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ბრინჯაოს ხანის ადრინდელი ეტაპის ძეგლების რუკა ძვ.წ. IV 
ათასწლეულის ნახევრიდან – ძვ.წ. III ათასწლეულის ბოლომდე.

• ადრეული ბრინჯაოს ხანის ძეგლები
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ლის სახეხი, შემადგე ნე ლი ნა მგ -
ლის ჩასადებები, ქვასა ნაყ ები.

ყველაზე საინტერესო აღმ ოჩ -
ენად ითვლება ქალის ქან დაკება.
კერამიკული ჭურ ჭლის ნიმუშები
და მეტალის ჩამო სასხმელი ფო -
რმები მოწმობენ, იმას, რომ ძველი
ადგილ ობ რივი მოსახ ლეობა ფლ -
ობ და თიხისა და მეტალის დამუ შავ ების ტექნო ლო გიას.

ნაპოვნი ჭურჭლის ნაწილი შავი ფერისაა, მეორე
ნაწილი კი – წითელი. შავი ფერის ჭურჭელი მორთ -
უ ლია გეომეტრიული ორნამენტებით, წითელი
ფერის ჭურჭელი კი შავი ფერ ის ორნამენტებით ღია
წითელ ფონზე. მესამე ჯგუფში შედის უბრალო
სამზარეულოს ჭურჭელი.

უზერლიქტეპეს დასახლებაში ასევე აღმოჩენილი
იყო საქარგი მოწყობილობები დამზადებული ძვლ -
ებისგან, ნემსები და მახათები. ტერიტორიაზე ნაპო ვნი
იყო ყურძნის წიბწიბი და თიხის ჭურჭელი შეგუ ბე -
ბუ ლი ღვინის ნარჩენებით. ყარაბაღის ნაყოფიერი
შავი მიწა ქმნიდა ყველა პირობას მიწათქმომედებისა
და მებაღეობის განსავითარებლად.

ნახიჩევანი. კიულტეპე II. ზოგიერთმა და სახ -
ლებამ ნახიჩევანსა და ურმიის ტბის მიმ დე ბა რე
ზონებში, თავის განვი თა რებაში მიაღწია ძვე ლი აღმ -
ოსავლეთის გან ვი თე -
რე  ბული ქალაქური
ცენ ტრების დონეს. 

ძველი ნახიჩევანის
ქალაქი კიულტეპე II იყო
ადრინდელი ქა ლაქ-
სახ ელმწიფოების ცენტრი
აზერბაიჯანში. ეს ქა ლა ქი
შეიქმნა 3500 წლის წინ.

კიულტეპე II ქალა -
ქურ დასახლებას ქონდა
სამკუთხედის ფორმა და
გან ლაგებული იყო მდ -
ი ნარეების ჩეხრი ჩაისა და
ნახიჩევანჩაის შორის.

შუა ბრინჯაოს ხანის
კერეამიკული
ნაკეთობებსი

ნიმუშები (ყარაბაღი,
უზელიქტეპე)

– კიულტეპე II-ის ციხე-სიმაგრე.
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კითხვები და დავალებები

დამწერლობით წყაროებში რაც კი
მანას ეხება ყველა დასახლებების დასა -
ხე ლება მოწმობს იმაზე რომ, აზერ ბაი ჯა ნის
ტერიტორიაზე ცხოვრობდნე ძველი თუ -
რ ქული ტომები.

ითვლება რომ სახელწოდება „თუ რუ კუ“
არის თურქული ტომების პირვანდელი
დასახელება. მანას მეფეების სახელებიც
ასევე თურქულენოვანია. სახელი „აზა“
ნიშნავს თურქულ სიტყვა „აღას“ – „უფროსი
ძმა“; „ულუსუნუ“ – „ყველაზე უფროსი“,
„დიდებული“. ყველაფერი ეს მოწმობს
იმაზე რომ, მანას ძირითად ენად გამოიყ -
ე ნებოდა ძველთურქული. 

დაწერეთ ესსე თემაზე „რა გავლენა იქონია ყოფითმა ცხოვ -
რებამ მანას კულტურაზე?“

ხასანლი, ზივიე, მანას რელიგია, მანას მითები, ენა, მანას
ხელოვნება და დამწერლობა

1. რამ შექმნა ხელოსნობის განვითარების ნიადაგი მანაში?
2. რა სახის ხელობის დარგებით იყვნენ დაკავებულნი მანელები?
3. როგორი სახის ურთიერთობები ჰქონდათ მანელებს მეზობ ლე -

ბთან?
4. როგორ ვითარდებოდა ხელოვნება მანაში?
5. რაზე მოწმობენ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩე -

ნილი ნივთები ხასანლიში და ზივიეში?
6. რა შეიძლება ითქვას მანელების დამწერლობაზე და ენაზე?

მანას პერიოდის ძველთურქული
დამწერლობის ნიმუში 

მანას
ნიშნები

შუააზიური 
ნიშნები

ლათინური
ნიშნები
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ძვ.წ. IV საუკუნის დასაწყისი – ძვ.წ. III საუკუნის დასაწყისი – შეიქმნა
ალბანეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

ძვ.წ. 223 წელი – ატროპატენა დაიპყრო სელევკიდებმა.
ძვ.წ. III საუკუნის შუა – შეიქმნა პართიის სახელმწიფო.

ძვ.წ. 190 წელი – მოხდა მაგნეზიის ბრძოლა. სლევკიდები დამარცხდნენ,
ატროპატენამ კვლავ მოიპოვა დამოუკიდებლობა.

ძვ.წ. 66 წელი – მოხდა ალბანელებისა და რომაელების შეჯახება
მტკვრის სანაპიროზე.

ძვ.წ. 65 წელს – მოხდა მეორე შეჯახება რომაელებსა და ალბანელებს
შორის მდინარე განახძე.

ძვ.წ. 53 წელს – პართელებმა დაამარცხეს რომაელები.
ძვ.წ. 38 წელს – რომაელებმა სძლიეს პართელებს.
ძვ.წ. 38 წელს – რომაელმა მხედართმთავარმა ანტონიუსმა აღმოსავ -

ლუ რი ლაშქრობა მოაწყო.

ძვ.წ. 20–ანი წლები ატროპატენა დაიპყრო პართიამ (არშაკიდთა დინასტიამ).
72–74 წწ. – ალანების თავდასხმები ალბანეთზე.
84–96 წლები – პერიოდი, რომელიც ეკუთვნის გობუსტანის წარწერას.
226 წელს – სასანიდთა დინასტია მოვიდა ირანში.
227 წელს – ატროპატენა შევიდა სასანიდთა სახელმწიფოს შემადგენლობაში.
262 წელს – ალბანეთი მოექცა სასანიდთა სახელმწიფოს გავლენის ქვეშ.
371 წელი – ძირავის ბრძოლა რომაელებსა და სასანიდთა შორის.
387 წელს – ზავის დადება რომსა და სასანიდელებს შორის, ალბანეთმა

დაიბრუნა დაკარგული მიწები.

VII საუკუნე – ისტორიკულ წყაროებში ატპაპატენა პირველად ახსენეს
სიტყვა „აზერბაიჯანი“ არაბთა დაპყრობების შემდეგ.

უძველესი პერიოდი
საუკუნეები საუკუნეები

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

ძველი წელთაღრიცხვა (ძვ.წ.)
ჩვენი

წელთაღრიცხვა
(ჩვ.წ.)

უძველესი პერიოდი
საუკუნეები საუკუნეები

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

ძველი წელთაღრიცხვა (ძვ.წ.)
ჩვენი

წელთაღრიცხვა
(ჩვ.წ.)

უძველესი პერიოდი
საუკუნეები საუკუნეები

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

ძველი წელთაღრიცხვა (ძვ.წ.)
ჩვენი

წელთაღრიცხვა
(ჩვ.წ.)
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მანელებს მესაქონლეობის დიდი გამოცდილება გააჩნდათ. მეფე
ირანზუს მმართველობის დროს მანას საზღვრები ჩრდილოეთით არაქსა -
მდე სამხრრეთით მიდიამდე და პარსუამდე იყო გაჭიმული. ურმიის
ტბიდან სამხრეთ დასავლეთით განლაგებული ოლქი გილზანიც მანაში
შედიოდა ძვ.წ. VII საუკუნემდე მანა ასურეთის მოკავშირე იყო. ძვ.წ. 590
წელს მანა მიდიის სახელმწიფომ დაიპყრო.

მანას მეფეს იანზუს უზახოდნენ. სახელმწიფოს მმართვაში მეფეს უხუ -
ცესთა საბჭო ეხმარებოდა. მაგრამ, ყველაფერი, საშინაო და საგარეო
ძალაუფლება მეფის ხელში იყო. სახელმწიფო კურსი ასურულ კურსთან
ახლოს იყო.ჯარი მეფის განკარგულების ქვეშ იყო.ომის დროს მეომრები
იყენებდნენ შვილდ-ისრებს, ხანჯლებს,ხმლებს, შუბებს,ჩაფხუტებსა და
სამხედრო ეტლებს.

ძვ.წ. II ათასწლეულის ბოლოს – I ათასწლეულის დასაწყისში ზაგრო -
სის მთებში იყო რამოდენიმე პატარა საბეკო. მანაში არსებობდა ასეთი
ოლქები: გილზანი, ზამუა, ალაბრია, კარალა, ბუშტუ, მესი, სირიკაში,
გიზილბუნდა ალათეა, უიშდიში, ზიკერტუ, ანდია, სუბი, სანგიპუტუ,
პულუადი და სხვა. მაგრამ, ყველაზე დიდი და განვითარებული მათ
შორის ზამუა იყო. ასურელები ხშირად არღვევდნენ სახღვრებს და
ესხმოდნენ გილზანს. ძვ.წ. IX საუკუნეში ურარტუმ დაიპყრო გილზანი.
ზამუამ გაადიდა თავისი მიწები ურმიის ტბიდან მდინარე კიჩიკ (პატარა)
ზაბამდე.

მიდია. ძვ.წ. I ათასწლეულის
დასაწყისსი მადაელები (მიდიე -
ლები) ცხოვრობდნენ მანას სამხ -
რეთ-აღმოსავლეთით. 

ისტორიული წყაროებით ცნო -
ბილია რომ, ძვ.წ. VII საუკუნის 70-ან
წლებში მიდიის სახელმწიფოს შექმ -
ნამდე აზერბაიჯანის ტერიტო რიე ბზე
არსებიობდა ისკითთა (სკიფ ური)
სახელმწიფო. ასყრეთთან ომში მი დ -
იელებმა გაიმარჯვეს და მნიშვ ნე ლ -
ოვ ნად გაძლიერდნენ (ძვ.წ.VII
საუ კუნე). ძვ.წ. VII საუკუნის პირვ -
ელ წლებში მიდიელებმა დაიპყრეს
ურარტუსა და ისკითთა მიწები. ამ

მიდიის სახელმწიფო (ძვ.წ. VII
საუკუნის ბოლო მეოთხედი – 

ძვ.წ. VI საუკუნისშუა)
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