
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება # 

---ივნისი 2021 წელი 

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის მეურნეობის დასახლებაში, 

მშვიდობის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი 

ჩიხისთვის საზოგადო მოღვაწის ახმეთ მელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის - “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად,  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

1. სამგორის რაიონში, ვარკეთილის მეურნეობის დასახლებაში, მშვიდობის ქუჩასთან 

მდებარე უსახელო ქუჩას და მასთან არსებულ ერთ ჩიხს მიენიჭოს საზოგადო მოღვაწის 

ახმეთ მელაშვილის სახელი, თანდართული რუკის თანახმად. 

      2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ 

განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

      3. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს  თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით  

აღმაშენებლის ხეივანი, #64). 

 

       

        საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   გიორგი ტყემალაძე 

 





















 

ახმეთ მელაშვილი(ოზკანი) 

(1922-1980) 

 ქართველი კულტურული მოღვაწე თურქეთში, რომლის მოღვაწეობა მიმართული 
იყო  თურქეთის ქართველობაში ეროვნული თვითშეგნების გაღვიძებისაკენ. მისი 
მეშვეობით დაიწყო თურქეთის ქართველთა ეთნიკურ-კულტურული  და 
საგანმანათლებლო მოძრაობა. მას „თურქეთის ქართველების ილია ჭავჭავაძესაც“ 
უწოდებდნენ. 

 

დაიბადა სოფელ ბალიქესირში, ქართველ მაჰმადიან ემიგრანტთა (მუჰაჯირთა) ოჯახში. 
დაწყებითი განათლების მიღების შემდეგ მან დაამთავრა სტამბოლის უნივერსიტეტის 
არქიტექტურული ფაკულტეტი 1962 წელს და დასახლდა თურქეთის პატარა ქართულ 
სოფელ ჰაირიეში, სადაც დაქორწინდა და ტურისტული საზოგადოება დააფუძნა. შემდეგ 
არქიტექტორადაც მუშაობდა. მისი მთავარი საქმიანობა კი მაინც ადგილობრივ ქართულ 
თემებში - „ჩვენებურებში“ — ქართული იდეის პოპულარიზაცია იყო. ის იყო პუბლიციტი, 
მთარგმნელი, თვითნასწავლი ფოლკლორისტი და ეთნოგრაფი. ახმეთ მელაშვილმა თავი 
მოუყარა თურქეთში ქართულ სოფლებში გაბნეულ ფოლკლორს, მათ შორის 
ეთნომუსიკალურ მემკვიდრეობას და შექმნა ჰაირეს ქართული ფოლკლორული ანსამბლი.  

აჰმედ მელაშვილმა თურქეთელი ქართველები გააცნო მსოფლიოს. აჰმედი მეგობრობდა 
ამერიკელ ეთნომუსიკოლოგ პიტერ გოლდთან და ანთროპოლოგ პოლ მაგნარელასთან, 
რომელთაც ახმეთის უშუალო დახმარებით მოამზადეს მუსიკალური ფონდი და მონოგრაფია 
ბურსის რეგიონის ეთნიკურ ქართველთა შესახებ.  

მის წიგნს საქართველოზე „გურჯისტანი“ (1968) დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. თურქეთის 
მთავრობამ წიგნი აკრძალა. საქმე სასამართლომდე მივიდა, მაგრამ აჰმედი გაამართლეს. ამის 
შემდეგ, 1970-იან წლებში, მან ორჯერ იმოგზაურა საქართველოში. თურქეთში დაბრუნების 
შემდეგ თარგმნიდა და აქვეყნებდა ქართველ კლასიკოს მწერლებს, სტატიებს საქართველოს 
ისტორიისა და კულტურის შესახებ. მის მიერ 1972 წელს დაარსებული ჟურნალი „ჩვენებური“ 
დღემდე რჩება თურქეთის ქართული დიასპორის ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ 



პერიოდულ გამოცემად. მას ზოგჯერ „თურქეთის ქართველების ილია ჭავჭავაძესაც“ 
უწოდებდნენ. 

1980 წლის 5 ივლისს ქალაქ ბურსაში, აჰმედ მელაშვილი თურქული 
ულტრანაციონალისტური დაჯგუფების „რუხი მგლების“ აქტივისტებმა მოკლეს. მის  
საქმიანობას სათავეში მისი ვაჟი, იბერია ჩაუდგა. მისი მეგობარი და თანამოაზრე იყო 
ქართველი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ვახტანგ მალაყმაძე. 

აჰმეთ მელაშვილი სოფელ ჰაირიეში განისვენებს. მის საფლავს ამშვენებს წარწერა 
თურქულად და ქართულად: „მე ვიცხოვრე ჩემი ხალხისთვის და არა უკვდავებისთვის”. 


