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აბსტრაქტი 

 

კონფლიქტოლოგიის თემაზე არსებული არაერთი კვლევა ხაზს უსვამს ეთნიკური 

მრავალფეროვნების მნიშვნელობას კონფლიქტის გამწვავების საკითხში. 

წინამდებარე ნაშრომი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეთნიკური 

ჰეტეროგენულობა აქტიურად არის გამოყენებული პოლიტიკის აქტორების მიერ, 

რაც დაკავშირებულია ხელისუფლების დაბრუნება-შესანარჩუნებასთან, 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პოლიტიკური მიზნების 

განხორციელებასთან.  

ნაშრომში საუბარია როგორც მშვიდობიანი ისე ძალადობრივი ეთნიკური 

კონფლიქტის შესახებ, რომელიც თეორიულ ასპექტებზე დაყრდნობით 

განხილულია ძირითადადაფრიკის ტერიტორიაზე არსებული 

ეთნოკონფლიქტების მაგალითზე.მეთოდოლოგიურად ნაშრომი თვისებრივი 

კვლევის კატეგორიას განეკუთვნება და საკვლევი საკითხის ახსნა-გადამოწმება 

ხდება კონკრეტული ქეისების საფუძველზე.კერძოდ, განხილულია ძალადობრივი 

ეთნიკური კონფლიქტი რუანდაში, მშვიდობიანი კონფლიქტი მალავიში და 

ეთნიკური მრავალფეროვნების მნიშვნელობა ზამბიაში.  კვლევაში ყურადღება 

გამახვილებულია ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური აქტორების ქმედებებზე 

კონფლიქტის თავიდან აცილების ან პირიქით, მისი ესკალაციის საკითხში. 

კვლევის შედეგად დგინდება, რომ პოლიტიკური აქტორებისა და სახელმწიფო 

მესვეურების მხრიდან ხშირია ეთნიკურიმობილიზაციის განხორციელება 

პოლიტიკური კონტროლისთვის.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები:იდენტობა,ეთნიკური ჯგუფი, ეთნიკური 

კონფლიქტი, ეთნიკური ძალადობა, გენოციდი. 
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Abstract 

 

Numerous researches on conflict issues emphasizes the significance of ethnic diversity in 

the matter of the conflict intensification. The present research tries to prove that in many 

cases ethnic heterogeneity is effectively activated by political actors as an instrument to 

maintain or regain power to achieve their political, economic and social goals. 

The thesis studies the peaceful and violent types of conflicts on the grounds of ethnic 

antagonismthat take place on the territory of Africa, namely devastating clashes in 

Rwanda, tense conflict in Malawi and non-violent controversies in Zambia. 

Methodologically the thesis applies the qualitative methods of the research, so that 

exploring issues are explained through mentioned three particular cases. The issues 

regarding the measures taken by the formal institutes and the political actors to avoid the 

conflict or contrary escalate it – are key points of the present scholarship.  

The research demonstrates that ethnic mobilization carried out for the political control is 

a common action from the side of the Political actors and high officials to persue their 

political goals, obtain economic and social benefits.  
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