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შესავალი
საქართველოში თათურენოვანი ლაიჯების ეთნიკური ჯგუფის არსებობის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი გახდა
2016 წლის მაისი-ივნისის თვეებში, როდესაც ვმუშაობდით საქართველოს ეთნიკური და ლინგვისტური ჯგუფების
რუკის პროექტზე.
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პროექტის ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე საველე გასვლა საგარეჯოს

მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორში, სადაც ვაპირებდით ადგილობრივი აზერბაიჯანული მოსახლეობის
დოკუმენტირებას და შესწავლას, აღმოჩნდა რომ გომბორელი აზერბაიჯანელების ერთი ჯგუფი საკუთარ თავს
„ლაიჯებად“ მოიხსენიებს, სოფელ გომბორში ლაიჯების გარდა ასევე გვხვდება აზერბაიჯანულენოვანი
მოსახლეობა, რომელთა მიმართ ლაიჯები იყენებენ ტერმინ „თათს“.

სოფელ გომბორის ეთნიკური შემადგენლობის და ადგილობრივი მოსახლეობის ეთნო-ლინგვისტური
თავისებურებების უკეთ გარკვევისათვის შევისწავლეთ საკითხთან დაკავშირებით არსებული აკადემიური
ლიტერატურა, ასევე კონსულტაციები გავიარეთ ქართველ ენათმეცნიერებთან და ეთნოგრაფებთან. როგორც
აღმოჩნდა „ლაიჯებად“ წოდებულ მოსახლეობას ირანული წარმოშობა აქვს, მათი სალაპარაკო ენა არის თათური
ენის ლაიჯური კილო-კავი. საკუთრივ თათური ენა კი ირანულ ენათა სამხრეთ-დასავლურ ჯგუფში შემავალი ენაა.
ლინგვისტური თვალსაზრისით თათურს ყველაზე მეტი სიახლოვე გააჩნია სპარსულთან და ტაჯიკურთან. რაც
შეეხება ლაიჯების მიერ „თათებად“ წოდებულ ხალხს, ისინი ეთნიკური აზერბაიჯანელები არიან, მათ საერთო
იდენტობა არ გააჩნიათ ეთნიკურ თათებთან თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო „თათებად“ არიან მიჩნეულნი.
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(აღნიშნულის შესახებ იხილეთ ქვემოთ).

როგორც გომბორელი ლაიჯები, ასევე სოფლის აზერბაიჯანულენოვანი „თათები“ საქართველოში დასახლდნენ
1910-იანი წლებიდან, თუმცა მოსახლეობის აღწერის ოფიციალურ დოკუმენტებში ისინი აზერბაიჯანელებად
იწერებოდნენ. უკანასკნელი, 2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელ გომბორში სულ 304 „აზერბაიჯანელია“
დაფიქსირებული, რომელთაგან დაახლეობით ნახევარზე ოდნავ მეტი მიეკუთვნება თათურ ენაზე მოლაპარაკე
ლაიჯებს, დანარჩენი კი აზერბაიჯანულენოვანი „თათები“ არიან. ლაიჯები საქართველოში გადმოსახლდნენ
აზერბაიჯანიდან, ისმაილის რაიონის სოფელ ლაჰიჯიდან, საიდანაც მომდინარეობს კიდეც ლაიჯთა
თვითსახელწოდება. აზერბაიჯანულენოვანი თათები კი ირანის აზერბაიჯანიდან არიან.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ თათები ძირითადად განსახლებული არიან აზერბაიჯანში, დაღესტანსა და ირანის
ისლამურ რესპუბლიკაში, სათანადოდ არის შესწავლილი მათი ეთნოგენეზი და ლინგვისტური მახასიათებლები,
თუმცა თათურენოვანი მოსახლეობის საქართველოში არსებობის შესახებ ცოტა რამ თუ არის ცნობილი. ფართო
საზოგადოება, მათ შორის ეთნიკური მრავალფეროვნების, განათლების და კულტურის პოლიტიკით დაკავებული
სახელმწიფო სტრუქტურები, თუ სამოქალაქო ჩართულობასა და ინტეგრაციაზე ორიენტირებული ორგანიზაციების
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რუკები ნახვა შესაძლებელია ეთნიკურობისა და მულტიკულტირალიზმის შესწავლის ცენტრის ვებ გვერდზე http://csem.ge/maps/
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ტერმინ „თათს“ გააჩნია როგორც ეთნიკური, ასევე სოციალური დატვირთვა. ეთნიკური თვალსაზრისით ის

მოიცავს ირანული წარმოშობის თათურ ენაზე მოსაუბრე ხალხს, ხოლო სოციალური თვალსაზრისით მას ფართო
გაგება გააჩნია და ხშირ შემთხვევაში დამამცირებელ და შეურაცმყოფელ ტერმინად გამოიყეენება სხვადასხა
ეთნიკური ჯგუფების მიმართ
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უმეტესობა ინფორმირებული არ არის თათების ეთნიკური ჯგუფის შესახებ. საქართველოს თათების შესახებ
არსებობს რამდენიმე აკადემიური ნაშრომი, უპირველესად უნდა აღინიშნოს ირანისტის მანანა კვაჭაძის ნაშრომები,
რომელმაც 1982 წლიდან მოყოლებული საფუძვლიანად გამოიკვლია თათების საქართველოში ჩამოსახლება და
მათი ეთნო-ლინგვისტური თავისებურებები, თუმცა აღნიშნული ნაშრომები მხოლოდ სამეცნიერო ხასიათს ატარებს.

წინამდებარე ნაშრომით ჩვენი მიზანია არა იმდენად აკადემიური თვალსაზრისით თათურენოვანი მოსახლეობის
კვლევა, არამედ საკითხის აქტუალიზაციის მოხდენა, დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირება იმ ჯგუფის
შესახებ, რომელიც დღემდე ყურადღების მიღმა რჩება და რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უნიკალური
ლინგვისტური და ეთნოგრაფიული მახასიათებლები აქვს უხილავია ქართულ კულტურულ და ეთნოგრაფიულ
სივრცეში.

ნაშრომი ეყრდნობა საველე მუშაობის შედეგებს, რომელიც განხორციელდა 2016 წლის ივნისისა და ივლისის
თვეებში, ასევე გომბორელი ლაიჯების და აზერბაიჯანელების შესახებ ეთნოგრაფიული და ლინგვისტური
ნაშრომების ანალიზს.

განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ქართველ ენათმეცნიერს და ირანისტს მანანა კვაჭაძეს,
რომელმაც დიდი დახმარება აღმოგვიჩინა თათების და ლაიჯების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებასა და საკითხის
სიღრმისეულ გააზრებაში.

ზოგადად თათების შესახებ

თათები ირანული წარმოშობის ხალხია, რომლებიც ძირითადად განსახლებული არიან სამხრეთ კავკასიაში,
რუსეთის ფედერაციასა (დაღესტანი) და ირანში. თუმცა თათების ეთნო-კულტურული იდენტობის გარკვევისათვის
მნიშვნელოვანია ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ ტოპონიმ „თათის“ ეთნიკური დატვირთვა და სოციალური
მნიშვნელობა. თათურ ეთნოსს მიკუთვებული და თათურ ენაზე მოსაუბრე ჯგუფები გვხვდებიან მხოლოდ
აზერბაიჯანში, დაღესტანსა და როგორც აღმოჩნდა საქართველოშიც. დანარჩენ ტერიტორიებზე მცხოვრები თათები
თათურენოვნები არ არიან და თავს არ აიგივებენ ირანული წარმოშობის ხალხებთან. თათური ენა განეკუთვნება
ირანული ენების სამხრეთ-დასავლურ ჯგუფს. თათური ენა საფრთხის ქვეშ მყოფ ენად ითვლება იუნესკოს
მსოფლიოს ენების ატლასის და სხვა ავტორიტეტული მსოფლიო ენების კვლევის ინსტიტუტების და აკადემიური
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პროექტების მიერ.
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აღნიშნულთან დაკავშირებით იხილეთ შემდეგი რესურსები: იუნესკოს მსოფლიო ენების ინტერატიული რუკა

http://www.unesco.org/languages-atlas/,საფრთხის ქვეშ მყოფი ენების პროექტი
http://www.endangeredlanguages.com/,მსოფლიოს ცოცხალი ენების კატალოგი
http://www.ethnologue.com/
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კავკასიაში თათების უმეტესობა წარმოდგენილი არიან აზერბაიჯანში, სადაც მათი რაოდენობა 2009 წლის
აზერბაიჯანის მოსახლეობის აღწერის მონაცემებით შეადგენს 25 200 ადამიანს.
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ძირითადი განსახლების

ადგილებია ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონები და აფშერონის ნახევარკუნძული. უფრო კონკრეტულად კი
ყუბის, შაბრანის, ხიზის, სიაზანის, ისმაილის, შემახის, აფშერონის რაიონები და ქალაქი ბაქო. ყველაზე დიდი
რაოდენობით თათები აზერბაიჯანში სახლობენ, ისმაილის რაიონის სოფელ ლაჰიჯში, სადაც მათი რაოდენობა
აღემატება 10 ათას ადამიანს. აზერბაიჯანში თათები რამდენიმე ლოკალური დასახელებით გამოირჩევიან. ესენია:
ფარსი (აფშერონის ნახევარკუნძულზე ბალახანისა და სურახანის მკვიდრნი); დაღლი („მთიელნი“ - ხიზინის,
ნაწილობრივ დივიჩისა და სიაზანის რაიონები); ლაჰიჯი (ისმაილის რაიონის სოფელ ლაჰიჯის მკვიდრნი)
დაღესტანში თათები ქ. დერბენდის მახლობად, მთისწინა ზოლში მოსახლეობენ, რუსეთის ფედერაციის სტატისტიკის
სამსახურის 2010 წლის მონაცემებით დაღესტანში თათების რაოდენობა შეადგენს 1 585 ადამიანს.
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(კვაჭაძე 2012: 64).

თათების წარმოშობის ქვეყანაში - ირანში თათების რაოდენობა სხვადასხვა მონაცემებით 300 000-მდე ადამიანს
შეადგენს (თოფჩიშვილი 2012: 186).

ძირითადად განსახლებულები არიან ქვეყნის ჩრდილოეთ პროვინციებში.

თუმცა ასეთი დიდი რაოდენობის მიუხედავად მათ მკვეთრად გამოხატული იდენტობა არ გააჩნიათ, რადგან
მჭიდროდ არიან ინტეგრირებულები აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობასთან. ირანულენოვანი თათების მიგრირება
ირანიდან თანამედროვე აზერბაიჯანის და კასპიის ზღვის სანაპიროებისაკენ ჯერ კიდევ სასანიდთა პერიოდიდან
დაიწყო. თავდაპირველი გადმოსახლების მიზეზებთან დაკავშირებით ისტორიკოსებს შორის ერთმნიშვნელოვანი
შეფასება არ არსებობს, თუმცა გავრცელებული მოსაზრებით თათების მიგრაციას სამხედრო სტრატეგიული
დატვირთვა გააჩნდა, თათების ირანულენოვან მოსახლეობას უნდა განემტკიცებინა ირანის სახელმწიფო ინტერესები
იმპერიის ჩრდილოეთ პროვინციბსა და კავკასიაში. სპარსულენოვანი ირანის იმპერიის დაქვეითების შემდეგ,
როგორც ჩანს თათების ეთნიკური ჯგუფი დარჩა მათ მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე, საუკუნეების მანძილზე კი
ხდებოდა მათი შერწყმა და დაახლოება ადგილობრივ თურქულენოვან და სხვა ხალხებთან. ნაწილმა შეინარჩუნა
მშობლიური ენა და ირანული იდენტობა, ნაწილმა კი ასიმილაცია განიცადა.

ეთნონიმ „თათს“ რაც შეეხება, გავრცელებული მოსაზრებით ის თურქულენოვანი ტომების მიერ გამოიყენებოდა
ირანელი მოსახლეობის აღსანიშნავად. ერთ-ერთი ვერსიით შინაარსობრივად „თათი“ ნიშნავს „ბინადარს“.
თურქულენოვანი ტომები მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ, აღნიშნული ტერმინით კი ისინი საკუთარ თავს
განასხვავებდნენ ბინადარი ირანელებისაგან. თუმცა ბინადარი მოსახლეობის აღნიშვნის გარდა თურქული
წარმოშობის ხალხების ენებში „თათი“ ირანელების მიმართ დამცინავი და დამამცირებელი მიმართვის ფორმადაც
ჩამოყალიბდა (კვაჭაძე 1988: 52).
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იხილეთ აზერბაიჯანის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტი ოფიციალური ვებ გვერდი http://www.stat.gov.az/indexen.php
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იხილეთ სტატისტიკის ფედერალური სამსახურის ოფიციალური ვებ გვერდი http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
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ამას გარდა, საუკუნეების მანძილზე ტრანსფორმაცია განიცადა ეთნონონიმ „თათის“ მნიშვნელობამაც, ეთნიკურის
გარდა მან შეიძინა კრებითი და სოციალური დატვირთვაც. ის დღესდღობით მოიცავს არა მხოლოდ თათურ ენაზე
მოლაპარაკე ირანულ ეთნიკურ ჯგუფს, არამედ სხვა ეთნოსებსაც, რომლებიც ბინადარ ცხოვრების წესს ეწევიან და
კულტურულად და ცხოვრების წესით ახლოს დგანან ირანულენოვან მოსახლეობასთან. შედეგად, გვხვდებიან
როგორც ირანულენოვანი, ასევე თურქულენოვანი, ებრაელი და სომეხი თათებიც. ეთნონიმ „თათის“ მატარებელ
ჯგუფებს საერთო იდენტობა არ გააჩნიათ. განსხავებულია აღმსარებლობაც, ირანულენოვანი და თურქულენოვანი
თათები უმეტესად მუსლიმი შიიტები არიან, ებრაელი თათები იუდეველები, სომეხი თათები კი მიუკუთვნებიან
სომხურ სამოციქულო ეკლესიას.

ებრაელი თათები „მთის ებრაელების“ სახელითაც არიან ცნობილი, ცხოვრობენ როგორც აზერბაიჯანში, ასევე
დაღესტანში. მათ სალაპარაკო ენას ენათმეცნიერები ებრაულ-თათურს უწოდებენ, რომელიც თვითმყოფად
სალიტერატურო ენად ჩამოყალიბდა (თოფჩიშვილი 2012: 190). ებრაელი თათები დამწერლობას რუსული
გრაფიკის მიხედვით იყენებენ, თუმცა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყოსში არსებობდა
ძველებრაულ და ლათინურ გრაფიკაზე დაფუძნებული დამწერლობაც. მართალია მთის ებრაელების ენა თათურია,
თუმცა მასზე დიდია ებრაული და თურქული ენების გავლენაც. ებრაელი თათების ეთნიკური წარმომავლობა
ებრაულია, ასეთი ეთნიკური აღრევა დაკავშირებილია ადრეული შუასაუკუნეებიდან დაწყებულ ებრაელთა
მიგრაციასთან კასპიისპირეთის და კავკასიის მიმართულებით. საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა ებრაელთა
კონცენტრაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ხაზართა სამეფოში ებრაელთა დამკვიდრება
და იუაიზმის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, მოგვიანებით ხაზართა სამეფოს განადგურების შედეგად
ებრაელები დაიფანტნენ და თავი შეაფარეს თანამედროვე დაღესნტის და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს, სადაც
მიმდინარებდა მათი ინტეგრაცია თათებთან და თათურ-ებრაული ეთნოსის ჩამოყალიბება. ჩრდილოეთ კავკასიასა
და აზერბაიჯანში მცხოვრები თათების ემეტესობა დღეის მდგომარეობით უკვე გადასახლებულია ისრაელში
(რადვანი 2011: 21). მიგრაციის ეს ნაკადი ისრაელის სახელმწიფოს დაარსებიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება.

სომეხი თათები ტრადიციულად აზერბაიჯანში მცხოვრები სომხების ერთ-ერთი ჯგუფია, რომლებიც თათურ ენაზე
საუბრობენ, თუმცა რწმენით ქრისტიანები არიან და აღიარებენ სომხური სამოციქულო ეკლესიის წევრობას.
1990-იან წლებში სომხურ-აზერბაიჯანული ომის შედეგან აზერბაიჯანში მცხოვრები თათების უმეტესობა სამხეთში
გადასახლდა.

ამრიგად, თათები კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთი უძველესი და საინტერესო ეთნო-ლინგვისტური მახასიათებლების
მატარებელი ხალხია, რომელიც თავის თავში მოიცავს როგორც ეთნიკურად ირანული წარმოშობის ხალხებს
(თათებს), ასევე სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს, რომელთაც ირანული იდენტობა არ გააჩნიათ (ებრაელები,
აზერბაიჯანელები, სომხები), თუმცა სხვადასხვა ასიმილაციური თუ ინტეგრაციული პროცესების შედეგად ეთნონიმი
„თათი“ მათთანაც ასოცირდება.
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საქართველოში გვხვდებიან როგორც ირანულენოვანი თათები, თვითსახელმწოდებით „ლაიჯები“, ასევე ლაიჯების
მხრიდან „თათებად“ მიჩნეული აზერბაიჯანელები.

თათურენოვანი ლაიჯები და აზერბაიჯანულენოვანი „თათები“ საქართველოში
თათურენოვანი ლაიჯები და აზერბაიჯანულენოვანი „თათები“ საქართველოში ცხოვრობენ კახეთში, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის სოფელ გომბორში, თუმცა მოსახლეობის აღწერის დოკუმენტებში, როგორც საბჭოთა პერიოდში,
ასევე დღესაც ისინი აზერბაიჯანელებად აღინუსხებიან. სწორედ

ეს გახლავთ მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს

თათების შესახებ ძალზედ მწირი ცნობები მოიპოვება. ზოგადად, სოფელი გომბორი ტრადიციულად გამოირჩეოდა
მრავალეთნიკურობით. მე-19 საუკინიდან დაწყებული, სოფელში ძირითად ეთნიკურ ჯგუფს პოლონელები და
რუსები შეადგენდნენ, რომლებიც რუსული იმპერიული არმიიდან დემობილიზირებული ჯარისკაცებს
წარმოადგენდნენ, საბჭოთა პერიოდში სოფლის რუსულენოვანი მოსახლეობა კიდევ უფრო შეივსო საბჭოთა არმიის
რუსულენოვანი მოსამსახურეებითა და მათი ოჯახის წევრებით. სოფლის ქართულენოვანი მოსახლეობა კი
.ძირითადად ფშავიდან და ხევსურეთიდან ბარში ჩამოსახლებული მიგრანტები არიან.

უკანასკნელი 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემებით გომბორში სულ 681 ადამიანი ცხოვრობს, მათგან
304 აზერბაიჯანელია, 344 ქართველი, 31 რუსი, ასევე რამდენიმე სომეხი და ოსი.
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აზერბაიჯანელიდან ნაწილი საკუთარ თავს მოიხსენიებს „ლაიჯებად“, ნაწილი კი ეთნიკური აზერბაიჯანელები
არიან, თუმცა ლაიჯთა მხრიდან „თათებად“ იწოდებიან. სწორედ ეს ორი ეთნოსია ჩვენი კვლევის მთავარი სამიზნე
ჯგუფი.

გომბორელი ლაიჯები ეთნიკური თვალსაზრისით თათები არიან, საუბრობენ თათური ენის ლაჰიჯურ კილო-კავზე.
თუმცა ისინი თავიანთ თათურ წარმოშობას უარყოფენ, საქართველოში გადმოსახლების შემდეგ მათ საკუთარი
თავი ლაიჯებად გაიაზრეს, საკუთარ სალაპარაკო ენასაც ლაიჯურს უწოდებენ, რომელიც სადაურობის აღმნიშვნელი
სიტყვაა, თუმცა იქცა სალაპარაკო ენის აღმნიშვნელ ტერმინად. (ავთანდილაშვილი 2011: 14) ლაიჯების მხრიდან
ტერმინი „თათი“გამოიყენება ირანიდან გადმოსახლებული აზერბაიჯანელების მიმართ, რასაც ამ შემთხვევაში აქვს
არა ეთნიკური, არამედ სოციალური და ამავე დროს ნეგატიური შინაარსობრივი დატვირთვა.

ორივე ჯგუფის კოლექტიურ მეხსიერებაში

ზუსტი და ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს საქართველოში

გადმოსახლეობის მიზეზებთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ძალზედ ფასეულია 1980-იან წლებში ქართველი
ირანისტის მანანა კვაჭაძის მიერ შეგროვეული ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც მოიცავს თემის უხუცესების
მოგონებებს და შეფასებებს თათების-ლაიჯების მიგრაციულ პროცესებსა და ეთნო-ლინგვისტურ თავისებურებებზე
(კვაჭაძე 1988).
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგები სოფლის დონეზე

არ გამოუქვეყნებია, აღნიშნული მონაცემები ეყრდნობა კვლევის ფარგლებში სტატისტიკის სამსახურიდან
ოფიცლიალურად გამოთხოვილ მონაცემებს.
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არსებული ეთნოგრაფიული მასალებით ირკვევა, რომ ორივე ეთნიკური ჯგუფი საქართველოში შემოსვლას იწყებს
მე-20 საუკუნის 10-იანი წლებიდან, მათი გეოგრაფიული განსახლების პროცესმა თანამედროვე სახე მიიღი
1960-იანი წლებისათვის. ლაიჯები გადმოსახლდნენ აზერბაიჯანის ისმაილის რაიონის სოფელ ლაჰიჯიდან,
საიდანაც მომდინარეობს კიდეც მათი თვითსახელმწოდება, ხოლო გომბორელი აზერბაიჯანელები
გადმოსახლდნენ ირანის აზერბაიჯანიდან. ორივე ჯგუფი თავდაპირველად მდინარე თურდოს სანაპიროზე, სოფელ
პალდოსთან დასახლდნენ, მოგვიანებით კი, მათმა უმეტესმა ნაწილმა თავი მოიყარა სოფელ გომბორის
მახლობლად, სადაც იმდროისათვის ძირითადად რუსულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობდა. გადმოსახლების
მიზეზებად სხვადასხვა ფაქტორი სახელდება, თუმცა მთავარი აზერბაიჯანში არსებული მცირემიწიანობა და
უსახსრობა იყო. გომბორში ახლადგადმოსახლებულთა პირველსაცხოვრისი სოფლის დაბლობი ადგილი იქცა,
ცხოვრობდნენ პატარ-პატარა მიწურებში, მუშაობდნენ მიმდებარე ტყეებში, ასევე წვავდნენ ნახშირს, რაც მათი
ძირითადი შემოსავლის წყარო ყოფილა.

(კვაჭაძე 2011: 64) მიგრაციის პროცესი აზერბაიჯანიდან საბჭოთა

პერიოდშიც გაგრძელდა, განსაკუთრებული ინტენივობით გამოირჩეოდა 1930-40იანი წლები, ამ დროისათვის
ჩამოსახლებულთა უმეტესობა დასაქმებული იყო არტელ „ხის ნახშირში“. ახალმოსახლეთა ამ დასახლებას დიდი
ზიანი მიაყენა 1956 წელს მომხდარმა წყალდიდობამ, რამაც ისინი აიძულა დასახლებულიყვნენ სოფელ გომბორში,
მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელ ადგილას, რომელიც სოფლის აღმართს წარმოადგენს.

ის იწყება თბილისი-

თელავის გომბორის გზატკეცილიდან მარჯვენა მხარეს. დასახლებას ადრე „ვარდისუბანი“ ერქვა, დღესდღეობის
კი ადგილობრივი მოსახლეობა „აზერბაიჯანელთა უბანს“ ან „თათრების უბანს“ უწოდებს.

თათური ენა სოფელ გომბორში საკომუნიკაციო ენას წარმოადგენს მხოლოდ ლაიჯთა შორის, თუმცა საველე
კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდა თაობა უკვე ამ ენას აღარ ფლობს, ახალგაზრდების უმეტესობა ორენოვანია
(აზერბაიჯანულ-ქართული). მთავარი საკომუნიკაციო ენა აზერბაიჯანელთა და ლაიჯებს შორის არის
აზერბაიჯანული, ხოლო ლაიჯებს, აზერბაიჯანელებს და ქართველებს შორის კი ქართული. ქართული ენა
მასობრივად არის გავრცელებული საშუალო და უმცროსი ასაკის თათებსა და ლაიჯებს შორის, რაც იმით არის
გამოწვეული რომ სასკოლო განათლების ერთადერთი ენა დღესდღეობით სოფელში არის ქართული. საბჭოთა
პერიოდში სოფელში ასევე იყო რუსულენოვანი სექტორი, რის გამოც რუსული ენასაც თავისუფლად ფლობენ
როგორც ლაიჯები, ასევე აზერბაიჯანელები.

8

გომბორელი აზერბაიჯანელები და ლაიჯები რელიგიის თვალსაზრისით მუსლიმი შიიტები არიან. თემი არ
გამოირჩევა რელიგიურობის მაღალი დონით, თუმცა ჩვენმა დაკვირვებამ აჩვენა რომ უკანასკნელი წლების
მანძილზე მოიმატა ინტერესმა რელიგიური რიტუალების და შიიტური ტრადიციების მიმართ. რამდენიმე წლის წინ
სოფლის მოსახლეობამ კოლექტიური სახსრებით შეიძინა სოფლის განაპირას მდგარი მიტოვებული სახლი, სადაც
მოუწყო მეჩეთი. ღვთისმსახურება რეგულარულად არ ხდება, თუმცა მოწვეული სასულიერო პირის დახმარებით
სოფელში აღინიშნება ხოლმე შიიტური დღესასწაულები.

როგორც ლაიჯები, ასევე აზერბაიჯანელები კარგად არიან ინტეგრირებული ადგილობრივ ქართულ გარემოში,
უფრო მეტიც მათთვის დამახასიათებელი საერო ხასიათის ტრადიციებიც ნელ-ნელა იკარგება. ლაიჯები ცნობილი
იყვნენ სპილენძის ხელნაკეთი, საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადებით, თუმცა ეს ხელობა მათ საქართველოში
არ გამოყვათ, შესაბამისად ლაიჯური ხელნაკეთი ნამუშევრების ნახვა მხოლოდ აზერბაიჯანში არის შესაძლებელი.
ძირითადი საქმიანობა რითაც ისინი თავს ირჩენენ არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა და გაყიდნა,
ასევე მესაქონლეობა. მათი ცხოვრების ყოველდღიურობა არ განსხვავდება სოფლის დანარჩენი მოსახლეობისაგან.
ადგილობრივი ქართული მოსახლეობისათვის გომბორელი თათებისა და ლაიჯების ეთნო-ლინგვისტური
თავისებურებები ნაკლებად არის ცნობილი, ორივე ეს ეთნიკური ჯგუფი აზერბაიჯანელებად აღიქმებიან. მათ
აზერბაიჯანელაბად ან უფრო გავრცელებული ტერმინით „თათრებად“ მოიხსენიებენ.

გომბორელ ლაიჯებს დღემდე აქვთ შენარჩუნებული ნათესაური კავშირები აზერბაიჯანში, სოფელ ლაჰიჯთან.
ხშირად მიდიან სტუმრად, აქვთ ასევე სავაჭრო და საქმიანი ურთიერთობებიც. თუმცა მოსახლეობის ასეთი
ინტენსიური მოძრაობის მიუხედავად უკანასკნელი ოცი წლის მანძილზე მოსახლეობის გადინება და აზერბაიჯანში
გადასახლების შემთხვევები არ ფიქსირდება. ამას მოწმობს მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკური მონაცემებიც.
სოფელ გომბორის აზერბაიჯანელთა ეთნიკური შემადგენლობა მხოლოდ უმნიშვნელოდ შეიცვალა 2002 წლის
აღწერის შემდეგ. 2002 წელს სოფელში 310 აზერბაიჯანელი იყო რეგისტირებული, 2014 წლისათვის კი მათი
რაოდენობა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ 304 ადამიანია. მნიშვნელოვანი რაოდენობვრივი ცვლილება არ ყოფილა
არც 1989 წლის მონაცემებთან შედარებით, როდესაც სოფელში 437 აზერბაიჯანელი ფიქსირდებოდა.
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მე-20 საუკინის მანძილზე გომბორში აზერბაიჯანელების და ლაიჯების დეტალური სტატისტიკური მონაცემები

საკომლო დავთრების საფუძველზე იხილეთ გიორგი ავთანდილაშვილის კვლევაში - ლაიჯთა ეთნიკური ჯგუფი
საქართველოში „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“, 2011.
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დასკვნა და რეკომენდაციები
ნაშრომში გაშუქებული იყო კახეთის რეგიონის სოფელ გომბორში მცხოვრები ლაიჯების და აზერბაიჯანელების
ეთნო-ლინგვისტური ჯგუფები. ეთნოგრაფიულ და ისტორიულ მოაცემებზე დაყრდნობით ირკვევა რომ ლაიჯები
ირანული წარმოშობის თათების ეთნიკურ ჯგუფს მიერკუთვნებიან. გომბორელი აზერბაიჯანელები კი მიუხედავად
იმისა, რომ ლაიჯების მხრიდან „თათებად“ იწოდებიან ეთნიკური თვალსაზრისით

საერთო არაფერი აქვთ თათურ ეთნოსთან. ლაიჯებიც მჭიდროდ არიან ინტეგრირებულები აზერბაიჯანულ ეთნოლინგვისტურ სივრცეში, გააჩნიათ ორმაგი ლაიჯურ-აზერბაიჯანული იდენტობა, თუმცა ერთადერთი რაც მათ
განსხვავებულს და ქართულ ეთნიკურ მოზაიკაში უნიკალურს ხდის არის მათი სალაპარაკო ენა, რომელიც
ლინგვისტსური კატეგორიების მიხედვით განეკუთვნება ირანული ენების სამხრეთ-დასავლურ ჯგუფში შემავალ
თათურ ენას, კერძოდ ამ ენის ლაჰიჯურ კილო-კავს. ყველაზე მეტ სიახლოვეს აღნიშნული ენა ავლენს სპარსულ და
ტაჯიკურ ენებთან,რომლებიც ასევე ირანულ ენეთა ოჯახში შემავალი ენებია.

თათური ენა საქართველოში ცოცხალ ენად უნდა მივიჩნიოთ, რადგან გომბორელი ლაიჯების დიდი ნაწილი,
განსაკუთრებით საშუალო და უფროსი ასაკის მოქალაქეები მას ყოველდღიურ საკომუნიკაციო საშუალებად
იყენებენ. თუმცა ტენდენცია აჩვენებს, რომ დროთა ვითარებაში თათური ენის მატარებელთა რაოდენობა მკვეთრად
მცირდება და რამდენიმე ათეულ წელიწადში თათურენოვანი მოსახლეობა სრულად აზერბაიანულენოვანი გახდება

საქართველოში თათურ-ლაიჯური ეთნიკური ჯგუფების არსებობა, ენათმეცნიერთა ვიწრო წრის გარდა თითქმის
უცნობია საზოგადოების სხვადასხვა წრეებისათვის. წარმოდგენილი ნაშრომით ჩვენი მიზანია მოვახდინოთ
საკითხის აქტუალიზაცია. საქართველოს კულტურის, განათლების თუ სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშემწყობი
სტრატეგიების და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების ზოგადი მიზანი ითვალისწინებს ეთნიკური და ლინგვისუტური
მრავალფეროვნების დაცვასა და განვითარებას, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკის შემქმნელი
სტრუქტურები თუ ესპერტები ფლობდნენ სრულ ინფორმაციას ქვეყანაში არსებულ ყველა იმ ეთნიკური,
ლინგვისტური თუ კულტურული ჯგუფის შესახებ, რომლებიც დაცვას ან განვითარებას საჭიროებენ. თათური ეთნოსი
და მათი სალაპარაკო ენა უდავოდ გამორჩეულია მთელი რიგი მახასიათებლებით. როგორც იუნესო, ასევე
ეთნიკურობის და ენების შემსწავლელი ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტები და სააგენტოები თათურ ენას
კულტურულ მონაპოვრად მიიჩნევენ და აღიარებენ მას საფრთხის ქვეშ მყოფ ენად. რაც უდავოდ
გასათვალისწინებელი უნდა იყოს საქართველოს შესაბამისი როგორც სამთავრობო, ასევე კვლევითი და
საგანმანათლებო ინსტიტუტებისათვის.
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ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია მდგომარეობს იმაში, რომ სხვა მცირერიცხოვანი და საფრთხის ქვეშ მყოფ
ეთნოსებთან (ასურელები, ქურთები, უდიები და ასე შემდეგ) ერთად სამთავრობო სტრუქტურებმა (კულტურისა და
ძეგვთა დაცვის სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი), ენათმეცნიერების და ეთნოგრაფების
მონაწილეობით შეაფასოს და განიხილოს თათური ეთნოსის და თათური ენის მდგომარეობა და საჭიროების
შემთხვევაში მიიღოს გადაწყვეტილებები კულტურული და ლინგვისტური მრავალფეროვნების დაცვის და
განვითარების შესახებ. ამას გარდა მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კულტურული მრავალფეროვნების
სივრცეში დღემდე უჩინარი თათური ეთნოსი და ენა მინიმალურ დონეზე მაინც აისახოს, ამ თვალსაზრისით
რეკომენდაციას ვუწევთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს შესაბამისი სატელევიზიო და რადიო გადაცემების
მეშვეობით გააშუქოს სოფელ გომბორის ეთნო-კულტურული და ლინგვისტური მრავალფეროვნება, რაც მცირედით
მაინც ამოავსებს იმ საინფორმაციო ვაკუუმს, რაც არსებობს ლაიჯებთან და თათებთან მიმართებაში.
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გამოყენებული ლიტერატურა:
კვაჭაძე, მანანა 1988: ცნობები გომბორელი ირანულენოვანი ეთნოგრაფიული ჯგუფის
შესახებ. მასალები გომბორელ ლაიჯთა მეტყველების შესწავლისათვის (შესავალი,
ტექსტები, ლექსიკონი), თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
კვაჭაძე, მანანა 2011: თათები სოფ. გომბორის ეთნოლინგვისტურ კონტექსტში,
კავკასიოლოგიური ძიებანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
ავთანდილაშვილი, გიორგი 2011: ლაიჯთა ეთნიკური ჯგუფი საქართველოში, კავკასიის
ეთნოლოგიური კრებული XIII, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,
გამომცემლობა უნივერსალი
რადვანი, ჯან; ბერუჩაშვილი ნიკოლოზ 2011: კავკასიის გეოპოლიტიკური ატლასი,
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
თოფჩიშვილი, როლანდ 2012: თათები, კავკასიის ეთნოლოგია (რედაქტორი როლანდ
თოფჩიშვილი. გიორგი ავთანდილაშვილის, გიორგი მეურმიშვილის და გიორგი ჭეიშვილის
მონაწილეობით), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემობა

