერი ხდება.
შესაბამისად, განსხვავებულია ბავშვთა ქორწინებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის
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დამოკიდებულებაც. მოვიყვანთ ორი სოფლის, ჰერვისა (თაბრიზი) და მოჰაჯერანის
(ჰამადანი), მაგალითს:
სოფელ ჰერვის მაცხოვრებლების უმეტესობა თვლის, რომ გოგონა 15 წლამდე უნდა
დაქორწინდეს, ეს არის ე.წ. „ოქროს ხანა“ გათხოვებისთვის, რის შემდეგაც წარმატებული
ქორწინების შანსი მცირდება. ისინი ასევე ფიქრობენ, რომ გასათხოვარ გოგონებს მეტი
სექსუალური და ფიზიკური პრობლემა აქვთ, მეტად დგანან ცდუნებისა თუ გარყვნის
წინაშე, რომ სექსუალურ სიმწიფეს სწორედ მეუღლის ხელში უნდა მიაღწიონ. გათხოვების
საკითხისადმი ამგავრი მიდგომა სოფლის მაცხოვრებლების უმეტესობას საკუთარი
გოგონას გათხოვებაზე ფიქრს უკვე 7-8 წლის ასაკიდან აიძულებს. სოფლის
მაცხოვრებლებისათვის ქალიშვილის ადრეულ ასაკში გათხოვება ერთგვარ მარათონსაც კი
წარმოადგენს.
მატერიალური და ეკონომიკური ფონი ჰერვიშიც გადამწყვეტია. ოჯახები ყიდიან
თავიანთ გოგონებს ფულის გულისთვის. ფინანსურად შედარებითი ძლიერი ოჯახისთვის
კი

პრიორიტეტი

განათლებაა.

თუმცა,

სოფლის

მაცხოვრებლების

ძირითადი

ნაწილისათვის სრულიად ბუნებრივია ნაადრევი ქორწინება. ეს მათი კულტურის
ნაწილია. შესაბამისად, ახალი თაობაც ამ პრინციპზე იზრდება.
განსხვავებული სურათია წარმოდგენილი ჰამადანის სოფლის მოჰაჯერანში, სადაც
მოსახლეობის უმეტესობა ამ ტრადიციის გაქრობაზე ოცნებობს. ინტერვიუ 12 წლის
სარასთან სოფლის ქალების განწყობასაც ასახავს: „სარა რამდენიმე თვეა, რაც 12 წლის
გახდა. წელს სკოლაში უნდა წასულიყო, მაგრამ ქმარმა უფლება არ მისცა. მისი ქმარი 25
წლისაა და სარას უთხრა, რომ სკოლაში სიარულის პირობები არ აქვს. სარას პასუხი
დუმილია. სარას შავი თავსაფარი აქვს შემოხვეული, თეთრი კანი და მწვანე თვალები აქვს.
როდესაც მესაუბრება, თვალებს მიწისკენ ხრის. ცოტას ლაპარაკობს და ძალიან მოკლე
წინადადებებით. მისი ბავშვური სახის გამომეტყველებიდან ჩანს, რომ ამ ცხოვრების
ბევრი არაფერი გაეგება ჯერ.
- შენი ნება რომ ყოფილიყო, გათხოვებას აირჩევდი, თუ სწავლას?
-

ვისწავლიდი.

-

საქორწინო კაბის ჩაცმა გინდა?

-

არა, საერთოდ არ მინდა.

-

აბა, რითია გათხოვება საინტერესო?

-

არაფრით არაა ჩემთვის საინტერესო. არაფერია ქორწინება.“ [22]
რეპორტაჟის ეს პატარა ნაწყვეტი თითქოს მთელი პატარძალი ბავშვების გულის

თქმაა, მათი სულის ძახილი, რომელსაც, სამწუხაროდ, მსმენელი არ ჰყავს ჯერ მათ
ქვეყანაში. ამ პატარა ბავშვებს იმ გარემოში უწევთ ცხოვრება, სადაც ბავშვთა უფლებების
კონვენციის არცერთი მუხლი არ მოქმედებს და დარღვეულია როგორც რელიგიური
დოგმების და ტრადიციების, ისე ოჯახის ინტერესების და მატერიალური კეთილდღეობის
გამო.
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