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ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა საქართველოსთვის, რომლის მიერ გადადგმული 

ნაბიჯები საერთაშორისო ასპარეზზე დიდ როლს თამაშობს. თურქეთი საქართველოს 

მთავარი სავაჭრო პარტნიორია და დიდწილად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ 
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ისედაც მოწყვლად რეგიონულ უსაფრთხოების გარემოს კიდევ უფრო დიდი რისკის ქვეშ 

აყენებს. ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა თურქეთისთვის სწორედ ქურთების 
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აყენებს. 
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ქურთისტანის სახელმწიფოს შექმნის მოთხოვნა, რისთვისაც წლების განმავლობაში 

იბრძვიან. ქურთები უამრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, რადგან თურქეთის 
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თურქეთის უმთავრეს პრობლემად, რაც სერიოზულ გავლენას ახდენს ქვეყნის 
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სამოქალაქო დაპირისპირების მაღალი პოტენციალის მატარებელი და საფრთხეს უქმნის 

ქვეყნის კონსტიტუციურ წყობას. თურქეთის სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკა 
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გაურკვეველი ვადით არის გადადებული. სავარაუდოა, რომ ერაყის ქურთისტანის 

მთავარი პოლიტიკური ფიგურის მასუდ ბარზანის ინტერესებში მიმდინარე ეტაპზე, არ 

უნდა შედიოდეს დიდი ქურთისტანის სახელმწიფოს შექმნა, რადგან შესაძლოა, ეს მისი 

მთელი ძალაუფლების დაკარგვის წინამძღვარი გახდეს. ასეთი სავარაუდო 
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Abstract 

Taking into consideration the existing issues of the 21 century in the Middle East, I took 

a keen interest to carry out this research on a naighbouring state, namely Turkey’s approaches 

and viewpoints towards unresolved problems of Kurds.  The Kurdish problem in the Middle East 

seems to be a complex of territorial, religious, ethnic, political and economic resistance, which 

impacts directly on the interest of the west and regional power. Turkish foreign policy cultivates 

ties with the leading countries such as the Russian Federation and the USA. Thus, I reckon 

Turkey is one of the important countries to Georgia that plays a crucial role on the international 

arena. In addition, Turkey is a principal trading partner ensuring the economic stability of our 

country. Therefore, the unstable environment in Turkey undermines a fragile security of the 

state leading to a bigger danger. In the case of Kurds, who aspire for independence while they 

do not possess a state and they are numerous in population in Turkey, they pose a threat to the 

Turkish territorial integrity.  

Meticullous attention should be paid to their political goals, especially to establish an 

independent state, they have been trying to achieve for centuries. It is acknowledged that Kurds 

are facing considerable challenges from Turkish negative attitudes regarding their rights and 

demands. Kurdish separatsism still remains the major problem for Turkey. It greatly influences 

the country’s social, economic, political and public processes; it bears a full potential for a civil 

war and poses a threat to a constitutional structure. Turkish internal policy has even negated the 

identity of ethnic minority. All social-cultural expressions of the non-Turkish people in Tukey 

were punished. Such harsh political climate provoked the militarization of Kurdish movement 

and the escalation of military conflict.  

It should be noted that there is a slight chance for Kurds to establish an independent 

state in near future. Turkey will not express good will towards Kurds, who support the idea, 

however, the referendum has been held in Iraq Kurdistan concerning the independence of the 

nation. I suppose Masud Barzani, a figure of authority, is reluctant to harbour Kurdish people’s 

ambitions as it could mean the loss of power. In fact, it is obvious that such an action will result 

in the minority of Iraq Kurds population compared to Turkish Kurds. Meanwhile, the cultural 

and social level of Turkish Kurds surpasses that of Iraq, Syria and Iran Kurds. Consequently, 

there is no doubt that Turkish Kurds will be a driving force in the entire Kurdish state.   

Keywords: Turkey, kurdish issue, Middle East, kurds, challenge, government, kurdistan, parties, 

conflict. 
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მადლობა 

სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებაში დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემს აკადემიურ 

ხელმძღვანელს, პროფესორ გიორგი სანიკიძეს. მთელი ამ სემესტრის განმავლობაში  

მისი დამოკიდებულებისა და გაწეული შრომის გარეშე, შეუძლებლი იქნებოდა ამ 

ნაშრომის მომზადება.  

 მოხარული ვარ, რომ ჩემი სამაგისტრო  ნაშრომის მომზადების პროცესი 

მთლიანად ბატონ გიორგისთან ერთად წარიმართა.  

 მისი მეშვეობით შევძელი მიმართულების სწორად განსაზღვრა და ნაშრომის 

დასაწერად საჭირო მასალების მოგროვება, დახარისხება, სტრუქტურის შედგენა. 

ნაშრომის წერის დროს გაჩენილ ბევრ შეკითხვაზე შესაბამისი პასუხების გაცემა 

მხოლოდ ჩემი ხელმძღვანელის აქტიურობისა და მხარდაჭერის შედეგია. 

მადლობას ვუხდი პროფესორ გიორგი სანიკიძეს თანამშრომლობისთვის, რადგან 

მისი კომპეტენტური და პროფესიონალური რჩევების გარეშე კვლევის სწორად 

წარმართვა შეუძლებელი იქნებოდა. 

 

 

 

 

 

 

 

 


