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წინასიტყვაობა

წი ნამ დებ რე გა მო ცე მა ში წარ მო გიდ გენთ ავ სტრიე ლი მოგ ზაუ რის და ეთ-

ნოგ რა ფის ამანდ ფრაი ჰერ ფონ შვაი გერ -ლერ ხენ ფელ დის (1846-1910) 

წიგ ნის „დუ ნაი სა და კავ კა სიას შო რის: სახ მე ლე თო და საზ ღვაო მოგ ზაუ-

რო ბე ბი შა ვი ზღვის რე გიონ ში“ ნა წი ლობ რივ თარ გმანს. წიგ ნი გა მოქ ვეყ-

ნდა 1887 წელს ვე ნა ში, მას ში დაწ ვრი ლე ბით არის მი მო ხი ლუ ლი მთე ლი 

შა ვი ზღვის პი რე თის რე გიო ნის და მო მიჯ ნა ვე ტე რი ტო რიე ბის რო გორც ის-

ტო რია, ასე ვე იმ დროინ დე ლი ყო ფა, ეთ ნოგ რა ფია და ეთ ნოს თა შო რის ურ-

თიერ თო ბე ბი. 

წიგ ნი უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქარ თვე ლი მკით ხვე ლი სათ ვის და 

გან სა კუთ რე ბით სა მეც ნიე რო წრეე ბი სათ ვი სათ ვის. ტექ სტის მნიშ ვნე ლო ბი-

დან გა მომ დი ნა რე გა დავ წყვი ტეთ სრუ ლად გვე თარ გმნა წიგ ნის ის თა ვე ბი, 

რომ ლებ შიც სა ქარ თვე ლო და სა ქარ თვე ლოს თვის მო საზ ღვრე რე გიო ნე-

ბია მი მო ხი ლუ ლი. კერ ძოდ, წიგ ნი დან სრუ ლად თარ გმნილ იქ ნა სა მი თა-

ვი: „კავ კა სია“, „ა მიერ კავ კა სია“ და „სომ ხურ -პონ ტოუ რი რე გიო ნი“. სა-

მი ვე თავ ში მკით ხვე ლი გაეც ნო ბა სა ქარ თვე ლოს ცალ კეუ ლი მხა რეე ბის, 

ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ჯგუ ფე ბის და გეოგ რა ფიუ ლი ერ თეუ ლე ბის აღ წე რი ლო ბას. 

წიგ ნში გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რად ღე ბოა სა ქარ თვე ლო ში და მთლია ნად კავ-

კა სიის რე გიონ ში მცხოვ რე ბი ხალ ხე ბის ეთ ნო გა ფიას თან და ყო ფა- ცხოვ რე-

ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. ავ ტო რი მი მოი ხი ლავს ქარ თვე ლე ბის 

(მათ შო რის მეგ რე ლე ბის, აჭარ ლე ბის, გუ რუ ლე ბის, ქარ თლე ლე ბის, ლა ზე-

ბის, ფშა ვე ლე ბის, ხევ სეუ რე ბის) ჩრდი ლო კავ კა სიე ლე ბის, სომ ხე ბის, აზერ-

ბაი ჯა ნე ლე ბის, რუ სე ბის და სხვა ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის ეთ-

ნო- ლინ გვის ტურ მა ხა სია თებ ლებს, მათ წეს -ჩვეუ ლე ბებს და ურ თიერ თო ბებს 

სხვა დას ხვა ეთ ნო სებს შო რის. 

მკით ხვე ლი სათ ვის ასე ვე საინ ტე რე სო იქ ნე ბა კავ კა სიის რე გიო ნის დაწ-

ვრი ლე ბი თი გეოგ რა ფიუ ლი აღ წე რი ლო ბა. მათ შო რის ცალ კეუ ლი ქა ლა ქე-

ბის და და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბის მი მო ხილ ვა. წიგ ნში შეხ ვდე ბით ცნო ბებს 
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იმ დროინ დე ლი თბი ლი სის, ბა თუ მის, სო ხუ მის, გან ჯის, ბა ქოს, ერ ზე რუ მის, 

ტრა პი ზო ნის, ყარ სის და სხვა ქა ლა ქე ბის და მათ მცხოვ რებ თა შე სა ხებ. 

თარ გმან ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ის გეოგ რა ფიუ ლი ტერ მი ნე ბი, ტო პო ნი მე ბი 

და ეთ ნო ნი მე ბი, რომ ლე ბიც წიგ ნის გა მო ცე მის დროს იყო დამ კვიდ რე ბუ ლი. 

მა გა ლი თად ავ ტო რი სამ ხრეთ კავ კა სიის გეოგ რა ფიუ ლი რე გიო ნის აღ სა-

ნიშ ნა ვად იყე ნებს ტერ მინს “ა მიერ კავ კა სია” (Transkaukasia), რაც უც-

ვლე ლად იქ ნა და ტო ვე ბუ ლი. ანა ლო გიუ რად, თარ გმა ნა ში არ შეგ ვიც ვლია 

აზერ ბაი ჯა ნე ლე ბის მი მართ მე-19 საუ კუ ნე ში დამ კვიდ რე ბუ ლი და ავ ტო რის 

მიერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნი „თათ რე ბი“. ცალ კეუ ლი გეოგ რა ფიუ ლი სა-

ხელ წო დე ბე ბიც ავ ტო რის მიერ მოხ სე ნიე ბუ ლი სა ხე ლე ბით არის წარ მოდ-

გე ნი ლი, მა გა ლი თად „ტიფ ლი სი“, „ტრაბ ზო ნი“, „ე ლი სა ბედ პო ლი“, და ასე 

შემ დეგ. მცი რე დი კო რექ ტი რე ბა გა ნი ცა და ცალ კეულ მა ის ტო რიულ მა სა-

ხე ლებ მა და ეთ ნო ნი მებ მა, რომ ლე ბიც წიგ ნში გერ მა ნუ ლი ტრან სლი ტე რა-

ციით იყო წარ მოდ გე ნი ლი.

თარ გმანს თან ერ თვის ილუს ტრა ციე ბი წიგ ნის ორი გი ნა ლი გა მო ცე მი-

დან. დი გი ტა ლი ზე ბულ იქ ნა სულ 44 ფო ტო -ი ლუს ტრა ცია და 2 რუ კა. ილუს-

ტრა ციებ ზე ასა ხუ ლია რო გორც ეთ ნოგ რა ფიუ ლი ჩა ნა ხა ტე ბი, ასე ვე პეი ზა ჟე-

ბი და ქა ლა ქე ბის ხე დე ბი.

წი ნამ დე ბა რე გა მო ცე მა არის ეთ ნი კუ რო ბი სა და მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ-

მის შეს წავ ლის ცენ ტრის (CSEM) თარ გმა ნე ბის სე რიის პირ ვე ლი გა მო ცე მა. 

ახ ლო ხა ნებ ში შე მოგ თა ვა ზებთ სხვა თარ გმა ნებ საც, რომ ლე ბიც შეი ცა ვენ 

სა ყუ რად ღე ბო და საინ ტე რე სო ცნო ბებს გა სუ ლი საუ კუ ნეე ბის სა ქარ თვე-

ლოს შე სა ხებ. 

გიორგისორდია

ეთნიკურობისადამულტიკულტურალიზმის

შესწავლისცენტრისდირექტორი
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კავკასია

შთამ ბეჭ და ვი სა საზ ღვრო კედ ლის გავ ლით, დე და მი წის ორ ნა წილს 

რომ ჰყოფს, შევ დი ვართ რე გიონ ში, რო მე ლიც თა ვი სი დია დი, ძი რი თა დად 

ფი ზიოგ რა ფიუ ლი სა ხით აქამ დე დათ ვა ლიე რე ბუ ლი რე გიო ნე ბი სა გან სრუ-

ლიად გან სხვავ დე ბა. მთავ რდე ბა სტე პე ბის მხა რე და გვე გე ბე ბა სრუ ლიად 

ახა ლი სამ ყა რო კავ კა სიის ბნე ლი ხე ვე ბი თა და მბრწყი ნა ვი თოვ ლით და-

ფა რუ ლი მთე ბით, საუც ხოო მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი თა და უც ნაუ რად მრა ვალ-

რიც ხო ვა ნი ავ ტოქ ტო ნუ რი ხალ ხე ბით, ის ტო რიუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი არეა-

ლით იმ ხან გრძლი ვი ომე ბის გა მო, რომ ლებ საც რუ სე თი აქ აწარ მოებ და.

ამას ემა ტე ბა ისიც, რომ კავ კა სიის გა დაკ ვე თით ევ რო პი დან აზია ში 

ვხვდე ბით. მსოფ ლიოს აზიუ რი ნა წი ლი რო გორც ეთ ნი კუ რი, ისე ლან დშაფ-

ტუ რი თვალ საზ რი სით ბევ რად უფ რო ად რე გა დაიქ ცა ჩვე ნი ინ ტე რე სის საგ-

ნად, ვიდ რე ეს გეოგ რა ფიუ ლი გა გე ბით მოხ დე ბო და. რა უფ ლე ბი თაც მთავ-

რდე ბა ევ რო პა კავ კა სიის ფერ დო ბებ თან, ზუს ტად იგი ვე უფ ლე ბით შეიძ-

ლე ბა ჩაით ვა ლოს დე და მი წის აზიურ ნა წი ლად ჩრდი ლოეთ კავ კა სიაც და 

მდი ნა რე ვოლ გას სტე პე ბიც თა ვი სი წმინ და აზიუ რი მო სახ ლეო ბით. ჩრდი-

ლოეთ კას პიის დაბ ლო ბი ზუს ტი ას ლია ყირ გი ზე ბის სტე პი სა, ამას ემა ტე-

ბა გარ კვეულ წი ლად მსგავ სი ეთ ნი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბიც. არ შეი ნიშ ნე ბა 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი არც კლი მა ტუ რად. სხვა რომ არა იყოს რა, 

მდი ნა რე ურა ლის გაღ მა- გა მოღ მა ქვეყ ნებს ის ტო რიუ ლა დაც ხომ ერ თნაი-

რი ბე დი ხვდათ წი ლად, დაწ ყე ბუ ლი ხალ ხთა დი დი გა და სახ ლე ბი დან, დას-

რუ ლე ბუ ლი რუ სე თის მე ფის ძა ლაუფ ლე ბის ენერ გიუ ლი გა ფარ თოე ბით ჯერ 

კი დევ ივა ნე მრის ხა ნეს დროი დან, რო მელ მაც თურ ქულ -თათ რულ სა ხელ-

მწი ფოებ რიო ბას, პირ ველ რიგ ში, ევ რო პულ მი წა ზე მოუ ღო ბო ლო.

კავ კა სიის საო რიენ ტა ციო სრუ ლი აღ წე რა საკ მაოდ ძნე ლია. მარ თა-

ლია, კავ კა სია ლი ნეა რუ ლად არის გან ლა გე ბუ ლი, რაც მის და ყო ფას ძა-

ლიან აად ვი ლებს, მაგ რამ თა ვის გრძივ ღერ ძში 160 მი ლის სიგ რძი საა, 
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კავკასია

ანუ ალ პე ბის სიგ რძეს ათეუ ლი მი ლით აჭარ ბებს. ამას ემა ტე ბა თვალ ში სა-

ცე მი გან სხვა ვე ბა კავ კა სია სა და დიდ ევ რო პულ მა ღალ მთიან მა სი ვებს შო-

რის, რო გო რი ცაა ალ პე ბი, პი რი ნეე ბი და სკან დი ნა ვიის მთე ბი. საქ მე ეხე ბა 

პლას ტი კას, დაბ ლო ბე ბის შექ მნას, მყინ ვა რე ბის პი რო ბებს და ჰიდ როგ რა-

ფიულ თა ვი სე ბუ რე ბებს. ამ გვა რად, ვი საც კავ კა სიის ბუ ნე ბის ზუს ტი სუ რა თის 

გად მო ცე მა სურს, იძუ ლე ბუ ლია ეს უკა ნას კნე ლი აღ ნიშ ნულ მთა თა სის ტე-

მებს შეა და როს. მხო ლოდ არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის აღ ნიშ ვნით გა მოიკ ვე-

თე ბა კავ კა სია ზო გა დი ოროგ რა ფიის სქე მა ტუ რი კონ ტუ რე ბი დან რო გორც 

მძლავ რი, გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა სია თის მქო ნე რე ლიე ფი. 

მთლია ნო ბა ში კავ კა სია საკ მაოდ მარ ტი ვი და ყო ფის ჯაჭ ვურ მთიან მა-

სივს წარ მოად გენს. მსგავ სი მა სი ვის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი ტი პიუ რი ხა-

სია თი უფ რო მე ტად და სავ ლეთ მე სა მედ ში, კავ კა სიის ყვე ლა ზე და ბალ 

ნა წილ ში ვლინ დე ბა. შუა ნა წი ლი ალ პუ რია, აღ მო სავ ლე თი კი გაშ ლი ლი 

პლა ტოე ბით ხა სიათ დე ბა, აქ ჯაჭ ვუ რი მთია ნი მა სი ვის ხა სია თი სრუ ლიად 

და კარ გუ ლია. მთის ფეს ვე ბი ყუ ბა ნის შე სარ თავ სა და შავ ზღვას შო რის, ანა-

პას ჩრდი ლოეთ სა და ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის ვიწ რო კუთ ხემ დე გა დის. 

სწო რედ აქე დან იზ რდე ბა ის რო გორც და სავ ლე თის, ისე აღ მო სავ ლე თის 

მი მარ თუ ლე ბით სიგ რძე სა და სი მაღ ლე ში ისე, რომ უმაღ ლე სი მწვერ ვა-

ლი შუა ში ექ ცე ვა, ყვე ლა ზე გა ნიე რი მხა რე კი აღ მო სავ ლეთ ში გა და დის. 

გა დას ვლა თან და თა ნო ბით ხდე ბა. უკი დუ რეს და სავ ლე თით, ე.წ. „ჩერ ქე-

ზე ბის“ ქვე ყა ნა ში, მა სიუ რი ამაღ ლე ბე ბი საერ თოდ არ ჩანს. მთა ვარ ქედ-

თან ერ თად გარ კვეუ ლი ად გი ლე ბი დან ვრცელ დე ბა პა რა ლე ლუ რი ტო ტე-

ბი, რომ ლე ბიც ქმნიან ზე გა ნებს, ეს უკა ნას კნელ ნი კი, თა ვის მხრივ, აქა -იქ 

ახალ ტო ტე ბად ერ თდე ბიან და იხუ რე ბიან. და ყო ფა პა რა ლე ლურ ჯაჭ ვე ბად, 

რომ ლე ბიც შემ დეგ თა ვად წარ მოქ მნიან მთის ქე დებს (ალ პე ბის მსგავ სად), 

კავ კა სია ში არ გვხვდე ბა. და სავ ლე თის და შუა კავ კა სიის თვის და მა ხა სია თე-

ბე ლი ად გი ლობ რი ვი პა რა ლე ლუ რი ქე დე ბი, პრინ ციპ ში, და მოუ კი დე ბე ლი 

გან ვი თა რე ბის არ არის, მხო ლოდ ზეგ ნე ბი სა და მოკ ლე შუა ლე დუ რი პლა-

ტოე ბის კი დეებს ჰქმნიან. სწო რედ ამით აიხ სნე ბა გრძი ვი ზეგ ნე ბის სრუ ლი 

არარ სე ბო ბა, სა მა გიე როდ უხ ვა დაა საო ცა რი, ცამ დე აჭ რი ლი გა ნი ვი პლა-

ტოე ბი, კავ კა სიის მთელ ნა წი ლებს აღ მო სავ ლე თით ერ თმა ნე თის გან რომ 

ჰყოფს და პა რა ლე ლუ რი ჯაჭ ვე ბის ლი ნეა რულ გან ვი თა რე ბას უშ ლის ხელს.

კავ კა სიის ცენ ტრა ლუ რი მო ნაკ ვე თი გა მოირ ჩე ვა თა ვი სი აბ სო ლუ ტუ რი 
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სი მაღ ლით, რაც მის კულ მი ნა ციურ წერ ტი ლებ ში ვლინ დე ბა. კავ კა სიუ რი 

მწვერ ვა ლე ბის მე ფეა იალ ბუ ზი 5660 მეტ რია ნი თოვ ლია ნი მწვერ ვა ლით. 

მის გვერ დით მდე ბა რეობს კაშ ტან ტაუ 5200 მ და კი დევ უფ რო და ბა ლი 

დიხ ტაუ. მათ მოს დე ვეს ყაზ ბე გი 5043 მ, რო მე ლიც და რია ლის მარ შრუტ-

ზე მდე ბა რეობს და ფაქ ტიუ რად საზ ღვა რია ევ რო პა სა და აზიას შო რის. 

დე და მი წის ორ ნა წილს შო რის გამ ყო ფი ხა ზი იალ ბუ ზის სამ ხრე თით კაშ-

ტან ტაუ სა და დიხ ტაუ ზე გა დის, შე სა ბა მი სად, ეს ორი მწვერ ვა ლი ევ რო-

პას უნ და ეკუთ ვნო დეს. ყაზ ბე გი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა საზ ღვრო ხა ზი უფ რო 

ჩრდი ლოე თის კენ მიი წევს და მდი ნა რე სუ ლა კის ქვე და ნა წილს უერ თდე ბა 

ისე, რომ კავ კა სიის თით ქმის მთე ლი აღ მო სავ ლეთ მხა რე აზიურ ნა წილ ში 

ხვდე ბა. ევ რო პულ ნა წილს მხო ლოდ ჩეჩ ნე თი – მეო მა რი ჩეჩ ნე ბის ქვე ყა ნა 

გა ნე კუთ ვნე ბა.

იალბუზი

იალ ბუ ზის ის მხა რე, რო მე ლიც და ღეს ტან თან ყვე ლა ზე ახ ლოს მდე ბა-

რეობს, ტე რი ტო რიუ ლად მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მი სი ვე სა ხელ წო დე ბის 

მწვერ ვა ლი დან იწ ყე ბა და ყუ ბა ნი სა და თერ გის ხეო ბე ბის შემ დეგ სხი ვის 
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ფორ მის რამ დე ნი მე გა ნი ვი ქე დი იშ ლე ბა. ეს ქე დე ბი თა ვიან თი გვერ დი თა 

ტო ტე ბით, გან შტოე ბე ბი თა და ბორ ცვე ბით ფარ თოდ გა დაშ ლილ ტე რი ტო-

რიას ქმნიან. მას ვე ეკუთ ვნის იალ ბუ ზის აღ მო სავ ლე თით ყა ბარ და (მის შე-

სა ხებ წი ნა თავ ში ვი საუბ რეთ), ჩრდი ლო- და სავ ლე თით აფ ხა ზე თი და ჩრდი-

ლოე თით „ყუ ბა ნის მთის“ წაგ რძე ლე ბუ ლი ნა წი ლი, რომ ლის უკი დუ რე სი 

ჩრდი ლოეთ მხა რე ჩრდი ლო კავ კა სიის ზე განს გარს ერ ტყმის. სამ ხრე თის-

კენ იალ ბუ ზის ქე დი არ იტო ტე ბა. ერ თმა ნე თის პა რა ლე ლუ რად ვიწ რო სა-

ფე ხუ რე ბად მიჰ ყვე ბიან მწვერ ვა ლე ბით დამ შვე ნე ბუ ლი ქე დე ბით და ყო ფი ლი 

ენ გუ რის, ცხე ნის წყლის და რიო ნის სა თა ვეე ბი, წვე ტიან კუთ ხე ში მთა ვარ 

მთას უერ თდე ბიან და მყინ ვა რე ბით მდი დარ შე მაერ თე ბელ პუნქტს ქმნიან, 

რო მე ლიც 3600-4200 მეტ რის სი მაღ ლი დან სა მი ვე მდი ნა რეს ერ თდროუ-

ლად ასაზ რდოებს.

ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სიო ნი აღ მო სავ ლე თით იმ დე ნად ვიწ როა, რომ 

უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლე ბი მარ თლაც კე დე ლი ვით აღ მარ თუ ლან ჩრდი ლოეთ 

კავ კა სია სა და ამიერ კავ კა სიას შო რის. სწო რედ ამ ცენ ტრა ლურ ქედ ზე მდე-

ბა რეობს ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი და სხვა მწვერ ვა ლე ბი. რაც შეე ხე ბა გა ნივ 

გაშ ლას ჩრდი ლოე თი დან სამ ხრე თი სა კენ, ეს ად გი ლი იალ ბუ ზის მთის მა-

სივ ზე ორ ჯერ უფ რო ვიწ როა და და ღეს ტნის ჩრდი ლო- სამ ხრე თუ ლი გა ნი ვი 

გა ფარ თოე ბის თით ქმის მე სა მედს აღ წევს. აქ მდე ბა რეობს კავ კა სიის ყვე-

ლა ზე ღრმა გა ნი ვი ნაპ რა ლი, თერ გის საო ცა რი ერო ზიუ ლი უფ სკრუ ლი მის 

სამ ხრე თით მდე ბა რე და რია ლის უღელ ტე ხილ თან ერ თად. მტკვრის სამ-

ხრე თით მიე დი ნე ბიან პა ტა რა მდი ნა რეე ბი – არაგ ვი და თერ გი, მა თი სა თა-

ვეე ბი კრეს ტო ვაია გო რას (ჯვრის უღელ ტე ხი ლი) წყალ გა სა ყა რის აქეთ -ი-

ქით სა ჰაე რო ხა ზით მხო ლოდ 1,5 გეოგ რა ფიუ ლი მი ლი თაა და შო რე ბუ ლი 

ერ თმა ნე თის გან. ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ყაზ ბე გის მთის მა სივს ავ სებს, არის 

ოსე თი. ცენ ტრა ლუ რი ქე დის ჩრდი ლო ფერ დო ბი ყა რა ჩაე ლე ბის მხა რეს 

ეკუთ ვნის. იალ ბუ ზის სამ ხრე თით ენ გუ რის ზე გან ზეა სვა ნე თი, აქე დან და სავ-

ლე თით მდე ბა რე სა ნა პი რო ზე კი – აფ ხა ზე თი. 

ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სიო ნი აღ მო სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით სულ მცი რე 

მან ძი ლით სცდე ბა და რია ლის უღელ ტე ხილს. თე ბუ ლოს მთას 4487 მ მწვერ-

ვა ლის გარ შე მო გან ლა გე ბუ ლი მთა ვა რი ქე დი მა ნამ დე თუ და სავ ლეთ -აღ-

მო სავ ლე თი სა კენ იც ვლე ბო და, ახ ლა უკ ვე ჩრდი ლო- და სავ ლე თი დან სამ-

ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი სა კენ მიი წევს, მა შინ, რო ცა მძლავ რი გან შტოე ბა აღ-
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მო სავ ლეთ მი მარ თუ ლე ბას ინარ ჩუ ნებს. სწო რედ ამის წყა ლო ბით წარ მოიქ-

მნე ბა (კას პიის ზღვის სა ნა პი რო ზო ლის და მა ტე ბით) ფარ თოდ გა დაშ ლი ლი 

ზე გა ნი უხ ვად და სე რი ლი გა ნი ვი თუ გრძი ვი მოკ ლე დაბ ლო ბე ბით, უამ რავ 

პრიზ მა ტუ ლი ფორ მის მთის ჯგუ ფე ბად რომ იშ ლე ბა ზე მოთ ბრტყე ლი, 

გვერ დებ ზე კი ცი ცა ბო და თით ქმის მიუ ვა ლი „ა ბე სი ნიის ნა წი ლით“ ევ რო-

პის კარ ზე. მარ თლაც, პირ ველ რიგ ში, და ღეს ტა ნი უქ მნი და რუ სებს ყვე ლა-

ზე დიდ სირ თუ ლეებს მთის ხალ ხებ თან ბრძო ლი სას. ასე თი მა ღალ მთია ნი 

მხა რე ად ვი ლი და სა ცა ვია. გზე ბი ძი რი თა დად კარ ნი ზის ფორ მის ბი ლი კებს 

წაა გავს და სა შინ ლად ცი ცა ბო ფერ დო ბებ ზე მიიკ ლაკ ნე ბა, ხში რად ასო ბით 

მეტ რის სიღ რმის მქო ნე უფ სკრუ ლე ბის კი დე ზეც კი. რაც უფ რო უახ ლოვ-

დე ბი კავ კა სიო ნის მთა ვარ ქედს (სამ ხრეთ -და სავ ლეთ და ღეს ტან ში), მით 

უფ რო უჩ ვეუ ლო საც ხოვ რი სე ბი გხვდე ბა, დაბ ლო ბებ ში სულ უფ რო მე ტად 

იკ ლებს და სახ ლე ბე ბის რიც ხვი და ბო ლოს სუ ლაც ქრე ბა. ვე ღარ სად დაი ნა-

ხავ გად მო კი დე ბულ კლდეს ცი ხე სი მაგ რის მსგავ სი უფან ჯრო საც ხოვ რი სე-

ბის გა რე შე. ამი ტომ არის, რომ და სახ ლე ბე ბი ასეთ მიუდ გო მელ კლდეებ ზე 

დაბ ლო ბე ბი დან 500-700 მეტ რის სი მაღ ლე ზე მდე ბა რეობს. მა ღალ მთია-

ნი მხა რე, სა დაც და რია ლის აღ მო სავ ლე თით, კავ კა სიო ნის მთა ვა რი ქე დის 

ზე მოთ ლი ნეა რუ ლი გან ლა გე ბა იც ვლე ბა და (თე ბუ ლოს მთა) და ღეს ტნის 

მა ღალ მთია ნე თი იღებს სა თა ვეს, ხევ სუ რე ბის ქვე ყა ნა გახ ლავთ. ამ ად გი-

ლებ ში არაერთ ევ რო პელს უმოგ ზაუ რია თა ვის დრო ზე. მათ შო რის იყო გ. 

რა დე, რო მელ მაც აქაურ ალ პურ ბუ ნე ბას თან ერ თად ად გი ლობ რი ვი მაც-

ხოვ რებ ლე ბიც გაგ ვაც ნო. ხევ სუ რეთ ში მო სახ ვედ რად სამ ხრე თის მი მარ თუ-

ლე ბით 1604 მეტ რის სი მაღ ლე ზე მდე ბა რე სა ბა დუ რის უღელ ტე ხი ლი უნ და 

გა დაია რო. ამ გზას მდ. არაგ ვი დან მდ. იო რის ნა პი რე ბამ დე მივ ყე ვართ. 

უღელ ტე ხი ლის საზ ღვარ ზე მი სულს უკან გრჩე ბა ცხე ლი ზო ნა თა ვი სი ვა ზით, 

სი მინ დის ყა ნე ბით, მხვია რა მცე ნა რეე ბით. გა და დი ხარ ზო მიერ მთიან ზო-

ნა ში, რო მე ლიც მის წრე ბაა ჩრდი ლოე თის მარ ცვლეუ ლის თვის. ცო ტა ზე მოთ 

იწ ყე ბა ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სიო ნის სამ ხრეთ ქე დის ტყის ფარ თე ზო ნა, რო-

მელ შიც საერ თოდ ვერ ნა ხავთ წიწ ვო ვან ხეებს, სა მა გიე როდ უხ ვა დაა თე-

ლე ბი, წი თე ლი და თეთ რი წიფ ლე ბი, იფ ნე ბი, მთრთო ლა ვი ვერ ხვე ბი, ნე-

კერ ჩხლე ბი, უფ რო აღ მო სავ ლე თით – წაბ ლის ხეე ბი და უზარ მა ზა რი მუ ხე-

ბი. ეს ყვე ლა ფე რი დაუ სახ ლე ბელ ილ ტოს დაბ ლობ ში ტყის მჭიდ რო სა ფარს 

ქმნის. კავ კა სიის ცენ ტრა ლუ რი ქე დის ამ ნა წილ ში მოგ ზაუ რო ბი სას რა დე 
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სა ბო ლოოდ დარ წმუნ და: რაც უფ რო მე ტად შორ დე ბო და წყლით მდი დარ 

კოლ ხეთს და კონ ტი ნენ ტა ლუ რი კლი მა ტის ზო ნის კენ გა დაი ნაც ვლებ და, მით 

ზე მოთ იწევ და კულ ტუ რე ბი სა და ხეე ბის საზ ღვა რიც. ალ პურ ზო ნა შია გან-

თავ სე ბუ ლი მომ თა ბა რე ხალ ხე ბის ხას ხა სა სა ძოვ რე ბი, მა ღალ ალ პურ ზო-

ნა ში კი სა ნა დი რო ად გი ლე ბია, აქ ზოგ ჯერ ხოლ მე ხევ სუ რი და ფშა ვე ლი 

მო ნა დი რეე ბი ალ პურ თხებ ზე, კაკ ბებ სა და გნო ლებ ზე სა ნა დი როდ, არ ჩვე-

ბი და ბე ზოა რის ჯიხ ვე ბი შე და რე ბით დაბ ლა, ტყია ნი მხა რეე ბის მო შიშ ვლე-

ბულ ფერ დო ბებ ზე გვხვდე ბა.

დერბენტი

მთია ნი მა სი ვის ჯაჭ ვუ რი ხა სია თი მა შინ ვე თვალ ში გხვდე ბა. ერ თნაი-

რი სუ რა თი იშ ლე ბა რო გორც ამიერ კავ კა სიი დან, ისე ჩრდი ლო კავ კა სიუ რი 

სტე პე ბი დან თუ ყუ ბა ნის მხა რის წი ნა რე მთე ბი დან – კე დე ლი ვით აღ მარ თულ 

მთია ნი მა სა ჩრდი ლოე თით და სამ ხრე თით დაბ ლო ბებს გა დაჰ ყუ რებს. რო-

გორც უკ ვე ვთქვით, კავ კა სიო ნის ქედს ალ პე ბის გან გან სხვა ვე ბით გრძი-
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ვი დაბ ლო ბე ბი არ ახა სია თებს. ძი რი თა დად გვხვდე ბა გა ნი ვი დაბ ლო ბე-

ბი, რომ ლე თაც ევ რო პა ში ანა ლო გი არ გააჩ ნიათ. ჩე რე ქის ხე ვი მძლავ რი 

დაბ ლო ბე ბის კენ მი მარ თუ ლი კალ თე ბით ალ პე ბის ყვე ლა მსგავს სუ რათს 

დაჩ რდი ლავ და, რად გან ვია მა ლა ან ტა მი ნას ხე ვი მის გვერ დით მხო ლოდ 

მთის პა ტა რა ნაო ჭე ბად თუ გა მოჩ ნდე ბო და. აქაუ რი ნაპ რა ლე ბის სიღ რმე 

ლა მის 1500 მეტრს აღ წევს. ქვე მოთ სრუ ლიად ვერ ტი კა ლურ კედ ლებს შო-

რის მძვინ ვა რებს მდი ნა რე ჩე რე ქი, რო მელ ზეც სა მი ხი დია გა დე ბუ ლი და 

რომ ლე ბი და ნაც მას თით ქმის ვერ ხე დავთ. „ეს საო ცა რი, ენით აღუ წე რე ლი 

ვე ლუ რი ბუ ნე ბა მე სა მე ხი დის მე რე უცებ სრულ დე ბა და კლდე ში აფეთ ქე ბე-

ბის გზით გა მოჭ რი ლი გა ლე რეით მო ლივ ლი ვე ყა ნე ბი თა და ქვის და სახ ლე-

ბე ბით და ფა რულ მზიან დაბ ლობ ზე გა დავ დი ვართ.“ მსგავს 1000 მეტ რიან 

ხევს ქმნის და რია ლის უღელ ტე ხილ თან ურუ ხიც და მის იქით თერ გიც. ჩე რე-

ქი და ურუ ხი თერ გის და სავ ლეთ შე ნა კა დე ბია.

თერ გის გა ნი ვი დაბ ლო ბი იმი თაც გა მოირ ჩე ვა, რომ მდი ნა რე სამ ხრეთ 

წი ნა რე ჯაჭ ვი დან იღებს სა თა ვეს და ცენ ტრა ლურ ქედს კვეთს. კრიუ მელ მა 

ამ მოვ ლე ნის აღ წე რი სას ასე თი შე და რე ბა მოიყ ვა ნა: მსგავს სუ რათს მი ვი-

ღებ დით, მდი ნა რე ინს, ბა ვა რიულ მთებ ზე შე მოვ ლი სა და ჩრდი ლო პლა-

ტო ზე გად მოს ვლის ნაც ვლად, მარ ჯვნივ რომ შეეხ ვია და ბრე ნე რის უღელ-

ტე ხი ლის გავ ლით ლომ ბარ დიის მე რე ჩა დი ნე ბუ ლი ყოო. დაახ ლოე ბით 

ასეა კავ კა სია შიც, თუმ ცა, ერ თი გან სხვა ვე ბით – მი სი ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლი 

ისე თი მა სიუ რი ვერ არის, რო გორც ეს ტი როლ შია. ცენ ტრა ლუ რი ქე დე-

ბის ასე თი წყვე ტა მდი ნა რეე ბის მიერ ევ რო პულ მთებ ში თუ გა მო ნაკ ლი სია, 

აზიურ მა ღალ მთია ნეთ ში წე სია, ფ. ფ. რიხ ტჰო ფე ნი იყო პირ ვე ლი, ვინც 

ამ სა კით ხზე ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლა. კავ კა სია ამ თვალ საზ რი სით აზიუ რი 

ნიშ ნე ბის მა ტა რე ბე ლია. კლი მა ტუ რი თვალ საზ რი სი თაც კავ კა სიის აღ მო სავ-

ლეთ ნა წილ ში მაინც აზიუ რი ბუ ნე ბა სჭარ ბობს. მა ღალ მთიან და ღეს ტან ში 

საერ თო დაც მშრა ლი ში დაა ზიუ რი სტე პე ბის კლი მა ტია, ვე გე ტა ცია მწი რია, 

სჭარ ბობს კლდო ვა ნი ხა სია თი, დაბ ლო ბე ბი მარ თა ლია ნა ყო ფიე რია, მაგ-

რამ არა ჯან სა ღი. სა მა გიე როდ მთის და სავ ლე თით იჭ რე ბა ნო ტიო ზღვის 

კლი მა ტი. კავ კა სიის და სავ ლეთ ნა წი ლი ხში რი ნა ლე ქი თა და ტყის მდი და-

რი ვე გე ტა ციით ხა სიათ დე ბა. ჩერ ქე ზე ბის მხა რეს ჩრდი ლოე თი თა და სამ-

ხრე თით თი თო- თი თო ტყის სარ ტყე ლი აკ რავს, რო მე ლიც მთლია ნი კავ კა-

სიის გა ყო ლე ბა ზე, მაქ სი მუმ 20 კმ სი გა ნე ზეა გა და ჭი მუ ლი. მაღ ლა იზ რდე ბა 
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წიწ ვო ვა ნი ხეე ბი, უფ რო დაბ ლა მუ ხე ბი, სხვა დას ხვა სა ხეო ბის ალ ვის ხეე ბი, 

კაკ ლე ბი, ჭად რე ბი. დაბ ლო ბებ ში უხ ვა დაა სამ ხრე თუ ლი ხე ხი ლი და ულა მა-

ზე სი ყვა ვი ლე ბი. სწო რედ ამ გვარ უთ ბი ლეს დაბ ლო ბებ ში ხა რობს ყურ ძე ნი, 

ბამ ბის ნა თე სე ბი და ზე თის ხი ლი.

აფ ხა ზეთ ში გან სა კუთ რე ბით ცხე ლი კლი მა ტია, ჰაე რის ტე ნია ნო ბაც მა-

ღა ლია. გაო ცე ბა ში მოჰ ყავ ხარ ვე გე ტა ციას თა ვი სი ვე ლუ რი ბუ ნე ბი თა და 

დი დე ბუ ლე ბით: ადა მია ნე ბი და ბუ ნე ბა ერ თნაი რად ვე ლურ პი რო ბებ ში იმ-

ყო ფე ბიან. სა მა გიე როდ კას პიის ზღვის სა ნა პი რო ზე შე და რე ბით მშრა ლი 

კლი მა ტია. აქაც ვხე დავთ მთა ვარ დაბ ლო ბებს, რო გორც გა ნივ წარ მო ნაქ-

მნებს, მა გა ლი თად, სუ ლაკს თა ვი სი მძლავ რი, მთელ ჩრდი ლო და ღეს ტნურ 

პლა ტო ზე დაქ სე ლი ლი მდი ნა რეე ბით, და სავ ლეთ -აღ მო სავ ლე თის პა რა ლე-

ლურ ჯაჭ ვებ ში სამ ხრე თი დან ჩრდი ლოე თი სა კენ რომ იჭ რე ბიან. ყვე ლა ზე 

ვე ლუ რი ხე ვე ბი იმ ად გი ლებ ში გვხვდე ბა, სა დაც მდ. ყოი სუ ჩრდი ლო და-

ღეს ტნურ გვერ დი თა ჯაჭვს – ან დის მთას კვეთს ჩეჩ ნე თის აღ მო სავ ლეთ კი-

დეს თან კას პიის ღარ ტაფ ზე გა მო სას ვლე ლად. მთე ლი და ღეს ტა ნი ერო ზიუ-

ლი დაბ ლო ბე ბი თაა და სე რი ლი, რაც იმის ნი შა ნია, რომ კავ კა სია ძა ლიან 

ბე ბე რია. ზო გან ერო ზიუ ლი პრო ცე სე ბი უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლია, ე. ი. მა თი 

წარ მოქ მნა ძა ლიან დი დი ხნის წინ უნ და დაწ ყე ბუ ლი ყო. სამ ხრეთ და ღეს-

ტან შია მდი ნა რე სა მუ რის მეო რა დი გრძი ვი დაბ ლო ბი, რო მე ლიც თა ვის პა-

რა ლე ლურ გან ლა გე ბას მთა ვარ ჯაჭ ვთან ერ თად მხო ლოდ ქვე და წელ ზე 

იც ვლის, იქ, სა დაც კა ლა პო ტის კი დეე ბი არც ისე მა ღა ლია, და დიდ წრე ზე 

გავ ლით ფარ თოდ გა დაშ ლი ლი დელ ტას მეშ ვეო ბით კას პიის ზღვა ში ჩაე დი-

ნე ბა. სა მუ რის შე სარ თა ვე ბის ჩრდი ლოე თით და ღეს ტნუ რი მა ღალ მთია ნე თი 

ერთ ად გი ლას მჭიდ როდ ეკ ვრის სა ნა პი როს და ქმნის დე ფი ლეს, რო მელ-

შიც გა შე ნე ბუ ლია ქა ლა ქი დერ ბენ ტი. დერ ბენ ტი „უ ღელ ტე ხი ლის ჩა კეტ-

ვას“ ნიშ ნავს, რაც მის და ნიშ ნუ ლე ბას ასა ხავს კი დეც. ძველ დრო ში, ყვე ლა 

დამ პყრობ ლუ რი ომი დი დი კავ კა სიო ნის გვერ დის ავ ლით ამ ნა პი რე ბი დან 

იწ ყე ბო და, თა ვად უღელ ტე ხი ლი „ალ ბა ნუ ლი კა რიბ ჭის“ სა ხე ლით მნიშ ვნე-

ლო ვან როლს თა მა შობ და ხოლ მე, 50 კი ლო მეტ რამ დე სიგ რძის მთე ლი 

სამ თო ხა ზი დერ ბენ ტთან ქვეყ ნის ში და მი მარ თუ ლე ბით ე.წ. „კავ კა სიუ რი 

კედ ლით“ იკე ტე ბო და. ამ ჟა მად მის გან მხო ლოდ ნან გრე ვე ბია დარ ჩე ნი ლი. 

კავ კა სია ში დი დი ხნის წინ დას რუ ლე ბულ ერო ზიულ პრო ცე სებს სხვა 

მოვ ლე ნე ბამ დე მივ ყა ვართ. კერ ძოდ, კავ კა სია ში არ გვაქვს ჩან ჩქე რე ბი, 
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რაც ალ პებ ში ულა მა ზეს ტბებ თან ერ თად მთა ვარ სა ნა ხაო ბას წარ მოად გენს. 

ჩან ჩქე რე ბი ახალ გაზ რდა მთებ ში გვხვდე ბა, კავ კა სიას კი „ღრმად ასა კო-

ვა ნი ფეს ვე ბი“ აქვს გად გმუ ლი. კავ კა სიის მა ღალ მთია ნი ვე ლუ რი ბუ ნე ბა 

ასე ვე გვაო ცებს თა ვი სი მდი და რი მცე ნა რეუ ლი სა ფა რით, ბევ რად უფ რო 

ლა მა ზით, ვიდ რე ტი როლ სა და, მი თუ მე ტეს, შვეი ცა რია შია. მაგ რამ აქ ვერ-

სად ნა ხავთ კლდეე ბის ნაპ რა ლე ბი დან ან ცი ცა ბო ად გი ლე ბი დან გად მო სულ 

ცოც ხა ლი წყლის ნა კა დებს, ისი ნი არც სა ფე ხუ რე ბად მოე დი ნე ბიან სად მე, 

რო გორც ეს ტაუერ ნის მხა რე ში გვი ნა ხავს. სად იპოვ ნით მთელ კავ კა სია ში 

ისეთ სუ რათს, კრიმ ლე რის ახეს სამ მაგ კას კადს, გაშ ტაი ნე რის ჩან ჩქერს 

ან მიოლ ტა ლის კას კა დებს რომ შეედ რე ბო დეს! მარ თა ლია, რომ ამ ბო ბენ, 

ჩვე ნი ალ პუ რი ვარ დე ბი კავ კა სიურ შქე რე ბი და აზა ლიებს ვერ შეედ რე ბაო. 

თა ვად ნაღ ვე ლე ბიც აქ უფ რო ლურ ჯე ბი ჩანს, რად გან ენ ძე ლე ბის გუნ დებ-

თან ახ ლოს ჰყვა ვიან. ჩვენს მინ დვრებ ზე არ არის არც ალის ფე რი შრო შა-

ნე ბი და არც სვა ნე თის ბალ ბე ბი. ვერც ადა მია ნის სი მაღ ლის ქოლ გო სან ნებს 

შეხ ვდე ბით ტყის პი რა მდე ლოებ ზე. თუმ ცა ამ და ნაკ ლისს ტაუერ ნის ხე ვე ბის 

აქა ფე ბუ ლი ჩან ჩქე რე ბი გვი ნაზ ღაუ რებს, რო მელ თა ნის ლშიც გა საო ცა რი 

სი ლა მა ზის ყვა ვი ლე ბი ირ წე ვა.

ამ სუ რათს ას რუ ლებს ტბე ბი. კავ კა სია ში სულ პა ტა რა გუ ბუ რა საც ვერ სად 

შეხ ვდე ბით, ამით გან სხვავ დე ბა აქაუ რო ბა ალ პე ბის გან, რო მე ლიც თა ვი სი 

მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ტბე ბით დე და მი წის ერ თ-ერთ ულა მა ზეს მთიან რე გიონს 

წარ მოად გენს. კავ კა სია ში არ მოი ძებ ნე ბა მშვე ნიე რე ბი სა და საოც რე ბის 

ისე თი თან ხვედ რა, რო გო რი ცაა თუ ნე რის ტბის მი და მოე ბი, ან და პი ლა ტუ სის 

გას წვრივ ფირ ვალ დშტედ ტის ტბის სა ნა პი რო. კავ კა სია ში არ საი დან იშ ლე-

ბა ისე თი სას წაუ ლი და დაუ ჯე რე ბე ლი ხე დე ბი რო გორც ეს ალ პებ შია. კავ-

კა სიის ვე რა ნაი რი ლან დშაფ ტუ რი მიმ ზიდ ვე ლო ბა ვერ შეედ რე ბა ალ პე ბის 

ტბე ბის სი ლა მა ზეს. ამას ემა ტე ბა მე ტეო რო ლო გიუ ლი ხა სია თის სცე ნე ბიც, 

ამი ტო მაც გა მარ ჯვე ბა უეჭ ვე ლად ალ პე ბის მხა რე საა. კავ კა სიას რჩე ბა მხო-

ლოდ ერო ზიუ ლი მოვ ლე ნე ბის ვე ლუ რი სა ნა ხაო ბა, ისიც ბო ლო სტა დია ში, 

მთის ხე ლა ხე ვე ბის ღრია ლი და ბრდღვია ლი, სა დაც მზის სხი ვი ვერც კი აღ-

წევს და ბა ლა ხიც თით ქმის არ იზ რდე ბა, გან წყო ბა რამ უნ და გა გი ხა ლი სოს. 

აქ ვე ლუ რი და საუც ხოო ხე ლოვ ნურ და ეს თე ტიურ შეგ რძნე ბად ვე რას დროს 

გარ დაიქ მნე ბა. რაო დენ გან სხვა ვე ბუ ლია ალ პე ბი! ბუ ნე ბის მოვ ლე ნე ბი, 

მზის ჩას ვლა -ა მოს ვლა, ალ პე ბის წი თელ შუქ ში გახ ვე ვა, დაბ ლო ბებ ში ნის-
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ლის ჩა მო წო ლა, რო მე ლიც ნელ -ნე ლა ქრე ბა, რა თა აქა -იქ მუ ქი ცის ფე რი 

ტბე ბი გა მოა ჩი ნოს, ფა რე ბით და ფა რუ ლი მთის მდე ლოე ბი და ჩან ჩქე რე ბი: 

ასე თი სა ნა ხაო ბა კავ კა სია ში არ არის. იმა ზე ხომ ლა პა რა კიც ზედ მე ტია, რა 

სი დია დე და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა იშ ლე ბა ალ პე ბის დაბ ლო ბებ ში. თუნ დაც 

ერ თა დერ თი რამ – რო ნეს, ინის ან ტი რო ლის პუს ტე რის დაბ ლო ბი შეიძ ლე-

ბა გა მოდ გეს კავ კა სიის მთე ლი ერ თგვა რო ვა ნი მა ღალ მთია ნე თის სა პირ-

წო ნედ. ასე ვე თვალ ში სა ცე მია კო მუ ნი კა ციე ბის ნაკ ლე ბო ბა, გან სა კუთ რე ბით 

რკი ნიგ ზი სა, რის გა მოც კავ კა სია ალ პებს ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა. რაც შეე ხე ბა 

ყო ფა- ცხოვ რე ბა სა და საქ მია ნო ბას, აქ შე და რე ბა საერ თოდ შეუძ ლე ბე ლია. 

კულ ტუ რამ ალ პე ბის მხა რე ში კე თილ დღეო ბა შე მოი ტა ნა, კავ კა სია ში კი ერ-

თის მხრივ უკაც რიე ლო ბა და სი ცა რიე ლეა, მეო რეს მხრივ კი – მთებ ში გა-

მო კე ტი ლი ხალ ხე ბის ბარ ბა რო სუ ლი მდგო მა რეო ბა.

მე სა მე ფაქ ტო რი, რო მე ლიც კი დევ ერ თხელ მეტ ყვე ლებს ალ პე ბის სა-

სარ გებ ლოდ, მყინ ვა რე ბია. კავ კა სია ში მა თი რაო დე ნო ბა მცი რეა და ნაკ-

ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბაც გააჩ ნიათ. ეს იქი დან მო დის, რომ თოვ ლის ხა ზი და-

სავ ლე თის ნა წილ ში ალ პე ბი ვით 2700-დან 2800 მეტ რამ დე სი მაღ ლე ზე 

მდე ბა რეობს, ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში 3300 მეტ რამ დე ადის, აღ მო სავ ლეთ-

ში კი 3700 მეტ რამ დე. თოვ ლის ხა ზის ასე თი არა თა ნა ბა რი სი მაღ ლე შა ვი 

ზღვის კლი მა ტის გავ ლე ნით აიხ სნე ბა მთის და სავ ლეთ ნა წილ ზე, რომ ლის-

თვი საც და მა ხა სია თე ბე ლია უხ ვი ნა ლე ქი მა შინ, რო დე საც სამ ხრეთ კალ-

თის აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლი, რო გორც უკ ვე ვთქვით, კას პიის ზღვის სტე პის 

მშრა ლი კლი მა ტის გავ ლე ნას გა ნიც დის. კავ კა სია ში მყინ ვა რე ბის სიმ ცი რის 

კი დევ ერ თი მი ზე ზი ცენ ტრა ლუ რი ქე დის სი ვიწ რო ვე და ცი ცა ბო კალ თე ბია. 

ამას უკავ შირ დე ბა ალ ბათ ისიც, რომ აქ, მო რიტც ვაგ ნე რის ინ ფორ მა ციით, 

ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა მზის ჩას ვლა -ა მოს ვლი სას და მა ხა სია თე ბე ლი მწვერ-

ვა ლე ბის წით ლად გიზ გი ზი. ყვე ლა ზე დი დი მყინ ვა რი, კალ ჩი დო ნი მდე ბა-

რეობს ადაი- ხო ხის ჩრდი ლო კალ თა ზე, სო ფელ ზე ნო გას თან და მდი ნა რე 

კა რა გუ მის სა თა ვეს წარ მოად გენს. აბი ხის მო ნა ცე მე ბით ის 450 მეტ რის სი-

გა ნი საა და ზღვის დო ნი დან 1740 მეტ რამ დე ჩა მო დის, შე სა ბა მი სად, ყვე-

ლა ზე და ბა ლი სა ფე ხუ რია კავ კა სიურ მყინ ვა რებს შო რის. კავ კა სია ში არ 

გვხვდე ბა ისე თი ყი ნუ ლის სა ფა რი, რო გო რიც ალ პებ შია, მა გა ლი თად ალე-

ჩის მყინ ვა რის ან ოეც ტა ლე რის ჯგუ ფი სა, რო მე ლიც კ.ფ. ზონ კლა რის მი-

ხედ ვით 10.5 მი ლის არეალს აღ წევს. იალ ბუ ზის გარ შე მო 2.5 მი ლის, ყაზ-
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ბე გის გარ შე მო კი 0.3 მი ლის ყი ნუ ლი სა და თოვ ლის მა სა დევს. სა მა გიე-

როდ, მყინ ვა რე ბის დახ რი ლი კალ თე ბი კავ კა სია ში ჩვენ სა ზე ბევ რად უფ რო 

ცი ცა ბო და საინ ტე რე სოა. გამ ყინ ვა რე ბის პე რიო დი კავ კა სია მაც გა ნი ცა და, 

აბიხ მა არ დო ნი სა და ენ გუ რის დაბ ლო ბებ ში ოდეს ღაც ფარ თო ყი ნუ ლის სა-

ფა რის კვა ლი აღ მოა ჩი ნა, შვეი ცა რიელ მა გეო ლოგ მა ალ ფონს ფავ რემ კი 

ასე თი ვე კვა ლი ჯვრის უღელ ტე ხილ ზე და თერ გის ხეო ბა ში ნა ხა. 

კავ კა სიის მთა ვა რი თოვ ლია ნი ქე დი ყაზ ბეგ სა და იალ ბუზს შო რის არეა-

ლით შე მოი საზ ღვრე ბა. ყაზ ბე გის (პირ ვე ლად დაი ლაშ ქრა ფრეშ ფილ დის 

მიერ 1868 წლის 29 – 30 ივ ლისს) მწვერ ვა ლი ნა ლის ფორ მი საა, ისე, 

რომ მნახ ველს სხვა დას ხვა ად გი ლი დან ორ მა გი წვე ტით წარ მოუდ გე ბა. 

მი სი ვულ კა ნუ რი წარ მო შო ბა, აბი ხის მტკი ცე ბით, ისე ვე უდა ვოა, რო გორც 

იალ ბუ ზი სა, რო მე ლიც, სხვა თა შო რის, ყაზ ბეგ ზე ბევ რად ად ვი ლი და სა ლაშ-

ქრია. მი სი დი დე ბუ ლად მომ რგვა ლე ბუ ლი მწვერ ვა ლი კარ გად შე ნარ ჩუ ნე-

ბუ ლი კრა ტე რით სრულ დე ბა. იალ ბუ ზის მე ზო ბე ლია მას ზე ოდ ნავ და ბა ლი, 

საოც რად ცი ცა ბო და მიუდ გო მე ლი კაშ ტან ტაუ.

კავ კა სიი სა და ალ პე ბის შე სა და რებ ლად ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი გან სხვა-

ვე ბე ბი მაინ ცა და მაინც თუ არ კმა რა, მა შინ კავ კა სია სა და პი რი ნეებს შო რის 

მსგავ სე ბა ხომ ნამ დვი ლად უდაოა. პი რი ნეებ საც ერ თგვა რო ვა ნი აგე ბუ ლე-

ბა გააჩ ნიათ და ისი ნიც მწვერ ვა ლე ბის დაკ ბი ლულ ჯაჭვს წარ მოად გე ნენ. 

პი რი ნეებ საც აკ ლია ფარ თოდ გაშ ლი ლი გრძი ვი დაბ ლო ბე ბი და ტბე ბი. 

მხო ლოდ მა ღალ რე გიო ნებ ში გვხვდე ბა მყინ ვა რე ბით და თოვ ლია ნი მინ-

დვრე ბით ნაკ ვე ბი საოც რად ვე ლუ რი და უკაც რიე ლი, უმე ტეს წი ლად ყი ნუ-

ლის გარ სით და ფა რუ ლი პა ტა რა ტბე ბი. რო გორც კავ კა სია შია ცენ ტრა ლუ-

რი მწვერ ვა ლი მთა ვა რი ქე დის ნაც ვლად მის ვერ ტი კა ლურ გან შტოე ბა ზე, 

ასე ვეა პი რი ნეებ შიც. მა ლა დე ტას მა სი ვი მთა ვა რი ჯაჭ ვის გან ესე რას ღრმა 

დაბ ლო ბი თაა გა მო ყო ფი ლი და მის სამ ხრე თით მდე ბა რეობს, იალ ბუ ზი კი 

ძლიე რი ქე დით უშუა ლოდ ცენ ტრა ლურ ქედს უერ თდე ბა. პი რი ნეე ბის ამ 

მთა თა ჯგუფს გა ნე კუთ ვნე ბა უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლი ანე ტო (3402 მეტ რი), 

რომ ლი და ნაც ზამ თარ ში კარგ ამინ დში ორი ვე ზღვის და ნახ ვა ყო ფი ლა შე-

საძ ლე ბე ლი. სა მა გიე როდ გა ნი ვი დაბ ლო ბე ბი გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის-

გან. პი რი ნეე ბის გა ნი ვი დაბ ლო ბე ბი კავ კა სიის ე.წ. „Circusthal“-თან შე-

და რე ბით ნაკ ლე ბად ერო ზიუ ლია.

სწო რედ მათ შია პი რი ნეე ბის მთია ნი ლან დშაფ ტის მიმ ზიდ ვე ლო ბის მთა-
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ვა რი საი დუმ ლო. ცირ კე ლის მი ხედ ვით ამ კლდო ვა ნი ქვა ბუ ლე ბის ცი ცა ბო 

ნა პი რე ბი, თა ვიან თი სრულ ყო ფი ლი ფორ მით წრის სამ მე სა მედს რომ ეკ-

ვრიან გარს და მხო ლოდ ერთ მხა რეს უტო ვე ბენ მდი ნა რეს გა სას ვლელს, 

ხა სიათ დე ბიან ზე მოთ აღ მარ თუ ლი კი ბის მსგავ სი სტრუქ ტუ რით და ყვე ლა ზე 

მე ტად უზარ მა ზარ ამ ფი თეტ რებს ჰგვა ნან. ზუს ტად ასე თი გა საო ცა რი მრგვა-

ლი დაბ ლო ბია გა ვარ ნის მრგვა ლი დაბ ლო ბი, საი და ნაც გა ვე დე ბა რე ჟი 

იღებს სა თა ვეს. ენით აღუ წე რე ლია ის საო ცა რად ამა მაღ ლე ბე ლი შთა ბეჭ-

დი ლე ბა, რო მელ საც ბუ ნე ბის ეს კო ლო სა ლუ რი ნა გე ბო ბა ახ დენს მნახ ველ-

ზე გაქ ვა ვე ბუ ლი ცამ დე აზი დუ ლი კედ ლე ბის საუც ხოოდ მომ რგვა ლე ბუ ლი 

ქვა ბუ ლით, ბრწყი ნა ვი მყინ ვა რით, მა რა დიუ ლი თოვ ლით, მის ჰო რი ზონ ტა-

ლუ რი კი ბის სა ფე ხუ რებს ბა ლი შე ბი ვით რომ აფა რია და მრა ვალ რიც ხო ვა-

ნი დი დე ბუ ლი ჩან ჩქე რე ბით, რო მელ თა გა ნაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი 436 მეტ-

რის სი მაღ ლი დან ძირს ენარ ცხე ბა და რომ ლე ბიც შო რი დან შავ კედ ლებ ზე 

უმოძ რაოდ გა კი დულ თეთრ ზეწ რებს ჰგვა ნან.

ხსე ნე ბუ ლი ჩან ჩქე რე ბი კი დევ ერ თი გან მას ხვა ვე ბე ლი ნი შა ნია პი რი-

ნეებ სა და კავ კა სიას შო რის. კრიუ მე ლის თქმით, პი რი ნეებს დღემ დე აქვთ 

„ო დეს ღაც მიმ ზიდ ვე ლი ახალ გაზ რდო ბის და ბე რე ბუ ლი ნაკ ვთე ბი“. ისი ნი 

ალ პებ სა და კავ კა სიას შო რის დგა ნან. შე და რე ბით ახ ლო პრეის ტო რიულ 

ხა ნა ში პი რი ნეებ ში უფ რო მე ტი ტბა გვხვდე ბო და, ვიდ რე დღეს. მა თი ნიშ-

ნე ბი ყველ გა ნაა ქვა ბუ ლის ფორ მის დაბ ლო ბებ სა თუ მაღ ლა ფერ დო ბებ ზე. 

კავ კა სიის მსგავ სად პი რი ნეე ბის ქე დის სი მაღ ლე ბევ რად აღე მა ტე ბა ალ-

პე ბი სას. რო გორც კრიუ მე ლი (ჰუმ ბოლ დტი სა და რა მონ დსის კვლე ვებ თან 

და კავ ში რე ბით) ფიქ რობს, ეს საუ კე თე სო ინ დი კა ტო რია ორი ვე მთია ნი მა-

სი ვის თვის (პი რი ნეე ბის და ალ პე ბის). პი რი ნეე ბი თა ვი სი კედ ლის მსგავ სი 

კონ ტუ რე ბით მაღ ლა აჭ რი ლი მწვერ ვა ლე ბი სა და ღრმა ხეო ბე ბის გა რე შე 

უნ და წარ მო ვიდ გი ნოთ, ალ პე ბი ამის სა პი რის პი როდ ღია, მი მოს ვლის თვის 

გაად ვი ლე ბუ ლი უღელ ტე ხი ლე ბი თა და ულა მა ზე სი მთის ფორ მე ბით ხა სიათ-

დე ბა. კავ კა სიის ქე დის სი მაღ ლის სა შუა ლო არით მე ტი კუ ლი არ გვაქვს, 

მაგ რამ აქაურ კედ ლის მსგავს კონ ტუ რებს, არც თუ ისე მრა ვალ რიც ხო ვან, 

მაღ ლა- მაღ ლა მი მა ვალ უღელ ტე ხი ლებს, ცენ ტრა ლურ ჯაჭ ვზე შე და რე ბით 

მცი რედ ამაღ ლე ბულ მწვერ ვა ლებს იმ დას კვნამ დე მივ ყა ვართ, რომ კავ-

კა სიის ქედს, აზიუ რი ტი პის მთია ნი მა სი ვე ბის მსგავ სად, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მნიშ ვნე ლო ბის სი მაღ ლე გააჩ ნი. სწო რედ ამა ში ვლინ დე ბა კი დევ ერ თი 
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გან სხვა ვე ბა ალ პებ თან და კი დევ ერ თი მსგავ სე ბა პი რი ნეებ თან მი მარ თე-

ბა ში.

თუ კი ალ პე ბის ჯაჭ ვში უღელ ტე ხი ლე ბის სიმ რავ ლეა, კავ კა სია ში, პი-

რი ქით, მა თი რაო დე ნო ბა მცი რეა. ათიო დე უღელ ტე ხი ლი დან მხო ლოდ 

ნა ხე ვარს თუ გა მოი ყე ნებ გა ჭირ ვე ბის შემ თხვე ვა ში გა და საად გი ლებ ლად. 

უღელ ტე ხი ლე ბის უმე ტე სო ბა კავ კა სიის შე და რე ბით და ბალ, და სავ ლე თის 

ნა წილ ში გვხვდე ბა. და ვა სა ხე ლებთ ხუთ მათ განს: ფშე ხის უღელ ტე ხი ლი 

(1700 მეტ რი) – ყუ ბა ნის უკი დუ რეს და სავ ლე თით მდე ბა რე ეკა ტე რი ნო და-

რის გზა ზე, მდი ნა რე ფშე ხის ზე მოთ, ჩა სას ვლე ლით შავ ზღვას თან მდე ბა რე 

გო ლო ვინ სკსში. ოდ ნავ აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რეობს შეტ ლი ბის უღელ ტე-

ხი ლი (1893 მეტ რი), რო მელ საც პა რა ლე ლუ რი დაბ ლო ბით ფშე ხის მი მარ-

თუ ლე ბით ასე ვე გო ლო ვინ სკამ დე მივ ყე ვართ. ამას მოს დევს პა ტა რა მდი-

ნა რე ყუ ბა ნის სა თა ვეს თან ფსე გაშ კოს უღელ ტე ხი ლი (1921 მეტ რი). აქე დან 

ჩა დი ხარ მზიმ თას რო მან ტი კულ პლა ტო ზე და მი სი გავ ლით შავ ზღვას თან 

მდე ბა რე დუ ხა ში. დი დი ლა ბა ნის დაბ ლო ბის (პა ტა რას აღ მო სავ ლე თით) 

გავ ლით გა და სას ვლელს სან ჩა რის უღელ ტე ხი ლით (2704 მეტ რი) ბზი ფის 

პლა ტო სა და ბიჭ ვინ თის შავ ზღვას თან მივ ყა ვართ. ბო ლოს უნ და ვახ სე ნოთ 

მა რუ ხის უღელ ტე ხი ლი იმა ვე სა ხელ წო დე ბის (3530 მეტ რი) მთა ზე, ყუ ბა ნის 

სა თა ვეე ბი დან ჯერ ბზი ფის დაბ ლო ბის კენ, იქი დან კი შუა ენ გუ რის დაბ ლობ-

სა და სუ ხუმ -კა ლე ში რომ მივ ყა ვართ. 

წი ნამ დე ბა რე ციფ რებს ერ თმა ნეთს თუ შე ვა და რებთ, და ვი ნა ხავთ 

უღელ ტე ხი ლე ბის სი მაღ ლის მუდ მივ ზრდას და სავ ლე თი დან აღ მო სავ ლე-

თის კენ, რაც სრულ თან ხვედ რა შია მთია ნი მა სი ვის ამაღ ლე ბას თან იგი ვე 

მი მარ თუ ლე ბით. კავ კა სიის შუა ნა წილ ში მხო ლოდ ერ თი გა და სას ვლე ლია 

– და რია ლის უღელ ტე ხი ლი, რო მე ლიც ერ თა დერ თია რო გორც სამ ხედ რო 

და ნიშ ნუ ლე ბით, ასე ვე ზო გა დი გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სი თაც. და ღეს ტნის 

სამ ხრეთ გან შტოე ბა ზე გა დის რამ დე ნი მე მეო რე ხა რის ხო ვა ნი გა და სას ვლე-

ლი, ძი რი თა დად საეჭ ვო ვიწ რო გზე ბი. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გზე ბი 

მაინც შუა ნა წილ შია თავ მოყ რი ლი, აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო დან კას პიის 

ზღვას თან მდე ბა რე დერ ბენ ტის მი მარ თუ ლე ბით. 

რად გან და რია ლის მო ნაკ ვე თი ერ თა დერ თია, საი და ნაც ევ რო პე ლე ბი 

კავ კა სია ში გა და დიან და მას, რო გორც „სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზას“, 

ის ტო რიუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვია, ამი ტომ მკით ხველს ეს მე-
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ტად საინ ტე რე სო მარ შრუ ტი კი დევ უფ რო უკეთ უნ და გა ვაც ნოთ. ამ გზის 

ამო სა ვა ლი წერ ტი ლია ვლა დი კავ კა ზი, „კავ კა სიის გი რა გი“, რო მე ლიც 

თერ გის დი ნე ბის ჩრდი ლოეთ ბო ლო ში მდე ბა რეობს და რო მელ საც თა ვი სი 

ულა მა ზე სი ხეო ბე ბით მხო ლოდ შვეი ცა რიას თუ შეა და რებ. ტა მი ნას ხეო ბის 

მსგავ სად გზა აქაც მდი ნა რის ნა პირს მიუყ ვე ბა. რაც უფ რო ღრმად შე დი ხარ 

ხეო ბა ში, მით უფ რო ვიწ რო და დაკ ლაკ ნი ლია იგი, მით უფ რო ცი ცა ბოა გა-

საო ცა რი კლდეე ბი. თერგს აქ „ბაშ ნუია ბალ კას“ (გი ჟი მდი ნა რე) ეძა ხიან იმ 

ვე ლუ რი ხა სია თის გა მო, მის ჩან ჩქე რებ ში რომ ვლინ დე ბა. კლდის კედ ლე-

ბი ზო გან ისე მაღ ლა ადის და იმ დე ნად გად მო კი დე ბუ ლია, რომ ბუ ნებ რივ 

გა ლე რეებ ში ხვდე ბი. უამ რა ვი ხი დია გა დე ბუ ლი გა ცო ფე ბულ და აქა ფე ბულ 

მდი ნა რე ზე. თა ვად და რია ლის უღელ ტე ხი ლი არის კლდე ში აფეთ ქე ბუ ლი 

მო ნაკ ვე თი ლარ სსა და ყაზ ბეგს შო რის, დაახ ლოე ბით 22 კი ლო მეტ რის 

სიგ რძი საა და უზარ მა ზა რი ფუ ლა დი თუ ადა მია ნუ რი ხარ ჯია მის შექ მნა ზე 

გა წეუ ლი. რო გორც ჩანს, მხო ლოდ „რუ სი ჩი ნოვ ნი კე ბის გა მო გო ნი ლი მი-

თია“ ზვა ვე ბის ჩა მო წო ლის სა შიშ როე ბა, რო მელ ზეც ხში რად საუბ რო ბენ. 

სი ნამ დვი ლე ში სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზა ბო ლოს 1832 წელს მას თან 

ახ ლომ დე ბა რე ყი ნუ ლის ტბის გა ხეთ ქვამ დაან გრია. დევ დო რა კის მყინ ვა რი 

იმ დე ნად დაბ ლა დაეშ ვა, რომ თერ გის გვერ დი თა დაბ ლო ბი ჩა ხერ გა და ამ 

ყი ნუ ლო ვა ნი კედ ლის ზე მოთ ყი ნუ ლის ტბა წარ მოიქ მნა. ერთ დღე საც ტბამ 

ნა პი რი გაან გრია და ახა ლა შე ნე ბუ ლი გზაც გაა ნად გუ რა. მყინ ვა რი სა ხი ფა-

თო ზრდას კვლავ აგ რძე ლებს (1836 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი დაახ ლოე-

ბით 20 მეტ რით წე ლი წად ში), ამ მა ღალ მთიან რე გონ ში ერ თა დერთ გზას 

სე რიო ზუ ლი საფ რთხე ემუქ რე ბა, ამი ტომ რუ სე თის მთავ რო ბა მას მუდ მი ვი 

აკ ვირ დე ბა.

და რია ლის უღელ ტე ხი ლი მხო ლოდ წი ნა სა ფე ხუ რია ბევ რად უფ რო 

მაღ ლა არ სე ბუ ლი გა და სას ვლე ლი სა. ყაზ ბე გის სად გუ რი დან გზა საგ რძნობ-

ლად ზე ვით იწევს და ზღვის დო ნი დან 2700 მეტ რზე კრეს ტო ვაია გო რამ დე 

(ჯვრის მთა) აღ წევს. ჯვრის მთა ყაზ ბე გის სად გუ რი დან 2000 მეტ რით კი-

დევ უფ რო მაღ ლაა. მან ძი ლი ამ ორ პუნქტს შო რის მხო ლოდ 30 კი ლო-

მეტ რამ დეა. ჯვრის მთის მი და მოებ ში ყო ველ თვის ზვავ სა შიშ როე ბაა. კო ბის 

სა ფოს ტო სად გუ რის გარ და, ჯვრის მთის აქეთ მხა რეს ყა ზარ მა ში გან თავ-

სე ბუ ლია რაზ მი, რო მე ლიც ჩა მო წო ლი ლი ზვა ვე ბის გან გზის გა საწ მენ დად 

მუდ მივ მზად ყოფ ნა შია. ნაკ ლე ბად სა ხი ფა თო და ამავ დროუ ლად სრუ ლიად 

19



კავკასია

აღ მაფ რთო ვა ნე ბე ლი და რია ლის უღელ ტე ხი ლის გან გან სხვა ვე ბით, ჯვრის 

უღელ ტე ხი ლის მო ნაკ ვე თი ში შის ზარს სცემს მგზავ რებს. აქ საქ მე გვაქვს 

არა ვე ლურ ერო ზიულ ხევ თან, არა მედ თოვ ლის მა სე ბის ნამ დვილ მოზ-

ღვა ვე ბას თან. იქ, სა დაც თოვ ლი სა და ყი ნუ ლის მა სე ბი მთავ რდე ბა, ჯვრის 

მთის კო ნუ სუ რი მწვერ ვა ლის კენ მი მა ვა ლი გზა ზიგ ზა გე ბით მიი წევს ზე ვით, 

მწვერ ვალ ზე დი დი ლი თო ნის ჯვა რია აღ მარ თუ ლი.

ჯვრის მთა არის პუნ ქტი, რო მელ საც ე.წ. „კავ კა სიის რკი ნიგ ზის“ პროექ-

ტებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. ვლა დი კავ კაზ სა და ტი ფი-

ლისს შო რის სარ კი ნიგ ზო ხა ზით და სა კავ ში რებ ლად ცენ ტრა ლუ რი კავ კა-

სიის სამ ხრეთ პა რა ლე ლურ ჯაჭ ვში გვი რა ბის გაყ ვა ნაა სა ჭი რო. ეს გვი რა ბი 

იმ სიგ რძი სა იქ ნე ბო და რა მან ძი ლი ცაა გო ტარ დი სა და მონ სე ნის გვი რა-

ბებს შო რის. ცენ ტრა ლურ ჯაჭ ვში ღრმად შეჭ რი ლი თერ გის ერო ზიუ ლი ხე-

ვის გა მო სპი რა ლუ რი გვი რა ბე ბის გაყ ვა ნაც აუ ცი ლე ბე ლია, ისე, რო გორც 

ეს გო ტარ დის ჩრდი ლოეთ ნა წილ შია, თა ვი სი მრა ვალ რიც ხო ვა ნი მო სახ ვე-

ვე ბით ჯვრის მთის გარ კვეულ სი მაღ ლემ დე. ეს მთა ისე უნ და გაი ბურ ღოს, 

რომ გვი რა ბის სამ ხრეთ ბო ლო ჯვრის უღელ ტე ხი ლის იქით მხა რეს, ანუ 

არაგ ნას დაბ ლობ ში გა დიო დეს.

ამ ლა მა ზი, მა ღა ლი ტყეე ბით და ფა რუ ლი მთე ბით გარ შე მორ ტყმულ და 

მჭიდ როდ და სახ ლე ბულ დაბ ლობ ში მივ ყა ვართ სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო 

გზას ჯვრის უღელ ტე ხი ლი დან რამ დე ნი მე მი ლია ნი ზიგ ზა გე ბი თა და საო-

ცა რი მო სახ ვე ვე ბით. ამ მხა რის მთა ვარ და სახ ლე ბას, რო მე ლიც უკ ვე სა-

ქარ თვე ლოს ეკუთ ვნის, წარ მოად გენს ანა ნუ რი. მის უკან გზა არაგ ნის ხეო-

ბი დან ნა ყო ფიერ პლა ტო ზე გა და დის და თით ქმის მცხე თამ დე – კავ კა სიის 

ერ თ-ერთ უძ ვე ლეს ქა ლა ქამ დე აღ წევს. აქ ვეა მტკვა რიც და მას თან ერ თად 

სა ქარ თვე ლოს დაბ ლო ბიც. ძვე ლი მო ნას ტე რის ნან გრე ვებ საც რომ აუვ ლი 

გვერდს, ბო ლოს უც ნაურ, 3000 წელ ზე მე ტი ხნის წინ გა მარ თუ ლი ბრძო-

ლის ველ ზე აღ მოჩ ნდე ბი, სა დაც ბუ ნე ბის მკვლე ვარ მა ბერ მა სა მოც დაა თია-

ნი წლე ბის და საწ ყის ში ეთ ნო ლო გიუ რი თვალ საზ რი სით უმ დიდ რე სი სა გან-

ძუ რი აღ მოა ჩი ნა. მა ლე გზა მტკვარს სცილ დე ბა, ნა ყო ფიერ, მჭიდ როდ ნა-

შე ნებ პლა ტოს გა დაკ ვეთს და ჩა დის თბი ლის ში – კავ კა სიის დე და ქა ლაქ ში, 

სა ქარ თვე ლოს ნა ქებ და ნა დი დებ მთა ვარ ქა ლაქ ში.

უზარ მა ზა რი მთის მა სი ვი, რო მე ლიც ასე მკა ფიო ბუ ნებ რივ საზ ღვარს 

ქმნის ევ რო პა სა და აზიას შო რის, ეთ ნოგ რა ფიუ ლი თვალ საზ რი სი თაც ერ-
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თ-ერ თი ყვე ლა ზე უც ნაუ რია მსოფ ლიო ში. აქ არ არ სე ბობს ხალ ხთა მა სიუ-

რი გაერ თია ნე ბე ბი, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ენობ რი ვი კუთ ხით. ყვე ლა ფე რი 

და ნა წევ რე ბუ ლია, და ყო ფი ლია, უამ რავ ტო მე ბა დაა დაშ ლი ლი. ეს ტო მე ბი 

ერ თმა ნეთს თით ქოს ენა თე სა ვე ბიან და და გარ კვეულ წი ლად ერთ რა სა საც 

წარ მოად გე ნენ, მაგ რამ, სი ნამ დვი ლე ში ეთ ნო ლო გებს უამ რა ვი ამოუხ სნე ლი 

ამო ცა ნის წი ნა შე აყე ნე ბენ. იმის გა მო, რომ კავ კა სიუ რი ტო მე ბის კლა სი ფი-

ცი რე ბა ევ რო პი სა და აზიის დიდ მა სობ რივ გაერ თია ნე ბებ ში ვერ ხერ ხდე ბა, 

ანუ არც სე მი ტურ და არც ინ დო -ევ რო პულ ან ურალ -ალ ტაის ტო მებს გა ნე-

კუთ ვნე ბიან, მათ თვის გა მო გო ნილ იქ ნა ტერ მი ნი „კავ კა სიე ლი ხალ ხე ბი“. 

დად გა აუ ცი ლებ ლო ბა იმი სა, რომ ეს ხალ ხე ბი გა ნი ხი ლონ რო გორც სხვა 

ხალ ხე ბის დი დი ოჯა ხე ბის მიღ მა მდგარ ნი, რო მელ თაც ოდეს ღაც მე ზო ბე-

ლი დაბ ლო ბე ბიც კი ეკა ვათ (ო სებ ზე, რომ ლე ბიც „კავ კა სიე ლე ბი“ კი არა, 

ირა ნე ლე ბი არიან, ამ ბო ბენ, რომ ისი ნი თურ მე მდ. დო ნამ დეც აღ წევ დნენ), 

თუმ ცა ნელ -ნე ლა მათ ზე უფ რო ძლიე რი სხვა ხალ ხე ბის ზე წო ლით ბო ლოს 

ძნე ლად მი სად გომ მა ღალ მთიან რე გიო ნებ სღა შე მორ ჩნენ. 

კავ კა სიის ხალ ხებ ზე უფ რო ნა თე ლი წარ მოდ გე ნის შე საქ მნე ლად, სპე-

ცია ლუ რი სქე მა გვჭირ დე ბა. ფრიდ რიხ მიუ ლე რი ორ ჯგუფს გა ნას ხვა ვებს: 

ჩრდი ლო და სამ ხრეთ ოჯა ხებს. ამას თან გა ნი ხი ლავს მხო ლოდ კავ კა სიელ 

ხალ ხებს და გა მო რიც ხავს, მა გა ლი თად, ოსებს, (რო გორც ირა ნე ლებს) 

და ასე ვე ეთ ნი კუ რად თურ ქ-თათ რე ბის ტო მებს. ჩვენ აქ ეთ ნი კურ ზე მე ტად 

გეოგ რა ფიუ ლი სა კით ხი გვაინ ტე რე სებს. ამ გვა რად, მთლიან მო სახ ლეო ბას 

ორ ჯგუ ფად ვყოფთ: მთის ტო მე ბი და დაბ ლო ბის ბი ნად რე ბი. პირ ვე ლი ჯგუ-

ფი, რო გორც სა ხე ლი და ნაც ჩანს, მხო ლოდ მთებ ში ცხოვ რო ბენ და მათ ზე 

აქ ვე ვი საუბ რებთ, მეო რე ჯგუფს კი შემ დეგ ქვე თავ ში („ა მიერ კავ კა სია“) 

შე ვე ხე ბით.

მთის ტო მე ბის ჯგუფ ში (გარ კვეულ წი ლად ფრიდ რიხ მიუ ლერ ზე დაყ-

რდნო ბით) სამ ნა წილს გან ვას ხვა ვებთ: 1. აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლი 2. და-

სავ ლეთ ნა წი ლი და 3. შუა ნა წი ლი. პირ ველ ორ ჯგუფს გა ნე კუთ ვნე ბიან 

„კავ კა სიე ლე ბი“ ვიწ რო გა გე ბით, მე სა მე ჯგუ ფი კი სხვა (ა რა კავ კა სიე ლი) 

რა სე ბის ტო მე ბის გან შედ გე ბა.

მთის ტო მე ბის და ყო ფა შემ დეგ ნაი რად ხდე ბა: 

1. აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლი
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ა) ჩეჩ ნე ბი, რომ ლე ბიც იშ ლე ბიან სხვა დას ხვა ენობ რი ვი გან სხვა ვე ბე-

ბის მქო ნე ტო მე ბად. ისი ნი ცხოვ რო ბენ „ჩეჩ ნია ში“ – ჩრდი ლოე თით 

თერ გსა და სამ ხრე თით ან დის მთას შო რის.

ბ) და ღეს ტნე ლე ბი. მა თი გავ რცე ლე ბის არეალს წარ მოად გე ნენ ფარ-

თო, გა ნი ვი დაბ ლო ბე ბით და ხე ვე ბით და სე რი ლი ტე რი ტო რიე ბი 

ჩრდი ლოე თით – ან დის მთას, და სავ ლე თით და სამ ხრეთ -და სავ ლე-

თით – კავ კა სიის მთა ვარ ქედ სა და აღ მო სავ ლე თით კას პიის ზღვას 

შო რის. აქ არ სე ბულ მა ბუ ნებ რივ მა პი რო ბებ მა ხე ლი შეუწ ყო უამ რა-

ვი პა ტარ -პა ტა რა ტო მე ბის ერ თმა ნე თის გან იზო ლა ციას. ერთ ად-

გილ ზე, რო მე ლიც თა ვი სი ზო მით აღ მო სავ ლეთ ალ პებ ში ბო დე ნის 

ტბა სა და ვე ნას შო რის ფარ თობს არ აღე მა ტე ბა და მო სახ ლეო ბა 

სულ ნა ხე ვა რი მი ლიო ნია, არც მე ტი და არც ნაკ ლე ბი, ოც დაშ ვი დი 

ენა ან დია ლექ ტია გავ რცე ლე ბუ ლია. სამ ხრეთ -და სავ ლეთ და ღეს-

ტან ში არის ოც დაა თიო დე სახ ლის გან შემ დგა რი სო ფე ლი, სა ხე ლად 

ინოო კი, რო მელ საც სა კუ თა რი ენა გააჩ ნია, და რო მელ ზეც, რო-

გორც ვი ცით, სხვა არც ერ თი ტო მი არ საუბ რობს. და ღეს ტნე ლებს 

„ლე კებს“ ეძა ხიან, რაც, ჩვე ნი აზ რით, არას წო რია. ერ თ-ერთ შტოს 

წარ მოად გე ნენ და ღეს ტნის და სავ ლე თით მცხოვ რე ბი ხევ სუ რე ბი. 

გარ და ამი სა, კავ კა სიე ლი ხალ ხე ბის აღ მო სავ ლე თით ბი ნად რო ბენ 

არა კავ კა სიე ლი, არა მედ ირა ნე ლი თათ რე ბი, რო მელ თაც ნა ხე ვარ-

კუნ ძულ აფ შე რო ნის ჩრდი ლოეთ მხა რე უკა ვიათ.

2. და სავ ლეთ ნა წი ლი მოი ცავს ტო მებს, რომ ლე ბიც მა ღა ლი კავ კა სიის და-

სავ ლეთ ნა წი ლის ორი ვე მხა რეს ცხოვ რო ბენ. აქ გა ნას ხვა ვე ბენ: 

ა) ადი ღეე ლებს – იგუ ლის ხმე ბიან „ჩერ ქე ზე ბი“ და მათ თან ყვე ლა ზე ახ-

ლო ნა თე საო ბა ში მყო ფი „ყა ბარ დოე ლე ბი“ 

ბ) აფ ხა ზებს, რომ ლე ბიც კავ კა სიის სამ ხრე თით სახ ლო ბენ. აქე დან ადი-

ღეე ლე ბი მთა ვა რი ქე დის ორი ვე მხა რეს იშ ლე ბიან. ეს ორი შტო 

კი დევ სხვა დას ხვა ტო მე ბად იყო ფა, რო მელ თა გან ზო გიერ თი მხო-

ლოდ რამ დე ნი მე ათას ადა მიანს ით ვლის, უფ რო სწო რად ით ვლი-

და, რად გან ლა მის ერ თია ნად გა და სახ ლდნენ თურ ქე თის იმ პე რიის 

ტე რი ტო რია ზე.

3. შუა გან ყო ფი ლე ბა. მას გა ნე კუთ ვნე ბიან არა კავ კა სიუ რი ტო მე ბი: 

ა) ოსე ბი, რომ ლე ბიც ირა ნუ ლი წარ მო შო ბი სა არიან და და რია ლის 
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უღელ ტე ხი ლის და სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზის ორი ვე მხა რეს 

სახ ლო ბენ. მათ გან და სავ ლე თით მა ღა ლი მთის მა სი ვით გა მოი ყო-

ფიან:

ბ) სვა ნე ბი, ენ გუ რის პლა ტო ზე. ისი ნი ეთ ნი კუ რი გა გე ბით კავ კა სიე ლი 

ხალ ხე ბის სამ ხრეთ ჯგუფს, კერ ძოდ კი ქარ თვე ლურ ტომს გა ნე კუთ-

ვნე ბიან, ისე ვე, რო გორც ქარ თვე ლე ბი და გუ რუ ლე ბი, თა ვიან თი 

ქვე ტო მე ბით.

გ) ყა რა ჩაე ლე ბი. მა თი გავ რცე ლე ბის არეა ლი მდე ბა რეობს ზე მოთ ჩა-

მოთ ვლი ლი ორ ტომს შუა.

ამ სამ და ნა ყოფს გეოგ რა ფიულ (და არა ეთ ნი კურ) ერ თეუ ლე ბად ემა-

ტე ბა თურ ქულ -თათ რუ ლი ტო მე ბი: კუ მი კე ბი და ღეს ტან ში, კას პიის ზღვის ნა-

პი რებ ზე, პეტ როვ სკის ჩრდი ლოე თი თა და სამ ხრე თით, ასე ვე ნო ღაე ლე ბი, 

თერ გის ქვე და წე ლის სამ ხრე თით, და თათ რე ბი კავ კა სიის სამ ხრეთ -აღ მო-

სავ ლეთ კალ თის ორი ვე მხა რეს.

რო გორც უკ ვე ვთქვით, და ღეს ტნე ლე ბი და ადი ღეე ლე ბი მრა ვალ რიც-

ხო ვან ტო მე ბად იყო ფიან. და ღეს ტნელ თა დაჯ გუ ფე ბე ბი ასე გა მოი ყუ რე ბა: 

ან დის მთის უშუა ლო სამ ხრეთ კალ თას თან „ან დის ყოი სუმ დე“, ახულ კო სა 

და გიმ რთან, (აქ გაი მარ თა სას ტი კი ბრძო ლე ბი რუ სებ სა და ყა ზი მო ლა სა 

და შა მილს შო რის) ცხოვ რო ბენ ან დიე ლე ბი, კავ კა სიის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 

ვე ლუ რი ტო მის წარ მო მად გენ ლე ბი. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი მდი ნა რის სამ ხრე-

თით გა დაშ ლი ლია ლე კე ბის (ვიწ რო გა გე ბით) მხა რე, რო მე ლიც თა ვის სამ-

ხრეთ მე ზობ ლებ თან ავა რებ თან („ა ვა რიის ყოი სუმ დე“ არიან გაშ ლი ლე ბი) 

და უკ ვე ხსე ნე ბულ ან დის მთას თან ერ თად ლეზ გის ტა ნის პლა ტოს იკა ვებს. 

აქ იგუ ლის ხმე ბა და ღეს ტნის ჩრდი ლოეთ ნა წი ლი. სწო რედ ამ ად გი ლებ ში 

ერ კი ნე ბო და რუ სუ ლი ია რა ღი ოც დაათ წელ ზე მეტ ხანს შა მი ლის ფა ნა ტი კოს 

და მა მაც მომ ხრეებს – აქ და ბა დე ბულ, მიუდ გო მე ლი სა მა ლა ვე ბი სა და აუ-

ღე ბე ლი ცი ხე- სი მაგ რეე ბის მფლო ბე ლებს.

იზო ლი რე ბუ ლი პლა ტოე ბი თა და გა ნიე რი, ღრმა დაბ ლო ბე ბით გა მორ-

ჩეუ ლი შუა და ღეს ტა ნი შემ დე გი ხალ ხე ბის სამ შობ ლოა: დარ გი ნე ლე ბის, ყუ-

მუ ხე ბის (ყოი სუს შუა ნა წილ ში), კუ მი კე ბის, მა თი ვე სა ხელ წო დე ბის მდი ნა-

რის ზე და ნა წილ ში და ბო ლოს კაი თა ხე ბის, რო მე ლიც ორ ზე მოთ ნახ სე ნებ 

მხა რეს შო რის მდე ბა რეობს და სამ ხრე თით „კავ კა სიის კედ ლამ დე“ აღ წევს. 
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და ბო ლოს, სამ ხრეთ და ღეს ტან ში ბი ნად რეო ბენ პა ტარ -პა ტა რა ტო მე ბიც, 

რო მელ თაც დი დი თუ პა ტა რა ენობ რი ვი და დია ლექ ტუ რი გან სხვა ვე ბე ბი 

გააჩ ნიათ: ტა ბა სა რა ნე ლე ბი, „კავ კა სიის კედ ლის“ სამ ხრე თით, მუს კუ რე-

ლე ბი დერ ბენ ტის გარ შე მო, კუ რი ნე ლე ბი, ტა ბა სა რა ნე ლე ბის სამ ხრე თით, 

მდი ნა რე სა მუ რამ დე, სა მუ რა ნე ლე ბი, სა მუ რის მდი ნა რის სამ ხრე თით, მის 

ზე და ნა წილ ში, ყუ ბა ნე ლე ბი, ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი მდი ნა რის ქვე და ნა წი ლის 

სამ ხრე თით და ბუ დუ ხე ბი, კავ კა სიის მთა ვა რი ქე დის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე-

თით. კი დევ უფ რო პა ტა რა ტო მე ბის ჩა მოთ ვლის გან თავს შე ვი კა ვებთ.

ამ და ყო ფი სა გან გან სხვა ვე ბით ფრიდ რიხ მიუ ლე რი და ღეს ტნუ რი ტო მე-

ბის გარ კვეულ რაო დე ნო ბას აერ თია ნებს „ქის ტებ ში“, რო მელ თაც მია კუთ-

ვნებს ჩეჩ ნებ საც. ქრის ტია ნი ტო მე ბი არიან ყა რა ბუ ლა ყე ბი, მო ზო კე ბი, ხევ-

სუ რე ბი და ფშა ვე ბი, ყვე ლა მათ გა ნი და ღეს ტნის მიღ მა (და სავ ლე თით) სახ-

ლობს. ფშა ვე ბი ხევ სუ რე ბის სამ ხრეთ მე ზობ ლე ბი არიან. ამ ორი ხალ ხის 

სამ შობ ლო მტკვრის მარ ცხე ნა დი დი შე ნა კა დე ბის სა თა ვეს თან მდე ბა რეობს 

და გა დაშ ლი ლია სამ ხრე თის კენ ქარ თუ ლი პრო ვინ ციის კა ხე თის საზ ღვრამ-

დე. ქის ტე ბის მთლია ნი რა დე ნო ბა (ჩეჩ ნე ბის ჩათ ვლით) წარ მოად გენს 140 

ათასს, და ღეს ტნე ლე ბი სა – 400 ათასს.

ადიღეს დასავლეთ ნაწილი მოიცავს შედარებით მოზრდილ ტომებს: 

ყაბარდოელებს (დიდ და პატარა ყაბარდოში თერგის ორივე მხარეს და 

ყარაჩაელების და ოსების ჩრდილოეთით), აბაზებს (ყუბანის სათავეში 

იალბუზის სიახლოვეს),  აბაძეხებს (აბაზების დასავლეთით რომ სახლობენ) 

და ბარაკაიელებს (აბაძეხების ჩრდილოეთით). შემდეგ ჩრდილოეთისკენ 

მივდივართ: ბჟედუხები ყუბანის დაბლობში, შაფსუხები და ნატუხაელები, 

რომლებიც მთებსა და ციხე-სიმაგრე ანაპას მეზობელ მთებში სახლობენ 

და ბოლოს ჟანეელები ყუბანის დელტაში. აფ ხა ზე ბი იყო ფიან ჯი ქე ბად და 

წე ბელ დე ლე ბად, რო მელ თა მე ზობ ლად უბი ხე ბი ცხოვ რო ბენ. აფ ხა ზუ რი 

ტო მე ბი მთია ნი მა სი ვის სამ ხრე თით სახ ლო ბენ. ადი ღეს ტო მე ბი დან მხო-

ლოდ შაფ სუ ხე ბი და ნა ტუ ხაე ლე ბი ცხოვ რო ბენ კავ კა სიის სამ ხრეთ მხა რე ზე. 

რა თქმა უნ და, თით ქმის ყვე ლა ტო მის სა ხე ლი და საც ხოვ რე ბე ლი ად გი-

ლია ის ტო რიუ ლად საინ ტე რე სო, მაგ რამ ყა ბარ დო სა და შუა ყუ ბა ნის რამ-

დე ნი მე მო ნაკ ვე თის (კავ კა სიის ჩრდი ლოე თით) და აფ ხა ზე თის სამ ხრე თით 

მცხოვ რე ბი კავ კა სიე ლი მო სახ ლეო ბის შე სა ხებ ბევრს ვე რა ფერს ვიტ ყვით. 

ამ ოლ ქე ბის უმე ტე სო ბა სრუ ლიად დაც ლი ლია მო სახ ლეო ბის გან, ნა წი ლი 
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რუ სე ბის ხელ შია. მარ თა ლია ეთ ნოგ რა ფიუ ლი რუ კე ბის უმე ტე სო ბა ჩერ ქე ზე-

ბის ყო ფილ მხა რე ში რუ სუ ლი ეროვ ნე ბის მჭიდ რო და სახ ლე ბას გვიჩ ვე ნებს, 

მაინც არ უნ და გა ვი გოთ ეს ისე, თით ქოს ყვე ლა პა ტა რა დაბ ლო ბი, ყვე ლა 

ამაღ ლე ბა იალ ბუ ზამ დე, რუ სი კო ლო ნის ტე ბის მიერ მჭიდ როდ იყოს და სახ-

ლე ბუ ლი. ზო გიერთ რუ კა ზე რუ სე ბის გავ რცე ლე ბის არეა ლის მა ნიშ ნე ბე ლი 

ფე რა დი ად გი ლე ბის ნაც ვლად თეთრ ლა ქებს ვხვდე ბით, რაც, ჩვე ნი აზ რით, 

სავ სე ბით შეე სა ბა მე ბა არ სე ბულ მდგო მა რეო ბას.

გვინ და დაწ ვრი ლე ბით გან ვი ხი ლოთ გა მორ ჩეუ ლი კავ კა სიუ რი ტო მე-

ბი. თა ნაც აქამ დე გან ხი ლუ ლი ზო გა დი ფაქ ტე ბის გა მეო რე ბას გვერდს ვერ 

ავუვ ლით, რა თა მკით ხველს ფაქ ტე ბი ერ თმა ნეთ თან კავ შირ ში და ვა ნა ხოთ 

– ამის გა მო ბო დიშს გიხ დით. და ვიწ ყოთ კავ კა სიის აღ მო სავ ლე თი დან, და-

ღეს ტნის, ანუ „ლე კე ბის“ ტე რი ტო რიით, რო გორც მათ ეძა ხიან. ის, რომ 

ისი ნი ყვე ლა ზე მეო მა რი ხალ ხია, უკ ვე არაერ თხელ ვახ სე ნეთ. და ღეს ტნე-

ლებს შო რის ის ლამ მა ღრმად გაიდ გა ფეს ვე ბი. არც ერთ ხალხს არ უბ რძო-

ლია რუ სებ თან რე ლი გიუ რი ფა ნა ტიზ მის იმ ხე ლა ზე გავ ლე ნით, რო გორც ეს 

შა მი ლის მომ ხრეე ბის შემ თხვე ვა ში მოხ და. სწო რედ ამ ფაქტს უნ და უმად-

ლო დეს შა მი ლი თა ვის ძა ლაუფ ლე ბა სა და ათო ბით წლის გან მავ ლო ბა ში 

გაუ ტე ხელ წი ნააღ მდე გო ბის ძა ლას. მეო რეს მხრივ, არც ის ფაქ ტი უნ და 

დაგ ვა ვიწ ყდეს, რომ და ღეს ტნე ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი „ლე კე ბის“ ვიწ-

რო გა გე ბით ჩრდი ლო ტო მე ბი – ავა რე ბი და ან დიე ლე ბი, გან სა კუთ რე ბულ 

სი მა მა ცეს თან ერ თად გა საო ცა რი კე თილ შო ბი ლე ბი თა და სულ გრძე ლო ბით 

გა მოირ ჩეოდ ნენ. ეს თვი სე ბე ბი მთის სხვა ხალ ხებ ში, მა გა ლი თად, ჩერ ქე-

ზებ ში, არ ვლინ დე ბო და. და ღეს ტნე ლე ბის და დე ბი თი თვი სე ბე ბია: ერ თგუ-

ლე ბა, წეს -ჩვეუ ლე ბე ბის დაც ვა და გულ წრფე ლო ბა. ამ ბო ლო თვი სე ბით 

ისი ნი სრუ ლიად გან სხვავ დე ბიან ქურ დბა ცა ცა ჩეჩ ნე ბი სა გან – ჩრდი ლოე ლი 

მე ზობ ლე ბის გან. უბ რა ლო ცხოვ რე ბის წეს მა, ხელ საყ რელ მა კლი მა ტურ მა 

პი რო ბებ მა და ასე ვე სქეს თა შო რის ურ თიერ თო ბის მხრივ ძა ლიან მკაც რმა 

მო რალ მა და ღეს ტნე ლე ბი ძლიერ, ჯან საღ ადა მია ნე ბად აქ ცია, ისი ნი სუ-

ლიე რა დაც ბევ რად მაღ ლა დგა ნან კავ კა სიის და ნარ ჩენ ხალ ხებ ზე. 

სუ ლიე რი სიძ ლიე რის ნიშ ნე ბი სხვა დას ხვა მიდ რე კი ლე ბებ სა და საქ მია-

ნო ბა ში გა მოი ხა ტე ბა. და ღეს ტნე ლე ბი გარ და იმი სა, რომ ბე ჯი თი მი წათ-

მოქ მე დე ბი არიან, თან ხე ლო ბი თაც ირ ჩე ნენ თავს, რი თაც მთელ კავ კა სია-

ში გაით ქვეს სა ხე ლი. ძა ლიან ფა სობს და ღეს ტნუ ლი ხმლე ბი, ქსო ვი ლე ბი 
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და ფო ლა დის ნა კე თო ბე ბი. ზო გიერთ ტომ ში გან სა კუთ რე ბუ ლად იკ ვე თე-

ბა მუ სი კა ლუ რი ნი ჭი, ზო გან კი მეტ რიულ კომ პო ზი ციებ სა და სა სიმ ღე რო 

ტრა დი ციებ ში გა მოვ ლე ნი ლი პოე ტუ რი მის წრა ფე ბე ბი. ამას ემა ტე ბა ზე მოთ 

ნახ სე ნე ბი, ძლიე რად ფეს ვგად გმუ ლი რე ლი გიუ რი გრძნო ბე ბი, რაც შე და-

რე ბით ნაკ ლე ბი სიმ ძლავ რი საა მთის სხვა ხალ ხებ ში, ეს უკა ნას კნე ლე ბი ის-

ლამს, ქრის ტია ნო ბა სა და ჯერ კი დევ არ სე ბულ წარ მარ თულ გად მო ნაშ თებს 

შო რის მერ ყეო ბენ. უც ნო ბია ის ლა მის და ღეს ტან ში შეს ვლის ზუს ტი დრო, 

თუმ ცა, ერ თი რამ ცხა დია – წი ნას წარ მეტ ყვე ლის სწავ ლე ბას აქაუ რე ბი იმ 

დროი დან იც ნობ დნენ, რო ცა მე ზო ბელ ხალ ხებს ჯერ კი დევ წარ მოდ გე ნა 

არ ჰქონ დათ მი სი არ სე ბო ბის შე სა ხებ. ეს იმით აიხ სნე ბა, რომ და ღეს ტნის 

აღ მო სავ ლე თით, კას პიის ზღვის პი რას ყო ველ თვის დი დი მი მოს ვლა იყო. 

დამ პყრობ ლე ბი მუ დამ ში და ზღვის ამ სა ნა პი როს ირ ჩევ დნენ ხოლ მე და 

ლეკი
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რუ სე ბიც პირ ვე ლად სწო რედ აქე დან შე მოიჭ რნენ გა სულ საუ კუ ნე ში.

და ღეს ტან ში პირ ვე ლი დამ პყრობ ლე ბი არა ბე ბი იყ ვნენ. მათ და ტო ვეს 

პო ლი ტი კუ რი წყო ბა, რო მელ თა მემ კვიდ რეე ბიც „ხა ნე ბი“ არიან. ეს წყო ბა 

სრუ ლიად შეე სა ბა მე ბო და ის ლა მის არსს. რა თქმა უნ და, ყვე ლა და ღეს-

ტნელ მა ვერ შეი სის ხლხორ ცა ეს პო ლი ტი კუ რი სიახ ლე. მათ თან დღემ დე 

შე მორ ჩე ნი ლია იქაუ რი, ალ ბათ უძ ვე ლე სი სა ზო გა დოებ რი ვი წყო ბა. ზო-

გიერ თი კა ნო ნი, მა გა ლი თად „უა რის თქმის“ წე სი (რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

მო სარ ჩე ლეს მოთ ხოვ ნით, მო პა სუ ხემ უნ და და დოს ფი ცი) გვა გო ნებს ან-

გლო საქ სე ბი სა და სკან დი ნა ვიე ლე ბის ანა ლო გიურ წესს, რო მე ლიც ათას 

წელ ზე მე ტია აღარ გა მოუ ყე ნე ბიათ. იმ ტო მებ ში, რომ ლებ მაც არა ბე ბის 

პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცია მიი ღეს, ნა წი ლობ რივ „შა რია თი“- ყუ რა ნის კა-

ნო ნია გავ რცე ლე ბუ ლი, ნა წი ლობ რივ კი – „ა და თი“, დაუ წე რე ლი ყო ფი თი 

სა მარ თა ლი. რე ლი გია, ქორ წი ნე ბა და მემ კვიდ რეო ბა პირ ვე ლი კა ნო ნით 

იმარ თე ბა, პი რა დი სა კით ხე ბი, სა კუთ რე ბის სა კით ხე ბი და მსგავ სი – მეო-

რე თი.

და ღეს ტნე ლე ბის ჩრდი ლო გან შტოე ბაა ჩეჩ ნე ბი. ისი ნი სა კუ თარ თავს 

ნოხ ჩებს უწო დე ბენ, რაც ერ თი თა ვა დის სა ხე ლი დან მო დის. გად მო ცე მე-

ბის თა ნახ მად, ეს თა ვა დი მე ფის რის ხვას გაქ ცე ვია და კავ კა სიის ხეო ბებ ში 

და სახ ლე ბუ ლა. მის მა უმ ცროს მა ვაჟ მა „შა ვი მთე ბის“ ქვე ყა ნა თა ვის სა-

კუთ რე ბად აქ ცია. ამ გვა რად თა ვად ნეხ ჩაის უმ ცრო სი ვა ჟი დან იღე ბენ სა-

თა ვეს ჩეჩ ნე თის მცხოვ რებ ლე ბი, თა ნაც ყვე ლა მათ გა ნი თა ვა დის წო დე ბას 

იჩე მებს. ეს ტო მი, რო მე ლიც აქამ დე თა ვის მშვიდ და ჩაბ ნე ლე ბულ ტყეებ ში, 

სამ ყა როს გან და მი სი ზე გავ ლე ნის გან მოწ ყვე ტი ლი ცხოვ რობ და, რო მელ-

საც ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ციას თან არას დროს ჰქო ნია რა მე ნაი რი შე ხე ბა, 

თა ვის უმაღ ლეს ბედ ნიე რე ბას, ერ თა დერთ აკ მა ყო ფი ლე ბას პოუ ლობ და და 

ნა წი ლობ რივ ახ ლაც პოუ ლობს მოუ თო კავ სი მა მა ცე ში, რაც მათ დაპ ყრო-

ბამ დე კა ზა კე ბის სტა ნი ცებ ზე საკ მაოდ გა ბე დულ თავ დას ხმებ ში გა მოი ხა ტე-

ბო და. ჩეჩ ნე ბი ახ ლა ღა იწ ყე ბენ თა ვიანთ ახალ მდგო მა რეო ბას თან შეჩ ვე-

ვას. მარ თა ლია ხში რად აქვთ ხოლ მე კონ ფლიქ ტი მათ თვის გაუ გე ბარ ახალ 

კა ნო ნებ თან და ამი სათ ვის ციმ ბირ ში უკ რა ვენ ხოლ მე თავს, მაგ რამ ნელ- 

-ნე ლა უკ ვე აქაც იკი დებს ფეხს ქვეყ ნის უკე თე სი მო მავ ლის თვის სა ჭი რო 

შე ხე დუ ლე ბე ბი.

ალ ბინ კო ნის მი ხედ ვით, ჩე ჩე ნი თა ვი სი ოჯა ხის წევ რებ თან მი მარ თე ბა ში 
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სვანები

მკაც რია, უც ხოებ თან – ხარ ბი და ეჭ ვია ნი. მიუ ხე და ვად ამი სა, ბევ რი კარ გი 

თვი სე ბაც აქვს, რო მელ თა შო რის, პირ ველ რიგ ში, უსაზ ღვრო სტუ მარ თმოყ-

ვა რეო ბა უნ და და ვა სა ხე ლოთ. სტუმ რის პა ტივ სა ცე მად ყო ველ თვის იშ ლე ბა 

სუფ რა. უც ხოს სა კუთ რე ბას ძა ლიან დიდ ყუ რად ღე ბას აქ ცე ვენ. მას პინ ძე ლი 

ვალ დე ბუ ლია, სა მა გიე რო მიუზ ღოს იმას, ვინც მის სტუ მარს ზიანს, ან თუნ-
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დაც შეუ რაც ხყო ფას მია ყე ნებს. სტუმ რის მი სა ღე ბად არ სე ბობს გან სა კუთ რე-

ბუ ლი წე სე ბი, რო მელ თაც ზედ მი წევ ნით იცა ვენ. მა გა ლი თად, მას პინ ძე ლი 

სტუ მარს თავს არას დროს აბეზ რებს. და ნამ დვი ლე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას: 

ჩეჩ ნეთ ში იმი ტომ აქვთ სტუ მარ მას პინ ძლო ბის ამ დე ნი წე სი, რომ სტუ მა რი 

ამ მხა რე ში იშ ვია თია. აუ ლის ყვე ლა მო სახ ლე ჩქა რობს სტუმ რის მო ნა ხუ-

ლე ბას, რა თა მოის მი ნონ მი სი მო ნა ყო ლი, გაი გონ ის, რაც არც უნა ხავთ და 

არც სმე ნიათ, მოგ ვია ნე ბით გა გო ნილს სა კუ თა რი ფან ტა ზიით კოხ ტად გა-

დაა მუ შა ვე ბენ და, ალ ბათ, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ისაუბ რე ბენ ვიწ რო ოჯა-

ხურ წრე ში მას ზე, რო გორც სას წაულ ზე.

აზიე ლე ბის მსგავ სად, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ის ლა მის აღ მსა რებ ლო ბის 

ხალ ხის მსგავ სად, ჩეჩ ნებ თა ნაც მა მა ოჯა ხის თა ვია. მაგ რამ ამ ხალ ხის მეო-

მარ მა სულ მა პატ რიარ ქა ლურ ავ ტოკ რა ტია ში უც ნაუ რი გან სა კუთ რე ბუ ლო-

ბა შე მოი ტა ნა: მა მის ძა ლაუფ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად იზ ღუ დე ბა ვა ჟე ბის ძა-

ლაუფ ლე ბას თან შე და რე ბით. ოღონდ ეს შეზ ღუდ ვა იწ ყე ბა მა შინ, რო ცაც ვა-

ჟიშ ვი ლი 15 წლი სა გახ დე ბა და ია რა ღის ტა რე ბი სა და თავ დაც ვის უფ ლე ბა 

მიე ცე მა. ნე ბის მიე რი ქო ნე ბა საერ თოა მა მა სა და მის სრულ წლო ვან ვა ჟებს 

შო რის. ვა ჟებს ნე ბის მიერ დროს შეუძ ლიათ აი ძუ ლონ მა მა, გა ყოს ქო ნე ბა 

და ყვე ლას თა ნაბ რად გაუ ნა წი ლოს. მარ თა ლია, მა მი სად მი პა ტი ვის ცე მის 

გა მო შვი ლე ბი, რო გორც წე სი, თავს იკა ვე ბენ ხოლ მე ასე თი მო ხოვ ნე ბის 

წა მო ყე ნე ბის გან, მაგ რამ ხში რად ასეც ხდე ბა.

ჩეჩ ნე ბი სუ ნი ტე ბი არიან, მაგ რამ მა თი რწმე ნა უძ ვე ლე სია. რა სარ-

წმუ ნოე ბი სა იყ ვნენ მა ნამ დე, უც ნო ბია. სა ვა რაუ დოდ, წარ მარ თო ბი სა და 

ქრის ტია ნო ბის ნა ზა ვი უნ და ყო ფი ლი ყო, რო გორც ეს კავ კა სიურ ხალ ხე ბის 

უმე ტე სო ბა შია. დღე საც დგას მა ჩო ხის მთა ზე შე ნო ბა, რომ ლის წი ნა მხა რე 

აღ მო სავ ლე თის კენ იყუ რე ბა და რო მელ საც ჩეჩ ნე ბი დი დი მო წი წე ბით ეპ-

ყრო ბიან. ამ ად გი ლას (სა დაც კის ტინ კა თერგს უერ თდე ბა) ყო ვე ლი წლის 5 

ივ ლისს აქაუ რე ბი თავს იყ რიან. პა ტა რა მდი ნა რე სუნ ჯას თან დგას ძვე ლე ბუ-

რი ეკ ლე სია, რო მე ლიც გად მო ცე მის თა ნახ მად ქარ თველ მა მე ფემ, თა მარ-

მა დაიპ ყრო. წე ლი წად ში ორ ჯერ (აღ დგო მა სა და სა მე ბის დღე სას წაულ ზე) 

აქ იკ რი ბე ბიან ჩეჩ ნე ბი, რა თა ზვა რა კი შეს წი რონ. იკ ვლე ბა ცხვრე ბი და ხა-

რე ბი. საკ ლა ვის სისხლს ეკ ლე სიის კედ ლებ ზე აპ კუ რე ბენ, თა ვებს კი კედ-

ლებ ზე აჭე დე ბენ. ამ წესს არა ფე რი აქვს ქრის ტია ნუ ლი, მას ში უფ რო მე ტად 

ებ რაულ -წარ მარ თუ ლი სის ხლია ნი შე წირ ვის ნიშ ნე ბი ჩანს (ევ ქა რის ტუ ლი 
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ჩეჩენი
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უსის ხლო შე წირ ვის გან გან სხვა ვე ბით). ვი ნაი დან და რად გა ნაც ზო გიერთ 

სწავ ლულს ძა ლიან უყ ვარს და კარ გუ ლი ებ რაუ ლი ტო მე ბის კვა ლის ძებ ნა 

კავ კა სია ში, მათ მა მტკი ცე ბუ ლე ბებ მა ამით და მა ტე ბი თი სა ფუძ ვე ლი შეი ძი ნა. 

მაგ რამ საქ მე უნ და გვქონ დეს დღემ დე შე მორ ჩე ნილ რო მე ლი ღაც წარ მარ-

თულ კულ ტთან.

ამ გვა რად, ჩეჩ ნე ბის ქრის ტია ნულ -წარ მარ თუ ლი სა კულ ტო ფორ მე ბი 

ყვე ლა ზე მკა ფიოდ გა მოვ ლე ნილ ის ლამს ერ წყმის. აქაუ რე ბის გად მო ცე მით 

ქვე ყა ნა ში წი ნას წარ მეტ ყვე ლის სწავ ლე ბა თერ მო ლას შე მოუ ტა ნია. მქა და-

გე ბე ლი საოც რად მგზნე ბა რე ორა ტო რი ყო ფი ლა, რო მე ლიც თა ვის ეპის ტო-

ლეებ ში ხა ტოვ ნად გა მო ხა ტავ და სა კუ თარ აზრს და მა ლე ბევ რი მიმ დე ვა რი 

გაუ ჩე ნია. მიუ ხე და ვად ამი სა, ჩეჩ ნე ბი თა ვიან თი ძვე ლი რწმე ნის შეც ვლას 

მაინც არ აპი რებ დნენ. ამი ტომ ტერ მაოლ მა ტაქ ტი კა შეც ვა ლა და ძა ლა-

დო ბას მი მარ თა. ყო ველ დღე უამ რა ვი ხალ ხი იხო ცე ბო და. ამ ყვე ლა ფერ მა 

იმ დე ნად სა ში ნე ლი ხა სია თი მიი ღო, რომ ერთ დღეს ქა ლებ მა მოჭ რი ლი 

თა ვე ბით სავ სე ქვა ბე ბი მიუ ტა ნეს მქა და გე ბელს იმის სათ ქმე ლად, რომ აღა-

რა ვინ დარ ჩათ, ვის თვი საც საჭ მელს მოამ ზა დებ დნენ. თერ მო ლას სი სას-

ტი კე ყვე ლას კარ გად ახ სოვ და მა ში ნაც, რო ცა ცოც ხლად დარ ჩე ნი ლებ მა 

ერ თხმად მიი ღეს ის ლა მი. მი სი სა ხე ლი ძა ლა დო ბას თან ასო ცირ დე ბა. სი ბე-

რე ში ბავ შვე ბის და სა ცი ნი გახ და, ამის გა მო წა ვი და და სი ცოც ხლე მო ბეზ რე-

ბულ მა თა ვი ცოც ხლად დაი მარ ხა. იქ მყო ფებს ასე დაემ შვი დო ბა: „გემ შვი-

დო ბე ბით, მორ წმუ ნეე ბო – ახ ლა თქვენ თვის უკ ვე ზედ მე ტი ვარ. მაგ რამ მე 

დავ ბრუნ დე ბი, რო გორც კი ამას მოით ხოვთ.“ ხალ ხი დღე საც მის საფ ლავ ზე 

მიუ თი თებს, ფა ნა ტი კო სებს კი მი სი ოდეს მე დაბ რუ ნე ბის იმე დი აქვთ.

ჩეჩ ნე ბი დღე საც ისე თე ბი არიან, რო გო რე ბიც საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა-

ში იყ ვნენ. მხო ლოდ აღ ჭურ ვი ლო ბა შეიც ვა ლეს – მშვილ დ-ი სა რი თო ფე ბით 

ჩაა ნაც ვლეს. ყვე ლა მათ გა ნი თით ქმის ერ თნაი რად ლა მა ზი აღ ნა გო ბი საა, 

ატა რე ბენ სქელ წვერს. მა თი სა მო სი და ნარ ჩე ნი კავ კა სიე ლე ბი სას ჰგავს: 

თეთ რი ან რუ ხი ჩე კა ნა (ზე და ტა ნი) გან სხვა ვე ბუ ლი ფე რის „ბეშ მე ტით“ ან 

„არ ხა ლუ კით“, ფარ თო „შალ ვა რი“ (შარ ვა ლი), ფეხ საც მე ლი ან ჩექ მა და 

„ფა ფა ხი“ (ცხვრის ბეწ ვის მა ღა ლი ქუ დი). შავ მთებ ში ჯერ კი დევ შე ნარ-

ჩუ ნე ბუ ლია ჯაჭ ვის პე რან გი და წვე ტია ნი ჩაფ ხუ ტი. ხე ლის პა ტა რა ფა რე ბი, 

სამ კლაუ რე ბი, ხან ჯლე ბი და ხმლე ბი. ამ ტი პის მეო მა რი შუა საუ კუ ნეე ბის 

ჯვა რო სა ნი ვით გა მოი ყუ რე ბა. ამ ნაირ კოს ტიუ მებს სულ უფ რო იშ ვია თად 
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ხმა რო ბენ, მა ლე ალ ბათ სულ გაქ რე ბა, თუმ ცა სა მე ფო გვარ დიის ის ტო-

რიულ მემ კვიდ რეო ბად მაინც შე მორ ჩე ბა. დღეს მა ღალ მთა ში მცხოვ რე ბი 

და ღეს ტნე ლე ბის უძ ვე ლე სი კოს ტიუ მი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე უფ რო ორი გი ნა-

ლუ რია იმ უნი ფორ მა თა შო რის, რაც ევ რო პულ ჯა რებ შია. სა მო სი, რა თქმა 

უნ და, ზედ მე ტად ხე ლოვ ნუ რია და სა კარ ნა ვა ლო კოს ტუ მის შთა ბეჭ დი ლე ბას 

ქმნის. 

ჩე ჩე ნის ცხოვ რე ბის წეს თან და კავ ში რე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ: ჭა მა ში 

ზო მიე რია, გა ჭირ ვე ბას კარ გად იტანს. პუ რი არ აქვს, მის მა გივ რად ღა-

დარ ში გა მომ ცხვარ ხმია დებს მიირ თმევს. ამას ემა ტე ბა ცხვრის ხორ ცის 

წვნია ნი, შემ წვა რი ხორ ცის პა ტა რა ნაჭ რე ბი, თურ ქუ ლი სი მინ დის ფა ფა და 

რძის გან დამ ზა დე ბუ ლი საჭ მე ლე ბი. ბარ ში მცხოვ რე ბი ჩეჩ ნე ბის სახ ლე ბი 

ხი საა, ძა ლიან სუფ თა და ნა თე ლი. თით ქმის ყვე ლა სახლს აქვს ცალ კე სას-

ტუმ რო ბი ნა, ისე თი, რო გორ საც კავ კა სიელ ებ რაე ლებ თან ვხვდე ბით. მთის 

ჩეჩ ნე ბის სახ ლე ბი ქვი საა, მაგ რამ ბა რის ჩეჩ ნე ბის სახ ლე ბი ვით სუფ თა ვით 

ვერ დაიკ ვეხ ნის, რი სი მი ზე ზიც, ალ ბათ, მათ თან გა ბა ტო ნე ბუ ლი სი ღა ტა კეა. 

ეს ხალ ხი ერ თმა ნე თის გან ჩაც მუ ლო ბით და ტემ პე რა მენ ტი თაც გან სხვავ დე-

ბა. მთიე ლი ჩე ჩე ნი მა მა ცი, ტემ პე რა მენ ტია ნი მეო მა რი და საუც ხოო მხე-

და რია, ბა რის ჩე ჩე ნი მას თან შე და რე ბით მშვი დია და ჯი რი თიც დი დად არ 

ეხერ ხე ბა. სხვა თა შო რის, აქ ცხე ნე ბის დი დი ნაკ ლე ბო ბაა.

ბა რის ჩეჩ ნე ბი მი წათ მოქ მე დე ბით არიან და კა ვე ბუ ლე ბი, თუმ ცა, მაინ ცა-

და მაინც დი დი წარ მა ტე ბის თვის დღემ დე არ მიუღ წე ვიათ, მხო ლოდ აქაუ რი 

მი წის გან სა კუთ რე ბულ ნა ყო ფიე რე ბას უნ და უმად ლოდ ნენ, თა ვიან თი მთის 

ძმე ბის მორ ჩე ნი ლი მო სავ ლით მო მა რა გე ბა რომ შეუძ ლიათ. ეს უკა ნას კნე-

ლე ბი მი წას ნაკ ლე ბად ამუ შა ვე ბენ. საერ თოდ მე სა ქონ ლეო ბა ჩეჩ ნე ბის ყვე-

ლა ზე საყ ვა რე ლი საქ მია ნო ბაა. მა თი მთა ვა რი შე მო სავ ლის წყა როა ცხვრის 

ბეწ ვი და მის გან დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცია, მა გა ლი თად ქსო ვი ლე ბი, ხა-

ლი ჩე ბი და კა პიუ შო ნია ნი მო სას ხა მე ბი. ტყა ვის გან საუც ხოო ტარ სი კონს ამ-

ზა დე ბენ. ამ ყვე ლა ფერს მხო ლოდ ქა ლე ბი აკე თე ბენ, სა შინ ლად ზარ მა ცი 

კა ცე ბი კი ნა დი რო ბით ერ თო ბიან.

ჩეჩ ნებს სხვა კავ კა სიე ლი ტო მე ბის მსგავ სად ლი ტე რა ტუ რა არ გააჩ-

ნიათ, სა მა გიე როდ აქვთ მეტ -ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ხალ ხუ რი პოე ზია, 

რო მე ლიც ძი რი თა დად ადა მია ნის ცხოვ რე ბის გარ კვეულ ეტა პებს ეხე ბა. 

ჩეჩ ნე თის დაპ ყრო ბის შემ დეგ ად გი ლობ რი ვე ბი ლა მის უწ ყვეტ კავ შირ ში 
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არიან ევ რო პე ლებ თან და, მარ თა ლია მოკ რძა ლე ბუ ლად, მაგ რამ მაინც ეც-

ნო ბიან მა თი ცხოვ რე ბის პი რო ბებს. ვფიქ რობ, ად რე თუ გვიან, აქაც დად-

გე ბა უკე თე სი დრო. ყვე ლა ევ რო პე ლი მოგ ზაუ რი თან ხმდე ბა იმა ზე, რომ 

ჩეჩ ნე ბი ინ ტე ლი გენ ტი და სწავ ლის უნა რის მქო ნე ხალ ხია. სამ წუ ხა როდ, 

ამ თვი სე ბებს ვე რა ფე რი ასაზ რდოებს. აქ არ არის სკო ლე ბი, მო ლას გარ-

და არა ვინ იცის წე რა- კით ხვა. დამ წერ ლო ბა ჩეჩ ნე ბის თვის ხე ლოვ ნე ბაა, 

რომ ლის შე სა ხე ბაც მხო ლოდ სმე ნიათ. სხვა თა შო რის ამ ხალ ხის სუ ლიე რი 

ცხოვ რე ბა ცრურ წმე ნე ბი თაა სავ სე. გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს ავ-

გა რო ზე ბი, რომ ლე ბიც პატ რონს ალ ქა ჯე ბი სა და ჯა დოქ რე ბი სა გან იცა ვენ. 

„გო ლოს “-ში აღ წე რი ლი ის ტო რია იქ არ სე ბულ მდგო მა რეო ბას მთე ლი სი-

ზუს ტით მოგ ვით ხრობს.

„ნა ტურ ბო ვი არის მაჰ მა დია ნი მთიე ლიე ბით და სახ ლე ბუ ლი აუ ლი კავ კა-

სია ში. აუ ლის უხუ ცესს, ბახ ტი გი რეის, ჯერ კი დევ ახალ გაზ რდა, ლა მაზ მა მა-

კაცს ძა ლიან ეჭ ვია ნი ცო ლი ჰყო ლია. ქალ მა თა ვი სი გა ჭირ ვე ბა მე გო ბარს 

გაუ ზია რა. მან კი ურ ჩია, სო ფელ ში მცხო ვებ ერ თი ჭკვიან ქალ თან მი დი, ის 

გას წავ ლის, რო გორ გა ნუახ ლო მეუღ ლეს შენ და მი ლტოლ ვაო. ის ჭკვია ნი 

ქა ლი მარ თლაც ცნო ბი ლი იყო, რო გორც მო ხერ ხე ბუ ლი ჯა დოქ რი. მას ბახ-

ტი გი რეის ცო ლის თვის სპე ცია ლუ რი ჯა დოს ნუ რი სას მე ლის დამ ზა დე ბა ზეც 

უა რი არ უთ ქვამს. თუმ ცა, ქა ლებ მა ენას კბი ლი ვერ დაა ჭი რეს და ეს ამ ბა ვი 

გახ მაურ და. ფიც ხმა და უხეშ მა ბახ ტი გე რეიმ ეს ამ ბა ვი გაი გო თუ არა, მა შინ-

ვე ჯა დოქ რის გა სა მარ თლე ბა გა დაწ ყვი ტა და სოფ ლის თავ კა ცე ბის წი ნა შე 

დაი ბა რა. ჯა დო ქარ მა აღია რა, რას საქ მია ნობ და და თავ ხე დუ რად გა ნაც ხა-

და, შე მიძ ლია ადა მია ნე ბი კა ტე ბად და ძაღ ლე ბად ვაქ ციო, საგ ნე ბი გა ვაქ-

რო და ღა მით სა ბირ ს-აშ ხა ზის მთა ზე გა და ვაფ რი ნოო. 

ამა ვე დროს სო ფელ ში მცხოვ რე ბი სხვა ჯა დოქ რე ბის სა ხე ლე ბიც დაა-

სა ხე ლა: ორი კა ცი და შვი დი ქა ლი. და ნა ჩე ნი ჯა დოქ რე ბიც სას წრა ფოდ 

წა რუდ გი ნეს სა სა მარ თლოს. მათ გან ერ თმა ნა წილ მა აღია რა და ნა შაუ ლი. 

მათ, ვინც აღია რა, ალ ბათ ეგო ნათ, სა სა მარ თლოს წევ რებს შეე შინ დე ბათ 

და თავს დაგ ვაა ნე ბე ბე ნო, მაგ რამ სას ტი კად შეც დნენ.

სოფ ლის თავ კაც მა ბრძა ნა, ცეც ხლი თა და წკეპ ლე ბით აე ლა პა რა კე ბი-

ნათ ისი ნი, ვინც ჯა დოქ რო ბას უარ ყოფ და. მი წა ში ჩაარ ჭეს ბო ძი და მას ზე 

მძი მე ჟაჭ ვე ბით მია ბეს გა შიშ ვლე ბუ ლი გან სას ჯე ლე ბი. ჯაჭ ვე ბი იმ სიგ რძი-

სა იყო, რომ ჯა დოქ რო ბა ში ბრალ დე ბუ ლებს იქ ვე შო რიახ ლოს დან თე ბულ 
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კო ცონ თან მის ვლა შეს ძლე ბო დათ. კო ცო ნი რო გორც კი აინ თო, წკეპ ლა-

მო მარ ჯვე ბუ ლი კა ცე ბი დაე რივ ნენ ჯაჭ ვით დაბ მუ ლებს და ცე მა- ტყე პით ცეც-

ხლის კენ გაი რე კეს. ეს სა ში ნე ლი ოპე რა ცია დიდ ხანს არ გაგ რძე ლე ბუ ლა, 

რად გან ყვე ლამ მა შინ ვე აღია რა და ნა შაუ ლი, მაგ რამ თავს მაინც ვერ უშ-

ვე ლეს. რო გორც კი დად გინ და, ნამ დვი ლად ჯა დოქ რე ბი, ანუ ეშ მა კით შეპ-

ყრო ბილ ნი ყო ფი ლა ნო, ახ ლა უკ ვე ეშ მა კის გან დევ ნის რი ტუა ლის ჩა ტა რე ბა 

გახ და სა ჭი რო. სა ბო ლოოდ ყვე ლა ჯა დო ქა რი მია ბეს ბოძ ზე და ახა ლი ძა-

ლით შეუდ გნენ მათ ცე მა სა და წა მე ბას. ეს სა ში ნე ლე ბა ერ თი რუ სი ოფიც-

რის გა მო ჩე ნით დას რულ და, რომ ლე ლიც სრუ ლიად შემ თხვე ვით შეეს წრო 

ამ სა ზა რელ ამ ბავს და კი დე ვაც გვიამ ბო ამის შე სა ხებ.“ („მსოფ ლიოს ყვე-

ლა კუთ ხი დან“, 1875).

ჩეჩ ნე ბის სო ცია ლურ ყო ფა ში სა სია მოვ ნო ბევ რიც არა ფე რია. შვი ლე ბის 

და ქორ წი ნე ბის ამ ბავს მშობ ლე ბი წყვე ტენ. გო გო ნა მოგ ვია ნე ბით იგებს, რომ 

მი სი ბე დი უკ ვე გა დაწ ყვე ტი ლია. მთე ლი ამ ვაჭ რო ბის დე დააზ რი ფას შია. 

საქ მროს თა ვი სი სა ცო ლის მი ტო ვე ბა შეუძ ლია, მაგ რამ სა ცო ლეს საქ მრო სი 

– არა. თუმ ცა, მო ღა ლა ტე საქ მრო თუ გა დაი ფიქ რებს და ქა ლის ხელს ისევ 

ით ხოვს, სა სი მამ რო თან ხას კი დევ ერ თხელ აი ღებს და პრობ ლე მაც ამით 

მოგ ვარ დე ბა. ჩე ჩე ნი ვა ჟებს თა ვიან თი დე ბის გათ ხო ვე ბის უფ ლე ბა აქვთ. 

ხში რად ასე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს სუფ რა ზე იღე ბენ. საკ მა რი სია ძმამ უცო-

ლო კა ცის თან დას წრე ბით სა კუ თა რი დის სად ღეგ რძე ლო და ლიოს, ამით 

მათ შო რის სა მუ და მო გა რი გე ბა დაი დე ბა.

ქორ წი ლამ დე ოთ ხი დღით ად რე სა პა ტარ ძლო ერთ ქალ სა და ათამ-

დე მხე დარ მა მა კაცს სა სი ძოს ნა თე სა ვის ოჯახ ში მიჰ ყავთ. სახ ლში ად ვი-

ლად ვერ შე დიან, იწ ყე ბა ხმაუ რი, ყი ჟი ნა, სრო ლა. მე რე სა პა ტარ ძლოს 

თან მხლე ბი კა ცე ბი ამ მო ყი ჟი ნეებს გაყ რიან და კა რის ზღურ ბლზე მას პინ ძე-

ლი ნა თე სა ვი გა მო დის. სტუმ რებს მხო ლოდ მას შემ დეგ შეი პა ტი ჟებს, რაც 

გო გო ნას ხე ლი დან რაი მე სა ჩუ ქარს მიი ღებს. შიგ ნით კი დევ უფ რო უც ნაუ რი 

ამ ბე ბი ხდე ბა. თით ქმის მთე ლი სა ნა თე საოს ქა ლე ბი სა პა ტარ ძლოს დი დი 

ხმაუ რით ხვდე ბიან, ეს ვრიან ნემ სებ სა და მაკ რატ ლებს, მის თან მხლებ პი-

რებს კი ტან საც მელს ლა მის ტან ზე ახე ვენ. ამას მოს დევს სტუმ რე ბის გა-

მას პინ ძლე ბა და ამის მე რე სა ცო ლეს ისევ მშობ ლე ბის სახ ლში აბ რუ ნე ბენ. 

ცო ტა ხან ში ეს ხმაუ რია ნი სცე ნა სა სი ძოს მეო რე ნა თე სა ვის ოჯახ ში მეორ დე-

ბა. აქ სა პა ტარ ძლო უკ ვე ქორ წი ლის დღემ დე, ანუ სამ ჯერ ოც დაოთ ხი საა-
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თი უნ და დარ ჩეს. თუმ ცა, ახალ და ქორ წი ნე ბუ ლებს და ქორ წი ნე ბის შემ დეგ 

6 დღის გან მავ ლო ბა ში არ აქვთ ერ თმა ნეთ თან ურ თიერ თო ბის უფ ლე ბა. ამ 

დროს ისი ნი ერ თად თუ გა მოი ჭი რეს, დიდ სირ ცხვი ლად ით ვლე ბა. ეს გა-

მო საც დე ლი პე რიო დიც რომ გაივ ლის, პა ტარ ძა ლი აი ღებს ბლო მად თხელ 

ბლი ნებს, თუნგს და ქა ლე ბის თან ხლე ბით მდი ნა რის კენ გაე მარ თე ბა. ბლი-

ნებს ნემ სით დახ ვრეტს, მდი ნა რე ში გა დაყ რის, თუნგს წყლით აავ სებს და 

თა ვი სი ამა ლით ისევ უკან ბრუნ დე ბა. ამით სა ქორ წი ლო ზეი მი სრულ დე ბა.

ცო ლე ბის ყო ფა ჩეჩ ნეთ ში, ისე ვე, რო გორც თით ქმის მთელ კავ კა სია ში, 

საკ მაოდ მძი მეა. მათ თვის უც ნო ბია თა ვი სუფ ლე ბის გან ცდა ან პა ტი ვის ცე მით 

მოპ ყრო ბა. ჩე ჩენ ქა ლებს მხო ლოდ ერ თი რა მის უფ ლე ბა აქვთ: გა შორ დნენ 

ქმრს, რო მე ლიც არ უყ ვართ, თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში ქა ლი მთელ ქო ნე ბას 

კარ გავს და სულ მცი რე კომ პენ სა ციის მოთ ხოვ ნაც კი არ შეუძ ლია. ქა ლი 

ქო ნე ბას იმ შემ თხვე ვა ში ინარ ჩუ ნებს, თუ კი გან ქორ წი ნე ბის სურ ვი ლი მა მა-

კა ცის გან მო დის. პა ტა რა ბი ჭე ბი ვე ლუ რე ბი ვით იზ რდე ბიან, უჯე რე ბენ მხო-

ლოდ მა მას და მა საც მხო ლოდ იქამ დე, სა ნამ ია რა ღის ტა რე ბას შეძ ლე ბენ, 

შემ დეგ კი თა ვად იწ ყე ბენ მბრძა ნებ ლო ბას. გო გო ნე ბის ბედს მა მა წყვეტს, 

ის სა კუ თა რი ნე ბა- სურ ვი ლის მი ხედ ვით თხო ვებს ქა ლიშ ვილს რო მე ლი მე 

მა მა კაცს ან რამ დე ნი მე დან ერ თ-ერთს შეარ ჩევს.

ჩეჩ ნეთ ში მიც ვა ლე ბუ ლის და ტი რე ბაც ძა ლიან უც ნაუ რად იციან. ჩე ჩე-

ნი კა ცე ბის თვის მიუ ღე ბე ლია ტკი ვი ლის ან მწუ ხა რე ბის გა მო ხატ ვა, ამი ტომ 

მხო ლოდ ქა ლე ბი ტი რიან. თა ნაც ამას სხვა ხალ ხე ბი ვით ემო ციუ რად და 

სა ზეი მოდ კი არ სჩა დიან, არა მედ ვე ლუ რე ბი ვით არაა და მია ნუ რად ყმუიან 

და თმა გა წე წი ლე ბი ტან ზე ტან საც მელს იხე ვენ. მთა ვა რი მოქ მე დი პი რია 

ქვრი ვი, რო მე ლიც და ნა კარ გით გა მოწ ვეულ ტკი ვილს ისე გა მო ხა ტავს, რომ 

მი სი ცოდ ვით ქვაც კი დნე ბა. ის თა ვის ქმარს იდეა ლურ მეუღ ლედ და მა მად 

წარ მოა ჩენს, დას ტი რის, მე და ჩე მი შვი ლე ბი მარ ტო რო გორ დაგ ვტო ვეო. 

ცხა დია, ეს ყვე ლა ფე რი დად გმუ ლი სპექ ტაკ ლია, თუმ ცა, ზოგ ჯერ შეიძ ლე ბა 

ჩე ჩენ ქალს არც კი ეს მის, რაო დენ სა პა ტივ ცე მუ ლო რო ლი აკის რია მას, 

რო გორც გარ დაც ვლი ლის მეუღ ლე სა და ქვრივს. ბო ლოს უკ ვე და ნარ ჩე ნი 

ქა ლე ბი აღ წე რენ გარ დაც ვლი ლის საუ კე თე სო თვი სე ბებ სა და სი კე თეებს, 

ამით ცე რე მო ნია ლი სრულ დე ბა. მიც ვლე ბულს ორ ბორ ბლია ნი ურ მით სად-

მე მშვიდ ად გი ლას გა დაი ტა ნენ და რო მე ლი მე ხის ქვეშ და მარ ხა ვენ. ერ-

თობ ლი ვი სა საფ ლაოე ბი არც ჩეჩ ნებს არ აქვთ და არც მთის და ნარ ჩენ 
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ხალ ხებს. და საფ ლა ვე ბი სას მო ლაც ერ თვე ბა საქ მე ში და მიც ვა ლე ბულს 

სა ხით და სავ ლე თის კენ აბ რუ ნებს. ამის შემ დეგ, მა ნამ, სა ნამ სხვე ბი მი წას 

აყ რიან, მო ლა გარ დაც ვლი ლის სუ ლის თვის ლო ცუ ლობს, მე რე საფ ლავს 

წყალს დაას ხამს და მი დის.

ახ ლა გა ვიც ნოთ კავ კა სიუ რი ტო მის კი დევ ერ თი საინ ტე რე სო ხალ ხი, 

ხევ სუ რე ბი, რომ ლე ბიც და ღეს ტნე ლე ბის მე ზობ ლე ბი არიან და სავ ლე თის 

მხრი დან. ისი ნი თუ შებ თან და ფშა ვებ თან ერ თად ქის ტე ბის გან სა კუთ რე ბულ 

ჯგუფს ქმნიან. მა შინ, რო დე საც ზო გა დად კავ კა სიურ ტო მებ ზე სხვა დას ხვა 

მოგ ზაუ რის მიერ წარ მოე ბუ ლი ურ თიერ თგა მომ რიც ხა ვი ჩა ნა წე რე ბის გარ-

და ბევ რი არა ფე რი ვი ცით, ხევ სუ რებ მა გ. რა დეს სა ხით გან სწავ ლუ ლი და 

ყუ რად ღე ბია ნი მე მა ტია ნე შეი ძი ნეს. ხევ სუ რებს მა თი გა რეგ ნო ბის მი ხედ ვით 

ერთ რო მე ლი მე ტიპს ვერ მი ვა კუთ ვნებთ. ერ თმა ნეთს ერ წყმის სა მე ზობ ლო 

ელე მენ ტე ბი თა ნაც ისე, რომ გან სხვა ვე ბა მათ შო რის საკ მაოდ დი დია. თუმ-

ცა, ყვე ლას აერ თია ნებს ვე ლუ რი ხა სია თი, მორ ცხვი გა მო ხედ ვა და თავ და-

ჯე რე ბუ ლო ბა. რა დე ამ ტკი ცებს, ხევ სურს ათა სო ბით მე ზობ ლი დან მა ში ნაც 

კი გა მოარ ჩევ, რო ცა არც თა ვი სი ორი გი ნა ლუ რი ტან საც მე ლი აც ვია და არც 

ია რა ღი აქვს ას ხმუ ლიო. უნ და ით ქვას, რომ რა დე მთე ლი ტო მის თვის დიაგ-

ნო ზის დას მას მაინც ვერ ბე დავს, მხო ლოდ სხვა დას ხვა სოფ ლე ბის კონ კრე-

ტულ ტი პა ჟებ ზე საუბ რობს.

მა შინ, რო დე საც ფშა ვე ლი თა ვი სი გა რეგ ნო ბით ყვე ლა ზე მე ტად ქარ-

თველს ჰგავს (ის ხომ ქარ თვე ლის უშუა ლო მე ზო ბე ლია), თუშს ძლიე რი აღ-

ნა გო ბა, წაბ ლის ფე რი თმა და მუ ქი სა ხის კა ნი აქვს მოკ ლე შა ვი ულ ვა შით, 

ხევ სუ რი ასე მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ნიშ ნით მაინ ცა და მაინც არ ხა სიათ-

დე ბა. რა დეს თქმით, სამ ხრეთ კავ კა სიე ლი ხევ სუ რე ბი და ბა ლი ტა ნი სა ნი 

არიან, არ გუ ნის სა თა ვეებ თან კი სა შუა ლო სი მაღ ლის კა ცებს შო რის ნამ-

დვი ლი გო ლია თე ბიც აღ მოა ჩი ნა უზარ მა ზა რი ხე ლი სა და ფე ხის მტევ ნე ბით. 

ამ ტომს დი დი ფი ზი კუ რი ძა ლა ახა სია თებს, რაც მუდ მი ვი ვარ ჯი შის შე დე-

გიაო. კა ცე ბი (ხში რად სრულ ყო ფი ლად შეა რა ღე ბუ ლე ბიც) ცენ ტნერ ზე მე ტი 

წო ნის ქვებს მიათ რე ვენ ზურ გით ვლა დი კავ კა ზი დან თა ვიანთ სოფ ლე ბამ დე 

ცი ცა ბო და გაუ ვა ლი ბი ლი კე ბით. არა ნაკ ლებ მო ხერ ხე ბუ ლო ბა სა და ვარ-

ჯიშს მოით ხოვს ჯიხ ვზე ნა დი რო ბა. მი წის და მუ შა ვე ბი სა და თიბ ვის გარ და 

სხვა ყვე ლა ფერს ქა ლე ბი აკე თე ბენ. ზამ თარ ში, დიდ თოვ ლში, ზაფ ხულ ში 

დამ ზა დე ბუ ლი შე შის კო ნე ბი ხში რად 3-4 ვერ სტის მან ძილ ზე უნ და ათ რიონ 
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სახ ლამ დე და ეს გზა ძა ლიან ცი ცა ბო, თით ქმის გაუ ვალ მთია ნი ბი ლი კებ-

ზე გა დის. ხევ სუ რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი აღ ნა გო ბა იქი დან გა მომ დი ნა რეობს, 

რომ ეს ტო მი სა ქარ თვე ლო დან წა მო სუ ლი ლტოლ ვი ლე ბის შთა მო მავ ლე-

ბის გან უნ და შედ გე ბო დეს, ამის დას ტუ რია მა თი ენა და ტრა დი ციე ბი. ეს 

არის ძი რი თა დად ქარ თუ ლი წარ მო მავ ლო ბის შე რეუ ლი ხალ ხი, რო მე ლიც 

საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში მე ზო ბე ლი და სახ ლე ბე ბი დან მა ღალ მთია ნი რე-

გიო ნის სა მა ლა ვებ ში ჩა მო ყა ლიბ და. მათ შე მოი ნა ხეს მრა ვალ რიც ხო ვა ნი 

წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი, გარ და ამი სა ბევ რი გან სხვა ვე ბუ ლი თვი სე ბაც შეი ძი ნეს 

ვე ლურ პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბით ისე, რომ გა რე სამ ყა როს თან კავ ში რი არ 

ჰქო ნიათ.

ხევ სუ რე ბის ბავ შვი მშობ ლე ბის სახ ლში არ იბა დე ბა, ამის თვის სოფ ლის 

გა ნა პი რას სპე ცია ლუ რად აშე ნე ბუ ლი ქო ხი არ სე ბობს, სა დაც ქა ლი მარ-

ტოდ მარ ტო მშო ბია რობს. დე და და ახალ შო ბი ლი ერ თი თვე რჩე ბიან ამ 

ქოხ ში. მშო ბია რეს თან და ბინ დე ბი სას მის და ნარ ჩენ შვი ლებს რძე, ყვე ლი 

და ქე რის პუ რი მიაქვთ. ამ პე რიოდ ში ნახ მა რი ჭურ ჭე ლი წა ბილ წუ ლად ით-

ვლე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბა აღარ შეიძ ლე ბა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეს 

მკაც რი წე სი ცო ტა თი შეიც ვა ლა. ქალს უფ ლე ბა აქვს, უკ ვე 3-6 დღე ში გა და-

ვი დეს სო ფელ თან კი დევ უფ რო ახ ლოს მდგარ სახ ლში, რო მელ საც „სამ-

რევ ლოს“ ეძა ხიან. აქ რჩე ბა ექ ვსი დან შვიდ კვი რამ დე. შინ დაბ რუ ნე ბამ დე 

ქა ლი სრუ ლიად უნ და გა ნი ბა ნოს.

ხევ სუ რებს ცო ტა შვი ლე ბი ჰყავთ, მაგ რამ მშობ ლე ბის სიყ ვა რუ ლი შვი-

ლე ბი სად მი, გან სა კუთ რე ბით ბი ჭე ბი სად მი, დი დია, თუმ ცა სა ჯა როდ მო-

ფე რე ბა სირ ცხვი ლად ით ვლე ბა. გო გო ნე ბი დარ თვა სა და ტი ლოს ქსო ვას 

სწავ ლო ბენ, მო ნა წი ლეო ბას ღე ბუ ლო ბენ სახ ლის საქ მეებ ში. ბი ჭე ბი ხმა-

ლაო ბა ში, სრო ლა სა და ორა ტო რო ბა ში ვარ ჯი შო ბენ. ორა ტო რო ბა იმის-

თვის სჭირ დე ბათ, რომ სა ზეი მო შემ თხვე ვებ ში ვაჟ კა ცე ბის, გარ დაც ვლი ლი 

მშობ ლე ბის და სხვა თათ ვის ხოტ ბის შეს ხმა შეძ ლონ. ასეთ დროს აქე ბენ 

მო ნა დი რის სი მა მა ცეს, აღ წე რენ, რა უბე დუ რე ბა დაატ ყდა მას მა ღალ მთა-

ში, ან რო გორ იბ რძო და ია რა ღას ხმუ ლი, ხაზს უს ვა მენ გარ დაც ვლი ლის გა-

მორ ჩეულ თვი სე ბებს. ასე თი ამ ბე ბი ყვე ლა ზეიმ ზე ის მის იმ პრო ვი ზი რე ბუ ლი 

სა ხით, ხში რად გა რით მუ ლა დაც, დამ სწრე თა მო ნო ტო ნუ რი სიმ ღე რის თან-

ხლე ბით.

ქორ წი ნე ბე ბი მშობ ლე ბის მო ლა პა რა კე ბით აკ ვნის ასაკ ში ვე წყდე ბა, 
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ხევსურიქალი

მაგ რამ სა ქორ წი ლო ცე რე მო ნია ლი იქამ დე არ იმარ თე ბა, სა ნამ გო გო ნას 

ოცი წე ლი არ შეუს რულ დე ბა. ამით თა ვი დან ირი დე ბენ ამ პა ტა რა და ღა-

რიბ ქვე ყა ნა ში მო სახ ლეო ბის სი ჭარ ბეს. გარ და ამი სა, სირ ცხვი ლად ით-

ვლე ბა ქორ წი ნე ბი დან პირ ვე ლი ოთ ხი წლის გან მავ ლო ბა ში შვი ლის გა ჩე ნა. 

მეო რე ბავ შვი კი დევ სა მი წლის შემ დეგ უნ და გაჩ ნდეს. ამი ტო მაც ჰყავთ 

ხევ სუ რებს ცო ტა შვი ლე ბი. გო გო ნე ბი უმ წიკ ვლოე ბი არიან და დე დო ბას 
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თვით მკვლე ლო ბას ამ ჯო ბი ნე ბენ. ქორ წი ლის ბევ რი წე სი სხვა ხალ ხე ბი სას 

ჰგავს, მა გა ლი თად, სა ცო ლის მო ტა ცე ბა, და ქორ წი ნე ბუ ლე ბის ერ თმა ნე თის-

გან მეუღ ლის სახ ლი დან ქა ლის დროე ბით წას ვლა და სხვ. მაგ რამ რად გან 

ხევ სუ რე ბი „ა სე ვთქვათ“ ქრის ტია ნე ბი არიან, ქორ წილს სა სუ ლიე რო პი რი 

ატა რებს. სხვა თა შო რის, ქორ წი ნე ბა არც იმ დე ნად მტკი ცე კავ ში რია, რომ 

მი სი დარ ღვე ვა არ შეიძ ლე ბო დეს. პო ლი გა მიის შემ თხვე ვე ბი ად რე საკ-

მაოდ ხში რი იყო, ახ ლა აღარ გვხვდე ბა. ქა ლის ღა ლა ტი ყუ რე ბის, ცხვი რის 

და ლო ყე ბის სა ში ნე ლი და სა ხიჩ რე ბით ის ჯე ბო და, მაგ რამ უკ ვე ესეც იშ ვია-

თო ბაა.

საკ მაოდ საინ ტე რე სოა ასე ვე სამ გლო ვია რო ტრა დი ციე ბი, მაგ რამ აქ ძა-

ლიან შორს წაგ ვიყ ვან და მა თი დე ტა ლუ რი აღ წე რა. ხევ სუ რე ბი უწინ თა ვიანთ 

მიც ვა ლე ბუ ლებს მი წის ზე და აკ ლდა მებ ში ას ვე ნებ დნენ, მაგ რამ ეს წე სი უკ ვე 

ოც დაა თი – ოც დათ ხუთ მე ტი წე ლია აღარ არ სე ბობს. რა დემ დაათ ვა ლიე რა 

ასე თი აკ ლდა მა და ასე აღ წე რა: „და, აი, აქ სხე დან ეს ოდეს ღაც ვე ლუ რი 

კა ცე ბი. კა ცის ჩონ ჩხი ჭრე ლი მოკ ლე სა ზეი მო სა მო სით კუთ ხე ში ზურ გით 

მიუ ყუ დე ბიათ. თა ვი მკერ დზე ჩა მო ვარ დნია. მის მე ზო ბელს თა ნას წო რო ბა 

დაუ კარ გავს და მარ ცხნივ გა და ვარ დნი ლა, უბე ში მე სა მე მიც ვა ლე ბუ ლის თა-

ვი უდევს, ხო ლო მეოთ ხე მიც ვა ლე ბუ ლის ნარ ჩე ნე ბი მი წა ზე ყრია. რო გორც 

ამ ბო ბენ, ჯერ კი დევ შეჰ ყავთ ასეთ სახ ლებ ში ჩვი ლე ბის ცხედ რე ბი თვიან თი 

აკ ვნე ბი თო.“ ამ ჟა მად მიც ვა ლე ბუ ლებს ქვის საფ ლა ვებ ში მარ ხა ვენ.

მძი მე და ნა შაუ ლე ბე ბი ხევ სუ რებ თან მხო ლოდ სის ხლის აღე ბის დროს 

ხდე ბა. ეს წე სი რუ სულ მა კა ნო ნებ მა, მთე ლი სიმ კაც რის მიუ ხე და ვად, ჯერ 

კი დევ ვერ აღ მოფ ხვრეს. კა ნო ნის დამ რღვევს ერ თი წლით სა პა ტიმ რო-

ში ამ წყვდე ვენ, რაც იქი დან ცოც ხლად გა მოს ვლის შემ თხვე ვა ში, სის ხლის 

აღე ბის ყვე ლა ნაირ სურ ვილს უკარ გავს. ეს გზა ბე რე ბის ქა და გე ბა ზე ბევ-

რად ეფექ ტუ რი გა მოდ გა. ქურ დო ბა მო პა რუ ლი საგ ნის შვიდ მა გი სა ფა სუ რის 

გა დახ დით ის ჯე ბა. სა სუ ლიე რო პი რებს დი დი გავ ლე ნა აქვთ, მაგ რამ ქრის-

ტია ნო ბას მო სახ ლეო ბის სის ხლში გამ ჯდა რი წეს -ჩვეუ ლე ბიც ერ წყმის. რამ-

დენ ხანს შეძ ლებს ეს საინ ტე რე სო ხალ ხი (მა თი რაო დე ნო ბა 6 000-მდეა), 

ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სიის მა ღალ მთიან ვე ლურ ბუ ნე ბა ში თა ვის გა ტა ნას, ძნე-

ლი სათ ქმე ლია. მა თი შეუზ ღუ და ვი დროით არ სე ბო ბის გა რან ტია, მა თი ვე 

მცი რე რიც ხოვ ნე ბის მიუ ხე და ვად, მიუდ გო მელ მთიან რე გიო ნებ ში და ნარ ჩე-

ნი სამ ყა როს გან იზო ლა ციაა.
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ხევ სუ რებს და სავ ლე თით და ჩრდი ლო- და სავ ლე თით ოსე ბი ემე ზობ ლე-

ბიან. ოსე ბი ერ თა დერ თი ირა ნუ ლი წარ მო შო ბის ხალ ხია კავ კა სიის მთიან 

მო სახ ლეო ბა ში. მა თი ენა ინ დო- სპარ სულ შტოს გა ნე კუთ ვნე ბა. ოსებს არ 

გააჩ ნიათ არც თქმუ ლე ბე ბი და არც ზე პი რი თუ წე რი ლო ბი თი ცნო ბე ბი არ სე-

ბობს მა თი წარ სუ ლის შე სა ხებ. ერ თი დაუ დას ტუ რე ბე ლი გად მო ცე მით, ოსე ბი 

მთელ რე გიონ ში დო ნამ დე ცხოვ რობ დნენ. ფრიდ რიხ მიუ ლე რის მი ხედ ვით 

თა ვად სა ხე ლი „დო ნიც“ ოსუ რი წარ მო შო ბის უნ და იყოს და „მდი ნა რეს“ 

უნ და ნიშ ნავ დეს (ძველ ბაქ ტრიუ ლად „dânu“). გად მო ცე მის თა ნახ მად, 

ოსე ბი იქი დან მე-13 საუ კუ ნის შუა წლებ ში ბა თუ ყაენ მა მთე ბის კენ გან დევ-

ნა. სა კუ თარ თავს „ი რონს“ ეძა ხიან, რაც სიტ ყვა ერა ნის (ი რა ნი) იდენ ტუ-

რია. სა ხე ლი ოსი ქარ თუ ლი ოსე თი დან, ოსე ბით და სახ ლე ბუ ლი ქვეყ ნი დან 

მო დის. რად გან ეს ხალ ხი ძი რი თა დად ცენ ტრა ლუ რი კავ კა სიის ჩრდი ლოეთ 

ნა წილ ში, მყინ ვარ წვე რის მა სი ვის გარ შე მო და და რია ლის ხეო ბის გას წვრივ 

ოსურისოფელი
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სახ ლობ და, შეიძ ლე ბა ვი ვა რაუ დოთ (ცხა დია, ზე მოთ ნახ სე ნე ბი გად მო ცე-

მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე ბიც ამ ხალ ხის უწინ დე ლი გავ რცე ლე ბის 

არეალს ეხე ბა), რომ საქ მე გვაქვს ერა ნუ ლი წარ მო შო ბის ტომ თან, რომ-

ლე ბიც ჩვენს წელ თაღ რიც ხვამ დე ბო ლო ნა ხე ვა რი ათას წლეუ ლით ად რე 

პონ ტო- კას პიურ სტე პებ ში ბი ნად რობ და.

ოსე ბი ამიერ და იმიერ კავ კა სიას შო რის არ სე ბუ ლი ერ თა დერ თი გზის 

გას წვრივ ცხოვ რო ბენ, ამი ტომ სტუმ რია ნო ბა მათ თან უფ რო ხში რია, ვიდ რე 

მთის სხვა ხალ ხებ თან. შე სა ბა მი სად, საკ მაოდ ამომ წუ რავ ინ ფორ მა ცია საც 

ვფლობთ მათ ყო ფა სა და ცხოვ რე ბა ზე. პირ ველ რიგ ში, ოსებს ერ თი რამ 

აქვთ საერ თო და ნარ ჩენ მთიელ ხალ ხებ თან, და ღეს ტე ნე ლე ბის გა მოკ ლე-

ბით: შე რეუ ლი რე ლი გიუ რი წარ მოდ გე ნე ბი, სა დაც ერ თმა ნეთ ში ირე ვა ის-

ლა მი, ქრის ტია ნო ბა და წარ მარ თო ბა. სხვა დას ხვა ლო კა ციის მი ხედ ვით, 

რო მე ლი მე ელე მენ ტი უფ რო მკვეთ რად წარ მო ჩინ დე ბა ხოლ მე. ნამ დვი ლი 

მაჰ მა დია ნე ბი ოსე ბი აქ ძა ლიან ცო ტა ნი არიან. თა ვიან თი ცხოვ რე ბის წე-

სით ბევ რი ისე თი რა მით გან სხვავ დე ბიან, რა საც კავ კა სია ში ანა ლო გი არ 

გააჩ ნია. ბა რონ მა ფონ ჰარ ტჰაუ ზენ მა, მა გა ლი თად, ბევ რი ძველ გერ მა ნუ-

ლი აღ მოა ჩი ნა მათ ში, მა გა ლი თად სა წო ლის ხის ჩარ ჩო, რო მელ საც რუ სიც 

კი ნაკ ლე ბად იც ნობს, კავ კა სიე ლი ხომ მი თუ მე ტეს. ოსე ბი ხარ შა ვენ ლუდს 

ქე რის გან, გერ მა ნე ლე ბის მსგავ სად და მას თა ვა დაც „Bier“-ს უწო დე ბენ, 

ყან წებ თან ერ თად ლუ დის ხის თუნ გე ბიც აქვთ ჩრდი ლო გერ მა ნე ლი გლე ხე-

ბის მსგავ სად. ხო ლო სა ზეი მო შემ თხვე ვე ბის თვის დამ ზა დე ბუ ლი ხის ჭი ქე ბი 

სწო რედ ისე თია, გერ მა ნია ში უძ ვე ლე სი დროი დან რომ არ სე ბობს.

ქეი ფიც გერ მა ნუ ლი იციან. ძა ლიან ბევრ ლუდს სვა მენ, დაც ლილ ჭი ქას 

გვერ დით მჯდომს აწ ვდიან და თან ეუბ ნე ბიან: „შენ გა გი მარ ჯოს!“ სუფ რა-

ზე უძ ვე ლეს სა ქეი ფო სიმ ღე რებს მღე რიან. ტაშს უკ რა ვენ და ერ თმა ნეთს 

სმა ში ეჯიბ რე ბიან. ამას კი დევ ბევ რი ისე თი რამ ემა ტე ბა, რაც კავ კა სია ში 

სხვა გან არ გვხვდე ბა: მა გი დე ბი, ლურ ჯი ყვა ვი ლე ბით მო ხა ტუ ლი სუფ რე-

ბი, ხორ ცის წვნია ნი, ხა ჭოს ნამ ცხვა რი, ხის კოვ ზე ბი, სა სა დი ლო და ნე ბი, 

ქო ნის გან დამ ზა დე ბუ ლი სან თლე ბი და სხვ. ეს ყვე ლა ფე რი მარ თლაც ძა-

ლიან უც ნაუ რია, ამი ტომ რუს მა მწერ ლებ მა ოსე ბის ამ თით ქმის ევ რო პუ ლი 

ცხოვ რე ბის წე სი დან გა მომ დი ნა რე მათ ში სლა ვე ბი დაი ნა ხეს. მსგავ სე ბა სა-

ხე ზეა, მაგ რამ ისიც აშ კა რაა, რომ ამ ხალხს არა ფე რი აქვს საერ თო არც 

სლა ვებ თან და არც გერ მა ნე ლებ თან, გაუ გე ბა რია, რო გორ შე მორ ჩა კავ კა-
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ოსიკაცი

სიის მა ღალ მთიან ვე ლურ მხა რე ში ტო მი, რო მე ლიც რო გორც ეთ ნი კუ რად, 

ისე ცხოვ რე ბის წე სით სრუ ლიად გან სხვავ დე ბა სხვა მთიე ლი ხალ ხე ბის გან. 

საერ თო აქვთ მხო ლოდ რე ლი გიუ რი წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი. სხვა დას ხვა სა ხის 

ცრურ წმე ნე ბით გა ჯე რე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე ბი აშ კა რად მათ აზიურ წარ მო შო-

ბა ზე მია ნიშ ნებს. სხვა აზიე ლი ხალ ხე ბის მსგავ სად ოსე ბიც ის ვრიან მთვა-
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რის მი მარ თუ ლე ბით, ამით დიდ ურ ჩხულს აფ რთხო ბენ, ეში ნიათ ურ ჩხულ მა 

მთვა რე არ გა დაყ ლა პოს. ეს ხდე ბა ახა ლი წლის ღა მეს ქა ლე ბის ყვი რი ლის 

ფონ ზე. ქა ლე ბი ყვი რიან „Talu chuzan!“ (ღმერ თმა გვიშ ვე ლოს!). მათ 

სწამთ, რომ ამ რი ტუა ლით ციურ უჩ ხულს გან დევ ნიან, ან სუ ლაც მოკ ლა ვენ 

მას. რო გორც ცნო ბი ლია, იგი ვე ცრურ წმე ნა არ სე ბობს აზიის სხვა ხალ ხებ-

შიც – ჩი ნე ლებ ში, ყალ მუ ხებ ში, სპარ სე ლებ ში, არა ბებ ში, თურ ქებ ში და სხვ.

ოსე ბის გა რეგ ნო ბა მაინ ცა და მაინც სა სია მოვ ნო შთა ბეჭ დი ლე ბას ვერ ახ-

დენს მნახ ველ ზე. კავ კა სიე ლებს შო რის ყვე ლა ზე ჩა მო ძონ ძი ლე ბი და დიან, 

ისი ნიც კი, ვინც ყვე ლა ზე მა ღა ლი წო დე ბის მა ტა რე ბე ლია. ამით თა ნას წო-

რო ბას უს ვა მენ ხაზს. ფეხ ზე თო კე ბი სა და ტყა ვის ზო ნა რე ბი სა გან (სამ ხრეთ 

სლა ვუ რი ოპან კე ბის მსგავ სად) დაწ ნუ ლი ან მა ღალ ყე ლია ნი ქე ჩის ჩექ მე ბი 

აც ვიათ. ხმა რო ბენ სე ლის ან სხვა ქსო ვი ლის ფარ თო შარ ვლებს, პალ ტოს 

მსგავს მო სას ხამს, რო მე ლიც ცნო ბი ლი ჩერ კეს კის გან ოდ ნავ გან სხვა ვე ბუ-

ლი ფორ მი საა, ზე მო დან ნა ბადს. თავ ზე ახუ რავთ ზო გა დად გავ რცე ლე ბუ ლი 

ბეწ ვის ქუ დი ან უბ რა ლო თე ქის ქუ დი მაღ ლა აწეუ ლი კი დეე ბით. უნი ფორ-

მა ში გა მოწ ყო ბი ლი ოსი შე და რე ბით კოხ ტად გა მოი ყუ რე ბა: ამ დროს მის 

ჩაც მუ ლო ბას ემა ტე ბა ია რა ღი, ჩერ კეს კა ზე მი კე რე ბუ ლი მას რე ბი და სხვ.

გარ კვეუ ლი უც ნაუ რო ბებს აწ ყდე ბი ოსურ სახ ლებ შიც, უფ რო მე ტად მთა-

ში. აქ ქვის გან აგე ბუ ლი, ბრტყელ სა ხუ რა ვია ნი ქო ხე ბი ცი ცა ბო ფერ დო ბებს 

ისე ეკ ვრის, რომ ქვე და ქო ხის სა ხუ რა ვი მის მაღ ლა მდე ბა რე ქო ხის თვის 

ტე რა სას წარ მოად გენს. უწინ, არეულ დრო ში, ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე-

ბულ ერ თი გვა რის სახ ლებს კოშ კია ნი საერ თო გა ლა ვა ნი ეკ რა გარს. კოშკს 

სა თო ფუ რე ბი ჰქონ და. ასე თი სახ ლებს „გა ლუანს“ ეძა ხიან, ისი ნი უხ ვა დაა 

შე ფე ნი ლი მთის კალ თებ ზე და ეს ყვე ლა ფე რი საკ მაოდ უც ნაუ რად ერ წყმის 

ვიწ რო ხეო ბე ბის ლან დშაფ ტურ სუ რათს. ზო გიერ თი გა ლუა ნი რამ დე ნი მე-

სარ თუ ლია ნია და პრი მი ტიუ ლი ცი ხე- სი მაგ რის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს. 

თა ვად ქო ხე ბი ნა ტე ხი ქვი საა, შე მაერ თე ბე ლი ნივ თიე რე ბის გა რე შე, და 

სხვა მთიე ლი ხალ ხე ბის სახ ლებ ზე უფ რო მოზ რდი ლია. სტუ მარ თმოყ ვა რეო-

ბა ოსებ ში დი დად ფა სობს. შეძ ლე ბულ ოჯა ხებს სპე ცია ლუ რი ოთა ხე ბიც კი 

აქვთ სტუმ რე ბის მი სა ღე ბად. ამ ოთა ხებ ში სტუ მა რი ბა ტო ნი ვი თაა, ოღონდს 

ქა ლე ბის ოთა ხებ ში შეს ვლა ეკ რძა ლე ბა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ოსებ ში 

ბევ რი რამ გვხვდე ბა ევ რო პუ ლი, ურ თიერ თო ბებს ეს ნამ დვი ლად არ ეხე ბა. 

კა ცე ბი ყვე ლა საქ მეს ქა ლებს ავა ლე ბენ. ეს უკა ნას კნე ლე ბი, სხვა თა შო რის, 
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მაინ ცა და მაინც დი დი სი ლა მა ზით არ გა მოირ ჩე ვიან. თვი თონ კა ცე ბი საერ-

თოდ არ შრო მო ბენ. მა თი საყ ვა რე ლი საქ მია ნო ბაა ქეი ფი და სა ჯა რო შეკ-

რე ბე ბი, სა დაც სა ჭირ ბო რო ტო სა კით ხებ ზე მე ტად სოფ ლის ჭო რებს გა ნი ხი-

ლა ვენ. ამა სო ბა ში ქა ლე ბი დი ლი დან სა ღა მომ დე მუხ ლჩაუხ რე ლად შრო-

მო ბენ. ყვე ლა ფე რი მა თი სა კე თე ბე ლია: წის ქვილ ში ფქვა ვენ მარ ცვლეულს, 

ჩერქეზი
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ამ ზა დე ბენ ქსო ვი ლებს, კე რა ვენ ტან საც მელს და ფეხ საც მელს, ქარ გა ვენ 

ოქ როს და აბ რე შუ მის ძა ფე ბით. მოკ ლედ, ამ სა ზო გა დოე ბა ში მხო ლოდ ქა-

ლე ბი შრო მო ბენ, ყვე ლა ფერ ზე ზრუნ ვაც მათ უწევთ. რაც უფ რო მო ხერ ხე-

ბუ ლია ოსი გო გო ნა, მით უფ რო მე ტი ხე ლის მთხოვ ნე ლი ჰყავს. ძა ლიან 

ფას დე ბა ოსუ რი სამ ზა რეუ ლოც, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ის მხო ლოდ ძნე-

ლად გა და სა მუ შა ვე ბე ლი ყვე ლის კერ ძე ბის გან შედ გე ბა. კა ცე ბი მხო ლოდ 

ზაფ ხუ ლო ბით იტ ვირ თე ბიან, მინ დვრის სა მუ შაოებ ზე ენაც ვლე ბიან ქა ლებს, 

რომ ლე ბიც ამ დროს ძი რი თა დად სახლს უვ ლიან.

აქ უნ და გა მოვ ტო ვოთ რამ დე ნი მე უც ნაუ რი წე სი, რო მელ თა შო რი საა, 

მა გა ლი თად, ძა ლიან საინ ტე რე სო, მაგ რამ ამავ დროუ ლად ურ თუ ლე სი 

ქორ წი ნე ბის ცე რე მო ნია ლი. დავ ტო ვოთ ოსე თი და გა და ვი ნაც ვლოთ კავ-

კა სიე ლი ხალ ხე ბის და სავ ლეთ მხა რე ში, ადი ღეს კენ (ჩერ ქე ზე ბი). ჩერ ქე-

ზე ბის შე სა ხებ ჩვენ თვის საინ ტე რე სო ინ ფორ მა ციას გვაწ ვდის ამ ხალ ხის 

წარ მო მად გენ ლის, ყა ბარ დოე ლი შო რა ბელ კმუ სინ ნოგ მო ვის ნაშ რო მი, 

რო მე ლიც გა დაა მუ შა ვა და თან კომ პე ტენ ტუ რი წი ნა სიტ ყვაო ბაც დაურ თო 

ადოლფ ბერ გემ. ეს პა ტა რა ნაშ რო მი არაერთ მნიშ ვნე ლო ვან ეთ ნოგ რა-

ფიულ ინ ფორ მა ციას შეი ცავს. ბერ გე უპირ ვე ლე სად ადას ტუ რებს იმ ფაქტს, 

რომ ჩერ ქე ზებს არას დროს ჰქო ნიათ პო ლი ტი კუ რი ერ თო ბა. ყვე ლა ჩერ ქე ზი 

რო მე ლი მე ოჯა ხუ რი გან შტოე ბი დან ერ თ-ერთს ეკუთ ვნის. ეს დაჯ გუ ფე ბე ბი 

თა ვის მხრივ ოჯა ხე ბად იყო ფა. ისი ნი მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყოფ მო ნებ-

თან ერ თად სა ზო გა დოებ რი ვი ჯაჭ ვის პირ ველ რგოლს წარ მოად გე ნენ. სამ-

თავ რო ბო უწ ყე ბე ბი, თე მის ად მი ნის ტრა ციე ბი ან სა ზო გა დოებ რი ვი კავ ში-

რე ბი მათ თვის სრუ ლიად უც ნო ბია. სა ზო გა დოებ რივ კავ ში რებს აქ მხო ლოდ 

ჩა ნა სა ხო ვან მდგო მა რეო ბა ში უარ სე ბია, მაგ რამ შემ დე გი გან ვი თა რე ბა არ 

მოჰ ყო ლია, არც სხვა ში ნაარ სი მიუ ღით, გარ და იმი სა, რომ ერ თი ოჯა ხუ-

რი გაერ თია ნე ბის წევ რე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი იყ ვნენ სხვა ოჯა ხებს თავ დაც ვის 

ან ვინ მე ზე შუ რის ძიე ბის დროს დახ მა რე ბოდ ნენ. ოჯა ხურ კლა ნე ბი, სა ჭი-

როე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ხალ ხო კრე ბას იწ ვევ დნენ. სხვა დას ხვა კლა ნებს, 

გაერ თია ნე ბებს და კერ ძო პი რებს შო რის არ სე ბუ ლი მტრო ბა და კონ ფლიქ-

ტე ბი სპე ცია ლუ რი სა სა მარ თლოე ბის მეშ ვეო ბით გვარ დე ბო და. მსგავს სა სა-

მარ თლოებს გან სა კუთ რე ბულ შემ თხვე ვა ში მარ თავ დნენ. არ არ სე ბობ დნენ 

მუდ მი ვი მო სა მარ თლეე ბი. და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რეე ბი ერ თმა ნეთ თან შე-

თან ხმე ბით მო ლე ბის წი ნა შე გა ნი ხი ლავ დნენ სა კა მა თო სა კით ხებს. ამ გვა რი 
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სა სა მარ თო ლო ის ლა მის კა ნო ნებს ემ ყა რე ბო და და არა ტრა დი ციას.

ჩერ ქე ზუ ლი და აფ ხა ზუ რი ტო მე ბი კლა სე ბად იყო ფოდ ნენ: წარ ჩი ნე ბუ-

ლე ბი, ე. წ. რაინ დე ბი და მო ნე ბი. ამათ ემა ტე ბო დათ შე და რე ბით მცი რე 

რაო დე ნო ბის სა სუ ლიე რო პი რე ბი, რომ ლე ბიც ძველ კლა სი ფი კა ცია ში ვერ 

სხდე ბოდ ნენ. თუ კი ჩერ ქეზ მა დი დე ბუ ლებ მა ყვე ლა ნაი რი ძა ლაუფ ლე ბა და-

კარ გეს, აფ ხა ზებ ზე ამას ჯერ კი დევ ვერ ვიტ ყო დით. ამიერ კავ კა სიელ ჩერ-

ქე ზებ ში „ჩვო ხეთ ლე ბის“ კლას მა თა ვა დებს უფ ლე ბე ბი ჩა მოარ თვა. მე-16 

საუ კუ ნის და საწ ყი სი დან მთიელ ხალ ხებ ში თურ ქუ ლი გავ ლე ნა გაძ ლიერ-

და, მაგ რამ ოს მა ლე ბი აქ ბო ლომ დე არას დროს გა ბა ტო ნე ბუ ლან, მხო-

ლოდ რამ დე ნი მე ზღვის პი რა ად გი ლის (ფო თი, სუ ხუმ კა ლე, გე ლენ ჯი კი) 

დაპ ყრო ბა შეძ ლეს. 1783 წელს მოხ და გარ და ტე ხა. რუ სეთ მა ყი რი მი დაი-

სა კუთ რა და ყუ ბა ნი მე ფის რუ სე თის იმ პე რია სა და სულ თნის ქვეყ ნებს შო-

რის საზ ღვრად გა დაიქ ცა. საზ ღვრის გა სა მაგ რებ ლად რუ სებ მა რამ დე ნი მე 

სტა ნი ცა დაარ სეს, მას მე რე მუდ მი ვად და ძა ბუ ლი ურ თიერ თო ბა ჰქონ დათ 

მთიელ ტო მებ თან. ყო ველ დღიურ მოვ ლე ნად იქ ცა ყა ჩა ღუ რი თავ დას ხმე ბი. 

ად რია ნო პე ლის სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბით თურ ქეთ მა დათ მო თა ვი სი 

ამ ბი ციე ბი და სავ ლეთ კავ კა სიის მი მართ და შა ვი ზღვის ჩრდი ლო- და სავ-

ლეთ სა ნა პი რო ზე ცი ხე- სი მაგ რეე ბის აგე ბას შეუდ გა. ამავ დროუ ლად მთიე-

ლი ტო მე ბი თურ ქებ თან კავ ში რე ბი არ გაუწ ყვე ტიათ, მათ გან დახ მა რე ბა საც 

კი იღებ დნენ. მოგ ვია ნე ბით რუ სებ მა „გაც ვლი თი პუნ ქტე ბი“ ჩად გეს ჩერ ქე-

ზე ბის სი მაგ რეებ თან ახ ლოს და მთის მო სახ ლეო ბას თან ვაჭ რო ბას შეუდ-

გნენ. ამიერ ყუ ბა ნე ლებს შო რის პარ ტიაც კი შეიქ მნა, რო მე ლიც რუ სებ თან 

მშვი დო ბია ნი ცხოვ რე ბის მომ ხრე იყო. მაგ რამ ეს ყვე ლა ფე რი და ღეს ტან ში, 

ე. ი. აღ მო სავ ლეთ კავ კა სია ში მიუ რი დიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ უცებ შეც ვა-

ლა. ამ მოძ რაო ბამ თან და თან და სავ ლეთ კავ კა სიამ დეც მიაღ წია. შა მილ მა 

ერ თი რამ ნამ დვი ლად შეძ ლო – 1849 წლი დან აღ მო სავ ლე თის მთიელ 

ტო მე ბის მიერ რუ სე ბის წი ნააღ მდეგ ჩა ტა რე ბულ ოპე რა ციებ ში უფ რო მე ტი 

სის ტე მა ტუ რო ბა შეი ტა ნა. შა მი ლის დატ ყვე ვე ბის შემ დეგ რუ სეთ მა მთე ლი 

ძა ლით შეუ ტია სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის ემის რე ბი სა და თავ გა და სავ ლე ბის 

მოყ ვა რულ თა გავ ლე ნით მუ დამ მის წი ნააღ მდეგ მებ რძოლ მთიე ლებს. დაი-

გეგ მა მა თი გან დევ ნა მთია ნი და სა ნა პი რო ზო ლი დან ყუ ბა ნის მარ ცხე ნა 

სა ნა პი რო ზე, აქ უფ რო მე ტი კონ ტრო ლის ქვეშ იქ ნე ბოდ ნენ, რად გან კავ კა-

სიის კენ მი მა ვალ გზებს კა ზა კე ბის სტა ნი ცე ბი დაი ცავ დნენ.
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ბერ გე აღ ნიშ ნავს: რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბა ახალ საო მარ გეგ მა ზე რომ 

გა და დიო და, არც მთიე ლი ხალ ხის ამოწ ყვე ტა სდო მე ბია და არც მა თი გან-

დევ ნა იმ პე რიის ტე რი ტო რიი დან. მათ გა და სარ ჩე ნად ყუ ბა ნის დაბ ლო ბიც 

კი შეარ ჩიეს და პა ტარ -პა ტა რა ეთ ნი კურ ჯგუ ფებს შე სა ბა მი სი ტე რი ტო რიე ბი 

გა მოუყ ვეს. თუმ ცა, გარ კვეუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო ეს გეგ მა ჩაი შა ლა. ყი რი მის 

ომის დაწ ყე ბამ დე რუ სეთ თან კარგ ურ თიერ თო ბა ში მყოფ მა მთიე ლებ მა ძა-

ლიან ად ვი ლად მიი ღეს თურ ქეთ ში, მე ქა ში, ან უბ რა ლოდ, სა ვაჭ როდ წას-

ვლის უფ ლე ბა. წლის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე ათეუ ლი ოჯა ხი ტო ვებ და 

ქვე ყა ნას. ომის დროს კა ნო ნი გამ კაც რდა. სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბის 

და დე ბის შემ დეგ დაახ ლოე ბით 1500 ადა მიან მა ით ხო ვა თურ ქეთ სა და მე-

ქა ში გა დას ვლის უფ ლე ბა. რუ სე თის მთავ რო ბას ეს არ მოე წო ნა, ამი ტომ 

ბრძა ნა, რომ წე ლი წად ში მხო ლოდ ოთ ხმო ცამ დე კაცს შეუძ ლია ქვეყ ნის და-

ტო ვე ბაო. ამა სო ბა ში ჩერ ქე ზებ მა შეიტ ყვეს ყი რი მე ლი თათ რე ბის თურ ქეთ ში 

მა სიუ რად გა დას ვლის ამ ბა ვი. თან სა სუ ლიე რო პი რე ბიც ოს მა ლელ ძმებ თან 

შეერ თე ბის კენ მოუ წო დებ დნენ, არ წმუ ნებ დნენ, იქ უკე თე სი ცხოვ რე ბა გექ ნე-

ბათ, ვიდ რე სამ შობ ლო ში რუ სუ ლი რკი ნის მუშ ტის ქვე შო. ად გილ ზე დარ ჩე-

ნი ლებს შო რის ჭო რი გავ რცელ და: რუ სე თი მთის ხალხს აი ძუ ლებს სა კუ თარ 

რწმე ნას უღა ლა ტოო.

1859 წელს ყუ ბა ნის მხა რის გუ ბერ ნა ტორს ჩერ ქე ზებ მა შეუ ტიეს, მე ქა-

ში მო სა ლო ცად წას ვლის უფ ლე ბას ით ხოვ დნენ. არეუ ლო ბის თა ვი დან ასა-

ცი ლებ ლად გუ ბერ ნა ტო რი დას თან ხმდა, მხო ლოდ ერ თი პი რო ბით, თი თო 

ჯერ ზე მხო ლოდ 10 ოჯახს შეეძ ლო ქვეყ ნის და ტო ვე ბა. ამან დი დი გაურ-

კვევ ლო ბა გა მოიწ ვია. პი რო ბას არა ვინ იცავ და. ისი ნი, ვი საც გა დაწ ყვე ტი-

ლი ჰქონ და წას ვლა, აღარ მუ შაობ დნენ, მთელ თა ვიანთ ქო ნე ბას ჰყიდ-

დნენ და თურ ქეთს აფა რებ დნენ თავს. ამ მოძ რაო ბის ჩახ შო ბა თა ვი დან ვე 

არ ყო ფი ლა ძნე ლი. ჯერ ერ თი, ყვე ლამ იცო და, ლტოლ ვი ლებს ქო ნე ბის 

გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი ფუ ლი თან რომ ექ ნე ბო დათ, ამი ტომ მათ გზად თავს 

ეს ხმოდ ნენ და აყა ჩა ღებ დნენ. და მე რეც, აჯო ბებ და უკ მა ყო ფი ლო ხალ ხის-

თვის წას ვლის უფ ლე ბა მიე ცათ, ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ ისი ნი დარ ჩე ბოდ ნენ, 

ვინც სი ტუა ციას შეე გუე ბო და. ბო ლოს და ბო ლოს თურ ქეთ ში ჩა სუ ლი ემიგ-

რან ტე ბი ად გილ ზე ნა ხავ დნენ, იქ რა ელო დათ (ა მის პრე ცე დენ ტი თათ რე-

ბის შემ თხვე ვა ში უკ ვე არ სე ბობ და).
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1858 და 1859 წლებ ში ყუ ბა ნის მხრი დან დაახ ლოე ბით 30 ათა სი ჩერ-

ქე ზი გა და სახ ლდა თურ ქეთ ში. მომ დევ ნო წელს წამ სვლელ თა ნა კა დი შემ-

ცირ და, ხალ ხი დაა ფიქ რა დობ რუ ჯა ში ემიგ რი რე ბუ ლი ნო ღაე ლე ბის ბედ მა. 

ამა სო ბა ში საქ მე წინ მი წევ და. 1861 წელს რუ სებ მა ახა ლი სტა ნი ცე ბი აა-

შე ნეს ყუ ბა ნის შე ნა კა დებ თან ლა ბა სა და ხოდ თან, 1862 წელს მთიე ლე ბის 

თავ გან წი რუ ლი წი ნააღ მდე გო ბის მიუ ხე და ვად (ამ ჯე რად ყვე ლა ერ თი საქ-

მის თვის იბ რძო და), მათ მოა ხერ ხეს და მდ. ლა ბა დან ბე ლაიამ დე პოს ტე ბი 

აღ მარ თეს. ამან ყვე ლა აფ ხა ზუ რი ტო მი და ყუ ბა ნის იქით მცხოვ რე ბი ჩერ-

ქე ზუ ლი თე მე ბი იძუ ლე ბუ ლი გა ხა და, დაჰ ყო ლოდ ნენ რუ სე ბის მოთ ხოვ ნას 

და სა ბო ლოოდ გა დაეწ ყვი ტათ, ქვეყ ნი დან წა ვი დო დე ნენ თუ მათ თვის გა-

მო ყო ფილ ტე რი ტო რია ზე და სახ ლდე ბოდ ნენ. დაახ ლოე ბით 10 ათა სამ დე 

ყა ბარ დოე ლი და რამ დე ნი მე შე და რე ბით მცი რე რიც ხო ვა ნი ტო მი რუ სე ბის 

მოთ ხოვ ნას დაე მორ ჩი ლა, და ნარ ჩე ნებ მა კი ზამ თარ ში მთის სამ ხრეთ კალ-

თა მია ტო ვეს და თურ ქეთ ში გა დაი ნაც ვლეს.
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1863 წელს, რო გორც იქ ნა, ჩერ ქე ზი ტო მე ბის აქ ტიუ რი წი ნააღ მდე გო-

ბა შეწ ყდა. თან და თან აბა ძე ხე ბი და შაფ სუ ხე ბიც დაიძ რნენ დაბ ლო ბის კენ. 

სი ტუა ცია თით ქოს შე და რე ბით დამ შვიდ და, უც ხოე თი დან იმე დის სხი ვის გა-

მო ნა თე ბას თან ერ თად მა შინ ვე ირეო და. ზო გი ად ვი ლად იჯე რებ და, ფიქ-

რობ დნენ, ან ფრან გუ ლი არ მია მო ვა ან ინ გლი სუ რი ფლო ტიო. იმა ვე წლის 

შე მოდ გო მა ზე ქვე მე ხე ბით შეია რა ღე ბუ ლი რამ დე ნი მე ათეუ ლი ევ რო პე ლი 

მოგ ზაუ რი უბი ხებ თან ჩა ვი და და დი დი მაშ ვე ლი ჯა რის ფორ პოს ტად გაა-

სა ღა თა ვი. უბი ხებ მა მია ტო ვეს მი წე ბი, სახ ლ-კა რი და კავ კა სიის მთა ვა რი 

ჯაჭ ვის ტყეებ ში და სახ ლდნენ. იქ ძა ლიან დიდ გა ჭირ ვე ბა ში ცხოვ რობ დნენ, 

ეპი დე მია ეპი დე მია ზე უტევ დათ. არც რუ სე ბი ყო ფი ლან უსაქ მოდ. მთა ში სამ-

ხედ რო ძა ლის გა მო ყე ნე ბით იქაუ რი ხალ ხი ზღვის კენ გან დევ ნეს. ნავ სად-

გომ ზე თურ ქუ ლი გე მე ბი იდ გა. ისევ გაის მა, ოს მა ლე ბი ერ თმორ წმუ ნეებს 

გულ ღიად მიი ღე ბენ და არა ფერს აკ ლე ბე ნო.

ემიგ რა ცია იქამ დე დაიწ ყო, სა ნამ რუ სე ბი ზღვა ზე გა მოჩ ნდე ბოდ ნენ. 

თა ვი დან 60 ათა სი კა ცი გაემ გზავ რა გე მე ბით. 1864 წლის გა ზაფ ხულ ზე 

მა თი რიც ხვი კი დევ უფ რო გაი ზარ და. რუ სეთს ეს ამ ბა ვი ძა ლია ნაც აწ ყობ-

და. მთავ რო ბა ღა რი ბებს ფულს ური გებ და, სამ ხედ რო გე მე ბიც კი გა მო ყო 

მათ თვის. ამი ტომ გა საკ ვი რი არ არის, რომ 1864 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში 

ემიგ რან ტე ბის რიც ხვმა უკ ვე 300 ათასს მიაღ წია. ემიგ რა ციის ეს ტემ პი მომ-

დევ ნო წლებ შიც შე ნარ ჩუნ და. 1865 წლის ბო ლოს მხო ლოდ 100 ათა სამ დე 

ადა მია ნი დარ ჩა. ისი ნი მდი ნა რე ლა ბა სა და ყუ ბან თან სამ ოლ ქში იყ ვნენ 

გან თავ სე ბულ ნი. ყა ბარ დოე ლე ბი, აფ ხა ზე ბი, წე ბელ დე ლე ბი და სა მურ ზა ყა-

ნოე ლე ბი ჯერ კი დევ თა ვიანთ მშობ ლიურ ად გი ლებ ში ცხოვ რობ დნენ. შემ-

დეგ წლებ ში ემიგ რა ცია შემ ცირ და, გან სა კუთ რე ბით აფ ხა ზებ ში. ეს ხალ ხი 

1877 წელს რუ სეთ -თურ ქე თის ომის და საწ ყის ში კი დევ ერ თხელ აჯან ყდა. 

თურ ქე ბის გად მოს ხმის ოპე რა ციას შე დე გი რომ არ მოჰ ყვა, ამი ტომ აფ-

ხა ზებ მაც წას ვლა არ ჩიეს და მა თი ად რინ დე ლი და სახ ლე ბე ბი დღეს უკ ვე 

კავ კა სიის ყვე ლა ზე მი ტო ვე ბულ ად გი ლებს გა ნე კუთ ვნე ბა. ასე ვე და ცა რიე-

ლე ბუ ლია ჩრდი ლო- და სავ ლეთ კავ კა სია, ეთ ნოგ რა ფიუ ლი რუ კე ბი თეთრ 

ლა ქას გვიჩ ვე ნე ბენ. ბერ გე სა მარ თლია ნად აღ ნიშ ნავს, რომ ამ არეა ლის 

მო სახ ლეო ბის გან დაც ლა სა მეც ნიე რო თვალ საზ რი სით ძა ლიან სამ წუ ხა-

როა. მეც ნიე რე ბამ და კარ გა შე საძ ლებ ლო ბა, გა მოეკ ვლია ამ ხალ ხე ბის 

წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი, ჩვე ვე ბი, თქმუ ლე ბე ბი, გად მო ცე მე ბი და იდიო მე ბი, ისი ნი 
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ხომ ამ ად გი ლებ ში უძ ვე ლე სი დროი დან ცხოვ რობ დნენ, მა თი ფი ზიო ლო-

გიურ – ეთი კუ რი ტი პი სწო რედ ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის ზე გავ ლე ნით ჩა-

მო ყა ლიბ და.

წარ მოუდ გე ნე ლია, რო გორ მყა რად არის ფეს ვგად გმუ ლი და სავ ლურ 

სა ზო გა დოე ბა ში წარ მოდ გე ნა ჩერ ქე ზე ბის „კე თილ შო ბი ლუ რი გმი რო ბის“ 

შე სა ხებ. გარ და ტე რი ტო რიუ ლი სი შო რი სა, რო მე ლიც დროის მსგავ სად 

ყვე ლა ფერ ზე ახ დენს თა ვის ზე გავ ლე ნას, რუს მა პოეტ მა ალექ სან დრე პუშ-

კინ მაც დი დი რო ლი ითა მა შა და სავ ლეთ კავ კა სია ში თა ვი სუფ ლე ბის თვის 

მებ რძოლ თა შე სა ხებ არას წო რი წარ მოდ გე ნე ბის გავ რცე ლე ბის საქ მე ში. ნე-

ბის მიე რი წიგ ნიე რი ადა მია ნი ამოიც ნობს საუც ხოო, შეუ და რე ბე ლი მე ლან-

ქო ლიით აღ წე რილ სუ რა თებს, რო მელ თაც პუშ კი ნი თა ვის ლექ სში „კავ-

კა სიე ლი ტყვე“ წარ მოუდ გე ნე ლი ნი ჭიე რე ბით გვი ხა ტავს. არც ისე ბევ რი 

პოე ტი ვი ცით, ვი საც არ სე ბო ბი სათ ვის ბრძო ლით გა მოწ ვეუ ლი ტკი ვი ლის 

ამ ხე ლა ემო ციით გად მო ცე მა შეუძ ლია, რო გორც ამას პუშ კი ნი ახერ ხებს 

კავ კა სია ში დატ ყვე ვე ბუ ლი რუ სე ბის ამ ბე ბის აღ წე რი სას. ეს ყვე ლა ფე რი 

ხე ლოვ ნე ბად და ფიქ ციად იქ ცა მას შემ დეგ, რაც ნაკ ლე ბად ემო ციურ მა 

მეც ნიერ -მოგ ზაუ რებ მა კავ კა სიის თით ქმის და ცა რიე ლე ბუ ლი დაბ ლო ბე ბი 

და ლაშ ქრეს და საკ მაოდ და მა ჯე რებ ლად გვით ხრეს, დღემ დე არ სე ბუ ლი 

პოე ტუ რი გად მო ცე მე ბი მხო ლოდ სი სუ ლე ლეა, სხვა არა ფე რიო. ვერ უარ-

ვყოფთ, კავ კა სიის ზო გიერთ ხალ ხზე კი დევ შე მორ ჩა ეთ ნი კუ რი თუ რე ლი-

გიურ -სო ცია ლუ რი მი თე ბი, რაც ჩვენ ში გარ კვეულ ინ ტე რესს აღ ძრავს. თუმ-

ცა, ე.წ. „საინ ტე რე სო ხალ ხე ბი“, რო გორც ამას ცნო ბი ლი დიპ ლო მა ტიუ რი 

ტერ მი ნით აღ ნიშ ნა ვენ, სხვა გა ნაც ბევ რია. აქ ის უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 

რაც რუ სეთ მა მთიელ ხალ ხის თვის გაა კე თა. რუ სე თი გა მა ნად გუ რე ბელ ომს 

კი არ აწარ მოებ და, არა მედ ცდი ლობ და ვე ლუ რი ტო მე ბი ცი ვი ლი ზა ციის-

თვის ეზია რე ბი ნა. თა ვი სუფ ლე ბა, რაც ამ ტო მებს გააჩ ნდათ, სი ნამ დვი ლე ში 

უსაზ ღვრო ვე ლუ რო ბა იყო. კავ კა სიე ლებს საერ თოდ არ ეს მო დათ ერ თი 

რამ – ყვე ლა ზე მე ტად თა ვი სუ ფა ლი ისაა, ვი საც შეუძ ლია კა ნონს დაე მორ-

ჩი ლოს, გარ და ამი სა, მათ თვის სრუ ლიად უც ნო ბი იყო, რას ნიშ ნავს სა ზო-

გა დოებ რი ვი თა ვის ფლე ბა.

მთის ხალ ხე ბი ათეუ ლო ბით წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იბ რძოდ ნენ და მოუ-

კი დებ ლო ბის თვის, რო მე ლიც სი ნამ დვი ლე ში არც არა სო დეს ჰქო ნიათ. იმ 

კლა ნებ ში, სა დაც რუს მა ჯა რის კა ცებ მა მარ ცხი გა ნი ცა დეს, შეუზ ღუ და ვი და 
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დეს პო ტუ რი ძა ლაუფ ლე ბა ჰქონ და „პსეხს“ (თა ვადს) შუა საუ კუ ნეე ბის სა-

ხა ნოე ბისს მსგავ სად. და ბა ლი ფე ნე ბი იმა ზე მე ტად იჩაგ რე ბოდ ნენ, ვიდ რე 

ეს მე ზო ბელ რუ სეთ ში ხდე ბო და. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მთიე ლი ხალ ხი 

თა ვის მი წა- წყალს იშ ვია თი სი მა მა ცით იცავ და, ერ თის მხრივ ეს ვე ლუ რი 

სი ჯიუ ტით იყო გა მოწ ვეუ ლი, მეო რეს მხრივ კი კა ნო ნე ბის გა რე შე არ სე ბუ ლი 

ცხოვ რე ბი სა და თავ და დე ბუ ლი ბრძო ლის დაუო კე ბე ლი წყურ ვილთ. რუ სეთს 

ეს სრუ ლიად ვე ლუ რი მთიე ლე ბი მაინ ცა და მაინც დი დად რომ არ ადარ დებ-

და, იმ სურ ვი ლი და ნაც კარ გად ჩანს, რომ ლი თაც ამ ტო მე ბის გა და სახ ლე-

ბას უჭერ და მხარს.

ამა სო ბა ში ემიგ რან ტე ბის ნა კა დი ანა ტო ლიის სა ნა პი როებს მიად გა. 

კავ კა სიე ლე ბის გა მო ჩე ნა სა ში ნელ თავ დას ხმას დაემ სგავ სა. ლტოლ ვი ლე-

ბი კა ლიე ბი ვით შეე სივ ნენ იქაუ რო ბას, ჯერ მათ ხოვ რო ბით, მოგ ვია ნე ბით 

კი ქურ დო ბით და ყა ჩა ღო ბით ირ ჩენ დნენ თავს. ასი ათა სო ბით ადა მიან მა 

ტრაბ ზო ნამ დეც კი ჩააღ წია, ბო ლო არ უჩან და რუ სულ გე მებს, რომ ლი თაც 

ხალ ხი გა დაჰ ყავ დათ. აქ გა მოჩ ნდა ბრწყინ ვა ლე პორ ტას მიერ ასე ნა ქე-

ბი სტუ მარ თმოყ ვა რეო ბა. ტრაბ ზო ნის პა ტივ ცე მუ ლი გუ ბერ ნა ტო რი ცი ხე- სი-

მაგ რე ში ჩაი კე ტა და ქვი ში დან ძვე ლი, და ჟან გე ბუ ლი ქვე მე ხი ამოთ ხრე ვი ნა 

(რო მე ლიც პას კე ვი ჩის დროი დან ცი ხის ეზო ში იყო) თა ვი სი პი რა დი უსაფ-

რთხოე ბის მიზ ნით და სა თო ფურ თან მია ტა ნი ნა, რა თა სა ჭი როე ბის დროს 

თა ნა მო ქა ლა ქეე ბის თვის ცეც ხლი გაეხ სნათ. პრინ ციპ ში ამ კა ცის გა გე ბა 

შეიძ ლე ბო და. ბრწყინ ვა ლე პორ ტას მო ვა ლეო ბაც ეს იყო – ემიგ რან ტე ბის 

პირ ვე ლა დი მოთ ხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე ზრუნ ვა და ხელ შეწ-

ყო ბა, რაც რაც შეიძ ლე ბა მა ლე გაეგ რძე ლე ბი ნათ გზა, ხალ ხის მა სობ რი-

ვი თავ მოყ რა რომ არ მომ ხდა რი ყო. მაგ რამ რუ სუ ლი გე მე ბი თურ ქე თის 

მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბებ ზე ბევ რად სწრა ფე ბი აღ მოჩ ნდნენ. შიმ ში ლით 

და სუს ტე ბულ ახალ ჩა სუ ლებ ში მა ლე ტი ფის ეპი დე მიამ იფეთ ქა, თა ნაც ისე 

ძლიე რად, რომ რამ დე ნი მე თვე ში მა თი მე სა მე დი დაი ღუ პა. ერ თმორ წმუ-

ნეებ მა ამ ყვე ლაფ რით მწა რე გა მოც დი ლე ბა მიი ღეს, თუმ ცა, სა სო წარ კვე-

თა ში არ ჩა ვარ დნი ლან, ისი ნი ხომ სა ძულ ველ რუ სებს დაუს ხლტდნენ ხე-

ლი დან და ახ ლა, რო ცა ხალ ხის მე სა მე დი დაე ხო ცათ, ევ რო პულ თურ ქეთ ში 

წას ვლა გა დაწ ყვი ტეს, სა დაც, მა თი წარ მოდ გე ნით, მდი ნა რეებ ში თაფ ლი და 

რძე მოე დი ნე ბო და.

რამ ხე ლა გაწ ბი ლე ბა იწ ვნიეს კავ კა სიის შვი ლებ მა, რო დე საც გე მებ მა 
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ბულ გა რე თის მო ტიტ ვლე ბულ, მწირ სა ნა პი როებ თან ჩა მოს ვეს! აქ არ იყო 

მთია ნი ვე ლუ რი ბუ ნე ბა, ერ თი სა მა ლა ვიც კი არ სად ჩან და ნა ყა ჩა ღა რის 

და სა მა ლად, არა ფე რი, გარ და სწო რი ლან დშაფ ტი სა და მში შა რა მო სახ-

ლეო ბი სა, რო მელ თაც უც ხოე ბის მო სა გე რიებ ლად ხმლის ამო ღე ბაც კი ვერ 

შეძ ლეს. აქაო და მთე ლი ეს მხა რე სულ თანს ეკუთ ვნი სო, ბულ გა რე ლებს 

უბ რა ლოდ ჩა მოარ თვეს მი წე ბის ნა წი ლი, თან აი ძუ ლეს, ჩერ ქე ზებს ქო ხე-

ბის აგე ბა შიც დახ მა რე ბოდ ნენ. მკვიდ რი მო სახ ლეო ბის ნა წი ლი სა კუ თა რი 

სახ ლე ბი და ნაც გან დევ ნეს, ჩა მო სახ ლე ბუ ლი კავ კა სიე ლებს თა ვიან თი ქო ხე-

ბის აშე ნე ბამ დე თავ შე სა ფა რი რომ ჰქო ნო დათ, უსახ ლკა როდ დარ ჩე ნი ლი 

ბულ გა რე ლე ბის დარ დი არა ვის ჰქონ და. ასე გაჩ ნდა კავ კა სიე ლი ემიგ რან-

ტე ბის და სახ ლე ბე ბი სერ ბე თის საზ ღვრი დან მო ყო ლე ბუ ლი შუმ ლამ დე და 

ად რია ნო პე ლამ დე. ამ და სახ ლე ბე ბი დან ზოგს წარ მა ტე ბუ ლი სულ თნე ბის 

სა პა ტივ ცე მუ ლოდ მედ შიდ ჯეი, ოს მან ჯეი, მაჰ მუდ ჯეი, ორ ხან ჯეი... უწო დეს. 

და ნარ ჩე ნე ბი შე და რე ბით უბ რა ლო სა ხე ლე ბით დაკ მა ყო ფილ დნენ, რო გო-

რი ცაა, მა გა ლი თად, ჩერ ქეზ ქოი.

ბულ გა რე თის მი წა ზე ჩა სულ მა და ძონ ძილ მა და მშიერ მა „წარ ჩი ნე ბუ-

ლებ მა“ და ჟან გუ ლი ხმლე ბი მი წა ში ჩაარ ჭვეს და თა ვიან თი ტრა დი ციის მი-

ხედ ვით გა ნაც ხა დეს, ახა ლი მი წის ბა ტო ნე ბი ამიე რი დან ჩვენ ვარ თო. ამით 

ძველ წეს -ჩვეუ ლე ბე ბის აღ ზე ვე ბას დაუ დეს სა ფუძ ვე ლი. ახ ლად შექ მნილ 

კო ლო ნიებ ში უწინ დე ბუ რად ბა ტონ ყმო ბა მოძ ლიერ და. ამ დროს არც ბა ტო-

ნი იკ ლავ და თავს მუ შაო ბით და არც ყმა, ამი ტომ სხვა ჩერ ქე ზუ ლი სი კე თეე-

ბის გა მოვ ლი ნე ბა მაც არ დაიგ ვია ნა – სულ უფ რო ხში რი იყო ძარ ცვი სა და 

ყა ჩა ღო ბის ფაქ ტე ბი.

მხო ლოდ გო გო ნე ბის გა ტა ცე ბამ იკ ლო, რად გან მა თი რაო დე ნო ბა უბ-

რა ლოდ არ კმა რო და, გააქ ტიუ რე ბუ ლი ბულ გა რე ლი გო გო ნე ბის მო ტა ცე ბა 

კი ნაკ ლე ბად მომ გე ბია ნი გა მოდ გა. ქარ თუ ლი ხან ჯა ლი თუ გიყ ვარს, თათ-

რულ და ნას არ იყი დი, ფიქ რობ დნენ აგენ ტე ბი და უარს ეუბ ნეოდ ნენ ჩერ ქეზ 

კა ცებს, რომ ლებ საც თა ვიან თი მტი რა ლა და მცქმუ ტა ვი სა ქო ნე ლი მოჰ ყავ-

დათ.

ზე მოთ ვახ სე ნეთ, რომ რუ სეთ -თურ ქე თის ბო ლო ომის დროს, უფ რო 

სწო რად კი აფ ხა ზეთ ში გა დას ვლის წა რუ მა ტე ბე ლი მცდე ლო ბის მე რე, ემიგ-

რან ტთა კი დევ ერ თი დი დი ტალ ღა დაიძ რა თურ ქე თის კენ. მა შინ დაახ ლოე-

ბით 36 ათა სი კავ კა სიე ლი, ძი რი თა დად აფ ხა ზე ბი, ჩა ვი და ტრაბ ზონ ში. ად-
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გილ ზე ზუს ტად იგი ვე სი ტუა ცია დახ ვდათ, რაც მათ ძმებს ცა მე ტი წლის წინ. 

კა ცე ბი მა შინ ვე საო მა რი ია რა ღის და მამ ზა დე ბელ ხე ლოს ნე ბად აქ ციეს, მო-

ხუ ცე ბი, ბავ შვე ბი და ქა ლე ბი კი მა სიუ რად იხო ცე ბოდ ნენ ეპი დე მიე ბი სა და 

შიმ ში ლის გა მო.

ბო ლოს რამ დე ნი მე სიტ ყვით ვახ სე ნებთ ჩერ ქე ზე ბის გა რეგ ნო ბა სა და 

სო ცია ლურ და წე სე ბუ ლე ბებს. ჩერ ქე ზებ თან ყო ველ თვის არ გვხვდე ბა სი-

ლა მა ზის იდეა ლი იმ გა გე ბით, რო მე ლიც ზო გა დად ჩა მო ყა ლიბ და კავ კა სიე-

ლებ თან მი მარ თე ბა ში. ისი ნი სხვა კავ კა სიე ლი ტო მე ბი სა გან საბ რძო ლო გა-

რეგ ნო ბას თან ერ თად, სი მაღ ლით და სხვა ფი ზი კუ რი ნიშ ნე ბი თაც გა მოირ-

ჩე ვიან. თვალ ში სა ცე მია ის ფაქ ტიც, რომ ყველ გან, სა დაც ამ ხალ ხის სის-

ხლი სხვა ხალ ხე ბი სას შე რე ვია, იქ ნე ბიან ეს თურ ქე ბი, თათ რე ბი თუ რუ სე ბი, 

ყვე ლას სა ხის ნაკ ვთებ ზე და ტო ვეს თა ვიან თი კე თილ შო ბი ლუ რი ზე გავ ლე-

ნის კვა ლი. ეს უპი რა ტე სო ბე ბი ქა ლებ ში კი დევ უფ რო მე ტად ვლინ დე ბა. 

აქ სიო მად ით ვლე ბო და და ით ვლე ბა ჩერ ქე ზი ქა ლე ბის სი ლა მა ზე. ზო გა-

დი ტი პი ასე თია: და ბა ლი, თუმ ცა, თხე ლი აგე ბუ ლე ბის, მუ ქი, შა ვი თმით, 

მბრწყი ნა ვი, ცოც ხა ლი თვა ლე ბით, მარ დი და გრა ციო ზუ ლი. და ნარ ჩენ კავ-

კა სიელ ქა ლებ ზე ბევ რად ნა ზი სა ხის კა ნის ფე რი აქვთ. რად გან სა ხეს არ 

იფა რა ვენ, ჯერ კი დევ უძ ვე ლე სი დროი დან და დიო და ხმე ბი მათ სი ლა მა-

ზე ზე. რაც შეე ხე ბა სა მოსს, ძა ლიან უყ ვართ ოქ როს და ვერ ცხლის ძა ფე ბით 

ნა ქარ გი ლურ ჯი აბ რე შუ მი. თე ძო ზე აკ რავთ ასე ვე მო ქარ გუ ლი ქა მა რი ოქ-

როს ან ვერ ცხლის მა სიუ რი ბალ თით. თავ ზე დოლ ბან დი ვი თიხ ვე ვენ თხელ, 

ძი რი თა დად ღია ფე რის თავ სა ბუ რავს, მი სი ბო ლოე ბი ჩა მოშ ვე ბუ ლი აქვთ 

კი სერ სა და მხრებ ზე. რო დე საც სა ხის და მალ ვა უნ დათ, მა შინ საკ მაოდ გამ-

ჭვირ ვა ლე მუ სე ლი ნის ნა ჭერს ხმა რო ბენ. თეთრ, წი თელ ან ლურ ჯი ფე რის 

შარ ვლებს ხმა რო ბენ იმის მი ხედ ვით, გაუთ ხო ვა რია ქა ლი, გათ ხო ვი ლი თუ 

ქვრი ვი.

ჩერ ქე ზე ბის ყო ფის აღ წე რა ახ ლა უკ ვე მხო ლოდ მათ ახალ სამ შობ ლო-

ში შეიძ ლე ბა. კავ კა სია სა ბო ლოოდ მია ტო ვეს, მას თან მხო ლოდ იქ დარ-

ჩე ნი ლი მო ნა თე სა ვე აფ ხა ზე ბი აკავ ში რებთ. ჩერ ქე ზი ქა ლი იმ დე ნად შე ვიწ-

როე ბუ ლი იყო თა ვი სი მშობ ლე ბის სახ ლში, რომ არას დროს უჩიო და თა ვის 

ძი რი თად ხვედრს – თა ვი ამოე ყო რო მე ლი მე თურ ქი ან არა ბი დი დე ბუ ლის 

სახ ლში. მი სი ფუნ ქციაა ქმრის ნე ბის მიე რი სურ ვი ლის ას რუ ლე ბა, ყვე ლა-

ნაი რი საქ მის კე თე ბა, მათ შო რის, ია რა ღის მოვ ლაც კი. 

55



კავკასია

კა ცე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ვიან თი ქა ლე ბის მი მართ რაინ დუ ლო-

ბით ვერ დაიკ ვეხ ნის. რო მან ტი კა იქამ დე გრძელ დე ბა, სა ნამ ლა მა ზი ქა ლი 

თეთრ შარ ვალს ატა რებს და მა შინ ვე მთავ რდე ბა, რო გორც კი წი თელ შარ-

ვალს ჩაიც ვამს. ძვე ლე ბუ რი რო მან ტი კა სა ცო ლის მო ტა ცე ბის ტრა დი ცია შია 

შე მორ ჩე ნი ლი. ჩერ ქეზ მა მა მა კაც მა და ქორ წი ნე ბა თუ გა დაწ ყვი ტა, თა ვის 

რჩეულს ჩუ მად ატ ყო ბი ნებს, ამა და ამ დროს მო გი ტა ცე ბო. ამ წე სის შეს-

რუ ლე ბას, რო გორც ამას მოგ ვია ნე ბით ვნა ხავთ, ბევ რი უხერ ხუ ლო ბა ახ-

ლავს თან. სა ცო ლის სო ფე ლი (აუ ლი) მზა დაა საქ მროს ხე ლი შეუ შა ლოს, 

ამი ტომ წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად დი დი მო ხერ ხე ბუ ლო ბა და ეშ მა კო ბაა 

სა ჭი რო. საქ მრო მო ტა ცე ბულ გუ ლის სწორს ცხე ნით იტა ცებს. გარ კვეუ ლი 

მან ძი ლის გავ ლის შემ დეგ ია რა ღი დან რამ დენ ჯერ მე უნ და გაის რო ლოს და 

გვარდიელიჩერქეზი
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აუ ლის მაც ხოვ რებ ლებს მომ ხდა რის შე სა ხებ შეატ ყო ბი ნოს. ამას დი დი აურ-

ზაუ რი მოჰ ყვე ბა. მდე ვა რი დაე დევ ნე ბა და თუ დაი ჭე რენ, გვა რია ნად სცე მენ 

და ია რაღს, ცხენს და სა ცო ლე საც წაარ თმე ვენ. წარ თმეუ ლი ქა ლის უკან 

დაბ რუ ნე ბა იკ რძა ლე ბა, მაგ რამ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი საქ მრო მდე ვარს 

თავს დააღ წევს, შეუძ ლია სა ცო ლე სპე ცია ლუ რად ამის თვის მომ ზა დე ბულ 

სა მა ლავ ში (ქოხ ში) ჩა კე ტოს და რო გორც კი რამ დე ნი მე კვი რა ში, გო გო-

ნას მა მის თვის მი სა ცემ ფულს იშო ვის და კი დე ვაც გა დაიხ დის, სა ქორ წი-

ლო რი ტუა ლიც გაი მარ თე ბა. აქაუ რი ქორ წი ლე ბი, სხვა თა შო რის, არც ისე 

საინ ტე რე სოა, მხო ლოდ მუს ლი მურ სამ ყა რო ში მი ღე ბუ ლი ცე რე მო ნია ლით 

შე მოი ფარ გლე ბიან.

უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ჩერ ქე ზე ბი არც თა ვიანთ უწინ დელ სამ შობ-

ლო ში ქორ წინ დე ბოდ ნენ სხვა ტო მე ბის ქა ლებ ზე. არა ნაკ ლებ მკაც რად რე-

გუ ლირ დე ბა ქორ წი ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბიც. ქა ლის გა დაც დო მა 

უმ კაც რე სად ის ჯე ბა. ქალს, რო მელ მაც ქმარს პა ტი ვი აჰ ყა რა, მო ნად ჰყი-

დიან, თუმ ცა მა ნამ დე თა ვის მშობ ლიურ სახ ლში დაბ რუ ნე ბა უწევს, რაც გან-

სა კუთ რე ბით დიდ სირ ცხვი ლად ით ვლე ბა. უხუ ცე სის ცო ლის ღა ლა ტი სიკ-

ვდი ლით ის ჯე ბა, იგი ვე მოს დის მის საყ ვა რელ საც.

რო გორც უკ ვე ვთქვით, ჩერ ქე ზი ქა ლე ბი არას დროს ჩი ვიან იმის გა მო, 

რომ მათ ფაქ ტიუ რად მო ნე ბად ჰყი დიან. პი რი ქით, ამას შვე ბა დაც კი აღიქ-

ვა მენ თა ვიან თი სა ში ნე ლი ოჯა ხუ რი ურ თიერ თო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. გო-

გო ნე ბი ბავ შვო ბი დან (ან უფ რო სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი) 

ოც ნე ბო ბენ ბედ ნიერ მო მა ვალ ზე. მუს ლი მურ ჰა რამ ხა ნებ ში ჩერ ქე ზი ქა ლი 

გან სა კუთ რე ბუ ლად ფა სობს. პონ ტოს სა ნა პი რო ზე კარ გა ხანს ჰყვაო და გო-

გო ნე ბით ვაჭ რო ბა. რუ სე ბის გა მო ჩე ნამ ამ სარ ფიან საქ მეს თით ქოს ბო ლო 

მოუ ღო, მაგ რამ სი ნამ დვი ლე ში ფა რუ ლად გრძელ დე ბო და. სამ შობ ლო დან 

გა დახ ვე წილ ჩერ ქე ზებს თა ვიან თი ჩვეუ ლი საქ მია ნო ბის თვის თა ვი არ დაუ-

ნე ბე ბიათ, პი რი ქით, თურქ აგენ ტებ თან შეუზ ღუ და ვი კონ ტაქ ტის წყა ლო ბით 

კი დევ უფ რო გა ყო ჩაღ დნენ. ამ ყიდ ვა- გა ყიდ ვა ში აქ ტიუ რად იყ ვნენ ჩარ თუ-

ლე ბი ყვე ლა ზე მა ღა ლი რან გის თურ ქი პი რე ბი, რომ ლე ბიც და სავ ლეთს არ-

წმუ ნებ დნენ, მო ნო ბა გა ვაუქ მე თო. ასე მა გა ლი თად, ბა ჰიე ხა ნუ მი, „უ დი დე-

სი“ თა ნა მედ რო ვე ოს მა ლუ რი სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წის ფუად ფა შას ცო ლი, 

მო ნე ბით მო ვა ჭე რე გახ ლდათ. მან გა მოი გო ნა სა ხელ გან თქმუ ლი „ჯა დოს-

ნუ რი პე რან გი“, რო მე ლიც მი სი ვე თქმით, ჩერ ქეზ ქალს ისეთ დე მო ნურ და 
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არაამ ქვეყ ნიურ ხიბ ლში ახ ვევ და, რომ მყიდ ვე ლი ნა ბის მიერ თან ხას უსიტ-

ყვოდ იხ დი და მას ში. 

ვაჭ რო ბა შემ დე გი სქე მით ხდე ბო და: ცოც ხა ლი სა ქო ნე ლი – კონ სტან ტი-

ნო ლო პი დან ჩა მო სუ ლი ჩერ ქე ზი გო გო ნე ბის პარ ტია, პირ ვე ლი ხე ლი დან 

(ჩერ ქე ზი აგენ ტე ბის გან) პირ და პირ დამ კვე თის /მყიდ ვე ლის ჰა რემ ში თუ ვერ 

მოხ ვდე ბო და, მე რე უკ ვე ელი ტა რუ ლი თურ ქი ქა ლე ბის „შუამ დგომ ლო ბა“ 

ხდე ბო და სა ჭი რო. ეს შუამ დგომ ლო ბა ჩვეუ ლებ რი ვი კერ ძო ბიზ ნე სი იყო. 

თურ ქი ქა ლი გო გო ნას კარ გად უვ ლი და, სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში ფორ ტე-

პია ნო ზე დაკ ვრას და უც ხო ენებ საც ას წავ ლი და, რა თა ად ვი ლად გაეთ ხო-

ვე ნი ნა ან რო მე ლი მე მდი და რი საყ ვარ ლის თვის მიე ყი და. გო გო ნა მაკ ლერ 

ქალ თან ერ თად ეს წრე ბო და სა ჯა რო გა სარ თობ ად გი ლებს, ან ღია ეტ ლით 

სტამ ბო ლის ხალ ხმრა ვალ ქუ ჩებ ში და სეირ ნობ და. თხე ლი ვუა ლი სა ხეს მსუ-

ბუ ქად უფა რავ და. მაკ ლერ მა ქა ლებ მა ამ გზით დიდ ძა ლი სიმ დიდ რე დააგ-

რო ვეს. ერ თ-ერ თი მათ გა ნის პრეის კუ რან ტი ცნო ბი ლია: ყვე ლა ზე მა ღალ 

თან ხად 1000 თურ ქუ ლი გირ ვან ქაა (20000 მარ კა) მი თი თე ბუ ლი, ხო ლო 

ყვე ლა ზე ცო ტა – 150-დან 180 გირ ვან ქამ დეა.

ჩერ ქე ზი ქა ლე ბი დან ყვე ლა ვერ აღ წევს ბავ შვო ბი დან მათ თვის და სა-

ხულ ბრწყინ ვა ლე მი ზანს. თუმ ცა, ბევ რი მათ გა ნი მოხ ვდა დი დე ბუ ლე ბის ჰა-

რამ ჰა ნა ში მოხ ვდა, ზო გიერ თი სულ თა ნის ცო ლიც კი გახ და. მათ მა ნა წილ მა 

გარ კვეუ ლი ძა ლაუფ ლე ბა და გავ ლე ნა მოი პო ვა, რო გორც მა ღალ ჩი ნოს ნე-

ბის ცო ლებ მა. ისე თი შემ თხვე ვე ბიც ხში რია, რო ცა ჩერ ქე ზუ ლი წარ მო შო ბის 

მო ნა ქა ლი რამ დენ ჯერ მე იც ვლის პატ რონს, სა ნამ საოც ნე ბო ძა ლაუფ ლე ბას 

მიაღ წევ დეს, ან სუ ლაც უგ ზო -უკ ვლოდ იკარ გე ბა. გა სა გე ბია, რომ მშვე ნიერ 

ჩერ ქე ზი ქა ლებ ზე ჰა რამ ხა ნის და ნარ ჩე ნი ბი ნად რე ბი ხში რად ეჭ ვია ნო ბენ, 

ხში რია ძა ლა დო ბა. ამი ტომ ბავ შვო ბი დან სულ თნის მო ჯა დოე ბა ზე მეოც ნე ბე 

უამ რა ვი კავ კა სიე ლი გო გო ნა მა ლე ვე ჭკნე ბა, ავად დე ბა და ჭლე ქით იღუ-

პე ბა. ყვე ლა ზე ხში რად ცხელ ქვეყ ნებ ში (ეგ ვიპ ტე, ტუ ნი სი) მოხ ვედ რი ლი 

გო გო ნე ბის ცხოვ რე ბა სრულ დე ბა ასე. ჩვენ, და სავ ლე თის ხალ ხის, სტამ-

ბო ლის კარ ზე მი ღე ბუ ლი ტრა დი ციე ბი დან ყვე ლა ზე მე ტად გვძულს, რო ცა 

ვხე დავთ უკ ვე მო ბეზ რე ბულ, და ბე რე ბულ ჩერ ქეზ ქალს სულ თნის კარ თან 

დაახ ლოე ბულ პირს რო გორ ატა ნენ ცო ლად. ამ ნაი რი ქმრე ბი აუ ტა ნე ლი, 

ამ პარ ტა ვა ნი და ინ ტრი გა ნი ხალ ხია, ცო ლებს ნამ დვილ ჯო ჯო ხეთ ში აც ხოვ-

რე ბენ.
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ჩერ ქე ზებს ყვე ლა ზე მე ტად აფ ხა ზე ბი ჰგვა ნან, თუმ ცა მათ ზე ნაკ ლე ბად 

მებ რძო ლი და ფიც ხი ხა სია თი აქვთ. რაც შეე ხე ბა ქურ დო ბა – ყა ჩა ღო ბის კენ 

მიდ რე კი ლე ბას, აქ უკ ვე ტოლს არ უდე ბენ ერ თმა ნეთს. ოდეს ღაც საკ მაოდ 

დი დი ტე რი ტო რიე ბის მფლო ბე ლი აფ ხა ზე ბი ძა ლიან შე ცო ტავ დნენ, რაც ერ-

თის მხრივ ჩერ ქე ზე ბის მხრი დან შე ვიწ როე ბის, მეო რეს მხრივ კი დაუს რუ-

ლე ბე ლი ომე ბი სა და მო ნად გა ყიდ ვის მრა ვალ რიც ხო ვა ნი შემ თხვე ვე ბის 

ბრა ლია. აფ ხა ზე ბის ჩაც მუ ლო ბა ჩერ ქე ზე ბი სას ძა ლიან ჰგავს, სოფ ლე ბი და 

სახ ლე ბიც მსგავ სი აქვთ. ამ ჟა მად 20 ათა სი აფ ხა ზი ღაა დარ ჩე ნი ლი, რომ-

ლე ბიც წე სით ქრის ტია ნე ბი არიან, მაგ რამ სი ნამ დვი ლე ში მა თი რე ლი გია 

წარ მარ თო ბის, მაჰ მა დია ნო ბი სა და ქრის ტია ნო ბის ნა ზავს წარ მოად გენს. 

ქრის ტია ნო ბა აქ ალ ბათ მე-6 საუ კუ ნე ში გაჩ ნდა. მოგ ვია ნე ბით, თურ ქე ბის 

გა ბა ტო ნე ბას თან ერ თად ის ლა მი მიი ღეს, თუმ ცა, ქრის ტია ნო ბის ელე მენ ტე-

ბიც შეი ნარ ჩუ ნეს. ამით აიხ სნე ბა ის ფაქ ტი, რომ აქ შო ბა საც ზეი მო ბენ და 

ბაი რა მის დღე სას წაულ საც. შე მორ ჩე ნილ წარ მარ თო ბა ზე კი წმინ და ტყეე-

ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მა და ტყი სა თუ მთის სუ ლე ბის მი მართ ში ში მეტ-

ყვე ლებს, ხში რია სუ ლე ბი სად მი მსხვერ პლშე წირ ვა მა თი კე თილ გან წყო ბის 

მო სა პო ვებ ლად.

ბო ლოს ჩერ ქე ზე ბის სამ შობ ლო ზეც მინ და ვთქვა ორიოდ სიტ ყვა. ამ სა-

კით ხზე თით ქმის არა ფეე რი ვი ცით. მო სახ ლეო ბის გან ლა მის მთლია ნად 

დაც ლილ მხა რე ში არა ვინ მოგ ზაუ რობს რუ სე ბის გარ და. ეს უკა ნას კნე ლე ბი 

კი ყო ველ თვის არ არიან წე რის უნა რით და ჯილ დო ვე ბულ ნი. ამი ტო მაც არ 

ვი ცით, ად გილ ზე რას ნა ხუ ლო ბენ. რაც არ გი ნა ხავს, იმას ვერც აღ წერ. 

თუმ ცა, არ სე ბობს სუ რა თი, რო მე ლიც შეიძ ლე ბა ზუს ტა დაც კი აღ წერს ამ 

მხა რეს. პოეტ მა ალე სან დრე პუშ კინ მა დი დი ხნის წინ და წე რა: 

„აწ მოტ ყდა ომის ქარ ტე ხილს ფრთე ნი.

რუ სის ია რაღს რა გა დურ ჩე ბა?!

იღუ პე ბო დით ურ ჩნი ურ ჩე ბად

თქვენ, კავ კა სიის ამა ყი ძე ნი.

ვერ გიხ სნათ ჩვენ მა სის ხლი სა ღვარ მა,

ვერც შე ლოც ვილ მა სა ჭურ ვე ლებ მა,

ვერ ცა ცხე ნებ მა, ქა რი ვით ჩქარ მა,

ვერც დიდ მა მთებ მა, თქვენ მა მცვე ლებ მა!

კავ კა სი, რო გორც ბა თუს ტო მე ბი,
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თვის თა წი ნა პართ გზას ას ცილ დე ბა, -

დაა ვიწ ყდე ბა მკაც რი ომე ბი,

მშვი დი ცხოვ რე ბა გაუტ კბილ დე ბა.

დაწ ყნარ დე ბიან ეგ ხეო ბე ბი,

მგზავრს იქ არა ვინ შეა ხებს ხელ სა,

და წარ მო შო ბენ თქმუ ლე ბებს ბნელ სა

თქვე ნი სას ტი კი დას ჯის ცნო ბე ბი.“1  

ჩერ ქე ზეთ ში მო სახ ვედ რად ზღვით უნ და ია რო. იქ დაგ ხვდე ბა ბნე ლი ხე-

ვე ბი, ტყით და ფა რუ ლი მთის კალ თე ბი და შო რეუ ლი კავ კა სიო ნის თოვ ლია-

ნი მწვერ ვა ლე ბი. აფ ხა ზე თის ზღვის სა ნა პი რო ოდეს ღაც ჩერ ქე ზებს ეკუთ-

ვნო და. რუ სუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის პირ ვე ლი ნი შა ნია ანა პის ცი ხე- სი მაგ რე, 

რუ სეთ -თურ ქე თის ომ ში ასე ხში რად რომ ახ სე ნებ დნენ. რო გორც ამ ბო ბენ 

ცი ხე- სი მაგ რე თურ ქებ მა აა გეს მას მე რე, რაც რუ სეთ მა ყი რი მი დაიპ ყრო. 

ეს ად გი ლი კავ კა სიო ნის ჩრდი ლო- და სავ ლე თის კალ თის კი დე ზე მდე ბა-

რეობს. ჩრდი ლოე თის კენ გა და ჭი მუ ლია ყუ ბა ნის სა ნა პი რო ტბე ბი, შემ დეგ 

მო დის სტე პე ბის მხა რე. სამ ხრეთ და სამ ხრეთ -და სავ ლე თით ქა ლაქს ცი-

ცა ბო კლდეებს აკ რავს, რაც ბუ ნებ რივ დამ ცავ კე დელს ქმნის. ნავ სად გუ რი 

არაფ რად ვარ გა, სიღ რმე აკ ლია, სა ნა პი რო კი მე ტის მე ტად მეჩ ხე რია.

ანა პის მი და მოებ ში ოდეს ღაც ჩერ ქე ზე ბის ტო მი შე გა ლი ბი ნად რობ და, 

რომ ლის ბო ლო თა ვა დი (მუ ჰა მედ გე რაი არ სლა ნი) ეკა ტე რი ნე მეო რის 

მიერ ყუ ბან ში ჩა სახ ლე ბულ ზა პო რო ჟელ კა ზა კებ თან ბრძო ლა ში დაი ღუ-

პა. წი ნამ ძღო ლის გა რე შე დარ ჩე ნილ მა ხალ ხმაც მა ლე და ყა რა ია რა ღი და 

მტერს და ნებ და. შე და რე ბით ად ვი ლად მი სად გო მი ტე რი ტო რიის გა მო თავ-

და პირ ვე ლად ეს ტო მი გა ნად გურ და. აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი ანა პა ყო ველ-

თვის აქ ტიუ რად ფი გუ რი რებ და რუ სეთ – თურ ქე თის ბრძო ლებ ში. ჯერ 1790 

წელს გა დაკ ვე თა ყუ ბა ნი გე ნე რალ მა ბი ბი კოვ მა და ცი ხე- სი მაგ რის ჭიშ კრამ-

დე ყვე ლა ფე რი გაა ნად გუ რა. მომ დევ ნო წლებ ში გე ნე რალ მა გუ დო ვიჩ მა 

ექ ვსკვი რია ნი ალ ყის შემ დეგ შტურ მით აი ღო ეს ად გი ლი, მაგ რამ დიდ ხანს 

ვერ შეი ნარ ჩუ ნა. შემ დეგ თურ ქებ მა თავ დაც ვის გაძ ლიე რე ბის მიზ ნით კედ-

1.  ა. პუშკინი, „კავკასიის ტყვე; ბაღჩისარაის შადრევანი“, მთარგმნელი კ. ჭიჭინაძე, 

თბილისი, საბლიტგამი, 1950,  გვ. 31-32
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ლე ბი ნა ყა რი მი წით გაა მაგ რეს. 1807 წელს გე ნე რალ მა გო რო ვოვ მა ხე-

ლახ ლა დაიპ ყრო ქა ლა ქი, დამ ცა ვი კედ ლე ბი დაან გრია და იქუ რო ბა და-

ტო ვა. ჯერ 1811 წელს და შემ დეგ 1828 წელს (უკ ვე ბო ლო ჯერ) რუ სებ მა 

თა ვად მენ ში კო ვის მე თაუ რო ბით, სამ თვია ნი სის ხლის მღვრე ლი ბრძო ლით 

აი ღეს ცი ხე – სი მაგ რე და მას შემ დეგ აღარც დაუ კარ გავთ.

ანა პი დან კავ კა სიის სა ნა პი როს თუ გა მოუყ ვე ბით, თავ და პირ ვე ლად მოხ-

ვდე ბით სუ ჯუკ -კა ლე ში, რო მე ლიც ყველ მხრი დან მთე ბით შე მო საზ ღვრულ 

ყუ რე ში მდე ბა რეობს და გა საო ცარ ნავ სად გურს ქმნის. რუ სე ბი ანა პას თან 

ერ თად სუ ჯუკ -კა ლეც დაპ ყრო ბა საც ცდი ლობ დნენ, მაგ რამ ამაოდ. ჯერ კი-

დევ 1836 წელს ამ ად გილს ჩერ ქე ზე ბი იცავ დნენ. მა შინ გე ნე რალ მა ვე ლია-

მი ნოვ მა 15 ათა სი კა ცით შეუ ტია ქა ლაქს, თუმ ცა, ვე რა ფერს გახ და. შტორ-

მმა და თავ სხმა წვი მებ მა გე ნე რალს გე გე მე ბი ჩაუ შა ლა და ისიც იძუ ლე ბუ ლი 

გახ და უკან დაე ხია. ცი ცა ბო სა ნა პი როს გას წვრივ ჩა საფ რე ბულ მა ჩერ ქე ზებ-

მა ამით ისარ გებ ლეს, შიმ ში ლი თა თუ ავად მყო ფო ბით და სუს ტე ბუ ლი მტე-

რი არ დაინ დეს და რუ სებ მა მხო ლოდ ნა ხე ვა რი შე მად გენ ლო ბით მიაღ წიეს 

ანა პამ დე. ამის მე რე რუ სებ მა ჩვეუ ლი შე მარ თე ბით შეუ ტიეს სუ ჯუკ -კა ლეს და 

სუხუმ-კალე
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დაიპ ყრეს კი დეც. მაგ რამ იქ დიდ ხანს არ დარ ჩე ნი ლან, წა ვიდ ნენ და ყუ რის 

უკან ახა ლი სამ ხედ რო და სახ ლე ბა – ნო ვო რო სიის კი დაარ სეს.

კავ კა სიის ბრძო ლე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სას რუ სებ მა ამ სა ნა პი როს გას-

წვრივ სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პუნ ქტე ბიც (გე ლენ ჯი კი, ნო ვო ტროიც კოე, გო-

ლო ვინ კსი და სხვ.) დაიპ ყრეს და მა თი უპი რა ტე სო ბე ბის გა მო ყე ნე ბას აქ-

ტიუ რად შეუდ გნენ. აქ სა ნა პი როს უკან საკ მაოდ მა ღა ლი მთე ბია. ყუ რეე ბი სა 

და მთის კალ თე ბის ერ თობ ლიო ბა საო ცარ სი ლა მა ზეს ჰქმნის და მრა ვალ-

ფე რო ვა ნი ბუ ნე ბი თაც გა მოირ ჩე ვა. და ბუ რულ, უღ რან ტყეებს შო რის ჩვე ნი 

ალ პუ რი სა ძოვ რე ბის მსგავ სი მინ დვრე ბი მო ჩანს. ოდეს ღაც სწო რედ ამ მინ-

დვრებ ზე ძოვ და კა მე ჩე ბის, ცხვრე ბის, თხე ბი სა და ცხე ნე ბის ჯო გე ბი. ახალ აქ 

სიმ შვი დე და სი მარ ტო ვეა. მე რე გა და დი ხარ პი ცუნ და ში, აფ ხა ზე თის პირ ველ 

და სახ ლე ბა ში. ამ ყვე ლა ფერს შო რი დან გად მოჰ ყუ რებს იალ ბუ ზის თა ვი.

პი ცუნ და სა და მის გან გარ კვეუ ლი მან ძი ლით და შო რე ბულ ფშადს შო-

რის რუ სებ მა ჯერ კი დევ ოც დაა თიან წლებ ში რამ დე ნი მე ფორ ტი წა მო ჭი-

მეს. პი ცუნ და ში ისევ ნა ხავთ ოდეს ღაც არ სე ბუ ლი კო ლო ნიურ და სახ ლე-

ბის „პი თუ სის“ კვალს. ეს ტე რი ტო რია ახ ლა მი ტო ვე ბუ ლი და უკაც რიე ლია. 

მხო ლოდ შტორ მე ბი და ძლიე რი მოქ ცე ვა თუ დაატ ყდე ბა ხოლ მე თავს 

დრო დად რო სა ნა პი როს.

შემ დეგ მო დის ბამ ბო რი, სა დაც ორ მოც დაა თიან წლებ ში რუ სე თის კონ-

ტროლ ქვეშ მყო ფი შერ ვა ში ძეე ბის დიდ გვა რო ვა ნი ოჯა ხი ვა სა ლუ რი წყო-

ბით მარ თავ და იქაუ რო ბას. აფ ხა ზე თის მთა ვარ და სახ ლე ბას კი სუ ხუმ -კა ლე 

წარ მოად გენს, პა ტა რა ქა ლა ქი, რო მე ლიც საკ მაოდ სწრა ფი ტემ პე ბით იზ-

რდე ბა მას მე რე, რაც იქ მცხოვ რე ბი ბუნ ტის თა ვე ბი გააუვ ნე ბელ ყვეს. აქე დან 

ადი ხარ სვა ნე თის მა ღალ მთია ნეთ ში, ენ გუ რის პლა ტო ზე, იქ, სა დაც იალ-

ბუ ზის წი ნა კალ თე ბი ეშ ვე ბა. ვერ ტი კა ლუ რი კლდის კედ ლე ბი, რო გორც გ. 

რა დე ამ ბობს, 800 ფუ ტის სი მაღ ლის, ჭუჭ ყია ნი, ყა ვის ფე რის წყლის კენ მიე-

მარ თე ბა. მდი ნა რე ისა რი ვით მიჰ ქრის კლდეებს შო რის ვიწ რო კა ლა პოტ-

ში. საკ მაოდ სა ხი ფა თო გზა უღ რან ტყეებ ში გა დის, ენ გუ რი ხე ვებ ში კი დევ 

უფ რო ვიწ როვ დე ბა. წყა ლი ხში რად გუბ დე ბა და მდი ნა რე ში ერ თმა ნეთს მი-

ხეთ ქე ბუ ლი ლო დე ბის გუ გუ ნის ხმა ის მის. სულ რამ დე ნი მე ნა ბიჯ ში წყლის 

ვეე ბერ თე ლა მა სა ღრია ლით ენარ ცხე ბა უფ სკრულ ში. ამ მხა რე ში მხო ლოდ 

ვაჭ რე ბი თუ ჩა დიან ალ პუ რი ზო ნის ნედ ლი პრო დუქ ტე ბის სა მეგ რე ლო ში 

მო წეულ პრო დუქ ტებ ზე გა და საც ვლე ლად.
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კავ კა სიი სა და კავ კა სიე ლე ბის გაც ნო ბის შემ დეგ რუ სებ თან ბრძო ლე ბის 

გახ სე ნე ბის დროც დად გა. ხან გრძლი ვი და დამ პყრობ ლუ რი ომე ბის შემ დეგ 

რუ სე თი კავ კა სიის გეგ მა ზო მიერ დაპ ყრო ბას შეუდ გა 1824 წლი დან გე ნე-

რალ ერ მო ლო ვის მე თუ რო ბით. სწო რედ ეს გე ნე რა ლი იქ ცა ვე ლუ რი მთიე-

ლე ბის რის ხვად მი სი წი ნა მორ ბე დე ბის მსგავ სად, რად გან :

„ეძ გე რა კავ კასს ძალ გუ ლო ვან სა

ჩვე ნი არ წი ვი ორ თა ვია ნი;

რო ცა შეიძ რა თერ გი ჭა ღა რა

ბრძო ლის პირ ვე ლი მე ხის გრია ლით,

რო ცა რუ სებ მა დაჰ კრეს ნა ღა რა

და მტერს ეკ ვე თა თვალ თა ბრია ლით

ცი ცია ნო ვი გა ცეც ხლე ბუ ლი.

იქ ნე ბა კი დევ ჩემ გან ქე ბუ ლი

ის – კოტ ლა რევ სკი, გან თქმუ ლი გმი რი,

კავ კა სიონს რომ სისხლს ას ხუ რებ და;

მი სი მსვლე ლო ბა, ვით შა ვი ჭი რი,

ტო მებს ღუ პავ და, ანად გუ რებ და ...

დღეს კი აი ღო მან ხმალ ზე ხე ლი, 

შე ფა რე ბია იგი სო ფელ სა,

გულს მშობ ლიუ რი უმ შვი დებს ვე ლი ...

ჯე რი მო ვი და სხვა მეო მარ თა.

ჰა – მთებს ამოხ და ვაის ძა ხი ლი! ...

ძრწო დე, კავ კა სო! შენ სკენ მო მარ თა

თვით ერ მო ლოვ მა ბას რი მახ ვი ლი!“  

რუ სე ბის გა ნახ ლე ბულ თავ დას ხმებს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის 

მხრი დან თავ დაც ვა მოჰ ყვა. თა ნაც ეს თავ დაც ვა უძ ვე ლე სი დროი დან არ სე-

ბულ რე ლი გიურ მოძ რაო ბას ეფუძ ნე ბო და. ერ თმა წმინ დან მა ბრმა ას კეტ მა 

და ღეს ტა ნის სო ფელ ია რე გი დან, მო ლა მუ ჰა მედ მა თა ვის მოს წავ ლეს კა ზი 

მუ ჰა მედს სთხო ვა, შირ ვან ში (მთის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ მხა რეს) წა მიყ-

ვა ნეო. შირ ვან ში ჩა სულ მა ას კეტ მა ყუ რა ნის რამ დე ნი მე სუ რის ჭეშ მა რი ტი 

არ სი გაი გო და უკან დაბ რუ ნე ბუ ლი მათ პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბას შეუდ გა. 

რე ლი გია ურ წმუ ნო თა ბა ტო ნო ბის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის ია რა ღად უნ და 
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ქცეუ ლი ყო. „ის, ვინც ჭეშ მა რიტ ღმერთს აღია რებს, ვე რა ვის დაე მო ნე ბა.“ 

ამ კა ცის ცეც ხლო ვა ნი საუ ბა რი მორ წმუ ნეებ ში ჯერ მო ნა ნიე ბის გან ცდას იწ-

ვევ და, მე რე კი წმინ და ომის კენ უბიძ გებ და. მო ლა მუ ჰა მედ მა მოს წავ ლეე ბი 

მთელ მთიან მხა რე ში მი მო ფან ტა, თა ვის მემ კვიდ რედ კი კა ზი მო ლა აღია-

რა. ეს უკა ნას კნე ლი ბრძო ლის თვის აღან თებ და და საგ მი რო საქ მეე ბის კენ 

უბიძ გებ და ხალხს. საქ მე იქამ დე მი ვი და, რომ გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ ომებ ში 

მო ნა წი ლე და ღეს ტნელ თა გა მარ ჯვე ბის ამ ბა ვი მთელ კავ კა სია ში გაი გეს. 

კა ზი მო ლას თა ვა დაც სწამ და, რომ ღვთიუ რი მი სიას ას რუ ლებ და. იმ დენ-

ჯერ დააღ წია საფ რთხეს თა ვი, რომ თან და თან დაი ჯე რა, მტრის ტყვია და 

ხმა ლი ვე რა ფერს და მაკ ლებ სო და ბო ლოს უკ ვე სრუ ლიად წარ მოუდ გე ნელ 

რის კზე მი დიო და ხოლ მე. თუმ ცა ასე თი ბრმა გამ ბე დაო ბა ად რე თუ გვიან 

აუ ცი ლებ ლად ცუ დად დას რულ დე ბო და, მთე ლი მი სი სი მა მა ცის მიუ ხე და ვად 

გა მარ ჯვე ბა მაინც რუ სულ ია რაღს უნ და დარ ჩე ნო და.

მტრის გან სულ უფ რო მე ტად შე ვიწ როე ბულ ყა ზი მო ლას ბო ლოს უკ ვე 

თა ვის მშობ ლიურ ცი ხე- სი მაგ რე ში (გიმ რი) მოუ წია გა მაგ რე ბა. ცი ხის დამ-

ცვე ლებს შო რის იყო შა მი ლიც, რო მელ საც მა შინ უკ ვე დიდ პა ტივს სცემ-

დნენ. ცი ხის მცვე ლებ მა ფი ცი და დეს, ბო ლო ამო სუნ თქვამ დე გმი რუ ლად 

ვიბ რძო ლებ თო, იცოდ ნენ, რომ რუ სე ბი მაინც არა ვის დაინ დობ დნენ. გე-

ნერ ლებს, რო ზენ სა და ვა ლია მი ნოვს ამ ხელ საყ რე ლი მო მენ ტის გა მო ყე-

ნე ბა მტკი ცედ ჰქონ დათ გა დაწ ყვე ტი ლი. რუ სებ მა ყვე ლა გა და სას ვლე ლი 

ნელ -ნე ლა დაი კა ვეს და ახა ლი ჯა რე ბიც შე მოიყ ვა ნეს. ყა ზი მო ლას ბო ლო 

თავ შე სა ფა რის გარ შე მო რკი ნის მარ ყუ ჟი შეიკ რა. რუ სებ მა ცი ხის კედ ლე ბი 

ქვე მე ხე ბით შეან გრიეს და ჯა რის კა ცებს გზა გაუხ სნეს. ცი ხის დამ ცვე ლებ მა 

ცოც ხა ლი კე დე ლი აღ მარ თეს თა ვიან თი წი ნამ ძღო ლის გარ შე მო და ასე ერ-

თად დაი ხოც ნენ. მოკ ლუ ლებს შო რის ყა ზი მო ლაც იყო.

ეს მოხ და 1832 წლის 14 ოქ ტომ ბერს. ხან მოკ ლე ზა ვის შემ დეგ დან გრეუ-

ლი გიმ რი ისევ და ღეს ტნე ლე ბის თავ შე საფ რად გა დაიქ ცა, ოღონდ ამ ჯე რად 

ვინ მე ჰამ ზა ბეის გარ შე მო გაერ თიან დნენ. აქ რა ღაც უც ნაუ რი ამ ბა ვი მოხ-

და: შა მი ლი, რო მე ლიც მკვდა რი ეგო ნათ (გიმ რის პირ ვე ლი აღე ბი სას ორი 

ტყვიით გან გმი რუ ლი დაე ცა), უცებ თა ვი სუფ ლე ბის თვის მებ რძოლ თა შო რის 

კვლავ გა მოჩ ნდა. ხალ ხში ხმა გავ რცელ და, ალაჰ მა შა მი ლი მკვდრე თით იმი-

ტომ აღად გი ნა, რომ ცოც ხლე ბი უნ და დაი მორ ჩი ლო სო. ამ „სას წაულ მა“ დი-

დი აჟიო ტა ჟი გა მოიწ ვია. შა მი ლი ზუს ტად მა შინ გა მოჩ ნდა, რო დე საც გიუმ რის 
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დამ ცვე ლე ბი უკ ვე და ნე ბე ბას აპი რებ დნენ. ღვთის გან მოვ ლე ნი ლის გა მო ჩე-

ნამ ნამ დვი ლი სას წაუ ლი მოახ დი ნა. რუ სე ბი და მარ ცხდნენ და ეს მოძ რაო ბა 

მთელ კავ კა სიას ცეც ხლი ვით მოე დო. შა მი ლის სას წაუ ლი იმ დე ნად ძლიე-

რი აღ მოჩ ნდა, რომ მი სი გა მეო რე ბა გახ და სა ჭი რო. მარ თლაც, რუ სებ მა 

და ღეს ტან ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მიუდ გო მე ლი ცი ხე- სი მაგ რე ახულ კო რომ 

დაიპ ყრეს, ყვე ლა სუ ლიე რი ად გილ ზე გაა ნად გუ რეს. თეთ რებ ში გა მოწ ყო ბი-

ლი შა მი ლიც და ნარ ჩე ნებ თან ერ თად იბ რძო და, მის და ღუპ ვა ში ეჭ ვი არა ვის 

შეიარაღებულიკავკასიელები

შე პარ ვია. ამ დი დი და ნაკ ლი სის გა მო და ღეს ტან ში დი დი არეუ ლო ბა შეიქ-

მნა, ამ დროს რუ სე ბი თა ვიან თი ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯვე ბის ნიშ ნად სა მად-

ლო ბე ლო ლოც ვა- წირ ვას აღავ ლენ დნენ. მაგ რამ ის, ვინც მკვდა რი ეგო ნათ, 

ისევ სას წაუ ლებ რი ვად გა მოჩ ნდა, 15 ათა სი ლე კი სა და ჩე ჩე ნის წი ნამ ძღო-

ლად მოევ ლი ნა მტერს ავა რეთ ში, და ლე წა რუ სე ბის მიერ დი დი წვა ლე ბი თა 

და მსხვერ პლით ნა გე ბი ყვე ლა გა მაგ რე ბუ ლი პუნ ქტი, ცეც ხლით და მახ ვი-

ლით შე მუს რა ყვე ლა, ვინც რუ სებს მორ ჩი ლე ბა გა მოუც ხა და.
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შა მი ლის აღია რე ბა თა ვი სუფ ლე ბის თვის მებ რძოლ თა წი ნამ ძღო ლად 

1834 წელს და ღეს ტან ში მოხ და. შა მი ლი ნამ დვი ლად იყო ეროვ ნუ ლი თავ-

დაც ვის სუ ლის ჩამ დგე მე ლი აქაუ რებ სა და ჩრდი ლოე თით მო საზ ღვრე ჩეჩ-

ნებ ში, მაგ რამ რუ სე ბის წი ნააღ მდეგ მებ რძო ლი ყვე ლა მთიე ლის წი ნამ ძღო-

ლად მაინც ვერ ჩაით ვლე ბა. მარ თა ლია მი სი სა ხე ლი საქ ვეყ ნოდ იყო გან-

თქმუ ლი და ვერც მის უშუა ლო ზე გავ ლე ნას უარ ვყოფთ კი დევ უფ რო შორს 

მცხოვ რებ ტო მებ ზე, მაგ რამ ეს ყვე ლა ფე რი ზე მოთ ნახ სე ნებ ტე რი ტო რიებს 

ვერ სცდე ბო და. სა ყო ველ თაო ბა ტო ნო ბას ეთ ნი კუ რი და ტე რი ტო რიუ ლი 

ფაქ ტო რე ბი უშ ლი და ხელს. ჯერ კი დევ წი ნა საუ კუ ნის ბო ლოს რუ სეთ მა ნა-

წი ლობ რივ ია რა ღის ძა ლით, ნა წი ლობ რივ კი კე თილ გან წყო ბით შუა კავ-

კა სია ში (რო მე ლიც ბუ ნე ბით ყვე ლა ზე ვე ლუ რია) მცხოვ რე ბი ხალ ხე ბი და 

მა თი წი ნამ ძღო ლე ბი დაი მორ ჩი ლა. ამით შე საძ ლე ბე ლი გახ და ვლა დი კავ-

კა ზი დან, რო მე ლიც მთის ჩრდი ლო კალ თას თან მდე ბა რეობს, თბი ლი სამ დე 

ამიერ კავ კა სია ში სამ ხედ რო და მა კავ ში რე ბე ლი გზა გაეყ ვა ნათ და სიმ წრით 

ნა გე ბი ფორ ტე ბით დაეც ვათ. ეს გზა ნამ დვი ლად არ ყო ფი ლა აღ მო სავ ლე-

თის თუ და სავ ლე თის ტო მე ბი სა გან თავ დაც ვის ხა ზი, მაგ რამ ის გარ კვეულ-

წი ლად გამ ყოფ ბა რიერს ქმნი და კავ კა სიის ორი ვე ნა წილს შო რის და რუ სე-

თის თვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით.

მიუ ხე და ვად ამი სა, თა ნა მედ რო ვე მწერ ლებს, ძი რი თა დად ინ გლი სე-

ლებს, მოს წონ დათ შა მი ლის წარ მო სახ ვა მთიე ლი ხალ ხის საერ თო წი ნამ-

ძღო ლად. ვი საც ახ სოვს, რას ვწერ დით კავ კა სიე ლი ტო მე ბის და მო კი დე-

ბუ ლე ბა ზე მათ ერ თია ნო ბას თან გან ცდას თან და კავ ში რე ბით, ის კარ გად 

მიხ ვდე ბა, რომ ერ თია ნი ხელ მძღვა ნე ლო ბა ვერ იარ სე ბებ და, თუნ დაც მან-

ძი ლის გა მო. მოკ ლედ აგიხ სნით, თუ რა მდგო მა რეო ბაა ამ მხრივ:

კავ კა სია სიგ რძე ში დაახ ლოე ბით 160 გეოგ რა ფიუ ლი მი ლია მა შინ, რო-

დე საც ალ პე ბის სიგ რძე, თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ მის ხა ზო ვან ღერძს და 

და სავ ლეთ ალ პე ბის მომ რგვა ლე ბულ ფორ მებს, 150 გეოგ რა ფიულ მილს 

აღ წევს. მო დი, და ვი ვიწ ყოთ ეს გან სხვა ვე ბა და ჩავ თვა ლოთ, რომ ორი ვე 

მთია ნი მა სი ვი ერ თი ზო მი საა. უკეთ რომ მივ ხვდეთ, რა მან ძი ლია კავ კა სიის 

ყვე ლა ზე დიდ ტო მებს შო რის, წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ ზალ ცკა მერ გუ ტი დახ-

შტაინ შტო კით და მა ღა ლი ტაუერ ნის აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლი არის ჩეჩ ნე თი, 

პლა ტო მდი ნა რე მუ რის ზე და ნა წი ლის ორი ვე მხა რეს – ლე კე თი, აღ მო სავ-

ლეთ ალ პე ბის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი მთე ლი კალ თე ბით აღ მო სავ ლე თი სა და 
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შამილი(თეოდორჰორშელტისმიხედვით)
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სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თის კენ – და ღეს ტა ნი. ცი ლერ ტა ლის ალ პე ბი – ოსე ბის 

მხა რე, დო ლორ მი ტე ბის მთე ბი კი ხევ სუ რე ბის მხა რე. ბრე ნე რის ხა ზი კუფ-

შტაინ სა და ვე რო ნას შო რის თით ქმის ზუს ტად შეე სა ბა მე ბა „სა ქარ თვე ლოს 

სამ ხედ რო გზას“ ვლა დი კავ კაზ სა და ტიფ ლისს შო რის. ანუ აქ გა დის გამ ყო-

ფი ხა ზი. ორ ტლე რის ჯგუფ მა შეიძ ლე ბა შეგ ვიც ვა ლოს მყინ ვარ წვე რი, თუმ-

ცა ორ ტლე რი გამ ყო ფი ხა ზი დან ოდ ნავ უფ რო მო შო რე ბით მდე ბა რეობს. 

ამას მოს დევს ჩრდი ლოეთ შვეი ცა რია ბო დენ ზეე სა და ბა ზელს შო რის – ჩავ-

თვა ლოთ რომ ეს ყა ბარ დაა. რად გან იალ ბუ ზი მყინ ვარ წვე რის გან სა ჰაე რო 

ხა ზით დაახ ლოე ბით 200 კი ლო მეტ რის და ცი ლე ბი თაა და იგი ვე მან ძი ლია 

ორ ტლერ სა და მონ ტე რო სას შო რის, შეიძ ლე ბა ეს ბო ლო კავ კა სიის უმაღ-

ლეს მწვერ ვა ლად ჩავ თვა ლოთ. აოს ტას პლა ტო ჩვენ თვის სვა ნე თი გა მო-

დის, მდი ნა რე პოს კა ლა პო ტის ალ პუ რი ნა წი ლი – აფ ხა ზე თი. დარ ჩა და-

სავ ლეთ ალ პე ბის ხა ზი ჟე ნე ვა სა და ნი ცას შო რის, დო ფი ნი და პრო ვან სი, 

აქ ჩერ ქე ზე ბის მხა რეა. ჩვენ ვავ სებთ ტო პოგ რა ფიულ შე და რე ბას და ნი ცას 

მა გივ რად ვი ღებთ ანა პას, გე ნუას ნაც ვლად სუ ხუმ -კა ლეს, კონ სტან ცის ნაც-

ვლად პია ტი გორსკს, კუფ შტაი ნის ნაც ვლად ვლა დი კავ კაზს, ვე რო ნა თბი-

ლი სია, ლინ ცი პეტ როვ სკი, ხო ლო ოე დენ ბურ გი – ბა ქო.

ამ შე და რე ბი თი ტო პოგ რა ფიუ ლი აღ წე რი ლო ბის (თუ არ ჩავ თვლით კავ-

კა სიის მდე ბა რეო ბას ორ ზღვას შუა და მთია ნი მა სი ვის ლი ნეა რულ მდე ბა-

რეო ბას) ნაკ ლი ის არის, რომ სივ რცობ რი ვი გან ზო მი ლე ბე ბი კავ კა სიის 

მთია ნეთ ში ალ პე ბი სას აჭარ ბებს. თა ვის თა ვად ცხა დია, თავ დაც ვის ზალ ცახ სა 

და დრანს შო რის მდე ბა რე არეა ლის ორ გა ნი ზა ტო რი და წი ნამ ძღო ლი (პარ-

ტი ზა ნუ ლი ომის შემ თხვე ვა ში) ვე რაფ რით იქო ნიებ და გავ ლე ნას მა გა ლი თად 

ფრან გულ დო ფინ ში ან პრო ვან სში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე. ამას თუ დაუ-

მა ტებთ სხვაო ბას ალ პე ბის მო სახ ლეო ბის მდგო მა რეო ბა სა და კავ კა სია ში 

არ სე ბულ ეთ ნი კუ რი ხა სია თის წი ნააღ მდე გო ბებს შო რის (და ღეს ტნე ლე ბი და 

ჩერ ქე ზე ბი კავ კა სიე ლე ბი არიან ვიწ რო გა გე ბით, აფ ხა ზე ბი – ქარ თუ ლი წარ-

მო შო ბის, ოსე ბი – ირა ნუ ლი და ა.შ.), კი დევ უფ რო მე ტად დავ რწმუნ დე ბით, 

რამ დე ნად არას წო რია მო საზ რე ბა, თით ქოს შა მილს მთელ კავ კა სია ზე ჰქონ-

და ზე გავ ლე ნა. ეჭ ვგა რე შეა, შა მი ლი უბ რა ლო ჯა რის კა ცი არ ყო ფი ლა. ის იმ 

ტომ თა წარ მო მად გენ ლე ბის სუ ლიე რი წი ნამ ძღო ლი იყო, ვის თა ნაც უშუა ლო 

შე ხე ბა ჰქონ და. საერ თო დაც მას ბრძო ლა ზე მე ტად ძა ლაუფ ლე ბა აინ ტე რე-

სებ და. ამ გმი რად შე რაც ხუ ლი ლი დერს მე ტის მე ტი სი ხარ ბე ახა სია თებ და. 
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უც ნო ბია, რამ დე ნად მა მა ცი იყო სი ნამ დვი ლე ში. გიმ რი ში მოწ ყო ბი ლი სა საკ-

ლაო დან ცოც ხა ლი ალ ბათ იმის წყა ლო ბით გა დარ ჩა, რომ რუ სებს მკვდა რი 

ეგო ნათ და მის თვის ყუ რად ღე ბა არ მიუქ ცე ვიათ. ახულ გო ზე შე ტე ვი სას, თეთრ 

სა მოს ში გა მოწ ყო ბი ლი რო ცა ნა ხეს, ეტ ყო ბა დროუ ლად უშ ვე ლა თავს. გაიქ-

ცა, რა თა თა ვი სი მიმ დე ვა რე ბის რიც ხვი კი დევ უფ რო გაე ზარ და სა კუ თა რი 

პა ტივ მოყ ვა რეო ბი სა და სი ხარ ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. შა მი ლი შიკ რი კებს 

აგ ზავ ნი და ხოლ მე შუა და და სავ ლეთ კავ კა სია ში, თუმ ცა ასე თი გზავ ნი ლე ბით 

მიღ წეუ ლი წარ მა ტე ბე ბის შე სა ხებ არა ფე რია ცნო ბი ლი. ყა ბარ დოე ლე ბი, რო-

გორც ვი ცით, შა მილს არ ეთან ხმე ბოდ ნენ და ამი ტო მაც მიაღ წიეს შე და რე ბით 

ხელ საყ რელ შე თან ხმე ბას რუ სებ თან. ჩერ ქე ზებს შო რის და პი რის პი რე ბა ისე-

დაც უამ რავ პრობ ლე მას უქ მნი და იქაურ წი ნამ ღო ლებს, შო რი მან ძი ლი დან 

მი ღე ბულ მო წო დე ბებს ასე ად ვი ლად ვერ აჰ ყვე ბოდ ნენ. ჩერ ქე ზე ბი პირ ველ 

ხა ნებ ში თა ვა დაც წარ მა ტე ბით იბ რძოდ ნენ რუ სე ბის წი ნააღ მდეგ, იგი ვე ით-

ქმის და ღეს ტნე ლებ ზეც. ერ თი სიტ ყვით, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მი ზე ზე ბის გა მო 

ერ თია ნი სამ ხედ რო წი ნამ ძღო ლო ბა აქ უბ რა ლოდ შეუძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 

სხვა თა შო რის დამ ტკი ცე ბუ ლია, რომ მა გა ლი თად აფ ხა ზეთ ში (ჩერ ქე ზე ბის 

პრო ვინ ციის და სავ ლეთ ნა წი ლი) შა მი ლის სა ხე ლი მხო ლოდ 1845 წელს გაი-

გეს, ანუ მი სი გა მო ჩე ნი დან 11 წლის შემ დეგ.

სა მა გიე როდ მტერს ორ გა ნი ზე ბულ წი ნააღ მდე გო ბას უწევ და და ღეს ტა-

ნი. ამას ემა ტე ბო და ფა ნა ტიზ მიც, რაც რუ სებს კი დევ უფ რო დიდ პრობ ლე-

მებს უქ მნი და. და ნა კარ გი ორი ვე მხა რეს ვეე ბერ თე ლა იყო, მაგ რამ და ღეს-

ტნე ლე ბი ამ ომ ში თა ვი დან ვე და მარ ცხე ბის თვის იყ ვნენ გან წი რულ ნი. მა შინ, 

რო დე საც მა თი ზა რა ლი სრუ ლიად აუ ნაზ ღაუ რე ბე ლი ჩან და, რუ სე ბის თვის 

ახალ -ა ხა ლი ცოც ხა ლი ძა ლის გად მოს რო ლა პრობ ლე მას არ წარ მოად გენ-

და. თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის ბრძო ლამ ისევ იფეთ ქა ყი რი მის ომის დაწ ყე ბას-

თან ერ თად. და სავ ლე თის მთავ რო ბე ბი შა მილს უჭერ დნენ მხარს ფუ ლი თა 

და ია რა ღით. რუ სე თის ჯარ მა საო მა რი ოპე რა ციე ბის გა მო რა ღაც დროით 

ამიერ კავ კა სია და ტო ვა. შა მილ მა ისარ გებ ლა ამ სი ტუა ციით და თბი ლი სი-

დან თა ვა დის ორი ქა ლი გაი ტა ცა. მოგ ვია ნე ბით ორი ვე რუ სე ბის მიერ დატ-

ყვე ვე ბულ სა კუ თარ შვილ ზე გა დაც ვა ლა. შა მილს მაინც უკან და ხე ვა მოუ წია 

და 1855 წლამ დე შე და რე ბით უმოქ მე დოდ იყო.

ეს ამ ბა ვი რუ სებს ძა ლია ნაც აწ ყობ დათ. ყი რი მის ომის დას რუ ლე ბის 

შემ დეგ ისევ გა ნაახ ლეს ბრძო ლე ბი კავ კა სია ში. შა მილს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ-
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ლი მთიე ლი ტო მე ბის მდგო მა რეო ბა სულ უფ რო მე ტად მძიმ დე ბო და. 1858 

წელს რუ სებ მა ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯვე ბა მოი პო ვეს აბუ ის მაილ თან (ჩეჩ ნე ბის 

წი ნააღ მდეგ) ბრძო ლა ში და არ ღუ ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი უღელ ტე ხი ლი გა და-

კე ტეს. მომ დევ ნო წელს დაიპ ყრეს ვე დე ნი. შა მი ლი, რო მელ მაც ყვე ლა ფე რი 

და კარ გა და, რო გორც ამ ბო ბენ, თა ვი სი სი ცოც ხლი სა და ქო ნე ბის გა დარ ჩე-

ნას ღა ცდი ლობ და, ცი ხე- სი მაგ რე გუ ნიბ ში გა მაგ რდა და სას რუ ლის მო ლო დინ-

ში. მი სი ამა ლის გან მებ რძო ლე ბის პა ტა რა ჯგუ ფი ღა შე მორ ჩა. უმე ტე სო ბა გაი-

ფან ტა, და ნარ ჩე ნე ბი რუ სებს და ნებ დნენ და უხა რო დათ კი დეც, მის სი სას ტი კეს 

თა ვი რომ დააღ წიეს. რო გორც ჩანს, უკ ვე აღარც მის ასაკს სცემ დნენ სა კად-

რის პა ტივს. შა მი ლის ცხოვ რე ბა კა ზი მო ლას ცხოვ რე ბა სა ვით დრა მა ტუ ლად 

არ დას რუ ლე ბუ ლა, რაც იმის ნი შა ნია, რომ მას გმი რულ სიკ ვდილ ზე მე ტად 

სი ცოც ხლე უყ ვარ და. 1859 წლის 18 სექ ტემ ბერს გუ ნი ბი და ნებ და რუ სებს, 

შა მი ლი ტყვედ ჩაიგ დეს და მოგ ვია ნე ბით რუ სე თის შუა გულ ში გა დაა სახ ლეს. 

ეს იყო იმ ბრძო ლის და სას რუ ლი, რო მე ლიც ოც დათ ხუთ მეტ წელ ზე მე ტი ხნის 

გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხვა ლი დე რე ბის მე თაუ რო ბით გრძელ დე ბო და. მშვი-

დო ბის თვის ბრძო ლე ბის ის ტო რია არ იც ნობს მსგავს მა გა ლი თებს.

აჯან ყე ბუ ლე ბის და მა მარ ცხე ბით გა ხა რე ბულ მა თა ვად მა ბა რია ტინ სკიმ 

არ დაა ყოვ ნა და პე ტერ ბურ გში დე პე შა აფ რი ნა – მთე ლი და ღეს ტა ნი კას-

პიის ზღვი დან სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო გზამ დე ჩვენ ხელ შიაო. ეს, რა 

თქმა უნ და, ოპ ტი მის ტუ რი გან წყო ბა უფ რო იყო, ვიდ რე რეა ლო ბა, რად გან 

რუ სებს საკ მაოდ დიდ ტე რი ტო რიებ ზე ჯერ ფე ხიც კი არ ჰქონ დათ დად-

გმუ ლი. აუ რაც ხელ სა მა ლა ვებ ში, მიუდ გო მელ სი მაღ ლეებ სა და მთე ბი სა 

თუ დაბ ლო ბე ბის მო სახ ვე ვებ ში (რაც ასე უხ ვად ახა სია თებს და ღეს ტანს) 

წი ნააღ მდე გო ბა კვლა ვაც გრძელ დე ბო და. მაგ რამ ეს უფ რო პა სიუ რი წი-

ნააღ მდე გო ბა იყო. სა ნა პი რო გზა კას პიის ზღვის გას წვრივ პეტ როვ სკი დან 

დერ ბენ ტის გავ ლით ბა ქომ დე გა თავ სუფ ლდა. ქვეყ ნის შიგ ნით სი ტუა ციის 

შეც ვლა კი სა მო მავ ლო საქ მედ უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო.

უკა ნას კნე ლი წი ნააღ მდე გო ბის დაძ ლე ვის შემ დეგ რუ სე თი ძა ლაუფ ლე-

ბის აშ კა რა დე მონ სტრი რე ბას შეუდ გა. ამი სათ ვის აშენ და ფორ ტე ბი სა და 

ბლო კის სახ ლე ბის მთე ლი ქსე ლი. სი ტუა ციის დამ შვი დე ბა და კო ლო ნი ზა ცია 

ეტა პობ რი ვად უნ და გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ყო. მთიან ვე ლურ ად გი ლებ ში შე-

სა ბა მი სი და სახ ლე ბე ბი არ არ სე ბობ და, ამი ტომ არც მო სახ ლეო ბის კე თილ-

გან წყო ბის იმე დი უნ და ჰქო ნო დათ. ჯა რის კა ცე ბის უსაფ რთხოე ბის გაძ ლიე-
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რე ბის მიზ ნით კარ გად გა მაგ რე ბუ ლი ფორ ტე ბის შე ნე ბას შეუდ გნენ. მსგავს 

ფორ ტებ ში მა რა გე ბის შე ნახ ვას უკ ვე კარ გა ხნით შეძ ლებ დნენ. საკ მაოდ 

მოზ რდი ლი პოს ტე ბიც ისე იყო გან ლა გე ბუ ლი, რომ ერ თმა ნე თის დახ მა რე-

ბა ყო ველ თვის შეეძ ლოთ. ამ დროს აშენ და და დღე საც არ სე ბობს ბლო კის 

სახ ლე ბი რამ დე ნი მე ათეუ ლი ადა მია ნის თვის. ამა ვე ზო მის ფორ ტე ბი, მომ-

ცრო ცი ხე- სი მაგ რეე ბი რამ დე ნი მე ბა ტა ლიო ნის გან სა თავ სებ ლად.

პა ტა რა ფორ ტე ბი დან ბევ რი დრო თა გან მავ ლო ბა ში მია ტო ვეს. ზო მით 

და სტრა ტე გიუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბით უფ რო საინ ტე რე სოე ბი ქვე მე ხე ბის დაც-

ვის ქვეშ ნელ -ნე ლა დიდ ბაზ რე ბად და ქა ლა ქე ბად გა დაიქ ცნენ. რაც უფ რო 

მორ ჩილ რე გიო ნებ ში შე დი ხარ, მით უფ რო ხში რი და გა მაგ რე ბუ ლია ფორ-

ტი, თუმ ცა, მო სახ ლეო ბა თან და თან კლე ბუ ლობს და ბო ლოს სულ ქრე ბა. 

ვინ იცის, კი დევ რამ დე ნი დროა სა ჭი რო კავ კა სიის მთელ ტე რი ტო რია ზე 

უსაფ რთხოე ბი სა და სიმ შვი დის და სა სად გუ რებ ლად. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 

ურ თიერ თო ბე ბის და ლა გე ბა სატ რან სპორ ტო მი მოს ვლის მო წეს რი გე ბას თან 

და ქვეყ ნის კვლე ვას თან ერ თად ბუ ნე ბი სა და ეთ ნო ლო გიის მოყ ვა რუ ლებს 

ზღვა რაო დე ნო ბის საკ ვლევ მა სა ლას ჩაუგ დებს ხელ ში. ჩვე ნი ჯერ ბევ რი 

არა ფე რი ვი ცით კავ კა სიის ფი ზი კუ რი და ტო პოგ რა ფიუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე-

სა ხებ. მუ ხე და ვად იმი სა, რომ და სავ ლეთ ევ რო პე ლე ბიც ბევრს მოგ ზაუ რო-

ბენ და და რუ სე თის გეოგ რა ფიუ ლი სა ზო გა დეო ბაც დაუ ღა ლა ვად მუ შაობს 

ამ მი მარ თუ ლე ბით, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ჯერ ჯე რო ბით ასეა.

ერ თი კი და ნამ დვი ლე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას: ად რე თუ გვიან კავ კა სიის 

რე გიო ნი საუ კე თე სო ტუ რის ტულ მხა რედ გა დაიქ ცე ვა და მი სი მთია ნი ბუ ნე-

ბის მშვე ნიე რე ბა ჩვე ნი ალ პე ბი ვით უამ რავ აღ ფრთო ვა ნე ბულ თაყ ვა ნის მცე-

მელს შეი ძენს. სწო რედ მა შინ მოგ ზაუ რე ბი კვლავ გაიხ სე ნე ბენ პუშ კი ნის მი-

ვიწ ყე ბულ სიტ ყვებს, ვე ლუ რი მთე ბის მო ნატ რე ბას, მის ლექ სში რომ აი სა ხა:

„გან შო რე ბა ზე დარ დსა და სევ დას

ემა ტე ბო და ოხ ვრა და კვნე სა

ეჰ, კავ კა სია!

სა დაც ბეშ ტაუ ნის ლე ბია ნი,

დი დე ბუ ლი და ხუთ თა ვია ნი

იქ პარ ნა სია.“ 2 

2.  ა. პუშკინი, „კავკასიის ტყვე“, მიძღვნა ნ. ნ. რაევსკისადმი, მეორე კუპლეტის პირველი 
ნაწილი; მთარგმნელი ნატალია ნადირაშვილი
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ამიერ კავ კა სია მა ღალ მთია ნი კავ კა სიის აზიუ რი ნა წი ლის წი ნა მხა რეა. 

გეოგ რა ფიუ ლი თვალ საზ რი სით ის მოი ცავს მხო ლოდ რიო ნი სა და მტკვრის 

დაბ ლო ბებს, პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით – მთიან რე გიო ნებ საც. ჩრდი-

ლოე თის მხრი დან მტკვა რი ჩა მოუ დის, სამ ხრე თი დან არაქ სი (ა რაქ სეს), 

რომ ლიც ოდეს ღაც სპარ სულ სომ ხეთს ეკუთ ვნო და. შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ 

ამიერ კავ კა სიის და სავ ლეთ ნა წი ლი თა ვი სი შა ვიზ ღვის პი რა ჭაო ბია ნი რე-

გიო ნით საკ მაოდ მა ღალ კულ ტუ რუ ლია. აღ მო სავ ლე თით გაშ ლი ლი სტე პე ბი 

ნა ხე ვარ კუნ ძულ აფ შე რონ თან სრულ დე ბა. ნავ თო ბის სა ბა დოე ბით მდი დარ 

ამ მხა რე ში კას პიის ზღვას თან სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი სა პორ ტო ქა ლა ქი 

ბა ქო მდე ბა რეობს. ჩრდი ლოე თით და სამ ხრე თით მთია ნი მა სი ვე ბი გვაქვს. 

ორ ზღვას შუა ზე ყოფს წყალ გამ ყო ფი სუ რა მის ქე დი.

ამ რე გიო ნის გეოგ რა ფიულ მა ად გილ მდე ბა რეო ბამ თა ვი დან ვე გან საზ-

ღვრა მი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა. ერ თის მხრივ ად ვი ლად მი სად-

გო მი პონ ტო, მეო რეს მხრივ და ცუ ლი ჩრდი ლოე თი და სამ ხრე თი, რბილ ჰა-

ვას თან და ნა ყო ფიერ მი წას თან ერ თად ძლიე რი, და მოუ კი დე ბე ლი, მა ღა ლი 

კულ ტუ რის მქო ნე სა ხელ მწი ფოე ბის გან ვი თა რე ბას უწ ყობ და ხელს. უძ ვე-

ლე სი დი ნას ტიე ბი საუ კუ ნეე ბის მან ძილ ზე გა ნა გებ დნენ აქაუ რო ბას. მო სახ-

ლეო ბა ეთ ნი კუ რად კავ კა სიურ რა სას გა ნე კუთ ვნე ბა, თუმ ცა ხა სია თით მთის 

ხალხს უფ რო ჰგვა ნან, ვიდ რე სამ ხრე თის მე ზობ ლებს – სომ ხებს. ერ თმა-

ნეთ თან მჭიდ რო ნა თე საურ კავ შირ ში მყო ფი კავ კა სიუ რი შტოს წარ მო მად-

გენ ლე ბი თა ვის ენა ზე საუბ რო ბენ, რო მე ლიც საკ მაოდ ძნე ლად შე სას წავ ლი 

და რთუ ლად გა სა გე ბი იდიო მაა, და რო მე ლიც, სხვა თა შო რის, რამ დე ნი მე 

დია ლექ ტად იყო ფა. ამიერ კავ კა სიის გეოგ რა ფიუ ლი და ყო ფა ამ ხალ ხე ბის 

გან შტოე ბე ბის მი ხედ ვით ხდე ბა. ქარ თვე ლე ბის ეთ ნოგ რა ფიუ ლი მხა რე მოი-

ცავს სა ქარ თვე ლოს (ან გრუ ზიას) თბი ლის თან და აღ მო სავ ლეთ ში მდე ბა რე 

კა ხეთ თან ერ თად. სა ქარ თვე ლოს და სავ ლე თით არის იმე რე თი – რიო ნის 
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შუა წელ ზე, სა მეგ რე ლო – ქვე და წელ ზე და გუ რია, პრო ვინ ცია შავ ზღვას-

თან იმა ვე რიო ნის სამ ხრეთ წელ ზე.

აქაურ ბუ ნე ბა ზე არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო-

ბაც. გვინ და თი თოეუ ლი ტო მის და ხა სია თე ბა სა თი თაოდ შე მოგ თა ვა ზოთ. 

მშვე ნიე რი გა რეგ ნო ბის მქო ნე მეგ რე ლი მუ შაო ბით თავს არას დროს იკ-

ლავს, სა მეგ რე ლოს რბი ლი ჰა ვა საქ მეს ისე დაც უმარ ტი ვებს. რო გორც წე სი, 

უზარ მა ზა რი კაკ ლი სა და წაბ ლის ხეე ბის ჩრდილ ქვეშ სეირ ნო ბა ში ატა რებს 

დროს, სრუ ლიად ჰყოფ ნის ის მო სა ვა ლი, პონ ტოუ რი ჯი შის მსხმოია რე ვა ზი 

რომ აძ ლევს. ამ ვა ზის ღე რო ლა მის ბარ ძა ყის სის ქი საა და ყვე ლა ზე მა ღა-

ლი ხეე ბის კენ წე როე ბამ დეც კი აღ წევს. ყვე ლა მეგ რე ლი ღა რი ბია, ღმერ-

თის იმე დი აქვთ და სამ ხრე თის მზის ქვეშ კომ ფორ ტუ ლად უსაქ მუ რო ბენ. ამ 

უკი დუ რე სო ბის ორი გან შტოე ბა არ სე ბობს: ერ თი ღა რი ბი და უპ რე ტენ ზიო 

მო სახ ლეო ბაა გუ რია ში, მთა ვა რი და სახ ლე ბით – ბა თუ მით, რო მე ლიც პონ-

ტოუ რი ლა ზე ბის თვის სა ვაჭ რო ცენტრს წარ მოად გენს, მეო რე კი იმე რე თის 

მა ღალ მთია ნი რე გიო ნე ბია. აქაუ რი მო სახ ლეო ბა ჯერ ჯე რო ბით მეჩ ხე რა-

დაა და სახ ლე ბუ ლი. ად გი ლობ რივ თე მებს ერ თეულ კულ ტუ რულ ცენ ტრებ-

თან მოუყ რიათ თა ვი მა შინ, რო ცა მეგ რულ დაბ ლობ ში, მი წათ მოქ მე დე ბით 

და კა ვე ბუ ლი გლე ხე ბი სოფ ლე ბად კი არა, ცალ კეულ მეურ ნეო ბე ბად არ-

სე ბო ბენ. ძა ლიან პრი მი ტიუ ლია მა თი შრო მის ია რა ღე ბი და ყვე ლა ფე რი 

ის, რაც ზო გა დად ში ნაურ მეურ ნეო ბას უკავ შირ დე ბა. მა გა ლი თად, მძი მე 

ბორ ბლე ბია ნი უხე ში ხის ურ მე ბი, რომ ლებ შიც სა მეგ რე ლო სა და გუ რია ში 

ერ თა დერთ ში ნაურ ცხო ველს, კა მეჩს აბა მენ. ამ პრი მი ტი ვიზ მთან საო ცარ 

კონ ტრას ტშია მო სახ ლეო ბის გა რეგ ნო ბა. მაღ ლე ბი და ლა მა ზე ბი, ნა ტი ფი 

სა ხის ნაკ ვთე ბით, თა ვი სუ ფა ლი მიხ ვრა- მოხ ვრით, ელას ტიუ რე ბი მოძ რაო-

ბით – ნამ დვი ლი დენ დე ბი არიან. ერთ ოლ ქში თუ ქე რა და ცის ფერ თვა ლე-

ბა ადა მია ნე ბი გვხვდე ბა, მეო რე ში – მუქ თმია ნე ბი არიან შა ვი თვა ლე ბით. 

მაგ რამ ყვე ლა ისე თი ფი ზი კუ რი თვი სე ბე ბი თაა შემ კუ ლი, რა საც ზო გა დად, 

ყო ველ გვა რი სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბის გა რე შე, „კავ კა სიურ რა სის თვის“ და-

მა ხა სია თე ბელს უწო დე ბენ.

პონ ტოს სა ნა პი რო დან სა ქარ თვე ლოს სიღ რმე ში შევ დი ვართ. ჩრდი-

ლო -აღ მო სავ ლე თით მთე ბის სი მაღ ლის მა ტე ბას თან ერ თად მო სახ ლეო ბის 

შრო მის მოყ ვა რეო ბის, მა თი სურ ვი ლე ბის, მოთ ხოვ ნი ლე ბე ბის, სუ ლიე რი თუ 

ფი ზი კუ რი აქ ტიუ რო ბის ზრდა საც ვხე დავთ. ამიერ კავ კა სიის აღ მო სავ ლეთ 
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ნა წილ ში სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი სუ რა თია. აქ სულ სხვა ხალ ხია. მოუ-

ლოდ ნე ლად და ერ თბა შად შეც ვლილ ლან დშაფ ტთან ერ თად მო სახ ლეო ბაც 

იც ვლე ბა. კავ კა სიის სამ ხრეთ კალ თე ბი სა ფე ხუ რე ბად ჩაუყ ვე ბა მტკვრის მი-

მარ თუ ლე ბით. ბო ლოს სტე პებ ში გა და დის, მომ თა ბა რე თათ რე ბის და სახ-

ლე ბა ში. ამ უკა ნას კნე ლებს არც მუდ მი ვი საც ხოვ რე ბე ლი გააჩ ნიათ და არც 

ერ თია ნი საა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის წე სი. წე ლი წა დი დან რვა თვეს ყა-

რა ბა ღის (მტკვრის სამ ხრე თით) მა ღალ მთიან სა ძოვ რებ ზე ატა რე ბენ. კავ-

კა სიის აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლის ბუ ნე ბა სრუ ლიად გან სხვავ დე ბა და სავ ლეთ ში 

არ სე ბუ ლის გან. არც პრო დუქ ტე ბის სიუხ ვე იგ რძნო ბა, არც ვე გე ტა ციის სიმ-

დიდ რე ჩანს, დი დი პონ ტოუ რი ხი ლის ბა ღის მო სა ვა ლიც არ სა დაა. ამას-

თან აქე დან დაწ ყე ბუ ლი ნავ თო ბით მდი დარ ბა ქომ დე თით ქმის სულ მაჰ მა-

დია ნე ბი ცხოვ რო ბენ. სუ ნი ტებ თან ერ თად შიი ტე ბიც ბლო მად არიან. მი ზე ზი 

ცხა დია, მა თი ერ თა დერ თი მთა ვა რი და სახ ლე ბა – შუ შა საკ მაოდ ცნო ბი ლი 

ქა ლა ქი იყო ჯერ კი დევ მა შინ, რო ცა სპარ სე ლე ბი კავ კა სიის სამ ხრეთ კალ-

თებ ზე ბა ტო ნობ დნენ. კავ კა სიის რე გიონ ში პონ ტოს სა ნა პი რო დან კას პიის 

ზღვამ დე მოგ ზაუ რო ბი სას არა მარ ტო საოც რად მრა ვალ ფე რო ვან ბუ ნე ბას 

გაეც ნო ბი (ქვი შიან დიუ ნებს და და ჭაო ბე ბულ ტყეებს, ბა ღებს და ხი ლით 

სავ სე ად გი ლებს, ვე ნა ხებს, მა ღალ მთებს, გამ ხმარ სტე პებ სა და შიშ ველ 

კლდეებს), არა მედ სხვა დას ხვა ხალ ხე ბის თავ მოყ რის ამ სახ ვე ლი რუ კაც 

გა და გეშ ლე ბა თვალ წინ.

ამიერ კავ კა სიის ვე გე ტა ცია ერ თიან სუ რათს არ იძ ლე ვა. მდი ნა რე რიო-

ნის ტყეე ბი იმე რეთ ში, სა მეგ რე ლო სა და გუ რია ში მტკვრის ხეო ბის ტყეებ-

ზე ბევ რად უფ რო მდი და რია. აქ უამ რა ვი მა რად მწვა ნე ხეა, რო მელ თაც 

აღ მო სავ ლეთ ამიერ კავ კა სია ში სხვა გან ვერ სად ნა ხავ. მა გა ლი თად, ბზა, 

ბაძ გი, აზა ლეე ბი და დაფ ნა. ზე თის ხი ლი თბი ლის ში არ ხა რობს, მაგ რამ 

პონ ტოუ რი სა ნა პი რო მხა რის ტყის სა ფა რი წი ფელ თან ერ თად კი დევ მრა-

ვალ კულ ტუ რას იძ ლე ვა: და ბუ რულ ტყეებ ში მა ჯის სიმ სხო ვა ზის რტოე ბი 

ცამ დე აწ ვდი ლი ხეე ბის ერ თი კენ წე რო დან მეო რე ში ჩახ ლარ თუ ლა. ჰა ნის 

მო ნათ ხრო ბის მი ხედ ვით, იქ ჯერ კი დევ იყე ნე ბენ იმ უძ ვე ლეს მე თო დებს, 

რო მელ თაც ბერ ძნე ბი სა და რო მაე ლე ბის ჩა ნა წე რე ბი დან ვიც ნობთ: ვე ნახს 

სამ ყა როს ოთ ხი ვე მი მარ თუ ლე ბით ქსე ლა ვენ, კარ გად გა სან თლულ უზარ-

მა ზარ ქვევ რებს კი რით ფა რა ვენ და მი წა ში ისე ფლა ვენ. ამ ად გი ლებ ში 

საუც ხოო არო მა ტის მქო ნე ყვი თე ლი ფე რის პა ტა რა, ტკბი ლი ყურ ძნის მარ-
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ცვლე ბი იზ რდე ბა, ზო გან ისე თი ჯი შის ყურ ძე ნი მო დის, რომ ლის ინ ტენ სიურ 

წი თელ წვენს სა წე რა დაც გა მოი ყე ნებ.

თა ვი სი ის ტო რიუ ლი სამ შობ ლო დან ვა ზი სე მი ტურ ტო მებს საკ მაოდ 

შორს გაჰ ყო ლია. ღვი ნის კულ ტუ რა ამიერ კავ კა სია ში (ვ. რეს ლე რის მი ხედ-

ვით) დაახ ლოე ბით 1000 მეტ რამ დე ადის ზღვის დო ნი დან, სტე პებ სა და 

ქვე და მდი ნა რეე ბის დაბ ლო ბებ ში კი დაახ ლოე ბით 200-დან 300 მეტ რამ დე 

სი მაღ ლე ზეა. საინ ტე რე სო და ამა ვე დროს ძნე ლად და სად გე ნი სა კით ხია, 

არის თუ არა ვა ზის სამ შობ ლო ამიე კავ კა სია, კერ ძოდ, შა ვიზ ღვის პი რე თი. 

მცე ნა რეე ბის გეოგ რა ფია ამას აპო დიქ ტუ რად უშ ვებს, რა საც მი სი საუ კე თე სო 

მკვლე ვა რე ბიც (გრი ზე ბა ხი, ჰა ნი, თო მე და სხვ.) ეთან ხმე ბიან. იმის გა მო, 

რომ კავ კა სიუ რი ვა ზი ტყეებ ში ყველ გან ხვია რა მცე ნა რის სა ხი თაა წარ მოდ-

გე ნი ლი, ვ. რეს ლე რი სვამს შე კით ხვას: რას თან გვაქვს საქ მე, მარ თლაც 

ვე ლურ თუ გა ვე ლუ რე ბულ ვაზ თან? „მარ თა ლია დღე ვან დე ლი ვი თა რე ბა 

პირ ველ ვა რაუდს ადას ტუ რებს, თუმ ცა მსგავს სა კით ხებ ში ამ ქვეყ ნე ბის ის-

ტო რიულ -კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი გვა ვალ დე ბუ ლებს მე ტი სიფ რთხი-

ლე გა მო ვი ჩი ნოთ. რამ დე ნი ასე თუ ისე გან ვი თა რე ბუ ლი კულ ტუ რა ჰყვაო და 

აქ ერთ დროს და რო გორ გა ნად გურ და! ხალ ხთა მა სობ რივ მა გა დაად გი-

ლე ბებ მა და დამ პყრობ ლურ მა ომებ მა, ყვე ლა ფერ მა თა ვი სი მკა ფიო კვა-

ლი და ტო ვა. ძვე ლი გეოგ რა ფე ბი და მოგ ზაუ რე ბი სხვა დას ხვა დროს ბევრს 

წერ დნენ სა ქარ თვე ლო სა და პონ ტოს ქვეყ ნებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მი წათ-

მოქ მე დე ბის მიღ წე ვებ ზე, აქაუ რო ბას ვა ზი სა და ნა ტი ფი ხი ლის ბაღს უწო-

დებ დნენ. ჩნდე ბა შე კით ხვა, არის თუ არა ძვე ლი კულ ტუ რის გად მო ნაშ თი 

ის, რაც ახ ლა ერ თი შე ხედ ვით ვე ლუ რად იზ რდე ბა? გად მო ნაშ თი იმ კულ ტუ-

რი სა, რო მელ მაც აღ მო სავ ლე თი დან ბევ რად უფ რო ად რე გად მოი ნაც ვლა? 

ამიერ კავ კა სია ში კაკ ლის ხეე ბი და სა ტა ცუ რიც ხომ ძვე ლი მო ნას ტრე ბი სა 

და ცი ხე- სი მაგ რეე ბის ნა ნაგ რე ვებ თან გვხვდე ბა, ზოგ ჯერ ისეთ ად გი ლებ შიც 

კი, სა დაც ნა სახ ლა რე ბის კვა ლიც კი არ სად ჩანს. შე საძ ლოა, ვა ზი თა ვი სი 

ის ტო რიუ ლი სამ შობ ლო დან ძა ლიან შორს გავ რცე ლე ბუ ლი ყო, ამი ტომ მას-

ზე მხო ლოდ რო გორც გა ვე ლუ რე ბულ მცე ნა რე ზე შეგ ვიძ ლია საუ ბა რი და 

არა რო გორც ბუ ნე ბით ვე ლურ ზე.“

თუ რიონ სა და მტკვარს შო რის წყალ გამ ყოფ სუ რა მის ქედს (რო მე ლიც 

ამიერ კავ კა სიას უფ რო პა ტა რა და სავ ლეთ და უფ რო დიდ აღ მო სავ ლეთ 

ნა წი ლად ჰყოფს) სა საზ ღვრო ზო ლად ავი ღებთ, მა შინ ვა ზის მო შე ნე ბის 
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მეგრელიქალი

თვალ საზ რი სი თაც მკა ფიოდ მარ კი რე ბულ გა ყო ფას მი ვი ღებთ. და სავ ლეთ 

ამიერ კავ კა სია ში ვა ზის ხე ლოვ ნუ ლად მო შე ნე ბის საქ მე წინ ვერ მი დის. 

ყურ ძე ნი მხო ლოდ რიო ნის შუა წელ ზე, რა ჭის რე გიონ ში მოჰ ყავთ და ისიც 

უმ ნიშ ვნე ლო ოდე ნო ბით. სხვა რე გიო ნებ ში მხო ლოდ სი მინ დი და ფეტ ვი ხა-

რობს. რა თქმა უნ და, ეს ყო ველ თვის ასე არ ყო ფი ლა. უფ რო ად რინ დე ლი 

მოგ ზაუ რე ბი გა საო ცარ ამ ბებს ჰყვე ბოდ ნენ იმე რეთ სა და სა მეგ რე ლო ზე, 

ამ ბობ დნენ, აქ ოდეს ღაც დი დი რაო დე ნო ბით აბ რე შუმს, ბამ ბა სა და ღვი-

ნოს აწარ მოებ დნე ნო. უკ ვე ოც დაა თი წე ლია ამ კულ ტუ რა თა მო სავ ლია ნო ბა 

თან და თა ნო ბით იკ ლებს. ბამ ბა ვე ღარ იტანს არა ზო მიერ და სულ უფ რო 
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ცვა ლე ბად კლი მატს, აბ რე შუ მის წარ მოე ბა და ვა ზის მო შე ნე ბაც მი ვიწ ყე ბუ-

ლია. სა მეგ რე ლო ში გავ რცე ლე ბუ ლი ვე ლუ რი ვა ზი იშ ვია თად იძ ლე ვა ღვი-

ნის და სამ ზა დებ ლად ვარ გის ყურ ძენს.

ამ მხრივ გან სხვა ვე ბუ ლი მდგო მა რეო ბაა სუ რა მის ქე დის აღ მო სავ ლე-

თით. „სწო რედ აქ არის უძ ვე ლე სი დროი დან სა ხელ გან თქმუ ლი კავ კა სიუ რი 

გურულიკაცი
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ღვი ნის სამ შობ ლო. ამ საქ მე ში კა ხე თი შეუც ვლე ლია. კა ხუ რი ღვი ნო კავ კა-

სია ში საუ კე თე სოა. მთე ლი ქე დი, რო მე ლიც ალაზ ნის დაბ ლობს სამ ხრე თით 

და სამ ხრეთ -და სავ ლე თით იო რის დაბ ლო ბი სა გან ჰყოფს, ვე ნა ხე ბით და 

სტუ მარ თმოყ ვა რე ქარ თვე ლე ბის სოფ ლე ბი თაა და ფა რუ ლი. აქ არის კა ხუ-

რი მე ვე ნა ხეო ბის ცენ ტრი, აქ ვეა ჭავ ჭა ვა ძეე ბის ოჯა ხის ცნო ბი ლი ვე ნა ხე-

ბი, პირ ველ რიგ ში კი წი ნან და ლი, რო მე ლიც 1854 წელს შა მი ლის მიერ 

მშვე ნიე რი ქალ ბა ტო ნე ბის გა ტა ცე ბის მიზ ნით მოწ ყო ბი ლი თავ დას ხმით არის 

ცნო ბი ლი. თბი ლის ში ღვი ნოს მწარ მოებ ლებ თან დი დი რუ დუ ნე ბით და ყე ნე-

ბულ კე თილ შო ბი ლურ სას მელს დაა გე მოვ ნებთ, რო მე ლიც კა ხუ რი ღვი ნის 

ძველ სა ხელს სრუ ლიად ამარ თლებს, მა გა რია და ცეც ხლო ვა ნი, ამას თან 

თა ვი სა და მუც ლის თვის ად ვი ლად მი სა ღე ბი, მაგ რამ ნაკ ლებ სურ ნე ლო-

ვა ნია. ის თვი სე ბა აკ ლა, რო მე ლიც ასე ფას დე ბა და სავ ლურ ღვი ნოებ ში. 

თეთრ ღვი ნოს ყო ველ თვის მოყ ვი თა ლო ფე რი აქვს, ხან და ხან მო წი თა ლო-

შიც გა და დის. წი თე ლი ღვი ნო იტა ლიურს ჰგავს, ძა ლიან სქე ლია და ტა ნი-

ნია ნი, ენა ზე მძი მედ ედე ბა, მაგ რამ ისიც ძა ლიან მარ გე ბე ლია.“ დი დად 

ფა სობს კი დევ ერ თი ღვი ნო „მუხ რან სკი“, რო მელ საც არაგ ვის დაბ ლო ბის 

ახ ლოს წუ რა ვენ და დაახ ლოე ბით რაი ნი სა და ბურ გუნ დიის ღვი ნოებს შო-

რის შუა ლე დუ რი გე მო აქვს.

ყურ ძნის გვერ დით და ნარ ჩე ნი სოფ ლის პრო დუქ ტე ბი ამიერ კავ კა სია-

ში უკა ნა პლან ზე გა და დის, მაგ რამ მარ ტო ღვი ნით მაინც ვერ იც ხოვ რებ. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ქარ თვე ლე ბი ღვი ნოს უზო მოდ მოიხ მა რენ. მეგ-

რელს თა ვი სი სი მინ დი აკ მა ყო ფი ლებს, იმე რელს მოჰ ყავს ფეტ ვი, ქე რი და 

ხორ ბა ლი, გარ და ამი სა, სხვა დას ხვა ჯი შის ხი ლი, ზე თის ხი ლი, და შე და რე-

ბით მცი რე რაო დე ნო ბით ფორ თო ხა ლი აქვს. უყ ვართ ფი ნი კი, ჩვე ნე ბუ რი 

ზღმარ ტლი ვით მხო ლოდ დამ პალ მდგო მა რეო ბა ში რომ იჭ მე ვა. სა ქარ თვე-

ლოს ბევ რი რამ აკ ლია, მაგ რამ ყვე ლა პი რო ბა აქვს შუა ევ რო პის ფოთ ლო-

ვა ნი მცე ნა რეუ ლო ბის გა სავ რცე ლებ ლად. რაც უფ რო მე ტად უახ ლოვ დე ბი 

კას პიის ზღვას, მით უფ რო წინ მიი წევს სტე პი. არაქ სთან ხეე ბი ხე ლოვ ნუ-

რად ირ წყვე ბა და ოას ზი სებს ქმნის ამ მო ტიტ ვლე ბულ ად გი ლებ ში. კას პიის 

ზღვაც თა ვის გავ ლე ნას ახ დენს სამ ხრეთ მხა რე ზე, სა დაც ჩრდი ლოი რა ნუ ლი 

გა ნა პი რა ქე დი (იალ ბუ ზის ჯაჭ ვი) ზღვი დან აორ თქლე ბულ წყლის ორთქლს 

ის რუ ტავს. ეს უკ ვე ამიერ კავ კა სია აღარ არის. შე გახ სე ნებთ, რომ კას პიის 

ზღვის სა ნა პი რო ზე თათ რებს ენ დრო და ზაფ რა ნა მოჰ ყავთ.
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ახ ლა მი ვუბ რუნ დეთ ამიერ კავ კა სიის ცალ კეულ რე გიო ნებ სა და მათ 

მო სახ ლეო ბას. ჯერ ვნა ხოთ პონ ტოს სა საზ ღვრო ნა წი ლი, უწინ კოლ ხე-

ბის ქვე ყა ნას რომ ეძახ დნენ. მი სი უძ ვე ლე სი ის ტო რია მი თე ბის ბუ რუს შია 

გახ ვეუ ლი. რო გორც ვი ცით, სწო რედ ამ ად გი ლას გა თა მაშ და არ გო ნავ ტე-

ბის შე სა ხებ თქმუ ლე ბა ში ასა ხუ ლი მოვ ლე ნე ბი. ად ვი ლი ამო საც ნო ბია ის 

მი ზე ზი, რა მაც მოგ ზაუ რე ბი თე სა ლიი დან კოლ ხი და ში მოიყ ვა ნა. „ოქ როს 

ქვე ყა ნა“ ამ ამო ცა ნის გა სა ღე ბია. არ გო ნავ ტე ბის მოგ ზაუ რო ბა ბერ ძნუ ლი 

მი თე ბის მი ხედ ვით პირ ვე ლი სა ყა ჩა ღო და თან ახალ -ა ხა ლი აღ მო ჩე ნე ბით 

სავ სე მოგ ზაუ რო ბაა, რო მე ლიც მა თი მშობ ლიუ რი სა ნა პი რო დან დაიწ ყო და 

რო მელ მაც ჰე ლეს პონ ტი დან (დარ და ნე ლი – მთარგმნ.) ფა ზი სამ დე ხალ-

ხებს შო რის მი მოს ვლა სა და ვაჭ რო ბას დაუ დო და სა ბა მი. ხან გრძლი ვი ხე-

ტია ლის შემ დეგ გმი რებ მა, რო გორც იქ ნა, კავ კა სიის მწვერ ვა ლი დაი ნა ხეს 

და ფა ზი სის (რიო ნის) შე სარ თა ვამ დე მიაღ წიეს. გე მე ბი ნა პირ ზე აი ტა ნეს, 

დე და ქა ლა ქი დაათ ვა ლიე რეს და მე ფის სტუ მარ თმოყ ვა რეო ბით ბო რო ტად 

ისარ გებ ლეს. მათ გაი ტა ცეს სა მე ფო გან ძი – ოქ როს საწ მი სი და მე ფის ქა-

ლიშ ვი ლი – მე დეა. ეს გაუ გო ნა რი ამ ბა ვი იყო. ამ ამ ბის გმი რე ბი ღმერ თე-

ბად იქ ცნენ, გე მი კი ვარ სკვლა ვე ბამ დე ამაღ ლდა.

კოლ ხე თის მკვიდ რთა წარ მო მავ ლო ბის შე სა ხებ არა ფე რი ვი ცით. სა-

ნა პი რო ზო ლის მო ბი ნად რეებ ზე დაკ ვირ ვე ბით დღე საც კარ გად ჩანს, იმ 

ხალ ხის პირ და პი რი შთა მო მავ ლე ბი უნ და იყ ვნენ, ჰი პოკ რა ტე რომ მოგ-

ვით ხრობ და: ბო ძებ ზე მდგარ სახ ლებ ში ცხოვ რობ დნე ნო, და ჭაო ბე ბუ ლი და 

ნეს ტია ნი ჰა ვით და ტან ჯუ ლე ბი ფი ზი კუ რა დაც მა ხინ ჯე ბი ყო ფი ლა ნო. ის საც-

ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი, სახ ლებს თუ არ ჩავ თვლით, დღემ დე არ შეც ვლი-

ლა. ჰი პოკ რა ტეს ნათ ქვა მი, კოლ ხებს „უ ხე ში ხმა“ ჰქონ და თო, ამ ქარ თუ ლი 

ტო მის მძი მე და რთუ ლი ენის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი თან ხმო ვან თა სიმ რავ-

ლით შეიძ ლე ბა აიხ სნას. ენის უხე შო ბას დიდ წი ლად „ძ“ და „ჩ“ ბგე რე ბის 

არ სე ბო ბა გა ნა პი რო ბებს მას ში. ჰე რო დო ტე აღ წერს: კოლ ხე ბი მუ ქი კა ნი-

თა და ხუ ჭუ ჭა თმით გა მოირ ჩეოდ ნე ნო, რა საც არ ეთან ხმე ბა ეთ ნოგ რა ფი 

ფრიდ რიხ მიუ ლე რი. ჰე რო დო ტე იმა საც ამ ბობ და, კოლ ხე ბი საერ თო დაც 

ეთიო პიე ლებს ჰგვა ნან და მა თი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო უნარ -ჩვე ვე ბი მათ ეგ-

ვიპ ტურ წარ მო შო ბა ზე მიუ თი თებ სო. აქე დან დაას კვნეს, რომ დაახ ლოე ბით 

680 ჩვ.წ.აღ .-მდე ასი რიე ლებ მა ეგ ვიპ ტის დაპ ყრო ბის თა ნა ვე წყალ ზე მშე-

ნებ ლო ბა ში გა მოც დი ლი ნი ლო სე ლე ბი, აზიუ რი დეს პო ტუ რი წე სის თა ნახ-
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მად, პონ ტო სის ჭაო ბია ნი მხა რის ურ ბა ნი ზა ციის მიზ ნით ჩა მოა სახ ლეს. ასეც 

რომ ყო ფი ლი ყო, ერთ კო ლო ნია ზე მეტს მაინც ხომ ვერ ჩა მოიყ ვან დნენ. 

კოლ ხებს კი ჩა მო სახ ლე ბუ ლებ თან საერ თო არც არა ფე რი ექ ნე ბო დათ.

ამიერ კავ კა სიის სა ნა პი რო ზოლ ში ვხვდე ბით ცხოვ რე ბის უმ ძი მეს პი რო-

ბებს (რომ ლებ ზე ჰი პოკ რა ტე საუბ რობს) მა შინ, რო ცა სიღ რმე ში სრუ ლიად 

გან სხვა ვე ბულ სუ რათს ვაწ ყდე ბით, ამი ტომ არ გვაქვს უფ ლე ბა უძ ვე ლე სი 

დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი მხო ლოდ ბო ძებ ზე მდგარ სახ ლებ ში მცხოვ რებ გა-

ჭირ ვე ბულ ხალ ხზე ვი ფიქ როთ. ქარ თუ ლი გად მო ცე მე ბის თა ნახ მად კოლ ხე-

ბი ნოეს შთა მო მავ ლის თო გარ მას შთა მო მავ ლე ბი უნ და ყო ფი ლიყ ვნენ. ქვე-

ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სიმ დიდ რი სა და რბი ლი კლი მა ტის წყა ლო ბით ჯერ კი დევ 

ად რეუ ლი ხა ნი დან გა ნა ვი თა რეს სა კუ თა რი კულ ტუ რა, მე ზო ბე ლი ხალ ხე ბიც 

ხში რად სტუმ რობ დნენ აქაუ რო ბას. თავ და პირ ვე ლად გა მოჩ ნდნენ ასი რიე-

ლე ბი და სპარ სე ლე ბი, მათ მოჰ ყვნენ ბერ ძნე ბი, მე რე მი ლო სე ლე ბი. ეს 

უკა ნას კნე ლე ბი, რო გორც ცნო ბი ლია, მთე ლი პონ ტოს სა ნა პი როს გას წვრივ 

თა ვიანთ კო ლო ნიებს აფუძ ნებ დნენ. აღ მო სავ ლეთ სა ნა პი რო ამის თვის ნაკ-

ლე ბად საინ ტე რე სო უნ და ყო ფი ლი ყო მათ თვის. ჭო რო ხის შე სარ თავ თან იწ-

ყე ბა ფა ზი სის ალუ ვიო ნი, „ა რას რუ ლად შევ სე ბუ ლი ზღვის ყუ რე“, თა ვი სი 

ჭაო ბე ბით და უამ რა ვი მოკ ლე მდი ნა რით, ეს ყვე ლა ფე რი კავ კა სიის ქე დის 

და სავ ლეთ ნა წი ლით სრულ დე ბა.

პონ ტოს ეს სა ნა პი რო ზო ლი ბერ ძნებს ნაკ ლე ბად აინ ტე რე სებ დათ, ალ-

ბათ ამი ტო მაც არ გა ნუც დია გან სა კუთ რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. მის სამ ხრეთ 

ბო ლო ში მდი ნა რეე ბის მიერ მი სი ლუ ლი მი წის წყა ლო ბით რიო ნის ალუ ვიო-

ნის მი და მოებ ში მყა რი ნია და გი სულ უფ რო მე ტად იზ რდე ბო და. ეს ნა ყო-

ფიე რი მხა რე ყო ველ თვის გა მოირ ჩეო და თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი ვე გე ტა-

ციით. ყვე ლა ზე მოთ ხოვ ნა დი პრო დუქ ტე ბი იყო: მარ ცვლეუ ლი, ხი ლი, ხე, 

ბოჭ კო ვა ნი მა სა ლა, ცვი ლი და ფი სი. სტრა ბო ნის და აპია ნის მი ხედ ვით მდი-

ნა რეებს ჩა მოჰ ქონ დათ ოქ როს ქვი შა, რაც თა ვის თა ვად ოქ როს საწ მი სის 

მი თის გა სა ღებს წარ მოად გენს. ამა სო ბა ში არც ერთ კოლ ხურ მდი ნა რე ში 

არ მოი პო ვე ბა ოქ რო. ან ტი კუ რი მწერ ლე ბი კას პიის ზღვა ში მო პო ვე ბულ 

ძვირ ფას ქვებ სა და კრის ტა ლებ ზეც ჰყვე ბიან, მაგ რამ ბერ ძნე ბი მაინც პონ-

ტოს სა ნა პი როებს ანი ჭებ დნენ უპი რა ტე სო ბას. მით რი და ტუ ლი ომე ბის დროს 

რო მაე ლე ბიც ჩა მო ვიდ ნენ და ბოს ფო რის იმ პე რიას თან გა ჩა ღე ბუ ლი ომის 

შემ დეგ რა ღაც დროით დარ ჩნენ კი დეც. რო მაუ ლი იმ პე რიის დროს სა ხე ლი 
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„კოლ ხი და“ ქრე ბა და ჩნდე ბა დღეის თვის კარ გად ცნო ბი ლი: „ეგ რი სი“- 

ჩრდი ლოეთ ში, „მინ გრე ლი“ – აღ მო სავ ლეთ ში და „ლა ზი კა“ – სამ ხრეთ-

ში. ეს უკა ნას კნე ლი პირ ვე ლი საუ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ამიერ კავ კა სიის 

წამ ყვან ძა ლას წარ მოად გენ და დე და ქა ლაქ ქუ თაის თან ერ თად. მარ თლაც 

პონ ტოს სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თით მცხოვ რებ კოლ ხუ რი მთია ნე თის ლა-

ზებს, მეგ რე ლებს, იმერ ლებ სა და სხვებს შო რის დი დი ეთ ნი კუ რი სხვაო ბა 

არ იგ რძნო ბა. ენაც მხო ლოდ დია ლექ ტურ გან სხვა ვე ბებს გვიჩ ვე ნებს.

კოლ ხე ბის აღ მო სავ ლეთ მე ზობ ლე ბი იყ ვნენ იბე რიე ლე ბი, რომ ლე ბიც 

ახ ლან დელ სა ქარ თვე ლო ში, უფ რო მე ტად, მის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში სახ-

ლობ დნენ. რო გორც ჩანს, მათ შო რის ეთ ნი კუ რი სხვაო ბა არ არ სე ბობ და, 

ისე ვე, რო გორც მე სა მე ტომ თან – ალ ბა ნე ლებ თან (რო გორც ჩანს, უძ ვე-

ლე სი დროი დან მხო ლოდ მთიელ მო სახ ლეო ბას გუ ლის ხმობ დნენ). ამა ზე 

მიგ ვა ნიშ ნებს რო გორც „ალ ბა ნუ რი ჭიშ კრე ბი“ და ღეს ტან ში დერ ბენ ტთან 

(კას პიის ზღვას თან) ტო პოგ რა ფიუ ლი თვალ საზ რი სით, ასე ვე სიტ ყვა “ალ-

ბა ნი“. იბე რიე ლე ბი სა კუ თარ თავს „ქარ თვე ლებს“ ეძახ დნენ, მშვი დო ბიან 

ცხოვ რე ბას ეწეოდ ნენ და ნაკ ლე ბად მეო მა რი ხალ ხი იყო. ეს ბო ლო შე-

ფა სე ბა რო მაე ლე ბი საა, რომ ლებ მაც პომ პეუ სის დროს კავ კა სიის სამ ხრეთ 

ფუ ძემ დე მი ვიდ ნენ, მაგ რამ დღე ვან დელ ქარ თვე ლებ ზე ამას ვე ღარ იტ ყვი, 

რად გან ისი ნი და ნარ ჩე ნი კავ კა სიე ლი ტო მე ბის მსგავ სად, მა მა ცე ბი, პა ტივ-

მოყ ვა რეე ბი, თავ და ჯე რე ბუ ლე ბი და რაინ დუ ლე ბი არიან. ჩვე ნი წელ თაღ-

რიც ხვის პირ ველ საუ კუ ნეებ ში საკ მაოდ მყი ფე და მოუ კი დებ ლო ბის მქო ნე 

იბე რიუ ლი სა მე ფოს ცენტრს წარ მოად გენ და დე და ქა ლა ქი მცხე თა, რო მე-

ლიც თბი ლი სის ჩრდი ლოე თით მდე ბა რეობს, იქ, სა დაც არაგ ვი და მტკვა რი 

ერ თმა ნეთს უერ თდე ბა.

ამ დროის თვის ყვე ლა ზე დი დი გავ ლე ნა ჰქონ და ბაგ რა ტი დე ბის მმარ-

თვე ლო ბის ქვეშ გაძ ლიე რე ბულ სომ ხე თის სა მე ფოს. ბაგ რა ტი დე ბის წარ-

მო მავ ლო ბის ად გი ლია პა ლეს ტი ნა. პა ლეს ტი ნა ში ოლო ფერ ნემ სა ში ნე ლი 

და მარ ცხე ბა იწ ვნია და თა ვა დაც დაი ღუ პა ქა ლის (ივ დი თი) შუ რის ძიე ბის შე-

დე გად. ასი რიე ლე ბის ომებ მა უამ რა ვი ებ რაე ლი ტყვე ჩაუგ დო ხელ ში, ისი ნი 

სომ ხეთ ში ჩაიყ ვა ნეს და იქ ვე დაა სახ ლეს. მათ ზე საუ ბა რი კარ გა ხანს არ 

ყო ფი ლა, სა ნამ ვინ მე სმბა ტი არ გა მოჩ ნდა და „ბაგ რა დუ ნე ბის“ სა ხელ გან-

თქმუ ლი ტო მი არ დააარ სა. ამ ტომ მა მოგ ვია ნე ბით ბაგ რა ტი დე ბის სა ხე ლით 

ძვე ლი ცნო ბი ლი ქრის ტა ნუ ლი სა მე ფო დი ნას ტია შვა, რო მელ თა უკა ნას კნე-
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ლი (ქარ თვე ლი) შთა მო მავ ლე ბი ახ ლაც ცხოვ რო ბენ რუ სეთ ში. ცხა დია, უც-

ნაუ რია, რომ სწო რედ „ებ რაე ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი“ უნ და ყო ფი ლი ყო ის, ვი საც 

ბედ მა დი ნას ტიის ჩა მო ყა ლი ბე ბა არ გუ ნა წი ლად, დი ნას ტიი სა, რო მე ლიც 

ათა სო ბით წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იცავ და ქრის ტია ნო ბას წი ნა აზია ში. ბაგ-

რა ტი დებ მა ად რია ნად გაა ფარ თო ვეს და გა ნა ვი თა რეს თა ვიან თი იბე რიუ ლი 

სა მე ფო. ბაგ რა ტი დე ბის ძა ლაუფ ლე ბას სომ ხეთ ში ბი ზან ტიე ლებ მა მოუ ღეს 

ბო ლო (1030 წელს), დი ნას ტიის ქარ თუ ლი შტოს წარ მო მად გენ ლე ბი სა ხე-

ლო ვან მე ფეე ბად და დამ პყრობ ლე ბად გვევ ლი ნე ბიან შემ დეგ საუ კუ ნეებ ში. 

ასე გაგ რძელ და მა ნამ, სა ნამ 1801 წელს სა ქარ თვე ლოს, კა ხე თის და იმე-

რე თის რუ სე ბის ხელ ში გა დას ვლის შემ დეგ, თით ქმის თორ მეტ საუ კუ ნო ვა ნი 

დი ნას ტია სა მუ და მოდ არ გაქ რა. 

ბაგ რა ტი დე ბის ქარ თუ ლი შტოს ბრწყინ ვა ლე ეპო ქა იყო მე-12 საუ კუ ნე-

ში, თა მარ მე ფის დროს. მა შინ ქარ თუ ლი სა მე ფო ტრა პი ზო ნი დან ტავ რამ დე 

აღ წევ და და რიო ნის შე სარ თა ვი დან კავ კა სიის მა ღალ მთია ნე თამ დე. მომ-

დევ ნო საუ კუ ნეებ ში ვი თა რე ბა დი დად არ შეც ვლი ლა. მხო ლოთ თურ ქეთ მა 

შეარ ყია მა თი პო ზი ციე ბი ის ლა მის შე მო ღე ბით. თურ ქე ბი ყვე ლა ნაირ ძა-

ლა დო ბას მი მარ თავ დნენ კავ კა სია ში და სამ კვიდ რებ ლად. ქრის ტია ნო ბის 

გა მოვ ლე ნა სიკ ვდი ლით ის ჯე ბო და, მშობ ლიურ ენას თან ერ თად ქარ თუ ლი 

ტრა დი ციე ბი და წე სე ბიც იკ რძა ლე ბო და. თუმ ცა ქვე ყა ნას პო ლი ტი კუ რი და-

მოუ კი დებ ლო ბა მაინც არ დაუ კარ გავს. ორი ძლიე რი სა მე ფოს (თურ ქე თის 

და სპარ სე თის) მე ზობ ლო ბი სა და ის ლა მით გა მოწ ვეუ ლი ში და და პი რის-

პი რე ბე ბის ფონ ზე ამ და მოუ კი დებ ლო ბამ ძა ლიან ცუ დი შე დე გი გა მოი ღო. 

დაქ საქ სუ ლი ძა ლაუფ ლე ბე ბი, ერ თმა ნეთ ში მო ქიშ პე თა ვა დე ბი და მე ფეე ბი 

უტ ყუა რი ნი შა ნი იყო იმი სა, რომ ქვე ყა ნა ჩა საფ რე ბუ ლი მე ზობ ლე ბის ლუკ-

მად იქ ცეო და.

1549 წელს სა ქარ თვე ლოს ახ მედ ფა შა დაეს ხა თავს და ექ ვსი კვი-

რის გან მავ ლო ბა ში ოც ზე მე ტი ცი ხე- სი მაგ რე დაიპ ყრო. სულ თა ნი სუ ლეი მან 

მეო რე ამ დროს ჭო რო ხის შე სარ თავ თან იდ გა. თურ ქებ მა ქვე ყა ნა ცო ტა 

ხან ში და ტო ვეს, რა თა მა ლე ისევ უკან დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვნენ და სპარ სე ლებ-

თან მი სი გა ყო ფის ხელ შეკ რუ ლე ბა დაე დოთ. აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი ამიერ-

კავ კა სია და სავ ლეთ აზიის ხალ ხე ბის სა თა რე შოდ გა დაიქ ცა: სპარ სე ლე ბი, 

ოს მა ლე ბი და ქურ თე ბი, შემ დგომ ში მონ ღო ლე ბი და თათ რე ბი. ყვე ლა ზე 

მე ტი სი სას ტი კით გა მოირ ჩეოდ ნენ სპარ სე ლე ბი და აღა მაჰ მად ხა ნი, ყა-
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ჯარ თა დი ნას ტიის წი ნა მორ ბე დი. 1827 წლის რუ სეთ -სპარ სე თის ომ ში ჯერ 

სა ქარ თვე ლოს სპარ სუ ლი ნა წი ლი გა და ვი და რუ სე თის ხელ ში, 1829 წლის 

რუ სეთ -თურ ქე თის ომ ში კი თურ ქე თის სა ქარ თვე ლო (გურ ჯის ტა ნი), რომ-

ლის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლიც 1877 წლის ომის შემ დეგ რუ სებ მა მიი სა კუთ რეს, 

ისე, რომ ახ ლა რუ სე თი მთელ სა ქარ თვე ლო ზე ბა ტო ნობს. პონ ტოუ რი ლა-

ზე ბის გა მოკ ლე ბით, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ ოს მა ლე თის იმ პე რიას გა ნე კუთ-

ვნე ბიან, რუ სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა ქარ თვე ლურ ტომ ზე ვრცელ დე ბა: 

ქარ თვე ლებ ზე, მეგ რე ლებ ზე, იმერ ლებ ზე, გუ რუ ლებ ზე, ნა ხევ რად და მოუ კი-

დე ბელ სვა ნებ სა და მუს ლიმ აჭარ ლებ ზე.

კოლ ხე თის სა ნა პი როს თუ გა დავ ხე დავთ, ჯერ დაი ნა ხავ ფოთს, ამიერ-

კავ კა სიის კა რიბ ჭეს ზღვის მხრი დან. ეს და სახ ლე ბა ჭაო ბიან, ბრტყელ სა ნა-

პი რო ზე მდე ბა რეობს. მთე ლი თა ვი სი კო მერ ციუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მიუ ხე და-

ვად, ფო თი მაინ ცდა მაინც ვერ გან ვი თარ და. ციებ -ცხე ლე ბა, ნო ტიო ქა რე ბი, 

ყვე ლა ნაი რი მიაზ მე ბით გა ჯე რე ბუ ლი ჰაე რი... ჩვენ თან არც კი იციან, რა 

სა ში ნე ლე ბაა ციებ -ცხე ლე ბა. ვი საც ის ემარ თე ბა, ძი რი თა დად პირ ვე ლი ვე 

პა როქ სიზ მი სას იღუ პე ბა. და სიე ბუ ლი, გა ფით რე ბუ ლი, და სუს ტე ბუ ლი ადა-

მია ნე ბი (ზუს ტად ასე აღ წერ და ჰი პოკ რა ტე) აპა თიუ რე ბი ხდე ბიან. ხე ლე ბი 

უაზ როდ ჰკი დიათ, ფე ხებს ძლივს ად გა მენ. რუ სე თის მთავ რო ბა დი დი ხნის 

წინ შეეშ ვე ბო და აქაუ რო ბას, რომ არა ერ თი გა რე მოე ბა – რიო ნი მის წრე-

ბაა კონ ტრა ბან დის გა და სა ზი დად. მარ თა ლია დი დი გე მე ბი შლა მით სავ სე 

შე სარ თავ ში ვერ შე დიან, სა მა გიე როდ მშვე ნივ რად მოძ რაო ბენ ად გი ლობ-

რი ვი ბრტყელ ძი რია ნი ნა ვე ბი. აქ მდი ნა რე ერ თი კი ლო მეტ რის სი გა ნი საა. 

ჩრდი ლოეთ სა ნა პი რო ცო ტა უფ რო მაღ ლაა და იქ, შე და რე ბით ჯან საღ ად-

გი ლას, მდე ბა რეობს ფორ ტი რიონ სკი.

რად გან რიო ნი ან ტი კუ რი ფა ზი სია, უნე ბუ რად იბა დე ბა კით ხვა, სად შეიძ-

ლე ბა ყო ფი ლი ყო აია, ქა ლა ქი, სა დაც არ გო ნავ ტე ბი ჩა ვიდ ნენ. ამ ქა ლა ქის 

არ სე ბო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცია არ არ სე ბობს. სა მა გიე როდ 

ცნო ბი ლია, რომ ფა ზი სის სა თა ვეს თან, მის სამ ხრე თი თაც, ჯერ კი დევ სტრა-

ბო ნის დროს მდე ბა რეობ და აყ ვა ვე ბუ ლი ქა ლა ქი, რო მელ საც მდი ნა რის სა-

ხე ლი ერ ქვა. მა შინ კოლ ხი და ში მი წათ მოქ მე დე ბა ძა ლიან კარ გად იყო გან-

ვი თა რე ბუ ლი. ეჭ ვგა რე შეა, რომ ინ დოე თი დან ან, რო გორც ამას ჰე რო დო ტი 

ამ ტკი ცებ და, შე საძ ლოა ეგ ვიპ ტი და ნაც ჩა მოაღ წია აქ გარ კვეულ მა წეს -ჩვეუ-

ლე ბებ მა, ვაჭ რო ბამ და მი წათ მოქ მე დე ბამ. შუა საუ კუ ნეე ბი დან მო ყო ლე ბუ-
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ლი დღემ დე არ სე ბობს ქა ლა ქი, რო მელ საც ქარ თვე ლე ბი ფოთს, თურ ქე ბი 

კი ფაშ -კა ლეს ეძახ დნენ, მაგ რამ ამ გა სა ცო და ვე ბულ და სახ ლე ბას ქა ლაქს 

სი ნამ დვი ლე ში ვერ უწო დებ დი. ასე გრძელ დე ბო და 1829 წლამ დე, რუ სე-

ბის შე მოს ვლამ დე. და სა ხე ლე ბა ფა ზი სი სხვამ რი ვაც საინ ტე რე სოა, რად გან 

მდი ნა რემ მის ცა სა ხე ლი ყვე ლა გურ მა ნის მიერ დი დად და ფა სე ბულ, ჩვენ-

თან საკ მაოდ ძვი რად ღი რე ბულ ფრინ ველს – ფა ზანს (ხო ხო ბი). ლი ნე თა-

ვის სის ტე მა ტი ზა ცია ში მას Phasianus colchicus – ს უწო დებ და. მარ თლაც 

დღე ვან დე ლი სა მეგ რე ლო ამ მოთ ხოვ ნა დი ფრინ ვე ლის ნამ დვილ სამ შობ-

ლოს წარ მოად გენს.

საინ ტე რე სოა, რიო ნი დან ზღვამ დე ტე რი ტო რია სა დამ დე იყო ათ ვი სე ბუ-

ლი. სტრა ბო ნის მი ხედ ვით ძვე ლი ფა ზი სი თით ქმის მდი ნა რის შე სარ თავ თან 

მდე ბა რეობ და. დიუ ბუა დე მონ პე რემ ან ტი კუ რი კოშ კის რამ დე ნი მე ნან გრე-

ვი იპო ვა დღე ვან დე ლი შე სარ თა ვი დან ერ თი საა თის სა ვალ ზე. მოგ ზაურ მა 

კ. კოხ მა კი ამ ნან გრე ვე ბის კვალს ვერ სად მიაგ ნო, მიუ ხე და ვად იმი სა, 

რომ რუს ოფიც რებ თან ერ თად თავ დაუ ზო გა ვად ეძებ და. სამ ხრე თის კენ, 

ერ თი საა თის სა ვალ ზე მდე ბა რეობს და ჭაო ბე ბუ ლი ტბა, რო მე ლიც სტრა-

ბო ნის დროს ალ ბათ პონ ტო სის ყუ რე იქ ნე ბო და. ტბა იკ ვე ბე ბა პა ტა რა მდი-

ნა რე პე ჩო რით, რო მე ლიც რიო ნის აღ მო სავ ლეთ შე ნა კა დია. საინ ტე რე სოა, 

რომ მას დღე საც პა ლიას ტო მი ჰქვია. კო ხის აზ რით, ეს სა ხელ წო დე ბა მიუ-

თი თებს „პა ლეოს ტო მა ზე“, რაც ძველ შე სარ თავს ნიშ ნავს, ანუ შე საძ ლოა 

პე ჩო რის ან ფა ზი სის ძვე ლი სა თა ვე ყო ფი ლი ყო. სტრა ბო ნის დროის ეს ნამ-

დვი ლად ასე იქ ნე ბო და. 

აქაუ რი ვე გე ტა ცია საოც რად შთამ ბეჭ და ვია. ლერ წა მი და ჭაო ბის მცე-

ნა რეე ბი თით ქმის გაუ ვალ და ბუ რულ ტყეს ქმნის, ყველ გან დაფ რი ნა ვენ და 

ჩხა ვიან წყლის ჩი ტე ბი: ეს ისე თი ელ დო რა დოა მო ნა დი რეე ბი სათ ვის, რო-

გორ საც მხო ლოდ ნი ლო სის დელ ტა ში თუ შეხ ვდე ბით. ამას ემა ტე ბა ჯუნ-

გლე ბის მსგავ სი ნა პი რი, სა დაც იზ რდე ბა წიფ ლის, მუ ხის და ბზის უზარ-

მა ზა რი ნი მუ შე ბი. ვე ლუ რი ვა ზის ფეს ვე ბის დია მეტ რი სრუ ლიად დაუ ჯე რე-

ბელ ერთ ფუტს აღ წევს! მთა ვა რი ღე რო დან გა მოზ რდი ლი უამ რა ვი ტო ტი 

ნამ დვი ლი ქსე ლი ვით აკ რავს გარს ბუმ ბე რაზ ხეს, და ნარ ჩენ ხეებ საც ამა ვე 

ქსე ლით უკავ შირ დე ბა. ეს ბუ ნებ რი ვი გირ ლან დე ბი უხ ვად მსხმოია რე ყურ-

ძნის მტევ ნე ბის სიმ ძი მის ქვეშ იზ ნი ქე ბა. ვა ზის გარ და სუ როს ორი სა ხეო-

ბაც გვხვდე ბა, რო მელ თა გა ნაც ერ თი, პა ტა რა ფოთ ლე ბია ნი ჩვეუ ლებ რი ვი 
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ტყის სუ როს გან დი დად არ გან სხვავ დე ბა. მეო რე სა ხეო ბას უფ რო დი დი და 

მსხვი ლი ფოთ ლე ბი აქვს, მი სი მუ ქი მწვა ნე და მე ტად გლუ ვი შე ფე რი ლო ბა 

საუც ხოოდ ესა და გე ბა ოქ როს ფერ ქოლ გი სებრ ყვა ვი ლებს.

რიო ნი საზ ღვა რია სა მეგ რე ლო სა და გუ რიას შო რის. გუ რია ოდეს ღაც 

ძლიე რი ქარ თუ ლი სა მე ფოს კი დევ ერ თი პრო ვინ ციაა და ჭო რო ხამ დე, 

აჭარ ლე ბის მთიან რე გიო ნამ დეა გა და ჭი მუ ლი. ეს საოც რად ნა ყო ფიე რი 

მხა რე სა მეგ რე ლო ზე ბევ რად უფ რო ჯან სა ღია, რა საც ვერ ვიტ ყვით სა ნა-

პი რო ზოლ ზე. ტყე შე და რე ბით მეჩ ხე რია. გუ რია საც ჰყავ და ბო ლოს თა ვი სი 

მეტ -ნაკ ლე ბად და მოუ კი დე ბე ლი თა ვა დე ბი, სა კუ თარ თავს „გუ რიე ლებს“ 

რომ უწო დებ დნენ. ამ საუ კუ ნის და საწ ყის ში რუ სეთ -თურ ქე თის ომე ბის დროს 

გუ რიის თა ვა დი რუ სე ბის მხა რეს გა და ვი და და ამის გა მო თა ვი სი სამ ფლო-

ბე ლოს ნა ხე ვარ ზე მე ტი და კარ გა. რუ სებ მაც დი დი თა ვის ტკი ვი ლი გაუ ჩი ნეს 

გუ რულ თა ვა დებს ქვეყ ნის მეო რე ნა ხე ვარ თან და კავ ში რე ბით. ეს მთა გო-

რია ნი კუთ ხე ძა ლიან სა საი მოვ ნო შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, ად გი ლობ რი ვე-

ბიც მეგ რე ლებ ზე უფ რო ინ ტე ლი გენ ტი და შრო მი სოყ ვა რეე ბი ჩა ნან.

სხვა თა შო რის, გუ რია ერ თი მე ტად და ფა სე ბუ ლი ღვი ნის სა ხეო ბის სამ-

შობ ლოა. ეს სა ხეო ბა კა ხუ რი ღვი ნის მე რე მეო რე ად გილ ზეა. მი სი და ყე ნე-

ბის მე თო დი ძა ლიან მარ ტი ვია და ყუ რად ღე ბაც ნაკ ლე ბი სჭირ დე ბა, რად-

გან ვა ზი, გან სა კუთ რე ბუ ლი მოვ ლის გა რე შეც მშვე ნივ რად ხა რობს. ყურ ძე ნი 

დამ წიფ დე ბა თუ არა, მტე ვანს ჭრიან და ბრტყელ ჭურ ჭელ ში ათავ სე ბენ, შემ-

დეგ ფე ხე ბით შედ გე ბიან და გულ მოდ გი ნედ სრე სენ. წვე ნი კლდში გა ბურ-

ღულ ჭურ ჭელ ში ხის საწ რე ტე ბით ჩაე დი ნე ბა, ეს ჭურ ჭე ლი ხან და ხან უზარ მა-

ზა რიც კია. იქ, სა დაც ძნე ლად და სა მუ შა ვე ბე ლი ნია და გია, ღრმა ხვრე ლებს 

თხრიან და შიგ ვეე ბერ თე ლა თი ხის ურ ნებს ათავ სე ბენ. ახალ გაზ რდა ღვი ნო 

რამ დე ნი მე დღე ში დუ ღილს რომ დაიწ ყებს, ჭურ ჭელს მხო ლოდ მა შინ აფა-

რე ბენ თავ ზე. დუ ღი ლი სას წარ მოქ მნი ლი ნახ შირ მჟა ვა გა რეთ გა მოს ვლას 

ლა მობს და თავ სა ხურს აწ ვე ბა. თავ სა ხუ რი მაღ ლა – დაბ ლა მოძ რაო ბას 

იწ ყებს. ჯერ მაღ ლა იწევს, მე რე ისევ უკან ეფა რე ბა, შე სა ბა მი სად, ჟან გბა-

დი შიგ ნით ვე ღარ აღ წევს და ღვი ნოც არ მჟავ დე ბა. თავ სა ხუ რი მოძ რაო ბას 

რომ შეწ ყვეტს, ეს უკ ვე დუ ღი ლის პრო ცე სის დას რუ ლე ბის ნი შა ნია. ახ ლა 

თავ სა ხურს მი წას აყ რიან და ასე ტო ვე ბენ ღვი ნოს იქამ დე, სა ნამ არ გა ყი-

დიან ან არ და ლე ვენ. ღვი ნის ტრან სპორ ტი რე ბა ცხო ვე ლე ბის ტყა ვის გან 

დამ ზა დე ბუ ლი ტომ რე ბით (ბურ დიუ კე ბით) ხდე ბა. ტომ რის ბეწ ვია ნი მხა რე 
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გურული

შიგ ნით არის მოქ ცეუ ლი. პა ტა რა ტომ რებს ცხო ვე ლებს აჰ კი დე ბენ ხოლ მე. 

უფ რო დი დე ბი კა მე ჩებ შებ მუ ლი ურ მე ბით გა დააქვთ.

ბერ ლი ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბამ დე პა ტა რა მდი ნა რე ჩო ლო ქი 

იყო საზ ღვა რი გუ რიის თურ ქულ და რუ სულ ნა წი ლებს შო რის. მოგ ვია ნე-

ბით თურ ქუ ლი ნა წი ლიც რუ სე თის მე ფის ხელ ში აღ მოჩ ნდა. ტე რი ტო რიე ბის 

გა ფარ თოე ბამ დე (ახ ლა სამ ხრეთ -და სავ ლე თით ბევ რად სცდე ბა ჭო როხს, 

რად გან ლა ზე ბის მთია ნე თის ერთ მხა რე საც მოი ცავს) სა საზ ღვრო პოსტს 

წმინ და ნი კო ლო ზის ფორ ტი წარ მოად გენ და მდ. ჩო ლოქ თან. ეს იყო და 

არის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ცუ დი რე პუ ტა ციის მქო ნე ად გი ლი კოლ ხე თის 

სა ნა პი რო ზე. თა ვად ოფიც რე ბი ამ ფორტს სიკ ვდი ლის, ან გრძელ ვა დია-

ნი ჩა მოხ მო ბის ად გილს უწო დებ დნენ. თურ ქუ ლი გუ რია ად რე ჩო ლო ქი დან 

ჭო რო ხამ დე იყო გა და ჭი მუ ლი, ქვეყ ნის შიგ ნით აჭა რის მთია ნეთ ზე გა დის 
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ბუ ნებ რი ვი საზ ღვა რი. ამ მთის კალ თე ბი ზღვამ დე ჩა დის და მი სი ყვე ლა 

მწვერ ვა ლი და ბუ რუ ლი ტყეე ბი თაა და ფა რუ ლი, იგი ვე ით ქმის დაბ ლო ბებ სა 

და ნა წი ლობ რივ სა ნა პი რო ზეც. მა რად მწვა ნე მცე ნა რეე ბი აქ უფ რო მე ტია, 

ვიდ რე ჩრდი ლო გუ რია სა და სა მეგ რე ლო ში. ულა მა ზე სი რო დო დენ დრო ნე-

ბი ამ შვე ნე ბენ დაბ ლო ბებს, ხში რად გვხვდე ბა ბზა და დაფ ნა.

ჩო ლოქ სა და ჭო როხს შუა ვხვდე ბით შთამ ბეჭ დავ ნან გრე ვებს, რომ-

ლე ბიც ქარ თუ ლი წარ მო შო ბი სა არ უნ და იყოს. ეს ნან გრე ვე ბი, სა ვა რაუ-

დოდ, ბერ ძნულ პეტ რას უნ და ეკუთ ვნო დეს, რო მე ლიც სად ღაც ამ სა ნა პი-

რო ზე მდე ბა რეობ და და არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში ოზურ გეთ თან, რო გორც 

ამას დიუ ბუა დე მონ პე რე ამ ტკი ცებ და. ამ ად გი ლი დან არც ისე შორს მთებს 

ჭო რო ხის გა ნიე რი დაბ ლო ბი ენაც ვლე ბა. ჭო რო ხი სწრა ფი პონ ტოუ რი მდი-

ნა რეა, სა თა ვეს სომ ხე თის სიღ რმე ში იღებს. მის შე სარ თავ თან ახ ლოს 

მდე ბა რეობს ბა თუ მი. ბა თუ მი რუ სულ -თურ ქულ ომებ ში საუ კე თე სო სა ბა ზო 

პუნ ქტი იყო ამიერ კავ კა სიი სა და რუ სუ ლი სომ ხე თის წი ნააღ მდეგ ოპე რა ციე-

ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად. ბა თუმ მა ბო ლო ომ შიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 

ითა მა შა. ახ ლა აქაუ რო ბა ჭო რო ხის ჩათ ვლით რუ სუ ლი ტე რი ტო რიაა, ამ 

გზით რუ სეთს ახა ლი მი სად გო მი გაუჩ ნდა პონ ტოს მხრი დან ზე და სომ ხე-

თის მი მარ თუ ლე ბით. სამ წუ ხა როდ მდი ნა რე თა ვი სი დი დი დახ რი ლო ბი სა 

და მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ჭო რო მე ბის გა მო ნაოს ნო ბის თვის არ გა მოდ გე ბა. 

მის ქვე და წელ ზე და ცუ რა ვენ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც ქვეყ ნის ში და რე გიო ნე-

ბი დან სა ნა პი როს კენ მი მარ თულ ვაჭ რო ბას ხელს რა ღაც ნაი რად უწ ყო ბენ, 

მაგ რამ პი რი ქით – ვე რა. ჭო რო ხის შე სარ თა ვის მეო რე მხა რეს, რო მე ლიც, 

სხვა თა შო რის, ზღვას სა მი შე ნა კა დით უერ თდე ბა, მდე ბა რეობს უმ ნიშ ვნე ლო 

და სახ ლე ბა გო ნიო. ეს და სახ ლე ბა თურ ქე ბის ბა ტო ნო ბის დროს ნაკ ლე ბად 

იყო გა მაგ რე ბუ ლი. ისე, ად რე არც ბა თუ მი გა მოირ ჩეო და რაი მე თი, მხო-

ლოდ რამ დე ნი მე ასეულ ხის სახლს, ფიც რუ ლებს და თურ ქე ბის ია რა ღის 

საწ ყო ბებს თუ მოჰ კრავ დი თვალს. იქაუ რო ბა სავ სე იყო სა ხი ფა თო, და-

ჭაო ბე ბუ ლი ად გი ლე ბით, ჰაერ ში მუდ მი ვად ციებ -ცხე ლე ბის საფ რთხე ტრია-

ლებ და. ხე ლის გუ ლი ვით გაშ ლი ლი დაბ ლო ბი ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით 

ბორ ცვე ბით იკე ტე ბო და.

რუ სუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის ქვეშ მოქ ცეუ ლი ბა თუ მი სწრა ფად გან ვი თარ-

და. ფო თი დღემ დე ვერ იქ ცა ამიერ კავ კა სიის ჭიშ კრად, ისევ ისე და ბალ-

წყლიან, შტორ მე ბის გან დაუც ველ ღია ად გი ლად რჩე ბა. ბა თუ მი ყუ რის უკან 
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მდე ბა რეობს და შე და რე ბით და ცუ ლია. ამი ტომ რუ სეთ მა ბო ლო ომის დროს 

რო გორც იქ ნა მოა ხერ ხა და ხელ ში ჩაიგ დო პონ ტოს ეს პორ ტი და თა ვის 

ამიერ კავ კა სიურ პრო ვინ ციებს მიუერ თა. სა ცო და ვი ხის ფარ დუ ლე ბის ნაც-

ვლად შენ დე ბა ქვის სახ ლე ბი, ნავ სად გო მე ბი, იხ სნე ბა მა ღა ზიე ბი და, რაც 

მთა ვა რია, ფორ ტე ბი. ფოთ სა და თბი ლისს ან ბა ქოს შო რის გა და ჭი მუ ლი 

რკი ნიგ ზის ბა თუ მამ დე – რუ სე ბის მო მა ვალ კოლ ხურ საო მარ ნავ სად გუ რამ-

დე მიყ ვა ნაც იგეგ მე ბა. რკი ნიგ ზის ხა ზი უძ ვე ლეს სა ვაჭ რო გზას მიჰ ყვე ბა. 

პლი ნიუ სი მოგ ვით ხრობს: „ბაქ ტრიი დან (დღე ვან დე ლი ბალ ხი, თურ ქეს ტან-

ში) იკა რუ სის (მდ. ბალ ხი) სა ქო ნე ლი ჩა მო დის ოქ სუს ში შე სარ თა ვამ დე და 

ამ მდი ნა რით კას პიის ზღვა ში ხვდე ბა.“ ამა სო ბა ში მდ. ბალ ხი ოქ სუ სამ დე 

ვერ აღ წევს, ის კას პიის ზღვას კი არა, არა ლის ტბას უერ თდე ბა, მაგ რამ 

სა ქო ნე ლი ისევ იმ მი მარ თუ ლე ბით მოძ რაობს. „კავ კა სიის რკი ნიგ ზის“ ყვე-

ლა ზე ძვე ლი, 1867-1872 წლებ ში აშე ნე ბუ ლი ნა წი ლი (ფოთ სა და თბი-

ლისს შო რის) აღ მო სავ ლეთ ში მთის რკი ნიგ ზის ტი პი საა და 1:25-მდე დახ-

რი ლო ბის დაძ ლე ვა შეუძ ლია. ეს ყვე ლა ზე მე ტია, რაც კი აქამ დე რკი ნიგ ზა-

ში გა მოუ ყე ნე ბიათ. ამ გვა რად დახ რი ლი პან დუ სე ბით რიონ სა და მტკვარს 

შო რის წყალ გამ ყო ფის (700 მეტ რის სი მაღ ლის სუ რა მის ქე დის) გა ბურ ღვის 

თა ვი დან არი დე ბას ფიქ რობ დნენ, მაგ რამ ეს არც ისე მარ ტი ვი აღ მოჩ ნდა: 

მსგავ სი დახ რი ლო ბე ბის დაძ ლე ვა სპე ცია ლუ რად ამის თვის გან კუთ ვნი ლი 

ლო კო მო ტი ვე ბის სის ტე მე ბის დახ მა რე ბით მხო ლოდ მცი რე წო ნის ტვირ თის 

გა და ტა ნის დროს ყო ფი ლა შე საძ ლე ბე ლი.

ბა თუ მის შე მო გა რე ნის ტო პოგ რა ფიუ ლი სუ რა თის შე სად გე ნად, მთის წი-

ნე თის ზე მოთ აღ მარ თულ მა ღალ მთა ზე უნ და გა და ვი ნაც ვლოთ, რო მე ლიც 

აჩუკ ვას გან დაახ ლოე ბით ერ თი გერ მა ნუ ლი მი ლი სა ვალ ზე მდე ბა რეობს 

და სავ ლე თით. მი სი ფუ ძეც და კალ თე ბიც წე ლი წა დის ცივ დროს მდი და რი 

მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი თაა და ფა რუ ლი, ზაფ ხულ ში ყვე ლა ფე რი გა დამ ხმა-

რია. მწვერ ვალ ზე რამ დე ნი მე ნე კერ ჩხა ლი და ძლივს შე სამ ჩნე ვი, უძ ვე ლე სი 

ქრის ტია ნუ ლი ეკ ლე სიის ნან გრე ვე ბი ჩანს. აქე დან ჩრდი ლო- და სავ ლე თის-

კენ ზღვის სა პი რის პი როდ თუ გა ვი ხე დე ბით, და ვი ნა ხავთ სა შუა ლო სი მაღ-

ლის, უღ რა ნი ტყით და ფა რულ რამ დე ნი მე პა რა ლე ლურ ჯაჭვს. ერ თ-ერ თი 

გან შტოე ბის კალ თა ზე ბო ლო ომის დროს თურ ქი მეომ რე ბის კარ გად გა მაგ-

რე ბუ ლი ბა ნა კი იდ გა. მის უკან (ჩვე ნი წერ ტი ლი დან არ ჩანს) მდე ბა რეობ და 

იმ დროი სათ ვის ჯერ კი დევ თურ ქუ ლი ფორ ტი ცი ხის ძი რი. ჩვენ თან ახ ლოს 
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პა ტა რა მდი ნა რე კინ ტრი ში მიიკ ლაკ ნე ბა თა ვის ფარ თო კა ლა პოტ ში, მთებს 

შო რის ვერ ცხლის ძა ფი ვით გაბ მუ ლი ჩრდი ლო- და სავ ლე თის კენ მიე დი ნე ბა. 

მა რაო სა ვით გაშ ლი ლი დაბ ლო ბი და ჭაო ბე ბულ ღარ ტაფ ში გა და დის, ზედ 

ზღვას თან პა ტა რა ხეე ბი თა და გვიმ რე ბი თა რომ და ფა რუ ლა. პა ტა რა მდი-

ნა რის შე სარ თა ვი ქვე მო ქო ბუ ლეთ ში ასე ვე პა ტა რა ქა ლაქ ჭო როხ -სუ დან 

3-4 კი ლო მეტ რით სამ ხრე თით მდე ბა რეობს. მო პირ და პი რე მხა რეს მდე ბა-

რე ბორ ცვე ბის კალ თებ ზე წი თელ კრა მი ტია ნი სახ ლე ბი მო ჩანს. სწო რედ ამ 

სახ ლებ ში ცხოვ რობ დნენ რუ სი ჯა რის კა ცე ბი მა ნამ, სა ნამ ბა თუ მის ასა ღე ბად 

გა მარ თულ უკა ნას კნელ ხელ ჩარ თულ ბრძო ლა ში ჩაებ მე ბოდ ნენ.

სასტუმროსახლიკავკასიაში

გვინ და, უფ რო დაწ ვრი ლე ბით აღ ვწე როთ ის ხალ ხი, რო მე ლიც და სავ-

ლეთ ამიერ კავ კა სია ში, სომ ხე თის მთის წი ნე თი სა და პონ ტოს სა ნა პი როს 

მთია ნეთ ში ცხოვ რობს. ამ ტო მის ტი პიუ რი წარ მო მად გენ ლე ბი არიან ქარ-

თვე ლე ბი, მათ თან მჭიდ რო ნა თე საურ კავ შირ ში მყო ფი ქარ თვე ლუ რი შტოს 

სხვა ხალ ხე ბით. ესე ნი არიან: იმერ ლე ბი, მეგ რე ლე ბი, გუ რუ ლე ბი, სვა ნე ბი, 
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აჭარ ლე ბი და ლა ზე ბი. ქარ თვე ლებს აქვთ მუ ქი თმა, სა შუა ლო ზო მის შა-

ვი თვა ლე ბი, გრძე ლი და წვე ტია ნი, ხან და ხან მო ღუ ნუ ლი ცხვი რი, ტან თხე-

ლებს პა ტა რა ტერ ფე ბი და საოც რად ლა მა ზი ხე ლე ბი აქვთ. საკ მაოდ პა-

ტივ მოყ ვა რეე ბი არიან, უყ ვართ ტრა ბა ხი, მა მა ცი, კარ გი ათ ვი სე ბის უნა რის 

მქო ნე, სტუ მარ თმოყ ვა რე, გა მორ ჩეუ ლი თვი სე ბე ბის მქო ნე ქარ თვე ლე ბი 

ამავ დროუ ლად უვი ცე ბი და უზ ნეოე ბიც არიან. ამიერ კავ კა სია ში ქარ თვე ლუ-

რი ხალ ხე ბი მთლია ნად მარ თლმა დი დე ბე ლი ქრის ტია ნე ბი არიან, სომ ხურ -

კავ კა სიურ მთია ნეთ სა და თურ ქე თის სა ქარ თვე ლო ში – მაჰ მა დია ნე ბი.

ქარ თვე ლებს მი წა ზე მუ შაო ბა მაინ ცა და მაინც არ უყ ვართ. მა თი მთა ვა-

რი საქ მია ნო ბა ყურ ძნის მოყ ვა ნა და აბ რე შუ მის ჭიის მოვ ლაა. ზო გიერ თი 

ტო მი მი წას ამუ შა ვებს, ნია და გი ნა ყო ფიე რია, კლი მა ტი კი ზო მიე რი, ხან-

და ხან ცენ ტრა ლუ რი იტა ლიის კლი მა ტის მსგავ სიც. ყო ფილ თურ ქულ სა-

ქარ თვე ლო ში, ცხა დია, საქ მე ასე მარ ტი ვად არ არის. მთიან რე გიო ნებ ში 

(სომ ხეთ ში რომ გა და დის) საკ მაოდ მკაც რი კლი მა ტია, ჭარ ბობს სტე პი და 

მი წაც უნა ყო ფოა. ეს ეხე ბა გან სა კუთ რე ბით მტკვრის ზე და წელ ზე მდე ბა რე 

რე გიონს – ახალ ქა ლა ქი სა და ახალ ცი ხის ოლ ქებს. ზღვი დან დაახ ლოე ბით 

300 მეტ რის სი მაღ ლე ზე გან თავ სე ბუ ლი, ად რია ნად და თოვ ლი ლი მთე ბით 

და სე რი ლი საკ მაოდ დი დი მი წის ფარ თო ბე ბი სა ცო და ვად გა ვე რა ნე ბუ ლა. 

ზამ თა რი სექ ტემ ბერ ში იწ ყე ბა და მაი სამ დე გრძელ დე ბა. ხში რია ქარ ბუ ქე ბი 

და ძლიე რი შტორ მე ბი. ხან მოკ ლე ზაფ ხულ ში მო სახ ლეო ბა თი ვის მო სავ-

ლის აღე ბას ჩქა რობს. მი წათ მოქ მე დე ბა ზე ფიქ რიც კი ზედ მე ტია. ძა ლიან სა-

ვა ლა ლო სა ნა ხა ვია ეს უსი ცოც ხლო სტე პი, რამ დე ნი მე სა ცო და ვი სოფ ლით, 

არც ტყეა, არც ყა ნე ბი, არც ბა ღე ბი, არც ერ თი მდე ლო. ერ თა დერ თი, რა საც 

დაი ნა ხავთ, ბოს ტნე ბია აქა -იქ. სხვა თა შო რის ამ ად გი ლებ ში ქარ თვე ლე ბი 

მჭიდ როდ არ სახ ლო ბენ. მი წას იყო ფენ ძი რი თა დად სომ ხებ თან, ად რინ დე-

ლი რუ სულ -თურ ქუ ლი საზ ღვრის მიღ მა მცხოვ რებ ქურ თებ თან და სამ ხრეთ -

აღ მო სავ ლე თით – თათ რებ თან.

უძ ვე ლე სი დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი თურ ქე თის სა ქარ თვე ლოს მაც ხოვ-

რებ ლე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი ხელ მარ ჯვეო ბით გა მოირ ჩე ვიან. თო ფე ბის, 

პის ტო ლე ტე ბის, ხმლე ბის, ხან ჯლე ბის, ნა ქარ გე ბი სა და ვერ ცხლის ნა მუ შევ-

რე ბის დამ ზა დე ბა ში ბა და ლი არ ჰყავთ წი ნაა ზიურ ბა ზარ ზე. სა მა გიე როდ 

ქრის ტიან და მაჰ მა დიან ქარ თვე ლებს ვაჭ რო ბა საერ თოდ არ ეხერ ხე ბათ. 

გურ ჯის ტა ნის სულ რამ დე ნი მე მა ღა ზია, ყვე ლა სო ფელ ში 200 ცა ლიც რომ 
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არ იქ ნე ბა ერ თად აღე ბუ ლი, სომ ხებს ეკუთ ვნის. ქარ თვე ლებს არც სა ქონ-

ლის მწყემ სვა ხიბ ლავთ. მათ მრა ვალ რიც ხო ვან სა ქო ნელს მთიან მხა-

რეებ ში და ქი რა ვე ბუ ლი ქურ თე ბი უვ ლიან. სა მა გიე როდ უყ ვართ გაპ რან ჭვა, 

ლა მა ზი ტან საც მე ლი, ცეკ ვა – სიმ ღე რა, ერ თად დროს ტა რე ბა, გარ თო ბა, 

და ლე ვა და თა მა ში. მოკ ლედ, ძა ლიან კო მუ ნი კა ბე ლუ რი ხალ ხია. რე ლი-

გიის მი მართ საკ მაოდ გულ გრი ლე ბი ჩა ნან, მაჰ მა დია ნი ქარ თვე ლე ბიც კი. 

ამ უკა ნას კნე ლე ბის მო რალ ზე კარგს ვე რა ფერს ვიტ ყვით. თურ ქეთ მა კარ გა 

ხნის წინ მია ტო ვა ისი ნი ისე, რომ მიყ რუე ბულ პრო ვინ ციებ ში არც კა ნო ნია 

და არც ად მი ნის ტრა ციუ ლი წეს რი გი. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი ყუ რად ღე ბა სას კო-

ლო სწავ ლე ბას ეთ მო ბა. რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი რუ სე ბის ბა-

ტო ნო ბის ქვეშ, ჯერ არა ვინ იცის.

ამიერ კავ კა სია ში ხალ ხი რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ყა რე ბამ დე ისე თი 

კულ ტი ვი რე ბუ ლი არ ყო ფი ლა, რო გორც ად რინ დელ ეპო ქებ ში იყო. არც 

შეძ ლე ბუ ლი ფე ნა არ სე ბობ და. ქვეყ ნის დიდ გვა როვ ნებს შო რის (ორ ბე ლია-

ნე ბი, ჭავ ჭა ვა ძეე ბი, ბაგ რა ტიო ნე ბი) სულ რამ დე ნი მე ოჯა ხი იყო მარ თლაც 

თა ვა დე ბის შე სა ფე რი სი ქო ნე ბის პატ რო ნი თა ვიან თი ძვირ ფა სი მი წე ბით. 

სი ზარ მა ცი სა და კულ ტუ რის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ამ ქო ნე ბას შე მო სა ვა ლიც 

ნაკ ლე ბი მოჰ ქონ და. ძი რი თა დი ცვლი ლე ბე ბი ორ მოც დაა თიან წლებ ში გან-

ხორ ციელ და, რო დე საც ენერ გიუ ლი და ზოგ ჯერ მო ძა ლა დე თა ვა დი ალექ-

სან დრე ბა რია ტინ სკი კავ კა სიის მე ფის ნაც ვა ლი გახ და. რო გორც კეს ლე რი 

მოგ ვით ხრობს, ყვე ლა სფე რო კო ლო სა ლუ რი ენერ გიით ვი თარ დე ბო და. აქ 

რუ სე თი იყე ნებ და რო გორც ია რა ღის, ასე ვე ფუ ლის ძა ლა საც. ამ პე რიოდს 

ემ თხვე ვა შა მი ლის სა ბო ლოო და მარ ცხე ბა და ადი ღე ლე ბის ტო მის ემიგ-

რა ცია. თბი ლი სი ფუ ფუ ნე ბა სა და ბრწყი ნა ლე ბა ში ცხოვ რობ და. სერ და რის 

სა სახ ლე ში ზეი მი ზეიმ ზე იმარ თე ბო და, თა ნაც ისე, რომ ერ თი მეო რეს სჯობ-

და თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბით. ქარ თველ თა ვა დებს კი თა ვიან თი სუ ლე ლუ რი 

წამ ხე დუ რო ბით, იმ პე რა ტო რის წარ მო მად გენ ლის თვის მი ბაძ ვა კარგ ტო ნად 

მიაჩ ნდათ და ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ, ვინ უფ რო მეტ ფულს და ხარ ჯავ-

და ბრწყინ ვა ლე ზეი მე ბის მოწ ყო ბა ში. ად ვი ლი მი სახ ვედ რია, რა შე დე გი 

მოჰ ყვე ბო და მსგავს უთა ნას წო რო შე ჯიბრს. ქარ თვე ლე ბის ფუ ლის ქი სა მა-

ლე ვე იც ლე ბო და მა შინ, რო დე საც თა ვად ბა რია ტინ სკის გან კარ გუ ლე ბა ში 

არ სე ბუ ლი სახ სრე ბი ამოუ წუ რა ვი ჩან და. ასე გა ღა რიბ დნენ ქარ თვე ლი დი-

დე ბუ ლე ბი რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის გარ და. მა თი ფუ ლი სა და ქო ნე ბის 
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ნა წი ლი ევ რო პე ლებ მა წაი ღეს, თა ვიანთ მო დურ სა ქო ნელს და ფუ ფუ ნე ბის 

საგ ნებს ნამ დვილ კავ კა სიურ ფა სად რომ ჰყიდ დნენ, მე ტი წი ლი კი სომ ხე-

ბი სა და აღ მო სავ ლეთ ებ რაე ლე ბის ხელ ში აღ მოჩ ნდა.

რამ დენ ჯერ მე ვახ სე ნეთ, ქარ თვე ლუ რი შტოს წარ მო მად გენ ლე ბი დი დი 

სი ბე ჯი თით არ გა მოირ ჩე ვია ნო, მაგ რამ ამ ხალ ხის სა ფუძ ვლია ნი მცოდ ნე, 

ვ. კეს ლე რი გვაფ რთხი ლებს, რომ ზო გიერ თი მოგ ზაუ რი სი ტუა ციას გა და მე-

ტე ბუ ლად მუქ ფე რებ ში აღ წერს. ჭეშ მა რი ტე ბა ისაა, რომ ქარ თვე ლე ბი არის 

ბათუმი

ხალ ხი, რომ ლებ საც, რო გორც ერს გაქ რო ბა უწე რია. „მას მხო ლოდ ის-

ტო რიუ ლად არ სე ბუ ლი ხალ ხის რო ლის შეს რუ ლე ბა აკის რია. თუმ ცა, დღე-

საც არ დაუ კარ გავს ის ფუნ ქცია, რო მე ლიც დი დი ხნით ად რე, მი სი ნე ბის 

სა წი ნააღ მდე გოდ დაა კის რეს, საუ ბა რია სხვა რა სებ თან შეჯ ვა რე ბის, მა თი 

გა კე თილ შო ბი ლე ბის ფუნ ქცია ზე. საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში ქარ თველ მო-
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ნა ქა ლებს აღ მო სავ ლე თის ძლე ვა მო სი ლი ხალ ხე ბის: არა ბე ბის, თურ ქე-

ბის, სპარ სე ლე ბი სა და თათ რე ბის ვე ლუ რი სის ხლის გა კე თილ შო ბი ლე ბის 

საქ მე ში თა ვიან თი წვლი ლის შე ტა ნა უხ დე ბო დათ. ახ ლაც ლა მაზ ქარ თველ 

ქა ლიშ ვი ლებს დი დი სია მოვ ნე ბით ირ თა ვენ ყვე ლა ნაი რი წო დე ბის მქო ნე 

რუ სე ბი, ეშ მა კი სომ ხე ბიც ხში რად ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას ენერ გიულ და 

სი ცოც ხლით სავ სე ქარ თველ ქა ლებს, თა ვიანთ მორცხვ და წე სიერ თა-

ნა მე მა მუ ლეებ თან შე და რე ბით. თით ქმის სრუ ლიად რუ სი ფი ცი რე ბუ ლია ის 

შეძ ლე ბუ ლი ქარ თუ ლი ოჯა ხე ბი, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ შე მორ ჩა. რუ სუ ლი 

წეს -ჩვეუ ლე ბე ბი, რუ სუ ლი გა ნათ ლე ბა მათ თან ცი ვი ლი ზა ციის მწვერ ვა ლად 

ით ვლე ბა და ეროვ ნუ ლი თვით მყო ფა დო ბა თით ქმის და კარ გუ ლი აქვთ“.

რაც შეე ხე ბა ქარ თვე ლი ქა ლე ბის ფუნ ქციას მუს ლი მი მე ზობ ლე ბის გა-

კე თილ შო ბი ლე ბის საქ მე ში, უნ და ით ქვას, რომ ამ თვალ საზ რი სით ჩერ ქე ზი 

ქა ლე ბის ბედს იზია რებ დნენ. წე ლი წად ში ათა სამ დე ქა ლი ხდე ბო და ვაჭ რო-

ბის სა გა ნი. მთე ლი ამიერ კავ კა სია, სომ ხე თი და ლა ზის ტა ნი იყო ამ ცოც-

ხა ლი სა ქონ ლის მომ წო დე ბე ლი. ყვე ლა ზე მა რი ფა თია ნი ვაჭ რე ბი ლე კე ბი 

გა მოდ გნენ. მათ სა ქარ თვე ლო ში თა ვიან თი საი დუმ ლო გზე ბიც კი ჰქონ დათ, 

ხალ ხი „ლე კე ბის გზებს“ რომ უწო დებ და. სხვა თა შო რის, ლე კე ბი თა ვიან თი 

ქა ლე ბით არ ვაჭ რობ დნენ, ბარ ში ჩა დიოდ ნენ და ქარ თველ და სო მეხ გო-

გო ნებს იტა ცებ დნენ. რუ სე ბი თა ვი დან ვე შეე ცად ნენ, ადა მია ნე ბის გა ტა ცე-

ბის თვის ბო ლო მოე ღოთ, მაგ რამ უშე დე გოდ. 1829 წელს ად რია ნო პე ლის 

ზა ვის შე დე გად თურ ქე თის ხელ ში არ სე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ნა წი ლი რუ სე-

თის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში რომ გა და ვი და, მხო ლოდ მა შინ და კარ გეს ადა მია-

ნე ბით მო ვაჭ რეებ მა სა ქონ ლის გა დაც ვლის ძი რი თა დი პუნ ქტი, ახალ ცი ხე, 

რი თაც საგ რძნობ ლად იზა რა ლეს.

მო ნე ბად გა ყი დუ ლი ქარ თვე ლი გო გო ნე ბი არც ისე უბე დუ რე ბი იყ ვნენ, 

რო გორც ჩვენ თან ჰგო ნიათ. მშობ ლიურ მი წუ რებ ში ბედ ნიე რი ცხოვ რე ბით 

ცხოვ რობ დნენ ვი თომ? გა ნა მუდ მივ შიმ შილ სა და გა ჭირ ვე ბას არ გა ნიც-

დიდ ნენ? სი ნამ დვი ლე ში ამ გა ჭირ ვე ბი დან თა ვის დაღ წე ვა სა სი კე თოც კი 

იყო მათ თვის. ჩერ ქე ზებ ზე ბევ რად უფ რო ინ ტე ლი გენ ტე ბი, ძა ლაუფ ლე ბის 

ხელ ში ჩაგ დე ბა საც ეს წრაფ ვოდ ნენ და ინ ტრი გე ბის ხლარ თვაც ად ვი ლად 

გა მოს დიო დათ, ამი ტომ მა ლე ვე ეგუე ბოდ ნენ ახალ მდგო მა რეო ბას და მაჰ-

მა დია ნი დი დე ბუ ლე ბის ჰა რამ ხა ნებ ში სხვა მო ნე ბის თვის მიუწ ვდო მელ სი-

მაღ ლეებ საც კი აღ წევ დნენ. ასე მა გა ლი თად, სულ თან აბ დულ მე ჯი დის დე-
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და ქარ თვე ლი მო ნა იყო. ოს მა ლო სულ თა ნებ ზე სა ბე დის წე რო ზე გავ ლე ნის 

მოხ დე ნა საც კი რომ ახერ ხებ და, იმ ქა ლე ბი დან ბევ რმა ბავ შვო ბის წლე ბი, 

სა ვა რაუ დოდ, ქარ თლის ან კა ხე თის ღა ტაკ მი წუ რებ ში გაა ტა რა.

რა სობ რი ვი გა კე თილ შო ბი ლე ბა, რო გორც უკ ვე ვთქვით, კარ გა ხნის 

ცნო ბი ლი ფაქ ტი იყო. ამი ტო მაც გაჩ ნდა ერ თგვა რი დაბ ნეუ ლო ბა „კავ კა-

სიურ რა სას თან“ და კავ ში რე ბით, რაც თა ვის თა ვად ადა მია ნუ რი სი ლა მა ზის 

იდეალს გუ ლის ხმობ და. გეოგ რა ფი ფრიდ რიხ ფონ ჰელ ვალ დი შეე ცა და, 

დაენ გრია ეს ილუ ზია და ზუს ტად გაე შუ ქე ბი ნა, თუ რა ხდე ბო და „ი დეა ლუ-

რად ლა მა ზი ადა მია ნე ბის“ (კავ კა სიის სა ნა პი რო რე გიო ნი) მშობ ლიურ მხა-

რე ში: „მაგ რამ თუ გვინ და ვი საუბ როთ რა სა ზე მი სი პირ და პი რი მნიშ ვნე ლო-

ბით, ე.ი. საუ კუ ნეე ბი სა და ათას წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე ტი პიუ რი არ ქე ტი პის 

გარ კვეუ ლი ფორ მის უც ვლელ გა მეო რე ბა ზე, მა შინ გა მოთ ქმა „კავ კა სიუ რი 

რა სა“ ამ ხალ ხე ბის ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვა რია ციე ბის გა მო მი სა ღე ბად 

ვერ ჩაით ვლე ბა. კოლ ხებ ზე დაკ ვირ ვე ბი სას, პირ ველ რიგ ში, ორ ძი რი თად 

ტი პაჟს არ ჩევ: პირ ვე ლი – ქე რა, ცის ფერ თვა ლე ბა, მა ღალ შუბ ლია ნი და 

ქართველიქალები
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მეო რე – შავ თმია ნი, შავ თვა ლე ბა, ლა მა ზი თეთ რი კა ნით, ხში რად გაბ რტყე-

ლე ბუ ლი თა ვი თა და და ბა ლი შუბ ლით.“ თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რამ დე ნი 

ჯუ რის ხალ ხი ირეო და უძ ვე ლე სი დროი დან მო ყო ლე ბუ ლი კავ კა სიის ქვეყ-

ნებ ში, მა შინ ერ თიან ტი პიურ რა სა ზე ფიქ რიც კი ზედ მე ტია. სა მა გიე როდ, 

სწო რედ მრა ვალ ჯე რად მა შეჯ ვა რე ბამ გა მოიწ ვია სის ხლის გა კე თილ შო ბი-

ლე ბა, რო გორც ეს, მა გა ლი თად, ავ სტრია ში მოხ და.

კი დევ ერ თი სა კით ხი, გან სა კუთ რე ბულ აზ რთა სხვაო ბას რომ იწ ვევს, 

რუ სი ფი ცი რე ბუ ლი ქარ თვე ლო ბაა. ინ გლი სე ლე ბი ხში რად ამ ტკი ცებ დნენ, 

რომ ამიერ კავ კა სია, მას შემ დეგ, რაც რუ სუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის ქვეშ მოექ-

ცა, ად რინ დელ ზე უა რეს მდგო მა რეო ბა ში აღ მოჩ ნდა, რომ საწ ყა ლი ხალ ხი 

სას ტი კად იჩაგ რე ბა და ამ დე ნი გა და სა ხა დე ბი სა გან სი ცოც ხლე აქვს გამ-

წა რე ბუ ლი. ის ქვეყ ნე ბი, რო მელ თაც ად რე სა კუ თა რი თა ვა დე ბი ჰყავ დათ 

(სა მეგ რე ლოს მსგავ სად), ყვე ლა ზე ბედ ნიე რე ბიც იყ ვნენ და სრუ ლიად გა-

მორ ჩეუ ლი კულ ტუ რაც გააჩ ნდათ. ორი ვე მტკი ცე ბუ ლე ბა არას წო რია. ზუს-

ტად სა მეგ რე ლო ში იყო გან სა კუთ რე ბუ ლად მძი მე პი რო ბე ბი მა შინ, რო ცა 

სა ქარ თვე ლოს წინ სვლას წინ ვე ღა რა ფე რი დაუდ გე ბო და. თუმ ცა, მე ფის 

რუ სეთ მა ერ თი სა ბე დის წე რო შეც დო მა დაუშ ვა და სა ში ნე ლი შე დე გიც მოი-

ღო. რუ სეთ მა ბა ტონ ყმო ბა შე მოი ღო, რაც ამიერ კავ კა სიის თვის სრუ ლიად 

უც ნო ბი მოვ ლე ნა გახ ლდათ. თა ვი სუფ ლე ბის მოყ ვა რულ, სი ცოც ხლით სავ სე 

ხალხს არც კი უფიქ რია სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის რუ სულ ყაი და ზე გა დაყ ვა ნა. 

მთავ რო ბა გეგ მავ და, ბა ტონ ყმო ბის და ნერ გვით ქარ თვე ლი თა ვად -აზ ნაუ-

რე ბი თა ვის მხა რე ზე გად მოე ბი რე ბა. მაგ რამ ხალ ხი ამ გვა რი პო ლი ტი კის 

წი ნააღ მდეგ წა ვი და. გარ კვეუ ლი დროის შემ დეგ ძა ლაუფ ლე ბის მოყ ვა რუ-

ლი თა ვა დე ბის დას ჯა გახ და სა ჭი რო. მა ნამ დე დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა საკ-

მაოდ კარგ რე გუ ლა ციად იქ ცა. რუ სე ბის მხრი დან ხალ ხის მხარ და ჭე რამ 

თა ვა დე ბის გა ღი ზია ნე ბა გა მოიწ ვია და ღია აჯან ყე ბი სა და და პი რის პი რე ბის 

სა ბა ბად იქ ცა. ხე ლი სუფ ლე ბას ჩა რე ვა მოუ წია. ხან ერთ თა ვადს ჩა მოარ-

თმევ დნენ ხოლ მე ქო ნე ბას, ხან მეო რეს. ასე აღ მოჩ ნდა თა ვა დე ბის მი წე ბი 

ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში.

ჯერ კი დევ ორი საუ კუ ნის წინ ამიერ კავ კა სია ში ბა ტონ ყმო ბის წნე ხის სა-

ში ნე ლე ბებს შარ დე ნი აღ წერ და. ძა ლაუფ ლე ბის მქო ნე თა ვა დე ბი თა ვიან თი 

ვა სა ლე ბის ჩაგ ვრით მდიდ რდე ბოდ ნენ. ვა სა ლე ბი მათ ზე დაბ ლა მდგომ თა-

ვა დებს ჩაგ რავ დნენ. ეს უკა ნას კნელ ნი კი გლე ხე ბის შრო მით საზ რდოობ-

97



ამიერკავკასია

დნენ. ეს მძი მე მდგო მა რეო ბა რუ სულ მა რე ჟიმ მა გააუქ მა. დე და მი წის ამ 

რე გიონ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბებს შე სა ნიშ ნა ვად ასა ხავს ინ გლი სე ლი 

ექი მის – ბე ლიუს საუ ბა რი ერთ სპარ სელ თან, რო მე ლის აზ რი თაც შიმ ში ლი 

გარ დაუ ვა ლი ბე დის წე რაა, რო მე ლიც მშვი დად უნ და მიი ღო. მი სი თქმით, 

მთავ რო ბას თურ ქმე ნე ბის თა ვი დან მო შო რე ბა ად ვი ლად შეუძ ლია, თუ კი 

ფულს და ხარ ჯავს, მაგ რამ ამის გა კე თე ბა არ სურს. „ამ ბო ბენ, რუ სებს სურთ 

თურ ქმე ნე ბის გან გაგ ვა თა ვი სუფ ლონ – ღმერ თმა ქნას, რომ ასეც მოხ დეს! 

ამ ბრბოს თუ აღ გვიან პი რი სა გან მი წი სა, მა შინ ყვე ლა სპარ სე ლის სიყ-

ვა რულს და პა ტი ვის ცე მას დაიმ სა ხუ რე ბენ.“ მსგავ სი გა მო ნათ ქვა მე ბი ნათ-

ლად გვაჩ ვე ნებს, თუ რო გორ აფა სებ დნენ მე ფის რუ სე თის ქმე დე ბებს აზია-

ში და რამ ხე ლა იმე დებს ამ ყა რებ დნენ მას ზე.

ამიერ კავ კა სია ში დღეს ბევ რად უკე თე სი მდგო მა რეო ბაა, ვიდ რე რუ სე-

თის ბა ტო ნო ბამ დე იყო. სა მარ თლია ნად ით ქვა, რომ რუ სებ მა, რომ ლე ბიც 

მა ღა ლი კულ ტუ რით თა ვა დაც არ გა მოირ ჩე ვიან ბევ რად უფ რო დიდ წარ-

მა ტე ბებს მიაღ წიეს აზიის ხალ ხებ ში, ვიდ რე მა ღა ლი ცი ვი ლი ზა ციის მქო ნე 

ბრი ტა ნე ლებ მა, რომ ლთაც არ ეს მით, რო გორ უნ და აუ მაღ ლონ თა ვიანთ 

აზიელ ქვე შევ რდო მებს კულ ტუ რის დო ნე ისე, რომ ბრი ტა ნულს გაუ თა ნაბ-

რდეს. რუ სებს, რა თქმა უნ და, თა ვიან თი აზიე ლი ქვე შევ რდო მე ბის მხო-

ლოდ სა კუ თარ სი მაღ ლე ზე აყ ვა ნა შეუძ ლიათ, მაგ რამ ეს ცო ტაც კი იმა-

ზე ბევ რად მე ტია, ვიდ რე სხვე ბის თვის გაუ ზია რე ბე ლი დი დი ინ გლი სუ რი 

კულ ტუ რა. „რუ სუ ლი ეგი დის ქვეშ აზიე ლე ბის კულ ტუ რუ ლი წინ სვლა ნე ლა, 

მაგ რამ სტა ბი ლუ რად მიი წევს წინ. თა ნაც მათ ბუ ნებ რივ ნიჭ სა თუ ეთ ნი-

კურ მიდ რე კი ლე ბებ ზეა მი სა და გე ბუ ლი. ბრი ტა ნულ ცი ვი ლი ზა ციას აზიე ლე ბი 

უც ხოდ მიიჩ ნე ვენ და საერ თოდ ვერ გე ბუ ლო ბენ.“ ერ თა დერ თი რამ, რაც 

კავ კა სია ში ევ რო პულ მთავ რო ბას მოგ ვა გო ნებს, მკაც რი სამ ხედ რო ორ გა-

ნი ზე ბუ ლო ბაა. ეს, რო გორც ჩანს, ერ თა დერ თი გზაა, თა ვიანთ კულ ტუ რა ში 

ჩარ ჩე ნილ აღ მო სავ ლე თის ხალ ხებ ში წეს რი გის და სამ ყა რებ ლად.

კი დევ ერ თი ქარ თვე ლუ რი ტო მი, რო მე ლიც აქამ დე თურ ქუ ლი ძა ლაუფ-

ლე ბის ქვეშ იყო, მაგ რამ ბო ლო ომის შემ დეგ რუ სე თის ხელ ში გა და ვი და, 

არიან აჭარ ლე ბი. აჭა რე ლე ბი ლა ზე ბის ყვე ლა ზე ახ ლო მე ზობ ლე ბი არიან 

და ძი რი თა დად პონ ტოურ -სომ ხურ სა ნა პი რო მთია ნეთ ში ცხოვ რო ბენ, ბა-

თუმ სა და ტრაბ ზონს შო რის. აჭა რე ლე ბი რაინ დი ხალ ხია, არა მხო ლოდ 

იმი ტომ, რომ კარ გად შეია რა ღე ბუ ლი, შე სა ნიშ ნა ვი მხედ რე ბი არიან, არც 
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მარ ტო იმი ტომ, რომ მთე ბი დან მტა ცებ ლე ბი ვით ჩა მო დიან და გზებ ზე ში შის 

ზარს სცე მენ ყვე ლას, არა მედ იმი ტო მაც, რომ რაინ დუ ლი საქ ციე ლით გა-

მოირ ჩე ვიან, ბევ რი რა მით გვა ნან ძველ ფრანგ და გერ მა ნელ თა ვა დებს: 

კე თილ შო ბი ლუ რი ნაკ ვთე ბით, სიტ ყვის გაუ ტე ხე ლო ბით და უღა ლა ტო მე-

გობ რო ბით. დიდ პა ტივს სცე მენ თა ვიანთ ოჯა ხურ ცხოვ რე ბას. პა ტი ვის ცე მით 

ეპ ყრო ბიან მარ ტო ხე ლა, თუნ დაც ზოგ ჯერ ნაკ ლე ბი ზნეო ბით გა მორ ჩეულ 

ქა ლებ საც, მა თი შეუ რაც ხმყო ფე ლის სისხლს დაუ ფიქ რებ ლად დაღ ვრიან. 

აჭა რე ლებ მა ერ თი თუ ორი საუ კუ ნის წინ მიი ღეს მაჰ მა დია ნო ბა, მაგ რამ 

მაინც ქარ თვე ლე ბად რჩე ბიან და ქარ თულ ენა ზე საუბ რო ბენ.

აჭარ ლე ბის საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი გან ლა გე ბუ ლია აჭარ -სუს, ნა წი-

ლობ რივ კი ჭო რო ხის დაბ ლო ბებ ში. აქაუ რე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ-

დე ბიან და ნარ ჩე ნი აჭარ ლე ბის გან, შრო მა ეზა რე ბათ და თავს ქურ დბა ცა-

ცო ბით ირ ჩე ნენ. რო გორც ამ ბო ბენ, სწო რედ მათ გაუ ტე ხეს აჭა რას სა ხე ლი. 

„ჩვენ მაძ ღრე ბი ვართ, ტყე და სი მინ დის პა ტა რა ყა ნა იმ დენ მო სა ვალს 

გვაძ ლევს, არ გვი ჭირს“ უთ ხრა ერ თმა აჭა რელ მა კავ კა სიის მკვლე ვარს, 

გუს ტავ რა დეს. „მაგ რამ იცო დე: იქ, დაბ ლა, ბა თუ მი სა კენ მი მა ვალ გზა ზე 

ბევ რი ისე თი ოჯა ხია, რომ ლის მთე ლი ქო ნე ბაც ერ თი ვი რია. რო გორ არ 

უნ და იშიმ ში ლონ? ვინც შიმ ში ლობს, ის იპა რავს კი დეც!“

რა დე ადას ტუ რებს, რომ სამ ხრეთ პლა ტოებ ზე თუ ღა რი ბუ ლი სახ ლე ბია, 

სა დაც ადა მია ნი, ნამ დვი ლი ზა ზუ ნა სა ვით ცხოვ რობს, აჭა რე ლე ბის რე გიონ-

ში მარ თლაც რომ სა სახ ლეე ბი გვხვდე ბა. ამ ულა მა ზე სი სახ ლე ბის ქვე და 

სარ თუ ლი ქვი საა, ზე და – ხის. და ღა რუ ლი კარ ნი ზე ბი და ბო ძე ბი ორ ნა მენ-

ტე ბი თაა და ფა რუ ლი. ამ ყვე ლაფ რის მიუ ხე და ვად, აჭარ ლე ბი არც თურ ქე-

თის თვის ყო ფი ლან კარ გი ქვე შევ რდო მე ბი და არც რუ სე ბის თვის მშვი დო-

ბია ნი მე ზობ ლე ბი. სხვა თა შო რის თურ ქე თის ქმე დე ბე ბი მათ, რო გორც ჩანს, 

დრო დად რო გა ნა რის ხებ და ხოლ მე და და მოუ კი დებ ლო ბი სათ ვის ბრძო ლი-

სა კენ უბიძ გებ და კი დეც. აჭარ ლე ბი არას დროს ამ ბობ დნენ უარს სა კუ თარ 

ტრა დი ციებ ზე. მათ აღია რეს სულ თა ნის ძა ლაუფ ლე ბა, მაგ რამ გა და სახ-

დე ლი ხარ კის ოდე ნო ბას თა ვად გან საზ ღვრავ დნენ. დრო დად რო ად გი ლი 

ჰქონ და ხარ კის გაზ რდის მცდე ლო ბას. ტრაბ ზო ნის გუ ბერ ნა ტო რის წარ მო-

მად გე ნე ლი საკ მაოდ გა მომ წვე ვი პა სუ ხით გაის ტუმ რეს უკან: თა ვად ჩა მო ვი-

დეს და წაი ღო სო. ცხა დია, მსგავ სი არა ფე რი მომ ხდა რა, აჭარ ლე ბის ტყია-

ნი მთია ნე თის მიუდ გომ ლო ბა ყო ველ თვის აძ ლევ და მათ იმის სა შუა ლე ბას, 
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რომ ნა ხევ რად და მოუ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბით ეც ხოვ რათ.

მდი ნა რე აჭა რის წყა ლი ჭო როხს მი სი უკა ნას კნე ლი დაბ ლო ბის კი დე ზე 

უერ თდე ბა, აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი უკ ვე ბა თუ მის გა ნიერ დაბ ლობ ზე მიე დი-

ნე ბა. დი ნე ბის ზე მოთ მდე ბა რეობს არ თვი ნი – ად რინ დე ლი თურ ქე თის სა-

ქარ თვე ლოს დე და ქა ლა ქი. ახ ლა ეს დაბ ლო ბი რუ სე თის ხელ შია. საზ ღვა რი 

ქა ლა ქის და სავ ლეთ კალ თა ზე გა დის და სამ ხრე თი დან ჩრდი ლოე თის კენ 

მიე მარ თე ბა. თურ ქი ქარ თვე ლე ბი მმაჰ მა დია ნე ბი არიან, მაგ რამ გან სა კუთ-

რე ბუ ლი რე ლი გიუ რო ბით არ გა მოირ ჩე ვიან, თურ ქე ბის ბა ტო ნო ბის ქვეშ 

ბევ რი გა მორ ჩეუ ლი ქარ თუ ლი თვი სე ბა და კარ გეს. ქა ლე ბი მაინ ცა და მაინც 

წე სიე რე ბი არ არიან. მა თი საქ ციე ლი ხში რად იწ ვევს ოჯა ხურ კონ ფლიქ-

ტებს, რაც მკვლე ლო ბით ან მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბით მთავ რდე ბა. აქამ დე 

კა ნო ნებ ზე ლა პა რა კიც კი ზედ მე ტი იყო. საი ტე რე სო იქ ნე ბო და, გაგ ვე გო, 

რო გორ შეე გუენ რუ სულ სიმ კაც რეს. ამ უკაც რიე ლი დაბ ლო ბე ბი თა და და-

ბუ რუ ლი ბი ლი კე ბით სავ სე მხა რე ში მოგ ზაუ რო ბი სას აუ ცი ლებ ლად გა გაკ-

ვირ ვებ და ის ფაქ ტი, რომ მაინ ცა და მაინც დიდ ძა ლა დო ბას ვერ სად გა დააწ-

ყდე ბო დი. ევ რო პე ლი მოგ ზაუ რე ბი სრუ ლიად უსაფ რთხოდ სტუმ რობ დნენ 

რო მე ლი მე ად გი ლობ რივ ოჯახს და გზა საც სრუ ლიად მშვი დად აგ რძე ლებ-

დნენ, რად გან სტუ მარ თმოყ ვა რეო ბა სოფ ლი დან სო ფელ ში გა დაი ცე მო და, 

მთელ რე გიონ ში, მოგ ზაუ რო ბის დას რუ ლე ბამ დე.

სომ ხე თის საზ ღვარ თან მი სუ ლე ბი ახა ლი ამო ცა ნის წინ ვდგე ბით: კი დევ 

ერ თხელ უნ და დავ ბრუნ დეთ სა ქარ თვე ლო ში, რა თა მი სი გუ ლი, მრა ვალ-

გზის ნა ქე ბი და შეუ და რე ბე ლი დე და ქა ლა ქი გა ვიც ნოთ. ტიფ ლი სი – ქარ თუ-

ლად თბი ლი სი, რაც თბი ლი წყა როე ბის ქა ლაქს ნიშ ნავს, მტკვრის გა ნიერ 

ხეო ბა ში მდე ბა რეობს. მტკვა რი ამიერ კავ კა სიის ყვე ლა ზე დი დი მდი ნა რეა 

და კას პიის ზღვა ში ჩაე დი ნე ბა. ქა ლა ქის დი დი ნა წი ლი, ძი რი თა დი ტიფ-

ლი სი, გა შე ნე ბუ ლია მდი ნა რის მარ ჯვე ნა ნა პირ ზე, რო მე ლიც ზო გან ოდ ნავ 

მაღ ლდე ბა, ზო გა ნაც ვერ ტი კა ლუ რი კლდეე ბით ქვე ვით ეშ ვე ბა. ქუ ჩე ბი მდი-

ნა რის გარ შე მო აღ მარ თულ მთებს საკ მაო სი მაღ ლემ დე მიუყ ვე ბა მა შინ, 

რო დე საც მდი ნა რის მარ ცხე ნა ნა პირ ზე შე და რე ბით სწორ ად გილ ზეა გა შე-

ნე ბუ ლი და სახ ლე ბა – კუ კია, და ახ ლა ხანს ქა ლაქ თან მიერ თე ბუ ლი გერ მა-

ნუ ლი კო ლო ნია – ახა ლი ტიფ ლი სი. მტკვარ ზე რამ დე ნი მე ხი დია გა დე ბუ ლი. 

ერ თი საკ მაოდ მაღ ლა, ორ კლდეს შუა ჰკი დია, მეო რე ხი დი ქვი საა და 

ლა მაზ რკა ლად გა და დის პა ტა რა კუნ ძუ ლით ორად გა ყო ფილ მდი ნა რე ზე.
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ტიფ ლი სი ჩვე ნი წელ თაღ რიც ხვით 450 წელს დაარ სდა. ის დი დი ხნის 

გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს მე ფეე ბის რე ზი დენ ციას წარ მოად გენ და. 

ქა ლაქ ზე ძა ლიან ხში რი იყო თავ დას ხმე ბი, გან სა კუთ რე ბით წი ნა აზიის 

ხალ ხთა გა და სახ ლე ბე ბის დროს. მე-17 საუ კუ ნის და საწ ყის ში გარ კვეუ ლი 

დროით თურ ქე თის ხელ შიც კი აღ მოჩ ნდა, მაგ რამ მე ფე როს ტომ მა დაიხ სნა 

და გაა მაგ რა კი დეც, იმ დროინ დე ლი ნან გრე ვე ბი დღე საც შე მორ ჩე ნი ლია. 

1795 წელს, სპარ სელ მა აღა მაჰ მად ხან მა ქა ლა ქი სრუ ლიად ააოხ რა. ამ 

სას ტიკ მა სა ჭუ რის მა გან დევ ნა მე ფე ერეკ ლე და მთე ლი ქა ლა ქი გა დაწ ვა, 

მღვდლე ბი მდი ნა რე ში ჩააყ რე ვი ნა და დაახ ლოე ბით 30 ათა სი ადა მია ნი 

მო ნად წაას ხა. რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ (1801) რუ სე ბი ქა ლაქ ში რომ შე-

ვიდ ნენ, იქაუ რო ბა სრუ ლიად გა პარ ტა ხე ბუ ლი დახ ვდათ. მტკვრის მა ღა ლი 

სა ნა პი როს გას წვრივ, ვიწ რო, ჭუჭ ყიან პა ტა რა ქუ ჩებ ზე თი ხის მი წუ რე ბი ღა 

დარ ჩე ნი ლი ყო. ქარ თვე ლი მე ფეე ბის სა სახ ლეე ბი ისე დაც დი დი ხნის წინ 

იქ ცა ნან გრე ვე ბად, ბაგ რა ტიო ნე ბის უძ ვე ლე სი სა მე ფო გვა რის ქრის ტია-

ნი მე ფეე ბი საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში იგე რიებ დნენ მაჰ მა დია ნებს ყვე-

ლა მხრი დან. მაინც რა მოუ ტა ნა ის პა ჰან ში მცხოვ რე ბი სპარ სელ მე ფე თა 

ბრწყინ ვა ლე ბამ ქარ თველ მე ფე თა სა სახ ლეებს? გა ნა შა ჰა ბა სი არ იყო, 

ის ტო რია შა ჰა ბას „დი დად“ რომ იც ნობს, ვინც ცეც ხლი თა და მახ ვი ლით 

შე მოიჭ რა ამიერ კავ კა სია ში, რა თა სი ცოც ხლის მოყ ვა რუ ლი, ღვი ნი თა და 

მხია რუ ლი სიმ ღე რე ბით გან თქმუ ლი ხალ ხი მო ღუ ნუ ლი მაჰ მა დია ნუ რი ხან-

ჯლის ქვეშ დაე მო ნე ბი ნა?

რუ სე თის ბრწყინ ვა ლე ეპო ქის და სას რუ ლი სა ქარ თვე ლოს თვის მწა რე 

გა მოც დი ლე ბით გა ჯე რე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. ეს მოხ და 1801 წელს, რო დე საც 

სუს ტმა მე ფემ, გიორ გი მე ცა მე ტემ ისე დაც და სუს ტე ბუ ლი და დაქ საქ სუ ლი 

თა ვი სი ქვე ყა ნა ყვე ლა წე სის დაც ვით გა დაა ბა რა რუ სე თის მე ფეს. ამის წი-

ნააღ მდეგ ოჯა ხის წევ რებ მა სა ჩი ვა რიც კი შეი ტა ნეს, თუმ ცა, ვე რას გახ დნენ. 

მე ფის ქვრი ვი წი ნააღ მდე გო ბის ჯგუფს სა თა ვე ში ჩაუდ გა. ამ ენერ გიულ მა 

ქალ ბა ტონ მა იმ გმი რი ქარ თვე ლი ქა ლე ბი ვით გაით ქვა სა ხე ლი, რომ ლე-

ბიც მრავ ლად ახ სოვს ის ტო რიას. რუ სე თის მე ფემ მო საწ ვე ვი გა მოუგ ზავ ნა, 

პე ტერ ბურ გში ეპა ტი ჟე ბო და, ჰპირ დე ბო და, დარ ჩე ნილ ცხოვ რე ბას სა მე ფო 

პა ტივ ში გაა ტა რე ბო. დე დო ფალ მა უა რი გა ნუც ხა და, რაც სრუ ლიად სა ბე-

დის წე რო აღ მოჩ ნდა მის თვის. ერთ დღე საც რუ სე თის მე ფის გა მოგ ზავ ნი ლი 

ქარ თვე ლი თა ვა დი ეს ტუმ რა და თა ვი სი ახა ლი ბა ტო ნის მოწ ვე ვა კი დევ ერ-
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თხელ გაუ მეო რა, თან დაე მუქ რა კი დეც. პა სუ ხად ისევ მტკი ცე უა რი მიი ღო. 

ოთა ხის მი სა ღებ ში რუ სი გე ნერ ლე ბი მოუთ მენ ლად ელოდ ნენ მძი მე მო ლა-

პა რა კე ბის დას რუ ლე ბას. ისი ნი შუა მა ვალ თა ვადს არ მოეშ ვნენ. მა ნაც გა ბე-

და, დე დო ფალს ხელ ზე სწვდა და ოდ ნავ თა ვის კენ მო ქა ჩა. გან რის ხე ბულ მა 

ქალ მა ტან საც მელ ში და მა ლუ ლი ხან ჯა ლი იშიშ ვლა და თა ვი სი ყო ფი ლი ვა-

სა ლი იქ ვე გან გმი რა სიტ ყვე ბით „შე მო ღა ლა ტე!“. ქა ლი თა ვის ორ ვა ჟიშ-

ტიფლისი

ვილ თან ერ თად დაი ჭი რეს და სა მუ და მოდ გააქ რეს. უც ნო ბია, რა ბე დი ეწია 

ქარ თველ დე დო ფალს. ამ ბო ბენ, დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ერთ რუ სულ 

ქა ლაქ ში ტყვედ ჰყო ლიათ, რო დის აღეს რუ ლა, არა ვინ იცის.

რუ სე თის ბა ტო ნო ბის პირ ველ ათ წლეუ ლებ ში ტიფ ლი სი ნელ -ნე ლა ვი-

თარ დე ბო და. რუ სუ ლი პო ზი ციე ბის გამ ყა რე ბას თან ერ თად აღ მავ ლო ბის 

ტემ პმაც იმა ტა. თან და თან გან ვი თარ და ის ჭრე ლი, უდარ დე ლი ცხოვ რე ბა, 

რო მელ საც ასე მიმ ზდვე ლად გვი ხა ტავ დნენ და სავ ლე ლი პოე ტე ბი და მწერ-

ლე ბი. მათ საოც რად ასა ხეს სი ნათ ლი თა და სურ ნე ლე ბით გა ჯე რე ბუ ლი, 

ვა ზის რტოე ბით დაწ ნუ ლი სუ რა თი, სი ცოც ხლით სავ სე, მშვე ნიე რი გა რეგ-
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ნო ბის მქო ნე ქარ თვე ლი კა ცე ბი და ულა მა ზე სი ქარ თვე ლი ქა ლე ბი. არა ვის 

ტო ვებ და გულ გრილს ამ აღ მო სავ ლუ რი სი ლა მა ზის და ნახ ვა, გრა ცია და 

კე თილ შო ბი ლე ბა, მო ლურ ჯო შა ვი თმე ბი და ცის ფე რი თვა ლე ბი მგრძნო ბე-

ლო ბი სა და ბავ შვუ რი გუ ლუბ რყვი ლო ბის საო ცარ ნა ზავს ჰქმნი და. ამას ემა-

ტე ბო და საოც რად თეთ რი კა ნი, მა ღა ლი შუბ ლი უძ ვირ ფა სე სი დია დე მით, 

დახ ვე წი ლი ტა ნი, უც ხო თვა ლის გან თეთ რი „ჩად რით“ რომ იფა რავ დნენ.

ტიფ ლი სი თა ვი სი ნა ხევ რად აზიუ რი და ნა ხევ რად ევ რო პუ ლი იე რის 

გა მო აღ მო სავ ლე თის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე საინ ტე რე სო ქა ლაქს წარ მოად-

გენს. ის ბევრ ისეთ რა მეს გვთა ვა ზობს, რა საც ევ რო პულ ქა ლა ქებ ში ვართ 

მიჩ ვეუ ლი. მა გა ლი თად, მშვე ნიერ „გო ლო ვინ სკის პროს პექტს“ (მთა ვა რი 

ქუ ჩა), ფუ ფუ ნე ბით მოწ ყო ბილ მა ღა ზიებს, მე ფის ნაც ვლის ლა მაზ სა სახლს, 

უმ შვე ნიერს „მუშ ტაი დის“ ბაღს, ერევ ნის მოე დანს, თეატრს, კლუ ბებ სა და 

გა სარ თობ ად გი ლებს. მთე ლი ეს ბრწყინ ვა ლე ბა და ფუ ფუ ნე ბა უშუა ლოდ 

ესაზ ღვრე ბა ჭეშ მა რი ტად აზიურ ცხოვ რე ბას, რო მე ლიც ქა ლა ქის მეო რე ნა-

წილ ში, ერევ ნის მოე დან თან იწ ყე ბა. აქ უკ ვე ვიწ რო და დაკ ლაკ ნილ ქუ-

ჩებს ვხე დავთ. ზაფ ხულ ში გა და ჭი მუ ლია ტი ლოს აფ რე ბი, რო მელ თა ქვე შაც 

ერ თმა ნეთ ზე მიწ ყო ბილ, პა ტა რა, ღია მა ღა ზიებ ში დუღს და გად მო დუღს 

აზიუ რი ვაჭ რო ბი სა და ხე ლოს ნო ბის ჭრე ლი და ენერ გიუ ლი ცხოვ რე ბა. თავ-

გზაამ ბნევ აურ ზაურ ში ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბიან მჭედ ლე ბის, მე წა ღეე ბის, 

ჭო ნე ბის, და სა ქი რა ვე ბე ლი მუ შა ხე ლის სა ხე ლოს ნოე ბი. საო ცა რი სურ ნე ლი 

გა მო დის ხი ლი სა და სუ ნე ლე ბის მა ღა ზიე ბი დან. არაჩ ვეუ ლებ რი ვი აზიუ რი 

სა ვაჭ რო სახ ლე ბი (ქარ ვას ლე ბი) გარ შე მორ ტყმუ ლია ურ მე ბით, აქ ლე მე-

ბით, ცხე ნე ბი თა და ვი რე ბით. დერ ვი შე ბი, მზი და ვე ბი, ვაჭ რე ბი და მყიდ-

ვე ლე ბი, უც ნაუ რად გა მოწ ყო ბი ლი ადა მია ნე ბი და და ძონ ძი ლი მათ ხოვ რე-

ბი, ფე ხით მო სია რუ ლე ნი და მხედ რე ბი – ყვე ლა ერ თმა ნეთ ში ირე ვა. მათ 

შო რის და დის წყლის გამ ყიდ ვე ლი, რო მე ლიც თა ვის მძი მედ დატ ვირ თულ 

ცხენს ამ ორომ ტრიალ ში უცე რე მო ნიოდ მიე რე კე ბა.

რო დე საც მტკვარ ზე თბი ლი ნია ვი დაუ ბე რავს და მთა თა მწვერ ვა ლე-

ბი მო ნაც რის ფრო- მო ლურ ჯო ჩრდილ ში გაეხ ვე ვა, სახ ლე ბის ტე რა სებ სა და 

კოშ კებ ზეც გა მო ცოც ხლე ბა იგ რძნო ბა. გა სარ თო ბად შეკ რე ბი ლი ქა ლე ბი 

ხუმ რო ბენ და იცი ნიან. მათ არ აწუ ხებთ ვიწ რო ოჯა ხუ რი მიკ რო კოს მო სი, 

რად გან აღ მო სავ ლურ მუქ თა ხო რო ბა ში გაზ რდი ლებს ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე 

ლა მაზ მხა რედ არაფ რის კე თე ბა მიაჩ ნიათ. ქარ თვე ლი თბი ლი სე ლი ქა ლი 
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ქუჩატიფლისში
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ცეც ხლო ვა ნი კა ხუ რი ღვი ნით ხელ ში ან მუ სი კით და კა ვე ბუ ლი გო გო ნე ბის 

წრე ში თუ არ ერ თო ბა, მა შინ ნამ დვი ლად აბა ნოებ შია – ქა ლა ქის თათ რულ 

უბან ში. გარ და ამი სა, ევ რო პე ლე ბის გან ერ თი სრუ ლიად გან სხვა ვე ბუ ლი 

წე სიც აქვთ – ქა ლე ბი სტუ მარს მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში იღე-

ბენ სახ ლში. ერ თად იკ რი ბე ბიან და ისე მი დიან რო მე ლი მე აბა ნო ში, სა დაც 

მთელ დღეს ატა რე ბენ. აბა ნო ში ისე თი ვე ვირ ტუო ზუ ლი ჭო რაო ბა მი დის, 

რო გორც რო მე ლი მე და სავ ლურ სა ლონ ში. თან მშვე ნივ რად ერ თო ბიან, 

თა ნაც თავს საა თო ბით უვ ლიან. მას შემ დეგ, რაც შე ღე ბი ლი თმა მათ თვის 

სა სურ ველ ბრწყინ ვა ლე ბას შეი ძენს, შიგ ფარ თო, ოქ რო თი და მარ გა ლი-

ტე ბით მო ქარ გულ ზო ნარს ჩაიწ ნა ვენ ხოლ მე. შემ დეგ იც ვა მენ ფე რად ქვე-

და ბო ლოს და თოვ ლი ვით ქათ ქა თა ჩადრს იმაგ რე ბენ. ეს ყვე ლა ფე რი მუ-

სი კი სა და სიმ ღე რის თან ხლე ბით ხდე ბა. ერ თ-ერთ დარ ბაზ ში, რო მე ლიც 

სა ბა ნაო ოთახს ან საერ თო აბა ზა ნას ესაზ ღვრე ბა, იკ რი ბე ბიან ქარ თვე ლი 

ტრუ ბა დუ რე ბი (მა თი რაო დე ნო ბა საკ მაოდ დი დია ამიერ კავ კა სია ში) და თა-

ვიანთ სიმ ღე რებს შია მო რის (გი ტა რის) და თა რის (ვიო ლი ნოს) თან ხლე ბით 

ას რუ ლე ბენ. ძი რი თა დად ძვე ლი პოე ტუ რი ნა წარ მოე ბე ბი სრულ დე ბა.

სხვა მხრივ თბი ლის ში ცხოვ რე ბა ნაკ ლე ბად მრა ვალ ფე რო ვა ნია, მიუ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ბევ რი ქარ თვე ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი ქა ლი ტი ფი ლისს კავ-

კა სიის პა რი ზად აღიქ ვამს. ბარ ში ხში რად გა გო ნი ლის გან სრუ ლიად გან-

სხვა ვე ბუ ლი სი ტუა ცია გვხვდე ბა ხოლ მე. სახ ლე ბი ძი რი თა დად ერ თსარ თუ-

ლია ნია მო ჩუ ქურ თმე ბუ ლი ხის აივ ნე ბით, ში და ფარ თი ძი რი თა დად ძა ლიან 

შეზ ღუ დუ ლია. ძა ლიან ღა რი ბუ ლად ცხოვ რობს სოფ ლის მო სახ ლეო ბა ნა-

ხევ რად მი წა ში მდგარ ქვის ან თი ხის გან აშე ნე ბულ მი წუ რებ ში. წე ლი წა დის 

ნეს ტიან დროს ეს ჩაბ ნე ლე ბუ ლი სო როე ბი ლა მის დან გრე ვის პი რას მი-

დის, მაგ რამ ქარ თვე ლე ბი ამ სა ში ნე ლე ბის გა მოს წო რე ბა ზე ფიქ რით თავს 

არ იწუ ხე ბენ. წე ლი წა დის ლა მა ზი დროის დად გო მის თა ნა ვე სა ქარ თვე ლოს 

უღ რუბ ლო ცის ქვეშ ყვე ლა ზე ღა რი ბულ სახ ლშიც კი მხია რუ ლი მოძ რაო ბა 

შეიმ ჩნე ვა, უცებ იღ ვი ძებს ქარ თვე ლის თან და ყო ლი ლი გულ მხია რუ ლე ბა. 

ქა ლე ბი და კა ცე ბი ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბიან გარ თო ბა სა და ჩაც მა- და ხურ ვა-

ში, ცეკ ვა სა და სიმ ღე რა ში. ძა ლიან უყ ვართ თა მა ში და სმა. ყვე ლა ზე დი-

დი ვნე ბით ქარ თვე ლე ბი „ლეზ გინ კას“ ცეკ ვა ვენ. ცეკ ვებს შუა შეს ვე ნე ბე ბის 

დროს სვა მენ კა ხურ ღვი ნოს ან ხმა მაღ ლა მღე რიან. მდი და რი ვე გე ტა ციი სა 

და საკ მაოდ ლა მა ზი ბა ღის კულ ტუ რის პი რო ბებ ში ასე თი გარ თო ბი სათ ვის 
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ყო ველ თვის მოი ნა ხე ბა შე სა ფე რი სი ად გი ლი, მა გა ლი თად, ბა ღი, რო მელ-

საც მა ღა ლი ღო ბე აკ რავს გარს. ეს ღო ბე ჯერ კი დევ იმ დროინ დე ლია, 

რო ცა მთი დან ჩა მო სუ ლე ბის მხრი დან თავ დას მის სა შიშ როე ბა არ სე ბობ და.

ოჯახ ში მო სულ სტუ მარს, წე სი სა მებრ მა რან ში ეპა ტი ჟე ბიან. ეს სა პა ტიო 

ად გი ლია და სტუმ რის აქ მი ღე ბა ოჯა ხის მხრი დან მი სი სტუმ რო ბით გა მოწ-

ვეუ ლი სი ხა რუ ლის გა მო ხა ტუ ლე ბაა. ღვი ნოს აქ არა მარ ტო წუ რა ვენ, არა-

მედ ინა ხა ვენ კი დეც დი დი ღვი ნის დო ქე ბით. ზო გან ეს დო ქე ბი გან სა კუთ რე-

ბუ ლად დი დი ზო მი საა, მა გა ლი თად, გუ რია ში. ასე თი მყუდ რო მოწ ყო ბი ლო ბა 

თა ვის თა ვად მი გა ნიშ ნებს, რომ აქ სმას და გარ თო ბას ბო ლო არ უჩანს. სუფ-

რა არც ისე უხ ვია. დი დე ბუ ლე ბის ოჯა ხე ბი სოფ ლად თბილ ამინ დში დი დი 

ჩრდი ლო ვა ნი ხეე ბის ქვეშ მრგვა ლი მა გი დე ბის გარ შე მო იკ რი ბე ბიან, ყვე ლა 

ფეხ მორ თხმით ჯდე ბა. სუფ რის ნაც ვლად დიდ ჭრელ ნა ჭერს შლიან. შემ დეგ 

მოაქვთ საჭ მე ლე ბი: გემ რიე ლი, მაგ რამ ძა ლიან ფხვიე რი ყვე ლი, კიტ რი, 

ქათ მის რა გუ, ცხვრის ხორ ცი და თევ ზი, სხვა დას ხვა შემ წვა რი კერ ძი. მიირ-

თმე ვენ გა რეულ ხახვს (პრასს), ნია ხურს, ქონ დარს, პიტ ნას და პურს (შოთს).

ტიფ ლის ში დი დი ხა ნია არ სე ბობს ერ თი ისე თი ტრა დი ცია, რო მელ-

საც შეიძ ლე ბა ორი გი ნა ლუ რო ბის პრე ტენ ზიაც კი გააჩ ნდეს. ქა ლაქ ში არის 

„წმინ და მთა“ (მთაწ მინ და), რო მელ საც წმინ და და ვი თის ეკ ლე სია ამ შვე-

ნებს. და ვი თი ქა ლე ბის მფარ ვე ლია და მას დიდ პა ტივს სცე მენ. შეყ ვა რე-

ბუ ლი ქალ წუ ლი ეკ ლე სიამ დე ფე ხით ადის, იღებს ქვას და ქვი სა ვე ღო ბეს 

ეს ვრის. ქვა თუ ღო ბე ზე შე მორ ჩა, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ოც ნე ბის მა მა კა ცი 

მი სი ბე დია, მაგ რამ თუ ჩა მო ვარ და, მა შინ მოთ მი ნე ბით უნ და დაე ლო დოს 

ერ თი კვი რის გას ვლას, რად გან მხო ლოდ ხუთ შა ბა თო ბით აქვს ამ თა მაშს 

ძა ლა. ასე ვე იქ ცე ვა ქა ლი, რო მელ საც გათ ხო ვე ბა უნ და, ან შვი ლის გა ჩე-

ნა სურს და წმინ და ნი სა გან დახ მა რე ბას ელო დე ბა. ეს ჩვეუ ლე ბა იქი დან 

მო დის, რომ ამ ეკ ლე სიის აშე ნე ბა ში ქა ლებს დი დი შრო მა ჩაუ დიათ თა ვის 

დრო ზე. მშე ნებ ლო ბის თვის საკ მა რი სი მა სა ლა კი მიუ ზი დიათ, მაგ რამ ამ მა-

სა ლის მთა ზე ატა ნა ვერ ხერ ხდე ბო და. მა შინ ქა ლებ მა ითა ვეს ეს საქ მე და 

დაა დას ტუ რეს გა მოთ ქმა „რწმე ნა ქვებ საც სწევ სო“. მათ იმ დე ნი ქვა აუ ზი-

დიათ, რომ საკ მაო რაო დე ნო ბა გა მოუ ყე ნე ბე ლი დარ ჩა. დარ ჩე ნილ ქვებს 

დღეს ზე მოთ აღ წე რი ლი ტრა დი ციის თვის იყე ნე ბენ. გან სა კუთ რე ბით მნიშ-

ვნე ლოვ ნია წმინ და ნის ხსე ნე ბის დღე, აღ დგო მი დან მერ ვე ხუთ შა ბა თი.

ტიფ ლი სი დან ორი გზაა ამიერ კავ კა სია ში ჩვე ნი მოგ ზაუ რო ბის გა საგ-
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რძე ლებ ლად. ერ თი მიუყ ვე ბა მტკვარს ბა ქოს კენ კას პიის ზღვას თან (ახ ლა 

უკ ვე რკი ნიგ ზა გა დის) თათ რე ბის რე გიო ნის კენ ამიერ კავ კა სიის სამ ხრეთ- 

-აღ მო სავ ლე თით მტკვარ სა და არაქსს შო რის, რომ ლის ცენ ტრსაც წარ-

მოად გენს შუ შა იმ უზარ მა ზა რი პლა ტოს აღ მო სავ ლე თით, ამიერ კავ კა სიას 

სპარ სე თი სა გან რომ ჰყოფს. მეო რე გზას სომ ხე თის კენ მივ ყა ვართ. ეს არის 

უძ ვე ლე სი სა ქა რავ ნო გზა, რო მე ლიც რუ სებ მა ნა წი ლობ რივ სა ფოს ტო გზად 

აქ ციეს. მას მივ ყა ვართ ერევ ნის კენ, კერ ძოდ კი აქ სტა ფას დაბ ლო ბის მი-

მარ თუ ლე ბით. გზა სერ პან ტი ნე ბით ადის ვეე ბერ თე ლა მთის ტბას თან – გოქ-

ჩას თან (2170 მეტ რის სი მაღ ლე ზე ზღვის დო ნი დან), შემ დეგ ქვე მოთ ეშ ვე-

ბა და ერე ვან თან ჩა მო დის დაახ ლოე ბით 914 მეტ რზე. ამ გზის შე ნარ ჩუ ნე ბა 

ძა ლიან ძნე ლია ქვის მა სებ თან მუდ მი ვი ბრძო ლის გა მო.

ამ სა ფოს ტო გზის დაახ ლოე ბით შუა მო ნაკ ვეთ ზე გზა სა ყა რია, შე გიძ-

ლია და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით იმ რე გიო ნე ბი სა კენ წახ ვი დე, რომ ლე ბიც 

უკ ვე არაერ თხელ ვახ სე ნებთ. მათ მთია ნი სა ქარ თვე ლოს კენ მივ ყა ვართ, 

გურ ჯის ტან სა და აჭა რა ში. მტკვრის ზე და წე ლის ხეო ბით და სავ ლეთ სა ქარ-

თვე ლო ში, პონ ტოს პრო ვინ ციებ ში გა და დი ხარ. ამ გზა ზეა ახალ ქა ლა ქის მა-

ღალ მთია ნი სტე პე ბი, სა დაც უფ რო დიდ ხანს გავ ჩერ დე ბით, ოღონდ არა 

ლან დშაფ ტის, არა მედ იმ გან სხვა ვე ბუ ლი ხალ ხის გა მო, რო მე ლიც ბედ მა აქ 

გად მოის რო ლა. ესე ნი არიან არა აბო რი გე ნე ბი, არა მედ რუ სე ბი – დუ ხო ბო-

რე ბის სექ ტის წარ მო მად გენ ლე ბი.

„რას კო ლის“ შემ დეგ წარ მოქ მნი ლი ყვე ლა და ნარ ჩე ნი რუ სუ ლი სექ ტის 

მსგავ სად, დუ ხო ბო რე ბის მი მართ (და მათ თან მო ნა თე სა ვე მა ლაკ ნე ბის მი-

მარ თაც) ინ ტე რე სი დი დია. მათ ჰყავთ თა ვიან თი გმი რე ბი და აქვთ თა ვიან-

თი დრა მა ტუ ლი ის ტო რია, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბუ ლი სუ ლიე რი აღ მავ ლო ბის 

გა რე შე. მა თი მიმ დევ რე ბი თა ვი დან ვე იყ ვნენ და ახ ლაც არიან გაუ ნათ ლე-

ბე ლი გლე ხე ბი, რო მელ თა გან მხო ლოდ ცო ტას თუ შეუძ ლია წე რა – კით ხვა. 

მათ რი გებ ში არას დროს ყო ფი ლა გა ნათ ლე ბუ ლი ადა მია ნი. უც ნაუ რია, რომ 

ჩვენ დღე საც ბევ რი არა ფე რი ვი ცით ამ სექ ტის სწავ ლე ბის შე სა ხებ მიუ ხე-

და ვად იმი სა, რომ მათ ზე ბევ რი რამ თქმუ ლა და და წე რი ლა. ერ თეუ ლი 

პუბ ლი კა ციე ბი სავ სეა ურ თიერ თსა წი ნააღ მდე გო ინ ფორ მა ციე ბით. ამი ტო-

მაც არ ღირს არ სე ბუ ლი წყა როე ბის სა ფუძ ველ ზე ცალ კეუ ლი მკვლე ვა რე-

ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაკ ვირ ვე ბე ბი სა და კვლე ვე ბის ერ თმა ნეთ თან 

შე და რე ბა.
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რო გორც ჩანს ყვე ლა ზე რბი ლად თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბა აფა სებს დუ ხო-

ბო რებს. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მტკი ცე ბით, დუ ხო ბო რე ბი (ან 

სუ ლის თვის მებ რძო ლე ბი) რუ სუ ლი ეკ ლე სიის გან გა მო ყო ფი ლი ერე ტი კუ ლი 

ნა წი ლი კი არ არის, არა მედ მცი რე გა დახ რაა მის გან. მათ მხო ლოდ ერ თი 

ღმერ თი სწამთ, იე სოს პი როვ ნე ბას არ აღია რე ბენ. ქრის ტე მა თი გა გე ბით 

უბ რა ლოდ ღმერ თის სხვა სა ხეა. არ სწამთ ღვთის მშობ ლი სა და წმინ და ნე-

ბი სა, ხა ტე ბი კერ პე ბის სუ რა თე ბად მიაჩ ნიათ. არ აღია რე ბენ არც წმინ და 

საი დუმ ლოე ბებს და ეკ ლე სიის მიერ დად გე ნი ლის გან სრუ ლიად გან სხვა-

საბანაოადგილი,ბორჯომი

ვე ბუ ლი დღე სას წაუ ლე ბი აქვთ. მხო ლოდ სუ ლის აღ დგო მას აღია რე ბენ 

და არა ხორ ცი სას. ფი ცის და დე ბა მათ თვის უც ხოა. ქორ წი ნე ბას უბ რა ლო 

ხელ შეკ რუ ლე ბად თვლიან, რომ ლის და დე ბა- მოშ ლა მხა რეე ბის მარ ტი ვი 

შე თან ხმე ბით ხდე ბა. დუ ხო ბო რე ბი არ აღია რე ბენ არა ნაირ ავ ტო რი ტეტს, 

მათ შო რის სა ხელ მწი ფოს მე თაურ საც კი. აქე დან აიხ სნე ბა მა თი გარ კვეულ-

წი ლად ია კო ბი ნუ რი მიდ რე კი ლე ბა – დუ ხო ბო რი მა მა კა ცე ბი არიან ძმე ბი, 

ქა ლე ბი კი დე ბი. ყვე ლა ადა მიანს ერ თნაი რი პა ტი ვით და კე თილ გან წყო ბით 
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ეპ ყრო ბიან, ბავ შვებ საც კი. ერი დე ბიან სიტ ყვებს „მა მა“ და „დე და“, რო-

გორც ოჯა ხუ რი ავ ტო რი ტე ტის ერ თგვარ აღია რე ბას.

ჰაინ რიხ ფონ პაუ კერ მა დუ ხო ბო რე ბი ამიერ კავ კა სია ში ად გილ ზე გაიც-

ნო. მის კვლე ვა ში არაერთ საინ ტე რე სო დე ტალს ვაწ ყდე ბით. მა გა ლი თად, 

ირ კვე ვა, რომ ამ სექ ტის წარ მო მად გენ ლებს შო რის საკ მაოდ უც ნაუ რად 

გან ვი თარ და სწავ ლე ბა წმინ და სა მე ბი სა და ქრის ტეს პი როვ ნე ბის შე სა ხებ. 

მათ სწამთ სამ სა ხა ღმერ თი სა, მაგ რამ მიაჩ ნიათ, რომ მი სი გა მოვ ლი ნე-

ბა მხო ლოდ ადა მია ნის სულ ში ხდე ბა. ქვე მოთ ვნა ხავთ, თუ რო გორ უკავ-

ში რე ბენ რუ სუ ლი სექ ტან ტიზ მის მკვლე ვა რე ბი ამ სწავ ლე ბას მთლია ნად 

„რას კო ლის“ არსს. პაუ კე რის მი ხედ ვით ადა მიან ში ღვთაე ბის გა მოც ხა დე ბა 

სხვა დას ხვა ნაი რად ხდე ბა: მა მა ღმერ თი მეხ სიე რე ბის ძა ლა ში ვლინ დე ბა, 

შვი ლი – გო ნე ბის სიბ რძნე ში, ხო ლო წმინ და სუ ლი – ნე ბა ში. ქრის ტეს ამ-

ქვეყ ნიურ ცხოვ რე ბას დუ ხო ბო რე ბი სიმ ბო ლუ რად აღიქ ვა მენ და ადა მია-

ნის გუ ლებ ში მის მი თიურ და სახ ლე ბად ხსნიან. მა თი ძმუ რი გა გე ბით, ყვე-

ლა ადა მიანს თა ვი სი წვლი ლი შეაქვს სა მა რად ჟა მო ხსნა ში: ებ რაე ლებს, 

მაჰ მა დია ნებს და წარ მარ თებს, ისე ვე, რო გორც ქრის ტია ნებს და „ღვთის 

ხალხს“. ბიბ ლია ში ნათ ქვა მის უმე ტე სო ბას სიმ ბო ლუ რად აღიქ ვა მენ, ასე, 

მა გა ლი თად, ცოდ ვას, პირ ველ ძმა თა კვლას, ბა ბი ლო ნის გო დო ლის მშე-

ნებ ლო ბას, ექ სო დუსს და ა. შ.

ამ გვა რად დუ ხო ბო რე ბი სპი რი ტუა ლის ტე ბი არიან. ლი ვა ნო ვი დუ ხო ბო-

რე ბის სწავ ლე ბას რუ სუ ლი ნა ციო ნა ლიზ მი სა და და სავ ლუ რი მის ტი ციზ მის 

ერ თგვარ ნა ზავს უწო დებს, ამი ტო მაც ჰგვა ნან ასე ძა ლიან კვა კე რებს და 

ანა ბაპ ტის ტებს. არც დუ ხო ბო რე ბი ნათ ლა ვენ თა ვიანთ შვი ლებს. ნო ვიც კიც 

საუბ რობს ამ მსგავ სე ბა ზე თა ვის ვრცელ ნაშ რომ ში. მა თი სწავ ლე ბის მთა-

ვა რი და საყ რდე ნია „წიგ ნი ცხო ვე ლი“ – ფსალ მუ ნე ბი სა და ფსალ მუ ნე ბი დან 

ამო ნა რი დე ბის დი დი კრე ბუ ლი, რომ ლე ბიც თა ვი სე ბუ რად გა დაუ კე თე ბიათ 

დუ ხო ბო რუ ლი სიმ ღე რე ბის მსგავ სად. „წიგ ნი ცხო ვე ლი“ -დან ოჯა ხის მა მე-

ბი გარ კვეუ ლი რაო დე ნო ბის სიმ ღე რებს ზე პი რად იმახ სოვ რე ბენ და მე რე 

თა ვიანთ შვი ლებს ას წავ ლიან, და ასე გა და დის თაო ბი დან თაო ბა ზე.

სექ ტის და მაარ სე ბე ლი იყო წე რა- კით ხვის მცოდ ნე გლე ხი სილ ვან კო-

ლეს ნი კო ვი, რო მე ლიც დაი ბა და გა სუ ლი საუ კუ ნის შუა წლებ ში ეკა ტე რი ნოს-

ლა ვის ოლ ქის სო ფელ რი კოლ სკში. სილ ვანს მკაც რი ცხოვ რე ბით უც ხოვ-

რია, კარ გი მო საუბ რე ყო ფი ლა, სხვებ ზე მე ტად შეძ ლე ბუ ლი, და ახალ გაზ-
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რდა სექ ტის ლი დე რიც ად ვი ლად გამ ხდა რა. სა ლი ვა ნის ახა ლი სწავ ლე ბის 

მემ კვიდ რეო ბა თავ და პირ ვე ლად მის ორ ვა ჟიშ ვილ ზე გა და სუ ლა, მაგ რამ 

სექ ტის მიმ დევ რებ ზე ნამ დვი ლი ზე გავ ლე ნა გლეხ სა ვე ლი კა პუს ტინს მოუხ-

დე ნია, რო მე ლიც გა მორ ჩეუ ლად ძლიე რი ლი დე რი ყო ფი ლა მა ნამ დეც და 

მას მე რეც არ სე ბულ ლი დე რებს შო რის. კა პუს ტინს გა სუ ლი საუ კუ ნის ბო-

ლო სა და ამ საუ კუ ნის და საწ ყის ში უც ხოვ რია. თა ვის მიმ დევ რებს ნამ დვი-

ლი დას პო ტი ვით ექ ცეო და თურ მე. ჰაქ სთჰაუ ზე ნი მას თა ვი სი არ სით იან ვან 

ლეი დენს ადა რებს. ნო ვიც კი ამ ბობს, რომ რუ სულ მარ თლმა დი დებ ლურ 

მალაკნები

ეკ ლე სია ში არ სე ბუ ლი სექ ტე ბი დან არ ცერ თი არ დას ცი ლე ბია ეკ ლე სიას 

იმ დე ნად, რომ დუ ხო ბო რე ბი ვით ყვე ლა დოგ მის შეს რუ ლე ბა ზე უა რი ეთ-

ქვა. ეკ ლე სიის მე მა ტია ნე ეპის კო პო სის, ფი ლა რე ტის მი ხედ ვით დუ ხო ბო-

რე ბის სწავ ლე ბა მის ტიუ რი ნა ციო ნა ლიზ მია, რო მელ მაც ქრის ტია ნო ბი დან 

ვე რა ფე რი გა დაი ღო მნიშ ვნე ლო ვა ნი. გერ ბელ -ემ ბახ მა არაერთ წყა რო ზე 

დაყ რდნო ბით მე ტად ღი რე ბუ ლი ინ სტრუქ ცია გა წე რა რუ სულ სექ ტებ თან და-
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კავ ში რე ბით. ის ამ ბობ და, ღმერ თის ცნე ბა დუ ხო ბო რებ თან სპი რი ტუა ლურ 

და პან თეის ტურ ხა სიათს ატა რებ სო. ისი ნი უარ ყო ფენ საი ქიო ცხოვ რე ბას, 

სა მა გიე როდ სუ ლის გა დას ვლას აღია რე ბენ სხვა სამ ყა რო ში ან სხვა რაი მე 

არ სე ბა შიო. 

ეკა ტე რი ნე მეო რის და პავ ლე პირ ვე ლის დროს დუ ხო ბო რე ბი ხე ლი-

სუფ ლე ბას სრულ დაუ მორ ჩი ნელ ბო ბას უც ხა დებ დნენ. კა ტე გო რიულ უარს 

ამ ბობ დნენ ჯა რის კა ცის ფი ცის და დე ბა ზე და ბო ლომ დე თა ვის აზ რზე რჩე-

ბოდ ნენ. ამი ტომ 1817 წლი დან დუ ხო ბო რებს სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში ფი-

ცის და დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა მოუხ სნეს. იმ პე რა ტო რი ალექ სან დრე პირ ვე-

ლი საერ თო დაც უფ რო რბი ლად ეპ ყრო ბო და სექ ტან ტებს. დევ ნით კი აღარ 

სდევ ნი და, მაგ რამ მა თი ყი რიმ ში გა და სახ ლე ბა ბრძა ნა. დუ ხო ბო რე ბი ყი-

რიმ ში მშვე ნივ რად მოეწ ყვნენ, თუმ ცა, მა ლე ისევ უარ ყვეს ხე ლი სუფ ლე ბა 

და სხვა დას ხვა უწ ყე ბის თვის და მორ ჩი ლე ბა ზე კვლა ვაც უა რი გა ნაც ხა დეს. 

ასე გაგ რძელ და რამ დე ნი მე ათეუ ლი წე ლი. 1841 წელს მთავ რო ბამ ამ-

ჯე რად მა თი ამიერ კავ კა სია ში გა და სახ ლე ბა გა დაწ ყვი ტა. ახალ ქა ლა ქის 

ოლ ქის იმ მხა რეს, სა დაც ისი ნი ჩაა სახ ლეს, სექ ტის სა ხელ წო დე ბის მი ხედ-

ვით „დუ ხო ბო რიე“ უწო დეს. ყვე ლა აქებს მათ ზო მიე რე ბას, სი სუფ თა ვეს, 

შრო მის მოყ ვა რეო ბას, მაგ რამ სა კუ თა რი თა ვის გაღ მერ თე ბას თან ერ თად 

მიმ დევ რე ბის მი ზიდ ვაც მშვე ნივ რად გა მოს დით. მი თიუ რი სექ ტე ბის მსგავ-

სად, დუ ხო ბო რე ბის სწავ ლე ბა შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ვნე ბას აკის რია. 

პაუ კე რი გვიყ ვე ბა, რომ დუ ხო ბო რე ბი თა ვიან თი რი გე ბი დან ირ ჩე ვენ ლა-

მაზ ბიჭს და „ღვთის შო ბელს“ უწო დე ბენ. ეს ბი ჭი თა ვის გარ შე მო ამა ლა-

სა ვით შე მოიკ რებს სოფ ლის ახალ გაზ რდა გო გო ნებს. გო გო ნე ბი მა ნამ ვერ 

გათ ხოვ დე ბიან, სა ნამ ამ ამა ლის წევ რებ თან ერ თად გარ კვეულ დროს არ 

გაა ტა რე ბენ. მდედ რო ბი თი სქეს ზე ეს ყვე ლა ფე რი სრუ ლიად ამო რა ლურ 

ზე გავ ლე ნას ახ დენს.

ამიერ კავ კა სია ში ცხოვ რო ბენ მა ლაკ ნე ბიც (რძის მჭა მე ლე ბი, რად გან 

ისი ნი მარ ხვი სას რძეს მიირ თმე ვენ). ზო გიერ თი მწე რა ლი თვლის, რომ ისი-

ნი დუ ხო ბო რებს გა მოეყ ვნენ, სხვე ბი კი მათ სექ ტას ბევ რად უფ რო ად რინ-

დელს უწო დე ბენ. გერ ბელ -ემ ბა ხი კი თვლის, რომ ეს სექ ტა დღე ვან დე ლი 

ფორ მით გა სუ ლი საუ კუ ნის ბო ლოს გა მოჩ ნდა. მა ლაკ ნე ბი დი დად აფა სე-

ბენ ბიბ ლიას, მაგ რამ მას თა ვი სე ბურ ინ ტერ პრე ტა ციას უკე თე ბენ. არ აღია-

რე ბენ საეკ ლე სიო კრე ბებს და თა ვიან თი რწმე ნა უძ ვე ლე სი ქრის ტია ნუ ლი 
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ჰგო ნიათ. მაკ კენ ზი- ვა ლა სი მათ სწავ ლე ბას პრეს ბი თე რია ნიზმს ადა რებს, 

მხო ლოდ იმ გან სხვა ვე ბით, რომ მა ლაკ ნე ბის სწავ ლე ბა დღემ დე სრუ ლიად 

ალო გი კუ რია. ამიერ კავ კა სია ში მა თი რიც ხვი საკ მაოდ დი დია. ისი ნი შეძ-

ლე ბუ ლად ცხოვ რო ბენ, მაგ რამ ერ თმა ნეთს დუ ხო ბო რებ ზე ნაკ ლე ბად ეწ-

ყო ბიან. მათ შო რის ხში რად ჩნდე ბა მომ ნა ნიებ ლე ბი, ძვე ლი წე სე ბით უკ მა-

ყო ფი ლო ადა მია ნე ბი. უწი ნაც ვერ რიგ დე ბოდ ნენ ხოლ მე, ამი ტო მაც ხში რი 

იყო გან შტოე ბე ბი. ასე წარ მოიშ ვა მა ლაკ ნე ბის რი გე ბი დან ჩვე ნი საუ კუ ნის 

დუხობორები

მეო რე ათ წლეულ ში კო მუ ნის ტუ რი სექ ტა „ობ შიე“, რომ ლის მიმ დევ რე ბის 

რიც ხვი დღეი სათ ვის საკ მაოდ შე ცო ტავ და და მხო ლოდ ამიერ კავ კა სია ში 

ცხოვ რო ბენ. „ობ შიეს“ და მაარ სე ბე ლი იყო სას ტი კი დეს პო ტი, რო მე ლიც 

„მის წი ნა შე გა მოვ ლე ნილ ნე ბის მიერ დაუ მორ ჩი ლებ ლო ბას სა სიკ ვდი ლო 

ცოდ ვად აღიქ ვამ და“.

სხვა მა ლაკ ნუ რი გან შტოე ბე ბია „სუ ლიე რე ბი“ , რომ ლე ბიც ძი რი თა დი 

სექ ტი სა გან მცი რე დით გან სხვავ დე ბიან, მა გა ლი თად, არ კოც ნიან ერ თმა-
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ნეთს ლოც ვის დროს და ნარ ჩე ნე ბის მსგავ სად. გან ხეთ ქი ლე ბა არ სე ბობს 

სხვა რი ტუა ლუ რი წე სე ბის გა მოც. ძა ლიან გან სხვავ დე ბიან „მხტუ ნა ვე ბი“. 

ისი ნი წმინ და სუ ლის გარ და მოს ვლას სიტ ყვა- სიტ ყვით აღიქ ვა მენ და ფიქ-

რო ბენ, რომ რო დე საც წმინ და სუ ლი ადა მიან ზე გად მო დის, თა ვი სი ძა ლით 

მო ნუს ხავს მას და საუ კე თე სო მო საუბ რედ გა დააქ ცევს. „მხტუ ნა ვებს“ ძა-

ლიან თა ნა მედ რო ვე სიმ ღე რე ბი აქვთ, რომ ლთაც გა დახ ტო მის წინ მღე-

რიან. მე ლო დია თა ვი დან მხია რუ ლად და ლა ღად იწ ყე ბა, მე რე თან და-

თან სულ უფ რო ჩქარ დე ბა „შეპ ყრო ბის“ და საჩ ქა რებ ლად. „მხტუ ნა ვე ბი“, 

რო გორც ჩანს, უკ ვე იმ დე ნად გან სხვავ დე ბიან მა ლაკ ნე ბი სა გან, რომ მათ 

გან შტოე ბად აღარ გა ნი ხი ლე ბიან. ამი ტომ გერ ბელ -ემ ბა ხი მიუ თი თებს 

„ხლის ტებ ზე“, რო მელ თა სექ ტა საც შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ ირა ციო ნა ლუ რი, 

ეს არის სექ ტა მქა და გებ ლის გა რე შე. „მხტუ ნა ვე ბი“ ამიერ კავ კა სია ში არ 

ცხოვ რო ბენ. ისი ნი ძა ლიან პა ტა რა მრევლს წარ მოად გე ნენ და, რო გორც 

ირ კვე ვა, მხო ლოდ პე ტერ ბურ გის გარ შე მო ბი ნად რო ბენ.

ცნო ბი ლი რუ სი მხატ ვა რი ვ. ვე რე შა გი ნი აღ წერს, თუ რო გორ აღავ-

ლენ დნენ ლოც ვას ერ თად შეკ რე ბი ლი მა ლაკ ნე ბი: ძა ლიან ცხე ლო და, სუ ნი 

სულს ხუ თავ და. ერ თ-ერთ კუთ ხე ში სა პა ტიო ად გი ლი დაი კა ვა იმან, ვი საც 

ლოც ვის წა კით ხვა უნ და დაეწ ყო. კედ ლის კა რა დის ქვეშ დაჯ და, წინ ფარ-

და ეკი და. სამ ლოც ვე ლო ოთახ ში ერ თი სუ რა თიც კი არ სად ჩან და, რად გან 

მა ლაკ ნე ბი სუ რა თებს არ აღია რე ბენ. ყუთ ში ეწ ყო წმინ და წიგ ნე ბი, ქა ღალ-

დე ბი, სა მელ ნე, აბა კი, შან და ლი და სხვა ნივ თე ბი. ლოც ვის დროს წიგ ნებს 

მა გი და ზე აწ ყო ბენ. ლოც ვის დამ წყე ბის გვერ დით მი სი დამ ხმა რეე ბი სხდე-

ბიან, მლოც ვე ლე ბიც თა ვიანთ ად გი ლებს იკა ვე ბენ სკა მებ ზე, კა ცე ბი წინ, 

ქა ლე ბი უკან. ერ თ-ერ თი დამ ხმა რე რო მე ლი მე სიმ ღე რას იწ ყებს, ყვე ლა 

მას აჰ ყვე ბა, მა ღალ ტო ნებ ში მღე რიან, ძა ლიან ხმა მაღ ლა და წკლა პუ ნით. 

მე რე შლიან ხა ლი ჩას, რო მელ ზეც მლოც ვე ლე ბი ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბით 

იჩო ქე ბენ და შემ დეგ ისევ თა ვიანთ ად გი ლებს უბ რუნ დე ბიან. ბო ლოს ყვე ლა 

ფეხ ზე დგე ბა და ერ თმა ნეთს ჰკოც ნიან, კა ცე ბი კა ცებს, ქა ლე ბი ქა ლებს. მა-

ლაკ ნებს არ სჯე რათ მა რა დიუ ლი გან კიც ხვი სა და მიაჩ ნიათ, რომ მო ნა ნიე-

ბით ყვე ლა და ნა შაუ ლი (რაც ძა ლიან იშ ვია თად ხდე ბა) შე გიძ ლია გა მოის-

ყი დო, მათ შო რის ყვე ლა ზე ცუ დიც. მომ ნა ნიე ბელ ზე გარ დმო დის სუ ლიწ მინ-

და და აკე თილ შო ბი ლებს მას. ამის მე რე მო ნა ნიე ბუ ლი იწ ყებს ოხ ვრას და 

ტი რილს და ჩუმ ლოც ვა ში ჰპო ვებს შვე ბას. სრუ ლიად სა პი რის პი როდ იქ ცე-
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ვიან „მხტუ ნა ვე ბი“, სუ ლიწ მინ დას მობ რძა ნე ბას ისი ნი ტა ნის მოძ რაო ბე ბით 

აუწ ყე ბენ სხვებს, ამის გა მო წრე ში მოტ რია ლე დერ ვი შებს გვა გო ნე ბენ. მა-

გი დებ ზეც კი ადიან. ხან და ხან მომ ნა ნიებ ლე ბი დან ერ თ-ერ თი გა და რეუ ლი-

ვით გა მოხ ტე ბა ხოლ მე და ად გილ ზე შეშ დე ბა. ამით აჩ ვე ნებს, რომ მზა დაა 

„სიო ნის კენ“ ამაღ ლდეს.

ახ ლა და ვად გეთ მეო რე გზას, რო მელ საც ტიფ ლი სი დან აღ მო სავ ლეთ 

ამიერ კავ კა სია ში მივ ყა ვართ. ამ მხა რე ში ძი რი თა დად თათ რე ბი და სპარ სე-

ლე ბი ცხოვ რო ბენ, უფ რო მა ღალ რე გიო ნებ ში – სომ ხე ბი და ქურ თე ბი. გზა 

მტკვრის მარ ჯვე ნა ნა პირს მიუყ ვე ბა მა შინ, რო დე საც ბა ქოს კენ მი მა ვა ლი 

ახა ლი რკი ნიგ ზა მდი ნა რის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზეა გაყ ვა ნი ლი. ტიფ ლი-

სის შე მო გა რენ ში მო ჩანს ლა მა ზი სახ ლე ბი მდი და რი ვე ნა ხე ბი თა და ბა ღე-

ბით. მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლი გზე ბით 520 მეტ რის სი მაღ ლის მთა ზე ადი ხარ. 

ამის მე რე იწ ყე ბა სტე პი, რო მელ საც ელი სა ბედ პო ლამ დე მი ყავ ხარ. ფრანც 

როს მეს ლე რი ამ ბობს, ელი სა ბედ პო ლის (თურ ქუ ლად გან ჯა) გარ შე მო თით-

ქმის უდაბ ნოაო. წარ მოიდ გი ნეთ მოგ ზაუ რე ბის გაო ცე ბა, ამ უდა ბუ რი ლან-

დშაფ ტის ბო ლო სი მაღ ლის გა და ლახ ვის თა ნა ვე ულა მა ზე სი ოა ზი სი რომ გა-

დაეშ ლე ბო დათ თვალ წინ. ქა ლა ქი მთლია ნად ბა ღებ შია ჩაფ ლუ ლი, თუმ ცა 

გუ ბერ ნა ტო რის რე ზი დენ ციის გარ და აქ სხვა არა ფე რია მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 

ქუ ჩე ბი ვიწ როა და დაკ ლაკ ნი ლი, სახ ლე ბის უმე ტე სო ბა – პა ტა რა და მოუვ-

ლე ლი, მხო ლოდ ახა ლი შე ნო ბე ბი თუ მოე წო ნე ბა მნახ ველს.

ქა ლა ქის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პუნ ქტია დი დი, უზარ მა ზა რი ჭად-

რე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი ბაზ რის მოე და ნი თა ვი სი მოზ რდი ლი მე ჩე თით. 

მოედ ნის მარ ჯვე ნა მხა რეს სა ვაჭ რო ფარ დუ ლე ბია, მარ ცხნივ – ჩაი ხა ნე ბი, 

ცალ კეა დიდ ვაჭ რე ბის მა ღა ზიე ბი და დახ ლე ბი. ყვე ლა ზე მე ტი ხალ ხი დი-

ლით ტრია ლებს. მე რე მო დიან თეთრ მო სას ხამ ში გახ ვეუ ლი სო მე ხი ქა ლე-

ბი და იმ დღის თვის სა ჭი რო პრო დუქ ტებს ყი დუ ლო ბენ. რო მე ლი მეს მო-

სას ხა მი ოდ ნავ თუ გა დაე წე ვა, დაი ნა ხავთ ულა მა ზეს სა ხეებს, მბრწყი ნავ 

თვა ლებს და ძვირ ფა სად მო ქარ გულ ტან საც მელს. ბო ლოს გა მოჩ ნდე ბიან 

რუ სი და თა თა რი ქა ლე ბი. გან სა კუთ რე ბით მდი და რია ხი ლი სა და ბოს ტნეუ-

ლის ბა ზა რი.

ელი სა ბედ პო ლი დან ორი მი ლის და შო რე ბით, მთის კენ, მდე ბა რეობს 

გერ მა ნუ ლი კო ლო ნია, რო მე ლიც ვიურ თემ ბერ გე ლი გერ მა ნე ლე ბი თაა და-

სახ ლე ბუ ლი. კარლ კარ სტე ნი დი დი სიყ ვა რუ ლით აღ წერს ჰე ლე ნენ დორ-
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ფის სი სუფ თა ვე სა და სი ლა მა ზეს: ქუ ჩე ბის გა ყო ლე ბა ზე დარ გუ ლი აქვთ ხეე-

ბი, სახ ლებ თან მდგა რი თავ ლე ბი და სა გულ და გუ ლოდ მოვ ლი ლი ეზოე ბი 

გერ მა ნე ლი გლე ხე ბის შეძ ლე ბულ ცხოვ რე ბა ზე მიუ თი თებს. კო ლო ნიას მი წა 

ბევ რი აქვს და ხალ ხსაც შრო მა არ ეზა რე ბა, თუმ ცა, შე მო სავ ლის მთა ვა-

რი წყა რო მაინც ღვი ნის წარ მოე ბაა. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხი ლის 

მო სა ვა ლიც, თუმ ცა, გა მორ ჩეუ ლი ჯი შე ბი ნაკ ლე ბად აქვთ. მე სა ქონ ლეო-

ბის გან ვი თა რე ბას ზაფ ხუ ლის სიც ხე ში გა დამ წვა რი სა ძოვ რე ბი აფერ ხებს, 

ცხო ვე ლე ბის გა მოკ ვე ბა ჭირს. მინ დვრე ბის და ვე ნა ხე ბის სარ წყავ წყალს 

მთი დან გა მოყ ვა ნი ლი არ ხე ბით იღე ბენ. კო ლო ნის ტე ბი თა ვიან თი ჩაც მუ-

ლო ბით, ენი თა და ტრა დი ციე ბით ის ტო რიუ ლი სამ შობ ლოს ერ თგუ ლე ბი 

დარ ჩნენ. მეო რე კო ლო ნია ტიფ ლი სის სა ფოს ტო გზას თან, ელი სა ბე პო ლი-

დან დაახ ლოე ბით ხუ თი მი ლის და შო რე ბით მდე ბა რეობს. ამ კო ლო ნიის 

ად გილ მდე ბა რეო ბა თა ვი დან ვე არას წო რად იყო შერ ჩეუ ლი, არა ჯან საღ მა 

კლი მატ მა მი სი მო სახ ლეო ბის რაო დე ნო ბა საგ რძნობ ლად შეამ ცი რა. თუმ-

ცა, ამის მე რე, რო გორც იქ ნა, სხვა გან გა და ვიდ ნენ და დღეს ანენ ფელ დი 

მშვე ნივ რად ვი თარ დე ბა.

სამ წუ ხა როდ, ანენ ფელდს თათ რე ბის ყა ჩა ღო ბით ცნო ბი ლი ტო მი ჰყავს 

მე ზობ ლად. ხში რია სა ქონ ლი სა და სხვა ნივ თე ბის ქურ დო ბა, ამი ტო მაც 

კო ლო ნის ტებ სა და ამ ტო მის ყა ჩა ღებს შო რის მუდ მი ვი კონ ფლიქ ტია. ეს 

მხა რე სა ზო გა დოებ რი ვი უსაფ რთხოე ბის თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე სა ში ნე-

ლი ად გი ლია ამიერ კავ კა სია ში. ბო ლო წლებ ში, კარ სტე ნის ცნო ბით, ბევ რი 

რამ შეიც ვა ლა უკე თე სო ბის კენ, თუმ ცა, ყა ჩა ღე ბის საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 

სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, უამ რა ვი სა მა ლა ვი აქვთ ტყეებ სა და ხეო ბებ-

ში, მთავ რო ბას ძა ლიან უჭირს მათ თან გამ კლა ვე ბა და აბ სო ლუ ტურ უსაფ-

რთხოე ბას ვე რა ვინ იძ ლე ვა.

თათ რე ბის მთა ვა რი და სახ ლე ბა უფ რო სამ ხრე თით, შუ შა ში მდე ბა-

რეობს. ამ ქა ლაქ ში მო სახ ვედ რად ბა ქო დან სამ ხრე თის კენ უნ და წახ ვი დე, 

ელი სა ბედ პო ლის კენ. გაუ დაბ ნოე ბულ ლან დშაფტს სულ მა ლე მდი და რი ვე-

გე ტა ცია ენაც ვლე ბა. თვალ ში გხვდე ბა ბრო წეუ ლის მოზ რდი ლი ბუჩ ქე ბი, ვე-

ლუ რი ვა ზი და შინ დი. ეს ად გი ლე ბი ყვე ლა ზე მე ტად ნა დი რო ბის მოყ ვა რულ 

მხედ რებს იზი დავს, საერ თო დაც, ლა მა ზი ყა რა ბა ღის მაც ხოვ რებ ლებს (ა სე 

ჰქვია ამ მხა რეს) ძა ლიან უყ ვართ ჯი რი თი, ნა დი რო ბა და ია რა ღი დან სრო-

ლა, თუ სა შუა ლე ბა მიე ცათ, არც ყა ჩა ღო ბა სა და ქურ დო ბა ზე ამ ბო ბენ უარს. 
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როს მეს ლე რის მი ხედ ვით, თათ რე ბი სა და სომ ხე ბის გან შემ დგარ ყა რა ბა-

ღის (შა ვი ბა ღი) მო სახ ლეო ბას ად რე სომ ხუ რი წარ მო მავ ლო ბის თა ვა დი 

ჰყავ დათ, რო მელ საც „მე ლიკს“ ეწო დებ დნენ. გა სუ ლი საუ კუ ნის შუა წლებ ში 

მაჰ მა დია ნუ რი მო სახ ლეო ბა სომ ხუ რი მმარ თვე ლო ბის წი ნააღ მდეგ გა მო ვი-

და და თათ რე ბის დიდ მა სო ფელ მა მთა ში სოფ ლის თავ კა ცია ირ ჩია. საკ-

მაოდ ბნე ლი წარ სუ ლის მქო ნე ადა მია ნი თა ვიანთ მმარ თვე ლად და ნიშ ნეს 

და მე ლი კე ბის გან და მოუ კი დებ ლო ბა გა მოაც ხა დეს. ამ ახალ გა მოც ხა დე ბულ 

თა ვადს, სა ხე ლად პა ნა ხანს, თათ რე ბის სხვა სოფ ლე ბიც შე მოუერ თდნენ, 

სულ მა ლე იმ ხე ლა ძა ლაუფ ლე ბის პატ რო ნი გახ და, რომ სო მე ხი თა ვა დი 

გაა ძე ვა და თა ვი ყა რა ბა ღის მთავ რად გა მოაც ხა და. გარ და ამი სა, პა ნა ხან-

მა სპარ სუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გან თა ვის დაღ წე ვაც შეძ ლო, აა შე ნა შუ შა და 

ის თა ვის მუდ მივ რე ზი დენ ციად აქ ცია. პა ნა ხა ნის სიკ ვდი ლის შემ დეგ იყო 

იბ რა ჰიმ ხა ნი, რო მე ლიც სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში იცავ და შუ შას სა ქარ-

თვე ლოს და ტიფ ლი სის ამაოხ რე ბე ლი აღა მაჰ მად ხა ნის გან. სპარ სე ლე ბი 

ამის მე რე კი დევ ორ ჯერ მო ვიდ ნენ, მე სა მე ჯერ 1796 წელს და ამ ჯე რად 

კი დე ვაც შეძ ლეს ქა ლა ქის აღე ბა, იბ რა ჰი მი გაიქ ცა, მაგ რამ მა შინ ვე უკან 

დაბ რუნ და, რო გორც კი შეიტ ყო, სის ხლის მსმე ლი აღა მაჰ მად ხა ნი შუ შა-

ში მოკ ლე სო; დაბ რუნ და თუ არა გე ნე რალ ცი ცია ნოვს, კავ კა სიის მთიე ლი 

ხალ ხე ბის რის ხვას, ყა რა ბაღ ში რუ სუ ლი გარ ნი ზო ნის ჩა ყე ნე ბა სთხო ვა.

მას შემ დეგ აქ ძა ლიან ხში რია ში და და პი რის პი რე ბა, ოჯა ხუ რი კონ-

ფლიქ ტე ბი, ბო ლო არ უჩანს სპარ სე ლებ სა და რუ სებს შო რის ქიშ პო ბა საც. 

ბო ლო ხა ნიც რომ გააქ ციეს, რუ სებ მა ეს მხა რე თა ვიანთ ად მი ნის ტრა ციას 

დაუ მორ ჩი ლეს. ამით რუ სე თი სპარ სე თის უშუა ლო მე ზო ბე ლი გახ და, რა მაც 

ამ ორი იმ პე რიის მო მა ვა ლი ურ თიერ თო ბე ბი კი დევ უფ რო მას შტა ბუ რი გა-

ხა და. 

შუ შას თან მიახ ლო ვე ბის თა ნა ვე საო ცა რი ლან დშაფ ტი გა და გეშ ლე ბა 

თვალ წინ. მთია ნი მა სი ვის ცენ ტრში გან თავ სე ბულ მთა ზე მო ჩანს ქა ლა ქი, 

რომ ლის თეთ რი გა ლა ვა ნი წვრი ლი ზო ლი ვით გას დევს ამ სას წაულ კვარ-

ცხლბეკს. ვიწ რო დაბ ლო ბი დან გვე ლი ვით დაკ ლაკ ნი ლი, ტყეე ბი თა და 

ულა მა ზე სი მდე ლოე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი გზა უფ რო ზე მოთ გან ლა გე ბულ 

ხან კენ დიმ დე მი დის. ხან კენ დი მეგ რელ გრე ნა დერ თა პოლ კის შტა ბი და 

ელი სა ბედ პო ლის რუ სუ ლი ოჯა ხე ბის საყ ვა რე ლი სა ზაფ ხუ ლო ად გი ლია. 

და სახ ლე ბა არც ისე დი და, მხო ლოდ ყა ზარ მე ბი სა და ბა ღებ ში ჩაფ ლუ ლი 
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ოფიც რე ბის სახ ლე ბი სა გან შედ გე ბა. აქვთ რამ დე ნი მე მა ღა ზია, ხორ ცი სა და 

ბოს ტნეუ ლის ბა ზა რი, გა სარ თო ბად ოფი ცერ თა პარ კში და დიან.

ხან კენ დი დან შუ შა ში მო სახ ვედ რად ზე ვით მი მა ვა ლი სა ფოს ტო გზას უნ-

და აუყ ვე. გზა ზოგ ად გი ლას ძა ლიან ცი ცა ბოა და ბევ რი სა ხი ფა თო მო სახ-

ვე ვი აქვს. ამ ორ და სახ ლე ბულ პუნქტს შო რის მან ძი ლი დაახ ლოე ბით 20 

კი ლო მეტ რია. შუ შას ქუ ჩე ბიც ვიწ როა და მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლი, თა ნაც ცუ დად 

მო პირ კე თე ბუ ლი, სა მა გიე როდ გა ნუ მეო რე ბე ლი ხე დი აქვს. როს მეს ლე რის 

აზ რით, ასე თი მას შტა ბუ რი პა ნო რა მა არც ერთ ქა ლაქს არ გააჩ ნია. „მთა, 

რო მელ ზეც შუ შა დგას, სა მი მხრი დან კი დევ უფ რო მა ღა ლი მთე ბი თაა გარ-

შე მორ ტყმუ ლი. ამ გი გან ტებს შო რის არ სე ბუ ლი ხე ვე ბი და უფ სკრუ ლე ბი 

უზო მოდ ღრმაა, ში შის მომ გვრე ლი. ერთ ად გი ლას კლდე მას ზე აღ მარ თუ-

ლი კე დე ლი ვით ცი ცა ბოა. სწო რედ აქე დან ყრიდ ნენ უფ სკრულ ში მე ლი კე-

ბი სა და ხა ნე ბის დროს დამ ნა შა ვეებს. ყვე ლა ზე ლა მა ზი ხე დი ჩრდი ლოე-

თი თაა, იმ ად გი ლას, სა დაც მთის ქვა ბუ ლი დაბ ლო ბის კენ იხ სნე ბა. ფეხ ქვეშ 

გეშ ლე ბა მთა თა ვი სი მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლი გზე ბით, სად ღაც შორს, პა ტა რა 

წერ ტი ლად მოს ჩანს ხან კენ დი. მთებს მიღ მა მთია ნი მა სი ვის შე სას ვლე ლია, 

ხო ლო მის იქით დაახ ლოე ბით 20 მი ლის სტეპს ვხე დავთ. აქე დან სა ღა მოს 

შუქ ზე მთე ლი თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბით წარ მოგ ვიდ გე ბა დია დი კავ კა სიო ნი.“ 

რამ დე ნი მე სიტ ყვით შე ვე ხოთ ყა რა ბა ღის თათ რებ საც. ისი ნი მომ თა ბა-

რი ცხოვ რე ბას ეწე ვიან. ზაფ ხუ ლო ბით თა ვიანთ სა ქო ნელ თან ერ თად მთა-

ში ცხოვ რო ბენ, მე რე დაბ ლობ ში გა და დიან ზამ თრის სა ძოვ რებ ზე. მომ თა-

ბა რე თა ასე თი გა დაად გი ლე ბა საინ ტე რე სო ცაა და კარ გა დაც ასა ხავს მათ 

წეს -ჩვეუ ლე ბებს. მთა ში ას ვლა – ჩა მოს ვლის წინ საუ კე თე სო ტან საც მელ ში 

გა მოწ ყო ბი ლი მო სახ ლეო ბა სი ხა რულს ვერ ფა რავს. წინ, რო გორც წე სი, 

ცხე ნე ბი მი დიან, მათ მიჰ ყვე ბიან დი დე ბუ ლე ბი ვა ჟიშ ვი ლებ თან ერ თად, შემ-

დეგ – ცო ლე ბი და ქა ლიშ ვი ლე ბი. ცხენ ზე მა მა კა ცე ბი ვით ამ ხედ რე ბულ ქა-

ლებს ჩად რე ბი უკე თიათ, სპე ცია ლუ რად მათ თვის უზან გე ბი ძა ლიან მაღ ლაა 

და მაგ რე ბუ ლი. რო გორც წე სი, უნა გირ ზე აბ რე შუ მია გა დაკ რუ ლი, ტყა ვის 

აღ კაზ მუ ლო ბა კი ოქ რო – ვერ ცხლით ირ თვე ბა. ხალ ხის ძი რი თა დი მა სა, 

ცხა დია, ფე ხით მი დის, ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი ტი პიურ უხეშ ურ მებ ში (არ ბებ-

ში) სხე დან, რომ ლებ საც ფე რად -ფე რა დი მო ქარ გუ ლი გა და სა ფა რებ ლე ბი 

აფა რია. ქა ლებს, რო გორც ჩანს, მოს წონთ ეს სიჭ რე ლე, ხში რად სწე ვენ 

ფარ და გებს და გა რეთ იხე დე ბიან. სხვა ურე მებ ზე უფ რო მო ხუ ცი ქა ლე ბი 
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სხე დან, ისი ნი, ვი საც ჯი რი თი ან ფე ხით სია რუ ლი არ შეუძ ლია. ხან ში შე სუ-

ლი ქა ლე ბი, სხვა თა შო რის, უპი რა ტე სო ბას ჯი რითს უფ რო ანი ჭე ბენ და სუ-

ლაც არ ინიღ ბე ბიან. თა თარს ხში რად ეზა რე ბა თა ვი სი ია რა ღის ტა რე ბა და 

ურ ჩევ ნია ის თა ვის ცოლს აკი დოს. ქა ლიც იძუ ლე ბუ ლია ბავ შვთან ერ თად 

ლა მის მთე ლი არ სე ნა ლიც ათ რიოს.

ქა ლა ქე ლი თათ რე ბის ცხოვ რე ბა დი დად არ გან სხვავ დე ბა. თათ რიე ბი სა 

და სო მე ხე ბის სახ ლე ბი ერ თი შე ხედ ვით ძა ლიან ჰგავს ერ თმა ნეთს, მაგ რამ 

შიგ ნით შეს ვლის თა ნა ვე მიხ ვდე ბით, ვის თან ხართ. სომ ხე ბი სახ ლებს აღ-

მო სავ ლუ რად რთა ვენ, თათ რე ბი სპარ სულ სტილს ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას. 

რო გორც წე სი, დიდ გვა რო ვა ნი თათ რის სახ ლი ორ სარ თუ ლია ნია. დაბ ლა 

თავ ლე ბია, სამ ზა რეუ ლო და მო სამ სა ხუ რე თა ოთა ხე ბი, ხო ლო მაღ ლა, იქ, 

სა დაც ოჯა ხი ცხოვ რობს, ხის კი ბით დიდ აი ვა ნი ადი ხარ. იქ ვეა მი სა ღე ბი 

ოთა ხიც, სა დაც ოჯა ხის პატ რო ნი სტუმ რებს იღებს. მაგ რამ ეს მხო ლოდ უც-

ხო სტუმ რებს ეხე ბა. ოჯა ხის უფ რო სის ძვე ლი ნაც ნო ბე ბი კი პირ და პირ დი-

დი ფან ჯრი დან შე დიან, რო მე ლიც ია ტა კი დან ჭე რამ დეა. ეს ფან ჯა რა სახ-

ლის მშვე ნე ბაა და ხში რად მთელ კე დელს იკა ვებს. მას ში ჩას მუ ლი მი ნე ბი 

ხვა დას ხვა ფე რი საა, ჩარ ჩოს ულა მა ზე სი ორ ნა მენ ტე ბი მი სა ღე ბი დარ ბა ზის 

სხვა დე ტა ლე ბი ვით ლა მა ზია.

სამ წუ ხა როდ ასეთ ელე გან ტუ რო ბას თა ვი სი უარ ყო ფი თი მხა რეც აქვს. 

საც ხოვ რე ბე ლი ოთა ხე ბი ძა ლიან პა ტა რაა და საოც რად ჭუჭ ყია ნი. ქა ლე ბი 

სახ ლის მოვ ლით თავს დი დად არ იწუ ხე ბენ და ბავ შვე ბი თა ვის ნე ბა ზე ჰყავთ 

მიშ ვე ბულ ნი. ქუ ჩა ში სულ სხვა სუ რა თია. გა რეთ გა სულ თათ რის ქალს, სხვა 

აღ მო სავ ლე ლი ლა მაზ მა ნე ბის მსგავ სად, უზა დოდ აც ვია: გრძე ლი ზო ლია ნი 

ან კუ ბოკ რუ ლი ძვირ ფა სი აბ რე შუ მის მო სას ხა მი, ნა ზი, ჰაე რო ვა ნი ჩად რი. 

და მაინც: ვის მოუნ დე ბა დაა გე მოვ ნოს ამ ლა მა ზი სა ხეე ბის, ბრწყი ნა ვი თვა-

ლე ბის და თხე ლი ჩად რე ბის მიღ მა და მა ლუ ლი წი თე ლი ტუ ჩე ბი, რო ცა მათ 

და ნარ ჩენ თვი სე ბებს გაეც ნო ბა? ამ ბო ბენ, რომ არც ქა ლებ მა და არც მათ-

მა ქმრებ მა არ იციან, რა ნიშ ნავს ბა ნაო ბა. თა ვიანთ ტან საც მელს, რაც არ 

უნ და ძვირ ფა სი იყოს იგი, დღე და ღამ გაუხ დე ლად ატა რე ბენ და მხო ლოდ 

მა შინ იც ვლიან, რო დე საც სრუ ლიად შე მოც ვდე ბათ. ამ გვარ ფი ზი კურ მიშ-

ვე ბუ ლო ბას გო ნებ რი ვიც ემა ტე ბა. აქ საერ თოდ არ ეს მით აღ ზრდის არ სი. 

აქაუ რი მო სუ ლე ლო, ცრუ მორ წმუ ნე და ჭო რი კა ნა ქა ლე ბი სრულ წი ნააღ-

მდე გო ბა ში მო დიან მხია რულ, ინ ტე ლი გენტ ქარ თველ და მეგ რელ ქა ლებ-
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თან. ახალ გაზ რდო ბა მხო ლოდ ყუ რანს სწავ ლობს და ისიც ყვე ლა ნაი რი 

ფორ მით ის წავ ლე ბა. ბავ შვე ბი მხო ლოდ რამ დე ნი მე ის ტო რიულ თა რიღს 

ეც ნო ბიან, ის მე ნენ უამ რავ ზღა პარ სა და თქმუ ლე ბას გმი რებ სა და მე ფეებ-

ზე, სა დაც მოქ მე დე ბა, რო გორც წე სი, სპარ სეთ ში ხდე ბა. დაწ ყე ბით სკო-

ლებ ში რვა წლის ბი ჭებ თან ერ თად ოცი წლის ახალ გაზ რდე ბიც სხე დან და 

წმინ და წიგნს უაზ როდ იზე პი რე ბენ.

ახ ლა მი მო ვი ხი ლოთ ამიერ კავ კა სიის აღ მო სავ ლე თი ნა წი ლი – კას პიის 

ზღვის სა ნა პი რო. მკით ხველს ნუ ექ ნე ბა იმის მო ლო დი ნი, რომ აქ თვალ-

წარ მტაც ლან დშაფ ტსა და საინ ტე რე სო ხალხს შეხ ვდე ბა, მსგავ სი არა ფე-

რია. კავ კა სიო ნის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თის ტო ტის მიღ მა და ღეს ტნის მა-

ღალ მთია ნი რე გიო ნის მწვერ ვა ლე ბი მო ჩანს. მა ტა რებ ლით სულ რამ დე-

ნი მე საა თის სა ვა ლია ტფი ლი სი დან ბა ქომ დე – კავ კა სიის ზღვის სა პორ ტო 

ქა ლა ქამ დე. მა ტა რებ ლის ფან ჯრი დან შე გიძ ლია თვა ლი მია დევ ნო კავ კა-

სიო ნის ჯაჭ ვის სულ უფ რო მაღ ლა აზი დულ ქე დებს, გარ შე მო მხო ლოდ სტე-

პია, აღ მო სავ ლე თი ჭაო ბე ბი თაა სავ სე. რკი ნიგ ზას ამიერ კავ კა სიის ბო ლო 

სად გუ რამ დე, ბა ქომ დე ჩაჰ ყავ ხარ.

ბა ქო აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის სამ ხრე თით მდე ბა რეობს. ნა ხე ვარ-

კუნ ძუ ლი ზღვა ში ღრმად იჭ რე ბა და ნა ხე ვარ მთვა რის ფორ მით სამ ხრეთ -

აღ მო სავ ლე თის კენ არის გა დახ რი ლი. მსგავ სი ფორ მა აქვს მტკვრის დელ-

ტა საც, ფარ თოდ გა დაშ ლილ ყი ზი ლა გა ჩის ყუ რეს რომ ქმნის. ან ტი კურ ხა-

ნა ში, რო გორც სტრა ბო ნი ყვე ბა, მტკვარს 12 შე სარ თა ვი ჰქო ნია. მდი ნა რემ 

დღეს უკ ვე სომ ხუ რი არაქ სიც მიიერ თა და ერ თი დი დი შე სარ თა ვით ჩაე დი-

ნე ბა ზღვა ში. სხვა პა ტარ -პა ტა რა გან შტოე ბე ბი ძი რი თა დად დამ შრა ლია და 

მხო ლოდ წყლის დო ნის მო მა ტე ბი სას ივ სე ბა. 

ნა ხევ რა კუნ ძუ ლი აფ შე რო ნი და მთე ლი სა ნა პი რო ზო ლი მტკვრის დელ-

ტამ დე ნავ თო ბით მდი და რი მხა რეა და მის ცენტრს ბა ქო წარ მოად გენს. 

აქაუ რე ბი ყვე ლა მაჰ მა დია ნი თათ რე ბი არიან. მხო ლოდ ბა ქო ში გვხვდე ბა 

სპარ სე ლი ცეც ხლთაყ ვა ნის მცემ ლე ბის პა ტა რა კო ლო ნია. ამიერ კავ კა სია ში 

ისი ნი „მა რა დიუ ლი ცეც ხლის“ ფონ ზე ლო ცუ ლო ბენ, ამ უძ ვე ლე სი დროი-

დან დან თე ბუ ლი გა ზის წყა როს თან, რო მე ლიც დე და მი წის წია ღი დან მაღ ლა 

ამოე დი ნე ბა. აქ ყო ველ დღიუ რად მი ლიო ნო ბით კუ ბუ რი ფუ ტის მო ცუ ლო ბის 

გა ზი იფ რქვე ვა. ეს გა ზი ნაკ ლე ბად კაშ კა შაა და სუ ნიც ქვა ნახ ში რი დან ხე-

ლოვ ნუ რად წარ მოე ბულ აირ ზე შე და რე ბით სუს ტი აქვს, მაგ რამ წვის პრო-
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ცეს ში მას ზე მე ტად ხურ დე ბა.

ნავ თო ბის სა ბა დოე ბი ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის რამ დე ნი მე ად გი ლას გვხვდე-

ბა, მაგ რამ მათ გან მხო ლოდ ერ თია ნამ დვი ლად მდი და რი და ის სო ფელ 

ბა ლა ხა ნას თან, ბა ქოს ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რეობს. აქ მო პო-

ვე ბუ ლი მა სა ლის ყო ველ დღიუ რი რაო დე ნო ბა დაახ ლოე ბით 120 ტო ნამ დე 

ადის. კი დევ რამ დენ ხანს შეძ ლე ბენ ამ წია ღი სეუ ლით სარ გებ ლო ბას, ძნე-

ლი სათ ქმე ლია, მაგ რამ, რო გორც ცნო ბი ლია, ჯერ კი დევ ძველ მა სპარ-

სე ლებ მა და ნამ დვი ლე ბით იცოდ ნენ მი სი არ სე ბო ბის შე სა ხებ. აფ შე რო ნის 

ნავ თო ბი დღემ დე არა ვის მოუხ მა რია რა ციო ნა ლუ რად, მათ შო რის, არც 

რუ სებს. ნავ თო ბის იმ მცი რე ოდე ნო ბი თაც კმა ყო ფილ დე ბოდ ნენ, უძ ვე ლეს 

ჭა ბურ ღუ ლებ ში რომ გროვ დე ბო და. ამე რი კა სა და ევ რო პა ში ნავ თობს გა-

ნა თე ბა შიც აქ ტიუ რად მოიხ მარ დნენ, მაგ რამ ამა ნაც ვერ აი ძუ ლა რუ სე თის 

მთავ რო ბა ამ წია ღი სეუ ლი სიმ დიდ რის მო პო ვე ბის გაზ რდა ზე რომ ეზ რუ ნა. 

მხო ლოდ სა მოც დაა თიან წლებ ში, მას შემ დეგ, რაც ამ საქ მის პრო ფე სიო ნა-

ლებ მა და ჟი ნე ბით მოით ხო ვეს კას პიის ზღვის რე გიო ნის თვის მე ტი ყუ რად-

ღე ბა მი ვაქ ციო თო, რუ სეთ მაც, რო გორც იქ ნა, ბა ქოს გარ შე მო ნავ თო ბის 

მო პო ვე ბის მას შტა ბე ბის გაზ რდა გა დაწ ყვი ტა. მოეწ ყო დი დი ჭა ბურ ღი ლე ბი 

და ყვე ლა ძა ლიან მდი და რი გა მოდ გა. შახ ტე ბი 30-45 მეტ რის სიღ რმი საა 

და თი ხა – ქვი შის ნია და გებ ში გავ ლით ნი ჟა რო ვან კირ ქვამ დე ჩა დის, რომ-

ლის ქვე შაც ნავ თო ბია. ნავ თო ბის ამო ხეთ ქვა უზარ მა ზა რი ძა ლით ხდე ბა. 

მუ შე ბი ბო ლო ფე ნის ბურ ღა ვი სას დი დი საფ რთხის ქვეშ იმ ყო ფე ბიან. ჭა-

ბურ ღი ლე ბი დან ნავ თო ბი 600 ტო ნიან რე ზერ ვუა რებ ში ხვდე ბა. როს მეს-

ლე რი ამ ბობს, რომ აფ შე რო ნის ნავ თობს მო შა ვო- მო ყა ვის ფრო, ან მწვა-

ნედ მო ლივ ლი ვე, მეტ ნაკ ლე ბად სქე ლი სტრუქ ტუ რა და ქვა ნახ ში რის ფი სის 

მსგავ სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სუ ნი აქვს. ამ პრო დუქტს ამე რი კუ ლი და გა ლი-

ციუ რი პრო დუქ ტი სა გან გან სხვა ვე ბით ის უპი რა ტე სო ბა გააჩ ნია, რომ პა რა-

ფინს არ შეი ცავს. სწო რედ ამ ფაქ ტის წყა ლო ბით არ მაგ რდე ბა ის სი ცი ვე ში 

სხვა ნავ თო ბის გან გან სხვა ვე ბით.

ნავ თო ბის მო პო ვე ბის მო ნი პო ლია 1871 წლამ დე რუ სე თის სა ხელ მწი-

ფოს ხელ ში იყო, რა მაც ეს სფე რო ძა ლიან აზა რა ლა. თუმ ცა, დღეს მო პო-

ვე ბა უკ ვე თა ვი სუ ფა ლია და სა ხელ მწი ფო ხა ზი ნაც მის გან მი ღე ბუ ლი გა-

და სა ხა დე ბით კმა ყო ფილ დე ბა. ამ ინ დუს ტრიუ ლი წარ მოე ბის გან ვი თა რე ბა 

გვიჩ ვე ნებს, რომ მო ნო პო ლიის გაუქ მე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ძა ლიან მნიშ-
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ვნე ლო ვა ნი იყო. ნავ თო ბის მო პო ვე ბამ იმ ხე ლა მას შტა ბე ბი მიი ღო, რომ 

ამა სო ბა ში ბა ქო ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა ვაჭ რო ქა ლა ქად იქ ცა კას-

პიის ზღვის პი რა ქა ლა ქებს შო რის, ას ტრა ხა ნის გარ და ყვე ლა სხვა სა ნა-

პი რო ქა ლაქს გაუს წრო. რა თქმა უნ და, არც ის უნ და და ვი ვიწ ყოთ, რომ 

ტიფ ლი სი- ბა ქოს სარ კი ნიგ ზო ხა ზის გახ სნის შემ დეგ, ბა ქო კას პიის ზღვის 

ქა ლა ქე ბის სატ რან სპორ ტო ცენტრს წარ მოად გენს. რო გორც სპარ სუ ლი, 

ისე თურ ქეს ტა ნუ ლი სა ვაჭ რო პრო დუქ ტე ბი რუ სუ ლი ორ თქლმავ ლე ბით პირ-

და პირ ბა ქო ში შე მო დის. ძა ლიან დი დი მნიშ ვნე ლო ბას ჰქონ და რკი ნიგ ზა საც 

ნავ თო ბის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. ნავ თობ პრო დუქ ტე ბი უწინ 

გე მე ბით გა დაჰ ქონ დათ მდი ნა რე ვოლ გა ზე. ამ გზით ტრან სპორ ტი რე ბა კი 

მხო ლოდ მაი სი დან აგ ვის ტომ დე იყო შე საძ ლე ბე ლი.

რაც შეე ხე ბა თა ვად ნა ხე ვარ კუნ ძულ აფ შე რონს, აქ არა ნაი რი ვე გე ტა ცია 

არ გვხვდე ბა, სრუ ლიად უსა ხუ რი ლან დშაფ ტია ირ გვლივ. ხეე ბი საერ თოდ 

არ იზ რდე ბა, არც ბუჩ ქე ბი. ამას ემა ტე ბა მუდ მი ვი ქა რი, დრო დად რო ძა ლიან 

ბაქო
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ძლიე რიც. ზამ თა რი მაინ ცა და მაინც მკაც რი არ არის, უხ ვი ნა ლე ქის წყა ლო-

ბით ნია და გი მშვე ნივ რად იკ ვე ბე ბა, რაც მის წრე ბაა მი წათ მოქ მე დე ბის თვის. 

ბა ქოს გარ შე მოც მსგავ სი ბუ ნე ბაა. მთა ზე, რო მელ საც ქა ლა ქი ეკ ვრის, არც 

ხეე ბია და არც ბუჩ ქე ბი. სა ნა პი როს თან მო ჩანს ქალ წუ ლის კოშ კი და გე მე ბის 

ან ძე ბი, უკა ნა პლან ზე არ სე ბუ ლი სი ლურ ჯი დან პა ტა რა კუნ ძუ ლი (ნარ გი ნი) 

იკ ვე თე ბა მომ რგვა ლე ბუ ლი ყუ რის ბო ლოს. ბა ქოს სა ნა პი რო ზო ლი ნი ჟა-

რე ბის საწ ყობს ჰგავს. ცო ტა მო შო რე ბით მი წა შე და რე ბით მა გა რია. აქე დან 

უკ ვე მზის გან დამ წვა რი, ბორ ცვა კია ნი ლან დშაფ ტი იწ ყე ბა თა ვი სი ნავ თო ბის 

ჭა ბურ ღი ლე ბით. არ უნ და და ვი ვიწ ყოთ აფ შე რო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე მი მო-

ფან ტუ ლი მა რი ლია ნი ტბე ბიც, რომ ლე ბიც დი დი მო გე ბას იძ ლე ვა.

სა მეც ნიე რო თვალ საზ რი სით ძა ლიან საინ ტე რე სოა ამიერ კავ კა სია ში 

ნავ თო ბის მო პო ვე ბის არეა ლის გა ფარ თოე ბის სა კით ხიც. კავ კა სია ში ცნო-

ბი ლია სხვა გავ რცე ლე ბის ად გი ლე ბი: ყუ ბა ნის, ჩერ ქე ზე ბის მთია ნე თის 

ჩრდი ლოე თით მდე ბა რე ვიწ რო, მაგ რამ ძა ლიან გრძე ლი ზო ლი, თერ გის, 

რო მე ლიც თით ქმის მთელ ჩეჩ ნეთს მოი ცავს, შემ დეგ ქარ თუ ლი, რო მე ლიც 

თბი ლი სი დან აღ მო სავ ლე თით მდე ბა რეობს და სი დი დით ჩეჩ ნურს უტოლ-

დე ბა, სულ ბო ლოს ყვე ლა ზე მდი და რი აფ შე რო ნის რაიო ნი, რო მე ლიც თა-

ვი სი სი დი დით ჩეჩ ნურ სა და ქარ თულს ერ თად აღე ბულს უტოლ დე ბა. მაგ-

რამ ეს ჯერ კი დევ ყვე ლა ფე რი არ არის. კას პიის ზღვის სამ ხრეთ ნა პირ ზე, 

ას ტრა ბა დის აღ მო სავ ლე თით, კი დევ არის წყა როე ბი, რომ ლე ბიც და ზუს ტე-

ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ თა ვი სი ორ გა ნუ ლი შე მად გენ ლო ბით ბა ქო სას 

არაფ რით ჩა მოუ ვარ დე ბა და თით ქმის სპარ სე თის ყუ რემ დე აღ წევს. აქაურ 

ნავ თობს თურ ქმე ნე ბი მოი პო ვებ დნენ და ძა ლიან სარ ფია ნა დაც ჰყიდ ნენ 

სპარ სულ -კას პიურ სა ნა პი რო ად გი ლებ ში.

დამ ტკი ცე ბუ ლია ისიც, რომ იალ ბუ ზის ნახ ში რით მდი დარ მთია ნეთ ში, 

ჩრდი ლო სპარ სე თის მა ღა ლი ქედ შიც ბლო მად ნავ თო ბია. ის ხში რად იწ რი-

ტე ბა ხოლ მე წყა როებ თან და პა ტა რა მდი ნა რეებ თან, ქრე ბა შუა სპარ სე თის 

გა ნიერ მა რი ლიან უდაბ ნო ში და მე რე ისევ ჩნდე ბა ჰა მა დან თან ელ ვენ დის 

მთია ნეთ ში, საი და ნაც თურ ქეთ -სპარ სე თის საზ ღვარ თან მდე ბა რე ზაგ რო სის 

მთია ნეთს მიუყ ვე ბა. მე სო პო ტა მიის და სავ ლეთ კი დეს თა ნაც არ სე ბობს ნავ-

თო ბის სა ბა დო. კი დევ ერ თი სა ბა დოა მო სულ ში, შუა ტიგ როს თან, ჩრდი ლო 

მე სო პო ტა მია სა და ქურ თის ტანს შო რის, საზ ღვარ თან.

რაც შეე ხე ბა ზო გად პო ლი ტი კურ პი რო ბებს ამიერ კავ კა სია ში, აქაც იგი-
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ვე უნ და ით ქვას, რაც წი ნა თა ვებ ში ვთქვით. ამიერ კავ კა სიის ნაკ ლე ბად მი-

სად გომ ად გი ლებ ში, კერ ძოდ, სამ ხრეთ რე გიო ნებ ში, ად რე სპარ სულ სომ-

ხეთ ში, პა სიუ რი წი ნააღ მდე გო ბა კი დევ ათეუ ლო ბით წლე ბი გრძელ დე ბო და 

და ზო გან დღე საც გრძელ დე ბა. არის ად გი ლე ბი, სა დაც რუ სუ ლი გავ ლე ნა 

გა საოც რად ად ვი ლად გავ რცელ და. კო ლო ნი ზა ცია დი დი ნა ბი ჯე ბით მიი-

წევს წინ და რუ სუ ლი ენის შეს წავ ლაც ად ვი ლად ხდე ბა. მთავ რო ბა მკაც რი 

თან მიმ დევ რო ბით მის დევს თა ვის წმინ და პრაქ ტი კულ მიზ ნებს. ად გი ლობ-

რი ვებს ცი ვი ლი ზა ციის ექ სპე რი მე ტე ბით არ აწ ვა ლე ბენ, რაც აზიე ლე ბის-

თვის სრუ ლიად აუ ტა ნე ლი იქ ნე ბო და (მა გა ლი თად, ეროვ ნუ ლის ნაც ვლად 

ევ რო პუ ლი ტან საც მლის ხმა რე ბა რომ დაე ძა ლე ბი ნათ მათ თვის). ზედ მი წევ-

ნით უფ რთხილ დე ბიან არ სე ბულ ტრა დი ციებს. გაურ კვე ვე ლი ლო ზუნ გე ბის 

გავ რცე ლე ბი სა და აღ მო სავ ლე თით ცი ვი ლი ზა ციის გავ რცე ლე ბის ნაც ვლად, 

ნავთობისჭებიბაქოსთან
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ხე ლი სუფ ლე ბა წეს რი გის დაც ვი თა და კა ნო ნის დამ ყა რე ბით შე მოი ფარ გლე-

ბა. ზო გიერთ ტომს მა თი ცხოვ რე ბის წე სე ბი შეუ ნარ ჩუ ნეს და ად გი ლობ რი ვი 

და წე სე ბუ ლე ბე ბი და თა ვად ად მი ნის ტრა ციაც მათ სა ვე ხელ ში დარ ჩა. რაც 

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მთავ რო ბა მკაც რად ნეიტ რა ლურ პო ლი ტი კას 

ატა რებს რე ლი გიას თან მი მარ თე ბა ში. უფ ლე ბას აძ ლევს ყვე ლას, სა კუ თა რი 

რწმე ნით ეზია რონ სა კუ თარ ნე ტა რე ბას. ამი ტომ სრუ ლიად არას წო რია ის-

მის მტკი ცე ბა, რომ რუ სე ბის მიერ კავ კა სიის დაპ ყრო ბის შე დე გი მხო ლოდ 

ამა თუ იმ ერის სრუ ლი გა ნად გუ რე ბაა. ამის მტკი ცე ბა მხო ლოდ სპენ სე რის 

მსგავს მეოც ნე ბეებს შეეძ ლოთ. სპენ სე რი ჯერ კი დევ ყი რი მის ომამ დე გა-

მოქ ვეყ ნე ბულ თა ვის ერ თ-ერთ ნაშ რომ ში მო მავ ლის ფან ტას ტი კურ სუ რათს 

გვი ხა ტავ და, თუ რო გორ შეიძ ლე ბო და და სავ ლე თის ხე ლი სუფ ლე ბე ბის 

დახ მა რე ბით კავ კა სიის გა თა ვი სუფ ლე ბა, რა თა იქ გან სხვა ვე ბუ ლი „ა ზიუ-

რი შვეი ცა რია“ გან ვი თა რე ბუ ლი ყო. ეს მი წა სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი 

თა ვი სუფ ლე ბე ბის ყვე ლა ატ რი ბუ ტით, და სავ ლე ლი პო ლი ტი კუ რი ემიგ რან-

ტე ბის თავ შე სა ფა რიაო. ეროვ ნუ ლი რო მან ტი კის ელ დო რა დო და მსგავ სი 

სი სუ ლე ლეე ბი.
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რეგიონი

ჩრდი ლოეთ აზიის კლა სი კურ რე გიო ნებს გა ნე კუთ ვნე ბა სომ ხე თი და 

მი სი მო საზ ღვრე ანა ტო ლიის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი. სომ ხე თის გან სა კუთ რე ბუ-

ლო ბა იმა ში მდგო მა რეობს, რომ კა ცობ რიო ბის ის ტო რიის უძ ვე ლეს დრო ში 

მოგ ზაუ რო ბის სა შუა ლე ბას გვაძ ლევს. მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის თვის მიუწ ვდო-

მელ უზარ მა ზარ პლა ტოებ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უნი კა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 

ერ თო ბა მის კავ შირ ზე მიგ ვი თი თებს უძ ვე ლეს სე მი ტურ სამ ყა როს თან, მაგ-

რამ, შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ გარ კვეულ წი ლად შეზ ღუ დუ ლად ვლინ დე ბა 

და ამი ტო მაც ძი რი თა დად მაინც ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი საა. სომ ხუ-

რი კულ ტუ რა თვით მყო ფა დი არ არის, მაგ რამ მან თით ქმის უც ვლე ლად 

შეი ნარ ჩუ ნა და გა ნა ვი თა რა ის ჩა ნა სა ხე ბი, საი და ნაც აღ მო ცენ და. მთლია-

ნო ბა ში სომ ხე თის ის ტო რია სხვა არა ფე რია, თუ არა ირა ნის ბე დი წე რის 

გან ვრცო ბა სპარ სე თის პლა ტოს ვიწ რო რე გიო ნი დან პონ ტოს სა ნა პი როე-

ბამ დე და კავ კა სიო ნის სამ ხრეთ ფუ ძემ დე. აქა -იქ შე მორ ჩე ნი ლი უძ ვე ლე სი 

სუ ლიე რი ღირ შე სა ნიშ ნაო ბა ნი სწო რედ ამა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს. ირა ნე ლე ბის 

პრე ზო როას ტრუ ლი ქრო ნო ლო გიის ფან ტას ტიუ რი სტრუქ ტუ რი დან ცალ კე 

უნ და გა მოვ ყოთ ბიბ ლიუ რი მი თი წარ ღვნა ზე, რო მე ლიც არა რა ტის მთას თან 

დას რულ და.

მა ნამ, სა ნამ ასე შორს წა ვი დო დეთ და სო მე ხი ხალ ხის კულ ტუ რულ გან-

ვი თა რე ბას უფ რო ახ ლო დან გან ვი ხი ლავ დეთ, ჯერ ქვეყ ნის გეოგ რა ფიულ 

მო ნა ცე მებ ზე შევ ჩერ დეთ. და ვიწ ყოთ ირა ნუ ლი პლა ტოს ჩრდი ლო- და სავ-

ლეთ კუთ ხი დან, მი მო ვი ხი ლოთ ძვე ლი რუ სუ ლი სომ ხე თი (ა რაქ სის შუა დი-

ნე ბა არა რა ტის მთე ბი თა და გოქ ჩის პლა ტო თი) და შემ დეგ თვა ლი გა და ვავ-

ლოთ შუა სომ ხეთ საც თა ვი სი ჩრდი ლო, სამ ხრეთ და და სავ ლეთ რე გიო ნე-

ბით, ქე დე ბი თა და გა ნა პი რა მთე ბით. 

აზერ ბაი ჯა ნის (მა ღა ლი მი დია) პლა ტო დან მო ჩანს კი დევ ერ თი მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი ამაღ ლე ბა, რო მე ლიც ჩრდი ლო- და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით 
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ორი უზარ მა ზა რი კო ნუ სი სე ბუ რი მთი დან – სა ვა ლა ნი დან (დაახ ლოე ბით 

4000 მეტ რი) და სე ჰენ დამ დე (დაახ ლოე ბით 2600 მეტ რი) ქვე და არაქ სის 

ხევ თან სრულ დე ბა. ეს არის ყა რა ბა ღის მთია ნი მა სი ვი, რო მე ლიც ელი სა-

ბედ პო ლი დან შუ შა ში მოგ ზაუ რო ბი სას გაკ ვრით ვახ სე ნეთ. ამ მთია ნი მა სი ვის 

ჩრდი ლო- და სავ ლე თით 2100 მეტრ სი მაღ ლე ზე მდე ბა რეობს გოქ ჩის ტბას 

(სა ვან გა), რო მე ლიც მსოფ ლიო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მაღ ლა მდე ბა რე 

ტბაა. მის კა ლა პოტს ორი ამაღ ლე ბა აკ რავს გარს. ერე ვან სა და და გოქ ჩას 

შო რის მდე ბა რეობს აკ მან გა ნი, მთე ლი რი გი ჩამ ქრა ლი ვულ კა ნუ რი კო-

ნუ სე ბით, რო მელ თა ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის ცი ცა ბო კალ თე ბი ტბის მუქ 

კა ლა პოტ ში იძი რე ბა. ყვე ლა ეს ვულ კა ნუ რი წარ მო შო ბის ამაღ ლე ბა მცე ნა-

რეუ ლი სა ფა რის გა რე შეა წარ მოდ გე ნი ლი. კი დევ უფ რო ჩრდი ლო- და სავ-

ლე თით გოქ ჩას მა სი ვი უშუა ლოდ სომ ხურ გა ნა პი რა მთია ნეთ ში გა და დის 

და ნელ -ნე ლა ეშ ვე ბა, ერ თის მხრივ, ფარ თო სა ფე ხუ რე ბად ამიერ კავ კა სიის 

დაბ ლო ბის კენ და, მეო რეს მხრივ, სა ქარ თვე ლოს ყე ლის კენ.

და სავ ლე თით ვხე დავთ მეო რე მთიან მა სივს – ვა ნის ქვა ბულს, რომ-

ლის ჩაღ რმა ვე ბა შიც მა რი ლია ნი ვა ნის ტბა (1600 მეტ რის სი მაღ ლე ზე) 

მდე ბა რეობს. ეს მო ნაკ ვე თი პლა ტოს უფ რო წაა გავს და მი სი კულ მი ნა ციის 

პუნ ქტე ბი იმ გა ნა პი რა მთებ ზე მდე ბა რეობს, რომ ლე ბიც აღ მო სავ ლეთ ევ-

ფრა ტის შე ნა კადს (მუ რა ტი) ვა ნის ტბის რე გიო ნი დან ჰყოფს. პლა ტო უფ-

რო და სავ ლე თის კენ მიი წევს, იქით, სა დაც მრა ვალ რიც ხო ვა ნი ნა კა დე ბის 

შე მოერ თე ბით გაძ ლიე რე ბუ ლი მდო რე ევ ფრა ტი მაღ ლობს გა დაუვ ლის და 

ერ ზე რუ მის სამ ხრეთ ში ყვე ლა ზე დიდ სი მაღ ლეს აღ წევს.

აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ ზე მოთ ნახ სე ნე ბი ორი მო ნაკ ვე თის გან სრუ ლიად 

გან ცალ კე ვე ბუ ლად მდგა რი არა რა ტის მთა თა მე სა მე მა სი ვი. ეს ად გი ლი 

ფარ თო ბის თვალ საზ რი სით უმ ნიშ ვნე ლოა, მაგ რამ მაინც დიდ ინ ტე რესს იწ-

ვევს. თოვ ლით და ფა რუ ლი ორ წვე რა არა რა ტი მწვერ ვა ლე ბის ძლიერ წრეს 

ჰქმნის, მსგავსს ევ რო პა ში მხო ლოდ შორ მან ძი ლებ ზე თუ შევ ხვდე ბით. მთე-

ბი წრიუ ლად გან ლა გე ბუ ლან არაქ სის აყ ვა ვე ბუ ლი და ნა ყო ფიე რი დაბ ლო-

ბის გარ შე მო: ჩრდი ლოე თით ალა გიო ზი (4000 მეტ რი), აღ მო სავ ლე თით 

იუჩ ტე ფე (3600 მეტ რი) და სავ ლე თით კო ტუ რი (2600 მეტ რი) და სამ ხრე-

თით ორ წვე რა არა რა ტი, რომ ლის და სავ ლეთ კო ნუ სი 5260 მეტრს აღ წევს. 

აზიუ რი კონ ტი ნენ ტის სამ ხრეთ -და სავ ლეთ ში სია ნის მსგავ სად, ირან სა და 

წი ნა აზიას შო რის საზ ღვარ ზე მდგა რი არა რა ტიც კა ცობ რიო ბის ის ტო რიის 
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უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ად გი ლია – მსოფ ლიოს უმაღ ლე სი სა კურ თხე ვე ლი. 

ერევ ნი დან მო მა ვა ლი, ულა მა ზეს ტე რა სე ბად გაშ ლი ლი გზა სამ ხრე თით, 

არაქ სის მდი და რი შე მო გა რე ნის კენ მიე მარ თე ბა. თა ვად არა რა ტი, რა თქმა 

უნ და, მცე ნა რეუ ლი სა ფა რის გა რე შეა. ნია და გი შლა კუ რია, უძ ვე ლე სი ლა-

ვის მა სე ბით. ზე მოთ მო ჩანს თოვ ლია ნი მწვერ ვა ლე ბი, დაახ ლოე ბით 2000 

მეტ რის სი მაღ ლის უღელ ტე ხი ლი რომ ჰყოფთ ერ თმა ნე თის გან.

არა რა ტის მწვერ ვა ლის ის ად გი ლი, სა დაც ბიბ ლიის მი ხედ ვით ნოეს კი-

დო ბა ნი გა ჩერ და, დაახ ლოე ბით 200 ნა ბი ჯამ დე გარ შე მო წე რი ლო ბი საა. 

გან სა კუთ რე ბით ცი ცა ბოა სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თის და ჩრდი ლო -აღ მო სავ-

ლე თის მხა რე. მსოფ ლიოს მთა თა პატ რიარ ქის ყი ნუ ლო ვა ნი თა ვი დან გა-

დაშ ლი ლი ხე დი ბევ რად აღე მა ტე ბა ჩვე ნი ალ პე ბის მწვერ ვა ლე ბი დან და-

ნა ხულს. გა და ტა ნი თი მნიშ ვნე ლო ბით რომ ვთქვათ, ეს ხე დი იმ უძ ვე ლეს 

დრო შიც გა ხე დებს, რომ ლიც კა ცობ რიო ბის უძ ვე ლე სი მი თე ბის ბუ რუს ში 

იკარ გე ბა და არ სად ყო ფი ლა იმა ზე უფ რო დრა მა ტუ ლი, ვიდ რე აქ თა ვის 

დრო ზე.

გთა ვა ზობთ, ეს ბუ რუ სი ჩვე ნი გო ნიე რე ბის დახ მა რე ბით გა ვარ ღვიოთ. 

ჯერ გა ვიხ სე ნოთ ასი რიე ლე ბის და ირა ნე ლე ბის სრუ ლიად წარ მოუდ გე ნე ლი, 

ზღაპ რუ ლი პრეის ტო რიუ ლი ეპო ქა. ირა ნე ლე ბის პრე ზო როას ტრუ ლი ქრო-

ნო ლო გია ამ უდი დე სი პე რიო დე ბის სის ტე მას იძ ლე ვა. ზე ცის თი თოეულ მა 

უმოძ რაო ვარ სკვლავ მა ათა სი წე ლი ჯერ მარ ტომ იმე ფა, მომ დევ ნო ათა სი 

წე ლი სხვა უმოძ რაო ვარ სკვლავ თან, ვე ზირ თან, ერ თად. შემ დეგ ეს ვე ზი-

რი გაუშ ვა და უკ ვე სხვა ვე ზირ თან ერ თად მბრძა ნებ ლობ და კი დევ ათა-

სი წლის მან ძილ ზე, შემ დეგ მე სა მეს თან ერ თად... და ასე გრძელ დე ბო და 

უსას რუ ლოდ... ზე ცის ყვე ლა უმოძ რაო ვარ სკვლავ თან ერ თად. ყვე ლა ვარ-

სკვლავს რომ მოი ლევ და, მე ფე გვირ გვინს იმ ვარ სკვლავს გა დას ცემ და, 

რო მელ თან ერ თა დაც პირ ვე ლად იმე ფა. ეს ხდე ბო და ეპო ქე ბის მან ძილ ზე... 

წარ მოუდ გენ ლად შთამ ბეჭ და ვი აღ ქმაა დროის უსას რუ ლო ბი სა.

ასე თი ფან ტას ტიუ რი ქრო ნო ლო გია ჩვენ თვის გაუ გე ბა რია. ირა ნე ლებ-

თან მჭიდ რო ნა თე საო ბა ში მყო ფი სომ ხუ რი საწ ყი სე ბიც გაც რე ცილ მი თებ-

ში იკარ გე ბა, თუმ ცა, მა თი ნამ დვი ლი გე ნეა ლო გიუ რი შტო კა ცობ რიო ბის 

ის ტო რიის პირ ვე ლი ვე ეპო ქა ში ფუძ ნდე ბა. უძ ვე ლე სი სომ ხუ რი თქმუ ლე ბა 

არ ემ თხვე ვა ბიბ ლიი სას, რად გან ის თა ვის დიდ წი ნაპ რად ია ფე ტის შთა მო-

მა ვალ ჰაიკს ახ სე ნებს, ბიბ ლიუ რი წი ნაპ რე ბის სია ში კი ჰაი კი არ სად ჩანს. 
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მო სეს პირ ველ წიგ ნში (10, 2-4) ია ფე ტის ვა ჟე ბის, გო მე რი სა და ია ვა ნის 

შვი ლე ბის (ჰაი კი ვი თომ ერ თ-ერ თი მათ გა ნი იყო) სა ხე ლე ბია: ას კე ნა ზი, 

რი ფა ტი, თო გერ მა, ელი სა, ტარ შიშ, ეი თი მი და დო და ნი მი.

უძ ვე ლე სი მი თე ბის შეს წო რე ბა ჩვენს ძა ლებს აღე მა ტე ბა, ამი ტო მაც დავ-

რჩეთ ია ფე ტის შვი ლიშ ვილ თან, ჰაიკ თან. მი სი სა ხე ლის მი ხედ ვით სომ ხებ მა 

თა ვიანთ ქვე ყა ნას „ჰაიას ტა ნი“ დაარ ქვეს, ჰაი კის შთა მო მავ ლებს კი – „ჰაი-

გა სან“. ჰაი კი ბა ბი ლონ ში წა ვი და და იქ მე ფე ბე ლუ სი (ბალ, ანუ არა ადა-

მია ნი, არა მედ ღმერ თი) მოკ ლა. ამის შემ დეგ თა ვის ხალ ხთან და სა მას 

გო ლიათ თან ერ თად უკან დაბ რუნ და და სა კუ თა რი რე ზი დენ ცია დააარ სა 

არა რა ტის აქეთ, და რონ ში (დღე ვან დე ლი ევ ფრა ტის მხა რე ში ქა ლაქ მუ-

შის ახ ლოს უნ და ყო ფი ლი ყო). ჰაი კის ქვე ყა ნა ზე გვიამ ბო ქსე ნო ფონ ტმა, 

ამ ამ ბე ბის პირ ველ მა თვით მხილ ველ მა. ჰაი კის შვი ლიშ ვილ მა, არ მე ნაკ მა 

კი და ტო ვა ეს ად გი ლე ბი და თა ვი სი ხალ ხით „ჩა ვი და დაბ ლობ ში, რო მელ-

საც ყვე ლა მხრი დან მა ღა ლი მთე ბი ეკ რა გარს, და სამ ხრეთ ში მას (არ მე-

ნაკს) მიე სალ მა და თოვ ლილ თა ვია ნი პატ რიარ ქი ახალ გაზ რდებს შო რის“. 

ეჭ ვგა რე შეა, რომ აქ საუ ბა რია არაქ სის დაბ ლობ სა და არა რატ ზე. თა ვად 

არ მე ნაკ მა ჩრდი ლოე თით მდე ბა რე მთის ფუ ძეს თან დააარ სა და სახ ლე ბა, 

რო მელ საც თა ვი სი შვი ლის სა ხე ლი – „ა რა გა სი“ უწო და. დღე საც ასე ჰქვია 

ჩამ ქრალ ვულ კანს ერე ვან სა და ალექ სან დრა პოლს შო რის. არ მე ნა კის სხვა 

შვი ლებ მაც მის ცეს სა ხე ლე ბი დღემ დე არ სე ბულ არაერთ ქა ლაქს, მდი ნა-

რე სა და მხა რეს. მეო რე შვილ მა, არ მა ვირ მა, სა კუ თა რი ქა ლა ქი გაი შე ნა 

ჩრდი ლო და სამ ხრეთ მთებს შო რის დაბ ლობ ზე „დიდ მდი ნა რეს თან“. ამ 

მდი ნა რეს არ მა ვი რის შვი ლის ერას ტის, ერას ტე სის (ა რაქ სის) სა ხე ლი ეწო-

და. არა რა ტის სა ხე ლის წარ მო შო ბას თან და კავ ში რე ბი თაც ვფლობთ არა 

ის ტო რიულ, არა მედ მი თებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ციას. არაი, ანუ „ლა-

მა ზი“, ასი რიუ ლი სე მი რა მი სის უზარ მა ზა რი მთის ფუ ძეს თან დაი ღუ პა. მას 

შემ დეგ ამ ად გილს ერ ქვა არაიია რატ, ანუ „ა რაის მარ ცხი“. შე სა ბა მი სად, 

სა ხე ლი უკავ შირ დე ბო და მოვ ლე ნას და არა ად გილს. მოგ ვია ნე ბით ამ სა-

ხე ლით ჯერ ბრძო ლის ველს (იმ დროინ დელ იგ დირ თან) მოიხ სე ნიებ დნენ, 

შემ დეგ უკ ვე მთა საც ასე უწო დეს. 

ამ თქმუ ლე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან ხარ ვე ზებს ვხე დავთ. გარ კვეუ ლი მო-

საზ რე ბე ბის გა მო „ჰაიკ სა“ და „არ მე ნაკ ში“, ცალ კეუ ლი პი როვ ნე ბე ბის 

ნაც ვლად, შე საძ ლოა, მთე ლი დი ნას ტიე ბი იგუ ლის ხმე ბო დეს, რო გორც ეს 
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უც ხო თა მიერ (დი დი ფან ტა ზიი თა და გა მომ გო ნებ ლო ბით) აზიუ რი და ირა-

ნუ ლი სა მე ფო სა ხე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში მოხ და. მუ შის მხა რე 

ვა ნის ტბას თან ახ ლოს მდე ბა რეობს. ამა ვე სა ხელ წო დე ბის ქა ლა ქი, სომ-

ხუ რი გად მო ცე მის მი ხედ ვით, ამ მხა რის სი ლა მა ზით აღ ფრთო ვა ნე ბულ მა 

სე მი რა მი დამ აა გო, რო გორც სა ზაფ ხუ ლო რე ზი დენ ცია. მაგ რამ სა ხე ლი 

„სე მი რა მი და“ ილუ ზიაა, რო მელ საც ჯერ ჯე რო ბით ვერ ვუმ კლავ დე ბით, 

რო მე ლიც ყველ გან ჩნდე ბა, სა დაც კი ძვე ლი სო ლი სე ბუ რი დამ წერ ლო ბაა. 

კლდის გა მოქ ვა ბუ ლე ბი ვან ში, რო გორც ჩანს, საფ ლა ვე ბია, მე ფეე ბის გან-

სას ვე ნებ ლე ბი, ხო ლო წარ წე რე ბი ეკუთ ვნის არა სე მი რა მი დას, რო გორც 

ამას ძვე ლი გად მო ცე მა მოგ ვით ხრობს, არა მედ სო მე ხი მე ფეე ბის დი ნას-

ტიას, რომ ლის ის ტო რიაც ამ წარ წე რებ შია აღ წე რი ლი. მიუ ხე და ვად იმი სა, 

რომ მა თი წა კით ხვა ბო ლომ დე ვერ ხერ ხდე ბა, მაინც დას ტურ დე ბა, რომ 

ტექ სტე ბი ინ დო გერ მა ნუ ლია და, რო გორც ჩანს, უძ ვე ლეს სომ ხურს ეკუთ-

ვნის. ძვე ლი სომ ხე თის ამ მე ფეე ბის შე სა ხებ ჩვენ არა ფე რი ვი ცით. ქვე ყა ნა 

იმ დროს ასუ რე ლე ბი სა და სპარ სე ლე ბის გან და მოუ კი დე ბე ლი იყო.

იმის თაო ბა ზე, თუ საი დან გან ვი თარ და სომ ხუ რი კულ ტუ რა, ორი ვერ სია 

არ სე ბობს. პირ ვე ლი უკავ შირ დე ბა წარ ღვნას, მეო რე კი – მითს სა მოთ ხე-

ზე. ორი ვე თქმუ ლე ბა ბა ბი ლო ნუ რია. ბე რო სეს მი ხედ ვით ბა ბი ლო ნის მე ფემ 

ღმერ თის გან შეიტ ყო მო მა ვა ლი წარ ღვნის შე სა ხებ. მან მი წა ში ჩა მარ ხა 

უძ ვე ლეს წარ წე რე ბია ნი და ფე ბი, ბა ბი ლო ნუ რი თქმუ ლე ბის მი ხედ ვით მი-

თიურ მა ღვთაებ რივ მა ადა მია ნებ მა რომ და ტო ვეს, და თა ვის ხუ თი სტა დიას 

სიგ რძი სა და ორი სტა დიას სი გა ნის კი დო ბან ში ავი და თა ვის ოჯახ თან, მე-

გობ რებ თან და ყვე ლა სა ხეო ბის ცხო ველ თან ერ თად და მოახ ლოე ბულ 

წარ ღვნას ისე დახ ვდა. მოვ ლე ნე ბი აქაც ბიბ ლია ში აღ წე რი ლის მსგავ სად 

ვი თარ დე ბა. ბა ბი ლო ნის მე ფე არა რა ტის მთას თან ჩა მო დის, ღმერ თებს 

მსხვერპლს სწი რავს და ზე ცა ში ადის ... იმ მხა რე ში, სა დაც ევ ფრა ტი იღებს 

სა თა ვეს, სა თა ვეს იღებს ბა ბი ლო ნუ ლი თქმუ ლე ბაც ედე მის ბა ღი სა და ადა-

მია ნე ბის წარ მო შო ბის შე სა ხებ. ამ ად გი ლი დან წყა ლი ოთ ხი მი მარ თუ ლე ბით 

გავ რცელ დაო. მეოთ ხე მდი ნა რე ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ევ ფრა ტია, მე სა მე, 

ჰი დე კე ლი, ასუ რის აღ მო სავ ლე თით მიე დი ნე ბა, ე. ი. ტიგ რი სია. ფი სო ნი, 

რო მე ლიც ქვე ყა ნა „ჰა ვი ლას“ გა დის, ჰა ლი სი უნ და იყოს, ხო ლო გი ჰონ ში 

არაქ სი იგუ ლის ხმე ბა. ყვე ლა ეს მდი ნა რე ედე მის დიდ ბაღ ში ერ თმა ნე თის 

ახ ლოს იღებს სა თა ვეს. ამ ალ პუ რი სამ ყა როს უმაღ ლე სი პუნ ქტი არა რა-
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ტის მთა გახ ლავთ. ეს სა კით ხი ჯერ სა ბო ლოოდ და ზუს ტე ბუ ლი არ არის. 

მკვლე ვა რე ბი ისევ ცდი ლო ბენ, არ სე ბუ ლი გარ ფი კუ ლი სის ტე მე ბი უძ ვე ლეს 

ტექ სტებს მიუ სა და გონ, რა თა ზღაპ რუ ლი ედე მი – კა ცობ რიო ბის ის ტო რიის 

აკ ვა ნი რუ კებ ზე დაი ტა ნონ. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია ეს ყვე ლა ფე რი, ამ 

კით ხვა ზე პა სუ ხი ღიად დავ ტო ვოთ.

აქ შევ ჩერ დეთ და ჩვე ნი ტო პოგ რა ფიაც ამით და ვას რუ ლოთ. არა რა-

ტის მთის მა სი ვის და სავ ლე თი მთა თა და ხუ რუ ლი სის ტე მით არ ხა სიათ დე ბა. 

ერ თეუ ლი ჯაჭ ვე ბი მე ტად ცი ცა ბო ნა პი რე ბი თა და უღელ ტე ხი ლე ბი თაა და-

ყო ფი ლი. ისი ნი არაქ სსა და ევ ფრატს შო რის გა დიან და კი დევ უფ რო და-

სავ ლე თის კენ მი წე ვენ. ევ ფრა ტი სა და არაქ სის ერ თიან სა თა ვეს გაივ ლიან 

და ბინ გიოლ -დაღ სა (ა თა სი ტბის მთია ნე თი) და მუ სარ -დაგ ში ჩა დიან. ეს 

უკა ნას კნელ ნი მთელ სივ რცეს ავ სე ბენ ორი ვე ევ ფრატს შო რის. ამ მთია-

ნი მა სე ბის შე მად გენ ლო ბა ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბია. ხე ვებ სა და ვიწ რო ბებ ში 

ვე ლუ რი ქურ თუ ლი ტო მე ბი ბი ნად რო ბენ და ფარ თოდ გა დაშ ლილ, მა ღალ-

მთიან სა ძოვ რებ ზე სა ზაფ ხუ ლო ბა ნა კე ბი აქვთ მოწ ყო ბი ლი.

სომ ხე თის მთია ნეთ ში ტყე ცო ტაა. უმ ნიშ ვნე ლო ტყეე ბი გვხვდე ბა 

2000დან 2500 მეტ რამ დე სი მაღ ლე ზე, სა მა გიე როდ, მდი და რია დაბ ლო-

ბე ბი. აქ გვხდე ბა წი ფე ლი, მუ ხა, უფ რო იშ ვია თად – არ ყი და ფიჭ ვი. ვა ზი 

გან სა კუთ რე ბით კარ გად ხა რობს სა შუა ლო ზოლ ში – მუშ თან და ერ ზინ გიან-

თან. ხი ლიც ბევ რია, თუმ ცა, სამ ხრე თუ ლი ხი ლი ნაკ ლე ბად. აქ მოჰ ყავთ 

ხორ ბა ლი, მარ ცვა ლი, სი მინ დი, ფეტ ვი, ლო ბიო და ცო ტა ბრინ ჯიც. ევ ფრა-

ტის სიახ ლო ვეს მო წეუ ლი მო სა ვა ლი ყო ველ თვის მა ღა ლი ხა რის ხი საა. 

გარ და ამი სა, უხ ვად მო დის თუ თა, სამ ხრე თი მდი და რია ბამ ბით.

სომ ხე თის პლა ტოს კი დეე ბი დან სიღ რმე ში გა და ვი ნაც ვლოთ არაქ სის 

მარ ცხე ნა ნა პირ ზე – ყარ სის, ჩალ დი რი სა და არ და გა ნის პლა ტოებ ზე. გა ნა-

პი რა და ჯაჭ ვუ რი მთე ბი აქ დი დი სი მაღ ლით არ გა მოირ ჩე ვა. მნიშ ვნე ლო-

ვანს ვერ დაარ ქმევ ვერც ოროგ რა ფიუ ლი საზ ღვრის ხაზს, მტკვრის სა თა-

ვეს თან მოზ რდი ლი რკა ლით ახალ ცი ხე -ი მე რე თის გამ ყოფ მთია ნეთ ში რომ 

გა და დის. ეს რე გიო ნი და სავ ლე თით, ერ ზე რუ მამ დე, მდი ნა რე ჭო რო ხის დი-

დი დაბ ლო ბით იზ ღუ დე ბა. ამის მე რე იწ ყე ბა პონ ტოუ რი სა ნა პი რო მთე ბი, 

50 გერ მა ნუ ლი მი ლის სი გა ნის ძლიე რი მთე ბი, რო მელ თაც მხო ლოდ ერთ 

ად გი ლას, გიუ მუშ -ხა ნას თან კვეთს მდ. ხარ შუ ტი. ზე მოთ აღ ნიშ ნულ სიგ რძე-

ში ანა ტო ლიუ რი გა ნა პი რა ჯაჭ ვე ბიც შე დის, ის სა ფე ხუ რე ბის მსგავ სი ამაღ-
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ლე ბა, რო მე ლიც საოც რად ჰგავს ცე ხე- სი მაგ რის დამ ცავ სამ მაგ ყრილს. 

აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში უხ ვა დაა წიფ ლის, თე ლი სა და ნაძ ვის ტყეე ბი.

გან სხვა ვე ბულ სუ რათს ვაწ ყდე ბით სომ ხე თის მა ღალ მთიან სტე პებ ზე: 

ბა ლა ხით და ფა რუ ლი დე რეფ ნე ბი პლა ტოე ბის საკ მაოდ შთამ ბეჭ დავ ფართს 

მოი ცავს. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტე პე ბი ზე მო მუ რა დის ორი ვე მხა რე-

საა. აუ ცი ლებ ლად უნ და ვახ სე ნოთ სტე პი ტორ ლი – ევ ფრა ტის პირ ვე ლი 

მო სახ ვე ვის სამ ხრე თით, სტე პი ყა რაია ზი – მდი ნა რე პა სი ნის გვერ დით, და 

ყვე ლა ზე დი დი, მომ თა ბა რე ტო მე ბით სავ სე მთია ნე თი ვა ნის ტბის აღ მო სავ-

ლეთ ნა წილ ში. მა ღალ მთიან სომ ხეთ ში სტე პე ბი შე და რე ბით ცო ტაა. იქ ევ-

ფრატს ღრმად დაუ ღა რავს აქაუ რი მთის მა სი ვი და დი დე ბუ ლი დაბ ლო ბე ბი 

შეუქ მნია. ამის გა მო ად გი ლობ რი ვი ვე გე ტა ცია და კლი მა ტი აღ მო სავ ლეთ 

სომ ხეთ ში არ სე ბუ ლის გან სრუ ლიად გან სხვავ დე ბა. მარ თა ლია ბრტყელ ტე-

რა სებ ზე (2300 მ) ბა ლა ხი აქაც გვხვდე ბა, მაგ რამ ისი ნი უფ რო ალ პუ რი სა-

ფე ხუ რებს ჰგავს. მომ თა ბა რე ნი ამ ცხელ ზაფ ხულ ში გა სა ტა რე ბელ თა ვიანთ 

საყ ვა რელ ად გი ლებს „იაი ლას“ უწო დე ბენ.

ახ ლა დაწ ვრი ლე ბით გან ვი ხი ლოთ სხვაო ბა მა ღალ მთიან და აღ მო სავ-

ლეთ სომ ხეთს შო რის. აღ მო სავ ლეთ სომ ხეთ ში მთა თა მხო ლოდ გრძე ლი 

ჯაჭ ვე ბია, ჩილ დი რის, შუ რა გე ლის (ყარ სი) და ჩალ დი რა ნის პლა ტოებს რომ 

კვეთს. მა ღალ მთიან სომ ხეთ ში კი ევ ფრატ ში ჩამ დი ნა რე უამ რა ვი წყლის ნა-

კა დე ბით და სე რილ -და ყო ფილ მთა თა შეკ რუ ლი ჯგუ ფე ბია; ბა ლა ხით და ფა-

რუ ლი გა ნიე რი მინ დვრებ ზე ნა ხევ რად მი წუ რი და სახ ლე ბე ბი გაუ შე ნე ბიათ; 

ტე რა სებ ზე ჰაე რო ვა ნი ქა ლა ქე ბია ნა ყო ფიე რი დაბ ლო ბე ბის ცი ცა ბო ფერ-

დო ბებ ზე გა შე ნე ბუ ლი უმ შვე ნიე რე სი ბა ღე ბით; არც მა ღალ მთიან სომ ხეთ ში 

გვხვდე ბა მდი და რი ვე გე ტა ცია. აქაც ვხე დავთ სხვა დას ხვაგ ვარ ვულ კა ნურ 

წარ მო ნაქ მნებს, ევ ფრა ტის ორი ვე მხა რეს ფარ თო მთე ბი მო ჩანს. ზო გან 

მთა ში წყა ლი საერ თოდ არ არის, ამი ტო მაც ქურ თე ბი (სომ ხე თის ერ თა-

დერ თი მომ თა ბა რე ხალ ხი, რო მელ საც ძა ლიან სჭირ დე ბა ბა ლა ხია ნი დაბ-

ლო ბე ბი და სა ზაფ ხუ ლო სა ძოვ რე ბი) თავს არი დე ბენ და სავ ლე თით სომ ხურ 

ალ პურ მხა რეს და ვიწ რო დაბ ლო ბე ბის ნაც ვლად არაქ სი სა და მუ რა დის 

კა ლა პო ტე ბის გაშ ლილ ად გი ლებს ეტა ნე ბიან. ვიწ რო დაბ ლო ბებ ში მი წათ-

მოქ მე დი სომ ხე ბი და ქურ თე ბი ამუ შა ვე ბენ მი წას.

მა ღალ მთია ნი სომ ხე თის ცენ ტრა ლუ რი პუნ ქტია ერ ზე რუ მი, რო მელ საც, 

რო გორც ქა ლაქს, ცო ტა მოგ ვია ნე ბით მი ვუბ რუნ დე ბით. ერ ზე რუ მი მნიშ ვნე-
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ლო ვა ნი სატ რან სპორ ტო ცენ ტრია. სწო რედ აქ იყ რის თავს ყვე ლა მხრი-

დან მო მა ვა ლი სა ქა რავ ნო გზე ბი. ამ გზა თა უმე ტე სო ბა მთა გო რია ნია და 

ყვე ლა ზე მძი მე ის არის, რო მელ საც ერ ზე რუ მი დან სამ ხრეთ -და სავ ლე თის 

მი მარ თუ ლე ბით მიჰ ყავ ხარ. გზა იწ ყე ბა ქა ლა ქის სამ ხრე თით პა ლატ ნი ლენ- 

-დაგ თან, ჯერ ყა რა- სუს დაბ ლო ბის კენ უხ ვევს, მე რე მთლია ნად გა დაკ ვეთს 

მუ სურ -დაგს (16 მი ლი) და პა ლუ ში მუ რა დამ დე ჩა დის. მე ქა რავ ნეებს არ 

უყ ვართ ამ გზით სია რუ ლი, რად გან იქ ჩა საფ რე ბუ ლი დუ შიკ -ქურ თე ბის გან 

კარგს არა ფერს ელიან. პა ლუ დან მო მა ვა ლი ქურ თის ტა ნის ერ თ-ერთ ყვე-

ლა ზე რო მან ტიულ მო ნაკ ვეთს რომ გაივ ლი, ზე მო ტიგ როს თან დიარ ბე ქირ-

ში ჩა დი ხარ.

და სავ ლე თის მთა ვა რი გზა კონ სტან ტი ნო პო ლამ დე მი მა ვა ლი ყვე ლა ზე 

დი დი (150 გერ მა ნუ ლი მი ლი (1125 კი ლო მეტ რი) სიგ რძი საა) სა ვაჭ რო და 

სა ქა რავ ნო გზაა. წარ სულ ში ყვე ლა დამ პყრო ბე ლი ამ გზით სარ გებ ლობ და. 

ევ ფრატ თან არ სე ბუ ლი უღელ ტე ხი ლის ჩამ კეტ კა რა ბუ ლაკ თან (ერ ზე რუ მი-

დან 16 მი ლის და შო რე ბით), დაიხ რჩო წყალ ში თურ ქი თა ვა დი, სუ ლეი მა ნი, 

რომ ლის შემ დე გაც ერ თოღ რულ მა, ოს მა ნის მა მამ, გააგ რძე ლა სვლა მცი-

რე აზიის მი მარ თუ ლე ბით. ამ გზით და დიოდ ნენ სელ ჯუ კე ბი, მონ ღო ლე ბი 

და თათ რე ბი. მთებს შო რის გა დის ქა რავ ნე ბის თვის სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი გზა ფრა ტის კენ (ევ ფრა ტის და სავ ლეთ გან შტოე ბის). ამ მარ შრუტ ზე 

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პუნ ქტია ერ ზინ ჯა ნი, რო მე ლიც ერ ზე რუ მი დან 25 მი ლის 

და შო რე ბით მდე ბა რეობს. აქე დან ჯერ ფლი დიას ჭაო ბიან დაბ ლობ ზე გა დი-

ხარ, მე რე მო შის რო მან ტიულ კა ლა პოტს მიუყ ვე ბი და ბო ლოს ტერ დია ნის 

დაბ ლობ ზე ხვდე ბი, რო მელ საც მუ სუ რის ხუთ საა თია ნი ხეო ბა მოს დევს.

ძველ დრო ში ერ ზინ ჯა ნი სომ ხე თის რე ლი გიუ რი ცენ ტრი იყო, დღე ვან-

დე ლი ეჩ მია ძი ნის მსგავ სად. მაგ რამ ამ ად გი ლის მნიშ ვნე ლო ბის უკეთ ასახ-

სნე ლად, სომ ხე ბის უძ ვე ლეს ის ტო რია ზე საუ ბა რი ისევ იქი დან უნ და და-

ვიწ ყოთ, სა დაც გავ ჩერ დით. ვა ნის ღირ შე სა ნიშ ნაო ბე ბი იმის მა ნიშ ნე ბე ლია, 

რომ ამ რე გიონ ში ოდეს ღაც (ა სუ რელ თა ბა ტო ნო ბის დროს) სო მე ხი მე ფეე-

ბი მე ფობ დნენ. დღეს არც მათ სა ხე ლე ბი ვი ცით და არც მათ საქ მია ნო ბა ზე 

ვფლობთ რაი მე სა ხის ინ ფორ მა ციას, რად გან ვა ნის სო ლი სე ბუ ლი დამ წერ-

ლო ბე ბი ამ სა კით ხზე დუმს. სა მა გიე როდ და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ მეო რე 

ასუ რუ ლი მსოფ ლიო იმ პე რიის დროს (1244-725 წლე ბი ჩვენ წ.აღ .-მდე) 

სომ ხე ბი პო ლი ტი კუ რად საკ მაოდ მოძ ლიე რე ბუ ლან. თუმ ცა, ასუ რუ ლი ელე-
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მენ ტე ბის შეღ წე ვა სომ ხეთ ში ბევ რად უფ რო გვიან მოხ და, კერ ძოდ სი ნა ხე-

რი ბის დროს, მა შინ, რო ცა იმ პე რიის დაშ ლა დაიწ ყო ასუ რულ და ირა ნულ 

ნა წი ლე ბად. იე რუ სა ლი მის წა რუ მა ტე ბე ლი ალ ყის მე რე სი ნა ხე რი ბი ნი ნი ვე-

ში რომ შე ვი და, თა ვი სი ვე ვა ჟებ მა მოკ ლეს. ამის შემ დეგ მა მის მკვლე ლებ-

მა, „ქვე ყა ნა არა რატ ში“ გაქ ცე ვით უშ ვე ლეს თავს. რო გორც ჩანს, ამა ლაც 

თან გაი ყო ლეს, რად გან ირ კვე ვა, რომ სულ მა ლე სო მე ხი მე ფის მიერ მათ-

თვის გა მო ყო ფილ მი წა ზე (და რო ნი) მოუ კი დიათ ფე ხი.

ამ უფ ლის წუ ლებ მა დაარ სეს არ წრუ ნე ბის ასუ რულ -სომ ხუ რი მმარ თვე-

ლი დი ნას ტია, ხში რად „სი ნა ხე რი ბის“ სა ხე ლი თაც რომ გვხვდე ბა. დრო-

თა გან მავ ლო ბა ში არ წრუ ნებ მა სო მე ხი მე ფეე ბის კარ ზე გან სა კუთ რე ბით 

გაით ქვეს სა ხე ლი, რო გორც თა ვა დებ მა და ვა ნის მე ფე თა დი ნას ტიის და-

მაარ სებ ლებ მა, რო მელ თა რი გე ბი და ნაც, რო გო რი უც ნაუ რა დაც არ უნ და 

მოგ ვეჩ ვე ნოს, იყო ბი ზან ტიე ლი კეი სა რი ლეო მე ხუ თე. ძველ ქრო ნი კებ ში 

ამ ბო ლო ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით მხო ლოდ „სო მეხ შთა მო მა ვალ ზეა“ საუ-

ბა რი, მაგ რამ ლეოს გარ და, ბა სი ლი პირ ვე ლი სა და მი სი შვი ლიშ ვი ლის, 

კონ სტან ტი ნეს, ძარ ღვებ შიც და ნამ დვი ლე ბით ასუ რუ ლი სის ხლი სჩქეფ და. 

მოგ ვია ნე ბით ყო ფი ლი ასუ რე ლი ემიგ რან ტე ბის შთა მო მავ ლებ მა სულ უფ-

რო მე ტი ძა ლაუფ ლე ბა ჩაიგ დეს ხელ ში და ტიგ რო სი სა და ვა ნის ქვა ბულს 

შო რის არ სე ბუ ლი მხა რის ერ თპი როვ ნულ მმარ თვე ლე ბად იქ ცნენ. ეს მხა რე 

აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი რო გორც გეოგ რა ფიუ ლად, ისე პო ლი ტი კუ რად და მა-

კავ ში რე ბე ლი რგო ლია ასუ რეთ სა და სომ ხეთს შო რის.

შემ დგომ პე რიოდ ში უც ხო ხალ ხთა ელე მენ ტე ბის კი დევ ერ თი შე მო დი-

ნე ბა მოხ და სომ ხეთ ში. ასუ რე თის სა მე ფოს გა ნად გუ რე ბის შემ დგომ გაგ-

რძელ და ებ რაე ლი ტყვეე ბის ჩა სახ ლე ბა სომ ხურ მთებ ში. მოგ ვია ნე ბით 

აქაუ რი ებ რაე ლი კო ლო ნის ტე ბის შთა მო მა ვალ მა, ვინ მე სმბატ მა, „ბაგ რა-

ტი დე ბად“ წო დე ბუ ლი უძ ვე ლე სი სა ხელ გან თქმუ ლი სა მე ფო გვარს დაუ დო 

სა თა ვე, რომ ლის ბო ლო (ქარ თვე ლი) წარ მო მად გენ ლე ბი დღე საც ცხოვ-

რო ბენ რუ სეთ ში. ცხა დია, უც ნაუ რია, რომ ებ რაე ლი წარ ჩი ნე ბუ ლი იყო ის, 

ვი საც ათას წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქრის ტია ნო ბის სა და რა ჯო ზე მდგა რი 

დი ნას ტია უნ და დაეარ სე ბი ნა შო რეულ აღ მო სავ ლეთ ში.

ბაგ რა ტი დე ბი თა ვიან თი მრა ვალ რიც ხო ვა ნი მხარ დამ ჭე რე ბით სომ ხე-

თის მბრძა ნებ ლე ბი გახ დნენ და და რო ნი დან, თა ვიან თი ძირ ძვე ლი სამ-

ფლო ბე ლო დან, გაი ფარ თო ვეს ძა ლაუფ ლე ბა პა სი ნის (ა რაქ სთან), ყარ სი-

134



სომხურ-პონტოურირეგიონი

სა და შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს მი მარ თუ ლე ბით. აშოტ მეო რის დროს უკ ვე 

არაბ მა ხა ლი ფებ მაც აღია რეს ისი ნი, რო გორც დი ნას ტია. სომ ხე თის პო-

ლი ტი კურ ბედ ში ბაგ რა ტი დე ბის უჩ ვეუ ლო ჩა რე ვა, ერ თი შე ხედ ვით, ძალ-

დაუ ტა ნებ ლად, სუ ლიე რი უპი რა ტე სო ბის ხარ ჯზე რომ ხდე ბო და, ერთ რა მეს 

ადას ტუ რებს – იმ დროს სომ ხებს ყვე ლა ნაი რი გავ ლე ნა უკ ვე დი დი ხნის და-

კარ გუ ლი ჰქონ დათ. მარ თლაც, ად გი ლობ რი ვი დი ნას ტიე ბი თით ქმის შეუმ-

ჩნევ ლად გაქ რენ თვალ სა წიე რი დან. საინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ ბაგ-

რა ტი დებ მა ძა ლაუფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბის შემ დეგ, თა ვიან თი წარ მო მავ-

ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც ქრის ტიან მა მმარ თვე ლებ მა, ებ რაე ლე-

ბი სად მი კე თილ გან წყო ბა შეი ნარ ჩუ ნეს და ძა ლია ნაც უწ ყობ დნენ ხელს მათ 

გად მო სახ ლე ბას სომ ხურ მი წებ ზე. დაახ ლოე ბით მე-4 საუ კუ ნის შუა წლებ ში, 

სომ ხეთ ში ქრის ტია ნე ბის დი დი დევ ნის პე რიოდ ში, ქა ლაქ ერ ვან და შატ ში 

(სა ნამ დაან გრევ დნენ) 30 ათა სამ დე ებ რაუ ლი სახ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. 

ვან ში – 10 ათა სი, ნა ხი ჩე ვან ში – 16 ათა სი, არ ტაქ სა ტა ში – 9 ათა სი. 70 

ათა სამ დე ოჯა ხი იძუ ლე ბით ჩაა სახ ლეს ნა ხი ჩე ვა ნის გარ შე მო.

არა ნაკ ლებ საინ ტე რე სოა სე მი ტუ რი ელე მენ ტე ბის შე მო დი ნე ბა სომ-

ხეთ ში, თუმ ცა, ეს უფ რო სხვა, ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეთ ნი კუ რი პრო ცე-

სია. სო მე ხი ის ტო რი კო სე ბის მი ხედ ვით, სა სა ნი დე ბის მეო რე მე ფის (შა პურ 

პირ ვე ლი ან შაჰ პურ) მმარ თვე ლო ბის დროს, 240-271 წლებ ში ჩვე ნი წ.თ. 

აღ -ით პრინ ცმა ჩი ნე თი დან რო მელ საც ბი ძა მი სი, არ პად -პა გუ რი, მოკ ვლას 

უპი რებ და, თა ვი სი მომ ხრეებ თან ერ თად გაქ ცე ვით უშ ვე ლა თავს და მათ-

თან ერ თად სომ ხეთ ში და სახ ლდა. ერ თი რამ ცხა დია, აქ საქ მე არ გვაქვს 

ჩი ნე ლებ თან ან საერ თოდ რო მე ლი მე აზიურ რა სას თან, რო მელ მაც ბევ რად 

უფ რო გვიან და ბევ რად უფ რო შეც ვლილ გა რე მოე ბებ ში დაამ ყა რა კავ ში რი 

და სავ ლეთ თან. სომ ხუ რი გად მო ცე მე ბის თა ნახ მად, ამ ტომს „მა მი კო ნე ლე-

ბი“ ჰქვია და მათ მჭიდ რო ურ თიერ თო ბა ჰქო ნიათ ირა ნი სა და არა ბე თის 

მო სახ ლეო ბას თან. სო მე ხი ჟამ თააღ მწე რე ლი მა მი კო ნია ნებ თან ერ თად აუ-

ცი ლებ ლად ახ სე ნებს ხოლ მე „თუ რა ნიე ლებ საც“. ნუ თუ ისი ნიც თუ რა ნიე ლე-

ბი იყ ვნენ ეთ ნო ლო გიუ რი გა გე ბით? იმ დიდ ხალ ხთა ოჯახს ეკუთ ვნოდ ნენ, 

რო მელ თაც ირა ნე ლე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით „უ რალ -ალ ტაის ხალ ხე ბად“ 

მო ვიხ სე ნიებთ? ნამ დვი ლად არა. უძ ვე ლეს დრო ში შუა აზიის მო სახ ლეო ბა 

არიუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. ეს ჩანს სპარ სუ ლი სა მე ფო წიგ ნი დან. სა ხე ლი 

„თუ რან“, რო მე ლიც ამ წიგ ნში ესო დენ დიდ როლს თა მა შობს, არა ფერს 
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წყვეტს, რად გან სპარ სუ ლი თქმუ ლე ბის მი ხედ ვით ირა ნის საზ ღვრებს მიღ-

მა მდე ბა რე ქვე ყა ნას თა ვი დან ფე რი დუ ნის მეო რე ვა ჟის, ტუ რის, სა ხე ლი 

ეწო და. შემ დეგ თუ რა ნე ლებ სა და ირა ნე ლებს შო რის სის ხლის მღვრე ლი 

„ძმა თა ომე ბი“ იმარ თე ბო და, რაც ამ რა სის ერ თია ნო ბა ზე მეტ ყვე ლებს. 

ეს ბრძო ლე ბი წა მოიწ ყო ნი მოს მა, მეო რე ასუ რუ ლი მსოფ ლიო იმ პე რიის 

და მაარ სე ბელ მა. მან იგი ვე გზა გან ვლო, რაც ათა სი წლის შემ დეგ ალექ-

სან დრე დიდ მა და რიო სის ბო ლო სა მა ლა ვამ დე მი სას ვლე ლად. ბალ კტრას 

(ბალ ხი) კედ ლებ თან გაი მარ თა ის დი დი და გა დამ წყვე ტი ბრძო ლა, რომ-

ლის შე დე გა დაც ირა ნე ლე ბის ხელ ში გა და ვი და ხე ლი სუფ ლე ბა და თუ რა ნი 

ასუ რუ ლი იმ პე რიის პრო ვინ ციად იქ ცა.

უც ნო ბია, რამ დე ნად გამ რავ ლდნენ მა მი კო ნია ნე ბი თა ვიანთ ახალ სამ-

შობ ლო ში. ქრის ტე შო ბი დან მე სა მე საუ კუ ნის შუა წლებ ში უკ ვე იმ დე ნად ბევ-

რნი ყო ფი ლან, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბა გაუ წიეს სომ ხე თის მე ფეს 

– ტი რი და ტე მეო რეს, რო მელ მაც რო მის დახ მა რე ბით წაარ თვა ქვე ყა ნა სა-

სა ნი დებს. მამ კონს, მა მი კო ნია ნე ბის თავ კაცს და მის მომ ხრეებს სწო რედ 

ამის წყა ლო ბით გა დაე ცათ მფლო ბე ლო ბა ში და რო ნი, სა დაც ჰაი კის ბი ძე ბი 

და სმბა ტის მიმ ბაძ ვე ლე ბი – პირ ვე ლი არ წრუ ნე ბი და ბაგ რა ტი დე ბი და სახ-

ლდნენ. მა მი კო ნია ნე ბი ყო ველ თვის გა მოირ ჩეოდ ნენ თა ვიან თი ერ თგუ ლე-

ბით, სი მა მა ცით და კი დევ უამ რა ვი კარ გი თვი სე ბე ბით, რა მაც ისი ნი სომ ხუ-

რი იმ პე რიის მტკი ცე ბურ ჯად გა დააქ ცია. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ 

სომ ხე ბის ცნო ბი ლი თა ნა მედ რო ვე გეოგ რა ფი ქურ თე ბის ერ თ-ერთ ტომ ში 

მა მი კო ნია ნე ბის შთა მო მავ ლებს ხე დავს.

რაც შეე ხე ბა სომ ხე ბის მი კუთ ვნე ბას არიე ლე ბის ირა ნუ ლი ტო მი სად მი, 

აქ რამ დე ნი მე შე ნიშ ვნა გვაქვს. ყვე ლა ძვე ლი სომ ხუ რი თქმუ ლე ბა იმა ვე 

ჩარ ჩოებ ში მოძ რაობს, რა შიც სპარ სუ ლი სა მე ფო წიგ ნის გმი რე ბი. კლა-

სი კუ რი სომ ხუ რი ენა „ჰაი კა ნუ რი“ გან სხვავ დე ბა ე.წ. ვულ გა რუ ლი სომ ხუ-

რის გან, რო მელ ზეც დღე ვან დე ლი სომ ხე ბი საუბ რო ბენ. ამ ენა ში უამ რა ვი 

თურ ქუ ლი და ახალ სპარ სუ ლი სიტ ყვაა, წყო ბაც ძვე ლი ინ დოევ რო პუ ლის 

მსგავ სი აქვს. კერ ძოდ, სიტ ყვა თა ერ თმარ ცვლია ნი ფუ ძეე ბი დას ტუ რია იმი-

სა, რომ სე მი ტიზმს არა სო დეს ჰქო ნია გავ ლე ნა ჰაი კა ნურ ზე. სა ლა პა რა კო 

სომ ხუ რი ენა სა მი ნა წი ლის გან შედ გე ბა: ჰაი კა ნუ რის გან, არ შა კი დუ ლის გან 

(ფაჰ ლა ვი) და სა სა ნი დუ რის გან. ბო ლო ორი, რა თქმა უნ და, ირა ნუ ლი ხა-

სია თი საა, მაგ რამ ჰაი კა ნუ რიც იმ ენა თა ჯგუფს მიე კუთ ვნე ბა, რომ ლის უძ-
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ვე ლე სი წარ მო მად გე ნე ლია ზენ დი. ირა ნუ ლი ენა თა ვი სი ფო ნე ტი კი თა და 

ლექ სი კით ყვე ლა ზე მე ტად ბერ ძნულ და სლა ვურ დია ლექ ტებს უკავ შირ დე-

ბა. ცალ კე კვლე ვაა სა ჭი რო იმის და სად გე ნად, ეს ყვე ლა ფე რი გრა მა ტი კა ზე 

რო გორ აი სა ხე ბა. სულ არის მცდე ლო ბა იმი სა, რომ ძველ სომ ხურ ში სე-

მი ტუ რი გავ ლე ნე ბის და დას ტუ რე ბა აღ მოა ჩი ნონ, ამის თვის ვა ნის სო ლი სე-

ბურ დამ წერ ლო ბებ ზე მიუ თი თე ბენ ხოლ მე. მაგ რამ ეს ენობ რი ვად არა ფერს 

ადას ტუ რებს. ერ თი რამ არ უნ და დაგ ვა ვიწ ყდეს: მეს როპ მა მხო ლოდ მე-5 

საუ კუ ნე ში ჩა მოა ყა ლი ბა სა კუ თა რი სომ ხუ რი ან ბა ნი, მა ნამ დე მე ზო ბე ლი 

ხალ ხე ბის, ასუ რე ლე ბის და სპარ სე ლე ბის, ასე ვე ბერ ძნე ბის დამ წერ ლო ბით 

სარ გებ ლობ დნენ.

სომ ხუ რი სამ ყა როს აღ წე რის მსურ ვე ლე ბი ორ მა გი ამო ცა ნის წი ნა-

შე დგა ნან: სა სუ ლიე რო ცხოვ რე ბას თან ერ თად კულ ტუ რუ ლი ად გი ლე ბის 

შეს წავ ლაც სა ჭი როა. მთლია ნო ბა ში სომ ხუ რი სა სუ ლიე რო ცხოვ რე ბა მცი-

რე ხნით, მხო ლოდ რამ დე ნი მე საუ კუ ნის მან ძილ ზე ჰყვაო და, რაც მი სი პო-

ლი ტი კუ რი და მოუ კი დებ ლო ბის ხან მოკ ლეო ბით აიხ სნე ბა. გან სხვა ვე ბუ ლი 

რწმე ნის მე ზობ ლებ მა გა ნუ საზ ღვრე ლი ძა ლაუფ ლე ბა ჩაიგ დეს ხელ ში. მათ, 

რა თქმა უნ და, სუ ლაც არ აინ ტე რე სებ დათ სომ ხუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა-

რე ბა. აღ მო სავ ლეთ ში ყველ გან და ყო ველ თვის რე ლი გია იყო სუ ლიე რი 

ცხოვ რე ბის წყა რო. იგი ვე ხდე ბო და სომ ხეთ შიც. სო მეხ თა გან მა ნათ ლე ბად 

ით ვლე ბა გრი გოლ გან მა ნათ ლე ბე ლი მი სი და ბა დე ბის ად გი ლია ერ ზინ ჯა ნი, 

ქა ლა ქი ევ ფრა ტის ვე ლურ მი და მოებ ში სამ ხრეთ -და სავ ლე თით ერ ზე რუ მი-

სა გან. აქაუ რი ბუ ნე ბა თით ქოს დი დი გა ქა ნე ბი სა და ძლიე რი ნე ბის ყო ფის 

კა ცე ბის და სა ბა დებ ლა დაა შექ მნი ლი. სომ ხე თის ტე რი ტო რია ზე სხვა გან არ-

სად ყო ფი ლა ისე თი სა ზა რე ლი მი წის ძვრე ბი, რო გორც აქ, ვე ლუ რი მდი ნა-

რის კა ლა პო ტის ვიწ რო ბებ ში. სე პუ ჰის მთლია ნი მთის მა სე ბი არაერ თხელ 

დაძ რუ ლა ად გი ლი დან. „შუ შა სა ვით იხ ლი ჩე ბო და“ ხეე ბი, იქ მნე ბო და ხე ვე-

ბი. ამ ხე ვე ბის გაღ მა ახ ლა ბი ლი კე ბია, რო მელ თაც ძველ სომ ხურ სიწ მინ-

დეე ბამ დე მივ ყა ვართ.

ამ ერ თმა ნეთ ზე დახ ვა ვე ბუ ლი ქვის მა სე ბის სუ რათს ვე გე ტა ცია აკ ლია. 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე ჯუ ჯა ნაძ ვი ჩანს ჰაერ ში გად მო კი დე ბულ ლო დებ ზე, 

სა ბე დის წე რო უფ სკრუ ლე ბის თავ ზე არ წი ვე ბი ტრია ლე ბენ. აქე დან ერ თი 

დღის სა ვალ ზე ისეთ ვე ლურ ად გი ლებ ში ხვდე ბი, ყა ჩა ღი ქურ თე ბიც კი რომ 

ერი დე ბიან. კარ გად და ცუ ლი ცი ხე- სი მაგ რის მსგავ სი სა მი მო ნას ტე რი ადა-
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მია ნე ბის თვა ლის გან და ფა რულ ად გი ლებ ში აღუ მარ თავთ. აქამ დე ვერც 

ბარ ბა რო სე ბი აღ წე ვენ და ვერც ცი ვი ლი ზა ციის სი ნათ ლის სხი ვი. აქაუ რი 

უხე ში და წე რა- კით ხვის უცო დი ნა რი ბე რე ბი აზრს მოკ ლე ბუ ლი ას კე ტიზ მით 

ქა და გე ბენ „გრი გოლ გან მა ნათ ლე ბელ ზე“. მათ მთე ლი თა ვიან თი ცხოვ რე-

ბა მხო ლოდ მთის მდი ნა რის ღრია ლი, არ წი ვე ბის ყი ვი ლი და მი წის ქვე შა 

გუ გუ ნის ხმა ეს მით, რო მელ საც „წმინ და მთა“ მოძ რაო ბა ში მოჰ ყავს. ოდეს-

ღაც აქ სომ ხუ რი არ ტე მი დას (ა ნა ჰი დის) სა კურ თხევ ლე ბი იდ გა, დი დე ბულ-

თა ქა ლიშ ვი ლე ბის თვის თა ვის გა მო სა ჩე ნად. გრი გოლ მა დაან გრია ეს წარ-

მარ თუ ლი ტაძ რე ბი და მხო ლოდ ერ თი ღმერ თი აღია რა. მთის სიღ რმე ში 

სხვა დას ხვა წმინ და ნე ბის სა ხე ლო ბის გა მოქ ვა ბუ ლე ბია: წმინ და გრი გო ლის, 

წმინ და ვარ თა ნის, წმინ და ჰის კო ნის, დე დო ფალ აშ ხე მის, ხოზ რე ვი- ტუხ ტის 

(ტი რი და ტეს დის, ხოზ რე ვის ქა ლიშ ვი ლის) და მე ფე ტი რი და ტეს. ყვე ლა ეს 

სა მარ ხი ცა რიე ლია. დრომ ქარს გაა ტა ნა ამ დი დი ადა მია ნე ბის ნეშ ტე ბი.

გრი გოლ გან მა ნათ ლე ბელ მა ერე ვა ნის სიახ ლო ვეს ერთ უკაც რიელ ად-

გი ლას „მხო ლოდ შო ბი ლი შვი ლი“ იხი ლა. სწო რედ აქ აღი მარ თა ტა ძა რი, 

რო მელ საც „ეჩ მია ძი ნი“ უწო დეს, რაც „მხო ლოდ შო ბი ლის დაშ ვე ბის ად-

გილს“ ნიშ ნავს. ეს ტა ძა რი იქ ცა სომ ხე თის რე ლი გიურ და პო ლი ტი კურ ცენ-

ტრად. ამ მოვ ლე ნის მნიშ ვნე ლო ბას მხო ლოდ მა შინ გა ვი გებთ, რო დე საც 

მას უფ რო დაწ ვრი ლე ბით გან ვი ხი ლავთ. წი ნა აზია ში ბო ლო მოე ღო პარ-

თიე ლე ბის (არ შა კი დე ბი) ბა ტო ნო ბას და სპარ სულ ტახტს ახა ლი დი ნას ტია 

დაე სა კუთ რა. სომ ხეთ ში გა მოჩ ნდა არ შა კი დე ბის ენერ გიუ ლი შთა მო მა ვა ლი, 

სა სა ნი დე ბის ახა ლი დი ნას ტიის და მაარ სე ბელ თან, არ და შირ თან მებ რძო ლი 

პრინ ცი ხოს რო. ეს იყო ბო ლო გაბ რძო ლე ბა ძველ სომ ხუ რი და მოუ კი დებ-

ლო ბის თვის. სამ წუ ხა როდ, არ შა კი დე ბის სახ ლის და ცე მა მე ტად სა მარ ცხვი-

ნო ფაქ ტად შე ფას და იქ ჩა დე ნი ლი მკვლე ლო ბის გა მო. არ შა კი დე ბის ერ-

თ-ერ თმა პრინ ცმა და არ და ში რის პრო ტე ჟემ, ანაპ მა, სა სა ნი დე ბის მხა რე 

დაი ჭი რა, ძვე ლი სა მე ფო ოჯა ხის ამოწ ყვე ტა შიც კი დაეხ მა რა მათ, მიუ ხე და-

ვად იმი სა, რომ ამით სა კუ თარ სის ხლსა და ხორცს ანად გუ რებ და. თუმ ცა, 

სომ ხებ მა იმარ ჯვეს და ხოზ რე ვის ორი ვე შვი ლი გა დაარ ჩი ნეს: ტი რი და ტიც 

და მი სი დაც, ხოზ რე ვი- ტუხ ტი. ორი ვე რომ ში ჩაიყ ვა ნეს. ოც დაა თი წლის 

შემ დეგ ტი რი და ტე რო მაუ ლი ია რა ღის დახ მა რე ბით სამ შობ ლო ში დაბ რუნ-

და სა სა ნი დე ბის გან სა დევ ნად და თა ვი სი წი ნაპ რე ბის სა მე ფო ტახ ტის უკან 

და საბ რუ ნებ ლად. 
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მხო ლოდ ტი რი და ტე მეო რის შე სა ხებ შე მორ ჩა ცნო ბე ბი მი სი გმი რუ ლი 

საქ მეე ბის შე სა ხებ, სომ ხუ რი ის ტო რია უშურ ველ ხოტ ბას ას ხამს მას. ის ჩვე-

ნი წთ.აღ .-ით 259-314 წლებ ში მე ფობ და. მან ჯერ უც ხო მმარ თვე ლო ბა 

დაა მარ ცხა სამ ხრეთ სომ ხეთ ში ძა ლაუფ ლე ბის მქო ნე თა გად მოი ბი რე ბით 

და სა სა ნი დე ბის მე ფის შაჰ პურ მეო რის წი ნააღ მდეგ საბ რძო ლო გან წყო ბის 

გაღ ვი ვე ბით. მოგ ვია ნე ბით რომ ში იმოგ ზაუ რა, იქი დან უკან დაბ რუ ნე ბულ მა 

რო მაუ ლი ჯა რი ჩა მოი ყო ლა და მი სი დახ მა რე ბით მთე ლი სომ ხე თი ხელ-

ში ჩაიგ დო. შემ დეგ წინ აღუდ გა კავ კა სიე ლი ხალ ხე ბის თავ დას ხმებს და 

სპარ სულ მხა რე საც კი მის წვდა. ამ პე რიოდ ში სომ ხე თი წარ მარ თო ბა სა და 

ქრის ტია ნო ბას შო რის ზღვარ ზე იდ გა. ეს ზღვა რი ტი რი და ტეს მმარ თვე ლო-

ბის ბო ლოს კენ გა დაი ლა ხა. ზე მოთ ვახ სე ნეთ არ შა კი დე ბის პრინ ცი ანა პი, 

რო მელ საც არ დე ში რი თა ვის დიდ წარ მა ტე ბებს უნ და უმად ლო დეს, მაგ რამ 

თა ვად ანაპ მა ვერ მოას წრო ღა ლა ტის ნა ყო ფით ტკბო ბა, რად გან, აზიუ-

რი ტრა დი ციის თა ნახ მად, სომ ხუ რი დი ნას ტიის ამოწ ყვე ტის შემ დეგ არც ის 

დაინ დეს თა ვის ამა ლას თან ერ თად.

რო გორც ხოზ რე ვა ნის შემ თხვე ვა ში მოხ და, აქაც ერ თი ვა ჟიშ ვი ლი გა-

დარ ჩა ცოც ხა ლი. ბი ჭი კე სა რია ში, კა პა დო კია ში ჩაიყ ვა ნეს და ქრის ტია ნებს 

შო რის გა ზარ დეს. ანა პის ეს შვი ლი, არც მე ტი და არც ნაკ ლე ბი, სო მე ხი 

მო ცი ქუ ლი და სომ ხე თის ბო ლო წარ მარ თი და პირ ვე ლი ქრის ტია ნი მე ფის, 

ტი რი და ტეს მომ ქცე ვი გრი გო ლო გახ ლდათ. სო მეხ მო ცი ქულს ად ვი ლი 

ცხოვ რე ბა არ ჰქო ნია, თუმ ცა, მის ცხოვ რე ბა ში არ სე ბუ ლი წი ნააღ მდე გო ბე-

ბის თვის ლე გენ და რუ ლი ელ ფე რის მი სა ცე მად მი თე ბის ჩარ თვაც გახ და სა-

ჭი რო. მა გა ლი თად, ამ ტკი ცე ბენ, რომ გრო გოლ მა ცა მე ტი წე ლი დამ შრალ 

ჭა ში გაა ტა რა. ეს ჭა ხო რო ვი რაბ თან არის, არაქ სის დაბ ლობ ზე. ტი რი და ტე 

რომ ში ხან გრძლი ვი ცხოვ რე ბი სა და იქაუ რი კონ ტა ტე ბის წყა ლო ბით ჩვეუ-

ლებ რივ რო მაე ლად იქ ცა. იგი არაფ რით ჩა მოუ ვარ დე ბო და სა ყო ველ თაოდ 

ცნო ბილ კეის რებს გან სხვა ვე ბუ ლი რწმე ნის ადა მია ნე ბის, კერ ძოდ, ქრის-

ტია ნე ბის მი მართ გა მო ჩე ნი ლი სი სას ტი კით. მა შინ ტიბ რზე ქრის ტია ნე ბის 

ყვე ლა ზე დი დი მტე რი, დიოკ ლე ტია ნე ბა ტო ნობ და. სა ში ნე ლი სიკ ვდი ლის-

თვის თა ვი რომ დაეღ წია, დიდ გვა რო ვან მა ქალ წულ მა რიფ სი მე, ლა ციუ მი-

დან სომ ხეთს, ქრი ტია ნე ბის მა შინ დე ლი თავ შეყ რის ად გილს შეა ფა რა თა ვი. 

თუმ ცა, ეს ტი რი და ტეს სამ ფლო ბე ლო კი არა, არა მედ „მცი რე სომ ხე თი“ 

იყო, სე ბას ტა (სი ვა სი) კა პა დო კია ში. რიფ სი მემ სა თა ნა დო სიფ რთხი ლე ვერ 
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გა მოი ჩი ნა და წარ მარ თულ ქა ლაქ ბა რარ შა ბად ში (ახ ლან დე ლი ეჩ მია ძი ნის 

სიახ ლო ვეს) და ბი ნავ და. ერთ დღე საც მე ფის მოქ ცე ვაც რომ დაა პი რა, თან-

მხლებ ქა ლებ თან ერ თად შეიპ ყრეს და ცოც ხლად ჩა ქო ლეს.

ეს იყო ტი რი და ტეს მხრი დან ქრის ტია ნე ბის მი მართ გან ხორ ციე ლე ბუ-

ლი ბო ლო მტრუ ლი ქმე დე ბა. რო მაე ლი ქა ლის მო წა მეობ რი ვი სიკ ვდი-

ლი დან მოკ ლე ხან ში, გრი გოლ მა ჯერ მე ფე მოაქ ცია, მე რე მე ფე თა ვი სი 

ლაშ ქარ თან ერ თად ტოპ რაკ -კა ლეს თან ახ ლოს (მუ რა დის დაბ ლო ბის ზე-

და ნა წილ ში) მო ნათ ლეს. ტი რი და ტემ თა ვი სი ლა თი ნუ რი სა ხე ლი დათ მო 

და სომ ხუ რი სა ხე ლი – დერ ტად -მედ ზი მიი ღო. პირ ვე ლად მან აა გო სურ-

პ-ო ჰა ნე სის ეკ ლე სია, დღე ვან დელ უჩ -კი ლი ფა ში დია დინ სა და კა რა კი ლი-

ფას შო რის. ეს მოხ და 306 წელს, სწო რედ ეჩ მია ძი ნის დაარ სე ბის დროს. 

მშე ნებ ლო ბის ბრძა ნე ბა პირ და პირ გრი გო ლი სად მი, შემ დგომ ში პირ ვე ლი 

პატ რიარ ქი სად მი იყო მი მარ თუ ლი. რო გორც ჩანს, გრი გოლს დი დი წვლი-

ლი მიუძ ღვო და წარ მარ თუ ლი ტაძ რე ბის ნგრე ვის საქ მე შიც. გაა ნად გუ რეს 

არა მაზ დის (ორ მუ ძის), ანა ჰი ტის (არ ტე მი დას) და მი რის ტაძ რე ბი, გარ და 

ამი სა, სარ მა ტუ ლი ღვთაე ბე ბის – პარ შა მის და ნა მის, ასე ვე ინ დუ რი ღმერ-

თის – კე სა ნეს ტა ძა რე ბიც.

მას შემ დეგ, რაც დერ ტად მა თა ვი სი ძლე ვა მო სი ლი ცხოვ რე ბა დაას-

რუ ლა, სომ ხუ რი ტახ ტი ბა რარ შა ბა დი დან ანის ში გა დაი ტა ნეს, ხო ლო პატ-

რიარ ქის რე ზი დენ ციამ (გრი გო ლის სიკ ვდი ლი დან ასი წლის შემ დეგ) ეჩ-

მია ძი ნი დან არ ტაქ სა ტას თან მდე ბა რე ტო ვინ ში, ერევ ნი დან სა მი მი ლის და-

შო რე ბით გა დაი ნაც ვლა. იქ დღე საც გად მოჰ ყუ რებს ნაც რის ფე რი ნა გე ბო ბა 

არაქ სის დაბ ლობს. ტო ვინ ში პატ რიარ ქე ბი მე-8 საუ კუ ნემ დე დარ ჩნენ. სელ-

ჯუკ მა ალ ფ-არ სლან მა სომ ხურ იმ პე რიას ბო ლო რომ მოუ ღო, პატ რიარ ქის 

რე ზი დენ ცია იმ დროს ჯერ კი დევ ეჩ მია ძინ ში მდე ბა რეობ და, აქ არ სე ბუ ლი 

ნა გე ბო ბა ნელ -ნე ლა გაა ფარ თოეს და ახა ლი მშე ნებ ლო ბე ბიც წა მოიწ ყეს. 

გრი გო ლის სა ხე ლო ბის უძ ვე ლე სი ეკ ლე სიის გარ და აქ აღ მარ თუ ლია მო წა-

მე რიფ სი მეს ეკ ლე სიაც, რომ ლის მშე ნებ ლო ბა საც სა ფუძ ვე ლი თა ვად დერ-

ტად მა ჩაუ ყა რა ცოდ ვე ბის გა მოს ყიდ ვის მიზ ნით. მე სა მე წმინ და ად გილს 

გაია ნეს მო ნას ტე რი წარ მოად გენს.

მა ნამ, სა ნამ ამ ად გი ლებ სა და მე ფე თა რე ზი დენ ციებს გა ვეც ნო ბო დეთ, 

სომ ხე თის სუ ლიე რი ცხოვ რე ბის ის ტო რიის მო ყო ლა გა ვაგ რძე ლოთ. მი სი 

სუ ლის ჩამ დგე მე ლი, რო გორც ვნა ხეთ იყო გრე გო რი. ქვეყ ნის ყვე ლა ზე აქ-
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ტიუ რი მმარ თვე ლი გახ ლდათ მე ფე ტი რი და ტე სი, რო მელ მაც რომ ში საუ კე-

თე სო გა ნათ ლე ბა მიი ღო. მან მოიწ ვია ბერ ძე ნი აგა თან გე ლო სი და სომ ხუ-

რი ის ტო რიის იმ მო ნაკ ვე თე ბის ჩა წე რა უბ რძა ნა, რომ ლე ბიც არ და შირ მა 

სო მე ხი ხალ ხის მიერ რწმე ნის შეც ვლამ დე, ანუ ტი რი და ტეს მმარ თვე ლო ბის 

კულ მი ნა ციურ წერ ტი ლამ დე პე რიოდს მოი ცავ და. ჩვენ ვი ცით, რომ მეს როპ-

მა მხო ლოდ ასი წლის შემ დეგ შექ მნა სომ ხუ რი ან ბა ნი, ამი ტომ ვვა რაუ-

დობთ, რომ აგა თან გე ლოსს და ვა ლე ბა ბერ ძნუ ლად უნ და შეეს რუ ლე ბი ნა, 

მხო ლოდ შემ დგომ გა დაი ტა ნეს ის სომ ხურ ენა ზე, სა ვა რაუ დოდ, სპარ სუ ლი 

ან ბა ნის გა მო ყე ნე ბით. 

სა კუ თა რი დამ წერ ლო ბის შექ მნით გზა გაეხ სნა ეროვ ნულ ლი ტე რა ტუ-

რას. მეს როპ მა პირ ველ რიგ ში იმა ზე იზ რუ ნა, რომ სომ ხურ ენა ხე გა დაე-

წე რათ ყვე ლა ლოც ვა და საეკ ლე სიო ნაშ რო მი, რომ ლე ბიც არა მხო ლოდ 

ხალ ხის თვის უც ნო ბი ასოე ბით, არა მედ ძი რი თა დად უც ხო ენებ ზეც იყო შედ-

გე ნი ლი (ყვე ლა ზე ხში რად სი რიუ ლად). გო რიოუნ მა, მეს რო პის მო წა ფემ 

და წე რა ზო გა დი სომ ხუ რი ის ტო რია. შემ დეგ გა მოჩ ნდა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 

მწე რა ლი მოვ სეს ხო რე ნა ცი, რო მელ საც სა ხე ლი თა ვი სი და ბა დე ბის ად გი-

ლის მი ხედ ვით ეწო და და რონ ში. მოვ სე სის საქ მია ნო ბის და საწ ყი სის თვის 

(თვი თონ 120 წე ლი იც ხოვ რა, 370 – 490 წწ.) მხო ლოდ ძვე ლე ბუ რი ხალ-

ხუ რი და საგ მი რო სიმ ღე რე ბი არ სე ბობ და, რომ ლე ბიც სა ვა რაუ დოდ თა-

ვა დაც ექ ნე ბო და მოს მე ნი ლი მო ხე ტია ლე მომ ღერ ლე ბის გან. ისი ნი ფირ-

დოუ სის საგ მი რო თქმუ ლე ბე ბის მსგავ სად იყო შექ მნი ლი და ძი რი თა დად 

წარ მარ თუ ლი დროის მოვ ლე ნებს აღ წერ დნენ. ერ თ-ერთ ასეთ პოე ტურ სიმ-

ღე რა ში, რო მე ლიც ვა ჰაგ ნის და ბა დე ბას ეხე ბო და, ნათ ქვა მია: „სამ შო ბია-

რო ტკი ვი ლე ბით იტან ჯე ბო და ზე ცა, სამ შო ბია რო ტკი ვი ლე ბით იტან ჯე ბო და 

დე და მი წა, სამ შო ბია რო ტკი ვი ლე ბით იტან ჯე ბო და იის ფე რი ზღვა და მო წი-

თა ლო ლერ წა მი ზღვა ში. ლერ წმის პი რი დან გა მო ვი და კვამ ლი, ლერ წმის 

პი რი დან გა მო ვი და ცეც ხლი და ცეც ხლი დან ამო ვი და ქე რა ჭა ბუ კი. ცეც ხლი 

ჰქონ და მას თმა ში და ალე ბი ჰქონ და წვერ ში, თვა ლე ბი და ყუ რე ბი კი მზე-

სა ვით უნა თებ და.“

ასე თი საგ მი რო სიმ ღე რებს სომ ხეთ ში დღე სას წაუ ლებ ზე მღე როდ ნენ და 

მათ, რო გორც ჩანს, სა მარ თლია ნა დაც, უკავ ში რე ბენ ძვე ლი სპარ სუ ლი ზო-

ჰა კის მიც ვა ლე ბულ თა დღე სას წაუ ლებს დე მა ვენ დთან. ზო ჰა კის გან, ბო რო ტი 

სუ ლის გან, წარ მო მავ ლო ბას იჩე მებ დნენ არა მარ ტო მი თიუ რი დი ნას ტიე ბი, 
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არა მედ ასე ვე დეიო კე სი და კი დევ უფ რო ხში რად ქა ბუ ლის ხე ლი სუ ფალ ნი, 

იმ ქა ლა ქი სა, რომ ლის შუა გულ შიც და ცე მუ ლი სა ტა ნა ჩა ვარ და. ამ დროინ-

დე ლი და კი დევ უფ რო გვიან დე ლი სიმ ღე რე ბი დან (სომ ხუ რი სიმ ღე რე ბის 

წიგ ნი „შა რაგ ნიც“) ყვე ლა მე ტის მე ტად პრი მი ტიუ ლი იყო მეტ რუ ლი ფორ მის 

მი ხედ ვით თუ გან ვსჯით, არა ბე ბის ჩა რე ვა დას ჭირ დათ, სრულ ყო ფი ლე ბამ-

დე რომ მიეღ წიათ. მე-11 საუ კუ ნის შუა წლე ბის კენ გან სა კუთ რე ბით გა მოი-

ჩი ნა თა ვი პარ თიე ლე ბის პრინ ცმა გრე გორ მა გის ტროს მა, მან ახა ლი აღ ქმა 

ლექ სად და წე რა. ამ ბო ბენ, ეს ნა წარ მოე ბი (1000 სტრი ქო ნი) სამ დღე ში 

შექ მნაო. ეს იყო პოე ტუ რი მა რა თო ნის ერ თგვა რი სას ტარ ტო სიგ ნა ლიც კი. 

გრე გო რის ძლიე რე ბა მხო ლოდ მის პოე ტურ ნიჭ ში კი არა, ცოდ ნა შიც ვლინ-

დე ბო და. მან სხვა და ნარ ჩე ნებ თან ერ თად სომ ხუ რად გა და წე რა არაერ თი 

ბერ ძნუ ლი სა მეც ნიე რო ნაშ რო მი. თუმ ცა, მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რა მაინც 

რჩე ბო და სფე როდ, სა დაც დი დი მონ დო მე ბით მოღ ვა წეობ დნენ სა ხელ გან-

თქმუ ლი მწერ ლე ბი სა ლუ მი, ახა რა ნი და, რაც მთა ვა რია, ნრრსე სი, რო-

მელ მაც ედე სას და ცე მა (1144 წ.) აღ წე რა მშვე ნიერ პოე მა ში, ეჩ მია ძი ნის 

ბე რე ბი დღე საც თვა ლის ჩი ნი ვით რომ უფ რთხილ დე ბიან.

პირ ვე ლი სო მე ხი მწერ ლე ბი დი დი პრო დუქ ტიუ ლო ბით არ გა მოირ-

ჩეოდ ნენ. არც სა წე რი მა სა ლა ჰქონ დათ საკ მა რი სად და თა ვად ნა წარ მოე-

ბის ფორ მა შიც ძა ლიან იზ ღუ დე ბოდ ნენ. ძი რი თა დი რო ლი მაინც თარ გმნილ 

ლი ტე რა ტუ რას ენი ჭე ბო და. ამის საუ კე თე სო მა გა ლი თია მოვ სეს ხო რე ნა ცი. 

ამ უკა ნას კნე ლის ხან გრძლი ვი მოგ ზაუ რო ბე ბი კონ სტან ტი ნო პოლ ში, ათენ სა 

და რომ ში, ენე ბის, ქვეყ ნე ბი სა და ხალ ხე ბის ცოდ ნა აძ ლევ და სა შუა ლე ბას, 

ეთარ გმნა არაერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ნა წარ მოე ბი, მოგ ვია ნე ბით სა ყო-

ველ თაო სუ ლიერ სა გან ძუ რად რომ გა დაიქ ცა. თან ეს ხდე ბა მა შინ, რო ცა 

და სავ ლეთ ში რო მის და ცე მამ და ხალ ხთა გა და სახ ლე ბე ბით გა მოწ ვეულ მა 

არეუ ლო ბებ მა ბარ ბა რო სუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის დამ კვიდ რე ბის სე რიო ზუ ლი 

საფ რთხე წარ მოშ ვა. რამ დე ნი მე ორი გი ნა ლუ რი ლექ სი სა და ეუ სე ბიუ სის 

ქრო ნი კის თარ გმნის გარ და, მო ზე სის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ნა წარ მოე ბია 

ბაგ რა ტი დე ბის ისაა კის და ვა ლე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი „სომ ხე თის ის ტო რია“. 

ნა წარ მოე ბი იწ ყე ბა სომ ხუ რი თქმუ ლე ბე ბით ჰაი კის და მი სი შთა მო მავ ლე ბის 

მოგ ზაუ რო ბა ზე. საინ ტე რე სოა, რას ამ ბობს მწე რა ლი სომ ხურ ენას თან და-

კავ ში რე ბით. ადა მია ნე ბი ცამ დე აწ ვდე ნი ლი ნა გე ბო ბის (ბა ბი ლო ნის გო დო-

ლის) აშე ნე ბას რომ ცდი ლობ დნენ, ამ უღ მერ თო ბა ში მო ნა წი ლე სომ ხე ბის 
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წი ნა პარს ჰაიკს „გაუ გო ნა რი ბგე რე ბი“ გა მოე რია თა ვის ენა შიო. სომ ხურ ში 

ახ ლაც მრავ ლა დაა ასე თი ბგე რე ბი (ჯერ კი დევ მეს რო პი წვა ლობ და თა ვი-

სი ან ბა ნის ასოე ბის გა მო), გა სა გე ბია, რომ ეს ენაც ბა ბი ლო ნის გო დო ლის 

ასა კი სა უნ და იყოს.

„სომ ხე თის ის ტო რიის“ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მხა რეა ისიც, რომ მას ში უხ-

ვა დაა არ შა კი დე ბის მმარ თვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ ბე ბი. აქ მოვ-

სეს მა აგა თან გე ლო სის (ტი რი და ტეს და გრი გო ლის ის ტო რია) ნაშ რო მი 

გა ზარ და და ედე სას ბიბ ლიო თე კის მდი და რი ის ტო რიუ ლი გან ძით ისარ-

გებ ლა. რომ არა მოვ სე სის ნაშ რო მი, სო ხე თის ის ტო რიას ვე რაფ რით ჩავ-

წვდე ბო დით. მარ თა ლია, ეს ის ტო რია გან სა კუთ რე ბუ ლად ეროვ ნუ ლი შე-

ფე რი ლო ბი სა არ გახ ლავთ, მაგ რამ მი სი მნიშ ვნე ლო ბა მაინც უდი დე სია, 

რად გან წი ნა აზიის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლუ რი დი ნა მიუ რი ცხოვ რე ბის ნა თელ 

სუ რათს იძ ლე ვა. აქ აღ წე რილ პარ თიულ ომებ ში სომ ხებ ზე უფ რო მე ტად 

რო მაე ლე ბი ჩა ნან.

სხვა თა შო რის, მოვ სე სი სომ ხუ რი გეოგ რა ფია ზე მარ ტო არ მუ შაობ და. 

აქ ვე ვხვდე ბით პა პუს ალექ სან დრიე ლის თარ გმა ნებ საც დე და მი წის ზო გა დი 

აღ წე რი ლო ბის შე სა ხებ. ძვე ლი სო მე ხი მწერ ლე ბის სხვა ნა წარ მოე ბე ბი დან 

უნ და ვახ სე ნოთ გრე გორ მა გის ტრო სის ევ კლი დეს გეო მეტ რია, მი სი ვე გად-

მო თარ გმნი ლი პლა ტო ნის ნაშ რო მე ბი, დიო დორ სი ცი ლიე ლის ის ტო რიუ ლი 

ბიბ ლიო თე კის თარ გმა ნე ბი, კა ლი მა ხო სის, ან დრო ნეს, ოლიმ პიო დო რის 

ნა წარ მოე ბე ბი, ჰი პოკ რა ტეს ნაშ რო მე ბი და ჰო მე რო სის ეპო პეე ბი.

მა შინ, რო ცა სა ლუ მი, ახა რა ნი და გრე გორ მა გის ტრო სი მხატ ვრულ ლი-

ტე რა ტუ რას წარ მოად გე ნენ, მოვ სე სი და აგა თან გე ლო სი კი ის ტო რიულ -სა-

მეც ნიე როს, და ვი თის რო ლი უდი დე სია ფი ლო სო ფიის დარ გში. მთარ გმნე-

ლო ბი თი პე რიო დის ამ კლა სი კოს საც გა ნათ ლე ბა სამ შობ ლო დან შორს, 

ძი რი თა დად ალექ სან დრია სა და კონ სტან ტი ნო პოლ ში ჰქონ და მი ღე ბუ ლი 

და თა ვი დან ისიც მხო ლოდ თარ გმა ნე ბით იყო და კა ვე ბუ ლი. მი სი შე მოქ მე-

დე ბი დან ყვე ლა ზე ცნო ბი ლია არის ტო ტე ლეს ნაშ რო მე ბის თარ გმა ნი. თუმ-

ცა, ყო ვე ლი ვე ამას არც სო მეხ ხალ ხზე მოუხ დე ნია გავ ლე ნა და არც მის გა-

ნათ ლე ბულ ნა წილ ზე. ერ თი პი როვ ნე ბის, ერ თი მთარ გმნე ლის ნა მუ შე ვა რი 

– ბერ ძე ნი ფი ლო სო ფო სის ნაშ რო მის თარ გმა ნი, უბ რა ლოდ, ერ თი ნი მუ შია 

სომ ხე ბის სუ ლიე რი ცხოვ რე ბი სა და სხვა არა ფე რი. საკ მაოდ დი დი გა მოხ-

მაუ რე ბა მოჰ ყვა და ვი თის ორი გი ნა ლურ ნაშ რო მებს, რად გან ისი ნი ბევ რად 
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უკეთ ასა ხავ დნენ იმ დროინ დელ იდეებ სა და შე ხე დუ ლე ბებს. გან სა კუთ რე-

ბით აღ სა ნიშ ნა ვია „ნეს ტო რია ნე ლე ბის ჯვა რი“. ნეს ტო რის კონ სტან ტი ნო-

პო ლის პატ რიარ ქი, 431 წლის ეფე სოს „ყა ჩა ღურ სი ნოდ ზე“ წმინ და კი რი-

ლე ალექ სან დრიელ მა დაა და ნა შაუ ლა იმ მო ტი ვით, რომ ქრის ტეს ორ ბუ ნე-

ბოვ ნე ბას ზედ მე ტად მიჯ ნავ და ერ თმა ნე თის გან, იე სოს ადა მია ნურ ბუ ნე ბა ზე 

საუბ რობს და „ღვთის მშო ბელს“ უგუ ლე ბელ ყოფ სო. წმინ და ნის ენერ გიუ ლი 

ჩა რე ვით (პან ღუ რე ბი და სხვ.) ნეს ტო რი შეაჩ ვე ნეს და გა დაა ყე ნეს. თუმ ცა, 

მიმ დევ რე ბი მაინც არ დაუ კარ გავს, ედე სას სკო ლის წყა ლო ბით, არც ძვე ლი 

ის ლა მი წარ მოად გენ და მის თვის რა მე ნაირ სა შიშ როე ბას.

სო მეხ ხალ ხზე გავ ლე ნას ახ დენ დნენ არა მარ ტო ბერ ძნე ბი, არა მედ 

სხვა მე ზობ ლე ბიც. დი დი იყო სი რიუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გავ ლე ნა. სამ ხრეთ- 

-და სავ ლეთ სომ ხეთ ში ეპის კო პო სე ბი სი რიე ლე ბი იყ ვნენ, იქაუ რი საეკ ლე-

სიო ენა კი სი რიუ ლი. საქ მე იქამ დე მი ვი და, რომ სი რიე ლი ეპის კო პო სე ბი 

სა პატ რიარ ქოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა საც კი შეე ცად ნენ. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი იყო ახალ სპარ სუ ლი ზო რაოს ტრუ ლი კულ ტი. შა პურ მეო რე ცეც ხლი-

თა და მახ ვი ლით ცდი ლობ და ძვე ლი სწავ ლე ბის გავ რცე ლე ბას სომ ხეთ ში; 

კარ გად ჭრი და დიდ გვა როვ ნე ბის ათას გვა რი და პი რე ბე ბით გად მო ბი რე ბის 

გა მოც დი ლი მე თო დიც. ამ პე რიოდ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი მიად გა წე-

რი ლო ბით ძეგ ლებს, ბიბ ლიო თე კებს, თით ქმის ყვე ლა წიგ ნი გა ნად გურ და. 

მსგავ სი ქა რიშ ხა ლი მოგ ვია ნე ბი თაც არაერ თხელ დაატ ყდა თავს სა თუ თად 

შე მო ნა ხულ სუ ლიერ განძს, რაც თა ვის თა ვად ქვეყ ნი სა და ხალ ხის ის ტო-

რიულ უბე დუ რე ბებ თან კავ შირ შია. მაგ რამ რაც შე მორ ჩა, ისიც არ გვე ცო დი-

ნე ბო და, ჯერ სამ შობ ლოს მოყ ვა რუ ლი სწავ ლუ ლი მე ხი ტა რი და მე რე უკ ვე 

მის მიერ დაარ სე ბუ ლი, მი სი ვე სა ხე ლო ბის ორ დე ნი რომ არ ყო ფი ლი ყო.

ამ კა თო ლი კურ -სომ ხუ რი ორ დე ნის და ლოც ვილ საქ მია ნო ბა ზე საკ მაოდ 

ბევ რი რა მაა ცნო ბი ლი. ორ დე ნი იმ გან ხეთ ქი ლე ბის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ-

და, რო მელ მაც მარ თლმა დი დებ ლო ბი დან კა ტო ლი ციზ მზე გა დას ვლა გა-

მოიწ ვია. კა თო ლი კე სომ ხე ბი იმ დე ნად შეა ვიწ რო ვეს, რომ მათ სამ შობ ლოს 

და ტო ვე ბა მოუ წიათ. 1712 წელს პაპ მა კლე მენ ტი მე თერ თმე ტემ დაა დას ტუ-

რა ორ დე ნის წეს დე ბა და ორ დე ნის ად გი ლად მო რეა გა მოუ ყო. მას შემ დეგ, 

რაც იგი თურ ქებს ჩაუ ვარ დათ ხელ ში, მე ხი ტა რის ტე ბი ვე ნე ცია ში გა და სახ-

ლდნენ. რეს პუბ ლი კამ მათ ლა მა ზი, მყუდ რო კუნ ძუ ლი სან ლა ზა რო გა მოუ-

ყო და სა სახ ლებ ლად. თა ვად მე ხი ტარ მა მხო ლოდ ერ თი ლექ სი კო ნი შექ მნა 
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– ბალ კა ნუ რი და სომ ხუ რი ბულ გე რუ ლი ენის ლექ სი კო ნი. მის მა მო წა ფეე ბი 

კლა სი კურ ნაშ რო მებს აქ ტიუ რად იყე ნებ დნენ, ბეჭ დავ დნენ და ავ რცე ლებ-

დნენ მათ. გარ და ამი სა, ის ტო რიულ და სა მეც ნიე რო ნაშ რო მებ საც წერ-

დნენ აღ მო სავ ლუ რი ენე ბის შე სა ხებ, რაც, თა ვის მხრივ, გერ მა ნელ მა და 

ფრან გმა ფი ლო ლო გებ მა და სავ ლუ რი სამ ყა როს შე სა ბა მის წრეებს გაუ ზია-

რეს. ვეე ბერ თე ლა ის ტო რიულ -გეოგ რა ფიუ ლი კრე ბუ ლის სა ხე მიი ღო მე ხი-

ტა რისტ პაულ ლუ კას ინ ჩი ჯეა ნის ად გი ლობ რივ წყა როებ ზე და ფუძ ნე ბულ მა 

ნაშ რო მებ მა. მან ვე გა მოს ცა დე და მი წის ზო გა დი აღ წე რი ლო ბის 12 ტო მეუ-

ლიც. და ნამ დვი ლე ბით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ყვე ლა ფე რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

კა თო ლი კე სომ ხე ბის წყა ლო ბით ვი ცით და არა მარ თლმა დი დებ ლე ბი სა. ეს 

უკა ნას კნე ლე ბი თა ვი სი წი ნაპ რე ბის წე რი ლო ბი თი წყა როე ბი დან მაინ ცა და-

მაინც დი დად ვერ სარ გებ ლობ დნენ.

491 წლის ქალ კე დო ნის კრე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი (რა საც მოჰ ყვა ზე-

მოთ ნახ სე ნე ბი გახ ლე ჩა რო მის მომ ხრე სომ ხებ სა და ეროვ ნუ ლი ეკ ლე-

სიის მრევლს შო რის) სომ ხურ ეკ ლე სია ში არ სე ბუ ლი და პი რის პი რე ბის გა-

მო ეჩ მია ძი ნის კა თო ლი კო სის ძა ლაუფ ლე ბა მი სი რე ზი დენ ციის კედ ლებს 

თით ქმის არ სცდე ბო და. ამით ისარ გებ ლეს პა ტივ მოყ ვა რე ეპის კო პო სებ მა 

და საეკ ლე სიო ძა ლაუფ ლე ბა ხელ ში ჩაიგ დეს. ამ გვა რად ჯერ შეიქ მნა ე.წ. 

და პი რის პი რე ბუ ლი სა პატ რიარ ქო კუნ ძულ აღ თა მარ ზე ვა ნის ტბა ზე, აის სა 

და კონ სტან ტი ნო პოლ ში. უზურ პა ციის ყვე ლა ეს გა მოვ ლი ნე ბა ძა ლიან ასუს-

ტებ და ეროვ ნულ ეკ ლე სიას. ნამ დვი ლი გავ ლე ნა მხო ლოდ იმ სა პატ რიარ-

ქოს რჩე ბო და, რომ ლის სა კუთ რე ბა შიც იყო უდი დე სი რე ლიქ ვია – წმინ და 

გრი გო ლის მარ ჯვე ნა ხე ლი. ამ რე ლიქ ვიამ საო ცა რი გზა გან ვლო: ეჩ მია ძი-

ნი დან აღ თა მარ ში, იქი დან რუმ კა ლე ში და აის ში, შემ დეგ კი ლი კიის ომით 

გა მოწ ვეუ ლი ნგრე ვის გა მო ეგ ვიპ ტე ში, ბო ლოს მე-15 საუ კუ ნე ში ისევ ეჩ-

მია ძინ ში და აღ თა მარ ში, დროე ბით ახალ ჯულ ფა ში (ის ფა ხან თან შაჰ აბა-

სის მიერ), სა ბო ლოოდ კი მაინც ეჩ მია ძინს დაუბ რუნ და. ჯერ კი დევ გა სუ ლი 

საუ კუ ნის შუა წლებ ში მარ თლაც სა ში ნე ლი ამ ბე ბი ხდე ბო და. ერ თმა ნეთ-

ზე უფ რო შუ რია ნე ბი, საოც რად პა ტივ მოყ ვა რე და მომ ხვე ჭე ლი მმარ თვე-

ლი პატ რიარ ქე ბი თა ვიანთ ეპის კო პო სებ თან ერ თად მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის 

საე რო საქ მეებ ში ერეოდ ნენ. მა თი გავ ლე ნა სრუ ლიად უმ ნიშ ვნე ლო იყო 

ღა რიბ -ღა ტაკ და გაუ ნეთ ლე ბელ სომ ხურ მო სახ ლეო ბა ზე. მა შინ დე ლი წეს- 

-ჩვეუ ლე ბე ბის უხეშ ხა სიათ ზე მეტ ყვე ლებს თუნ დაც ის ფაქ ტი, რომ სტუმ რის 
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პა ტი ვის ცე მას სხვა ვე რაფ რით გა მო ხა ტავ დნენ, გარ და ეკ ლე სიის კურ თხე-

ვით ჩა ტა რე ბუ ლი ხა რე ბის შერ კი ნე ბი სა.

პატ რიარ ქე ბი, სა კუ თა რი ხალ ხის დახ მა რე ბის ნაც ვლად, კა თო ლი კე 

სომ ხე ბის დევ ნას უნ დე ბოდ ნენ. 1828 წელს კონ სტან ტი ნო პო ლის პატ რიარ-

ქმა ოტო მა ნუ რი უწ ყე ბე ბი მოის ყი და და 12 ათა სამ დე ან გო რე ლი კა თო-

ლი კე სო მე ხი გან დევ ნა. მო ხუ ცე ბი, ავად მყო ფე ბი, მე ძუ ძუ რე ქა ლე ბი და 

ბავ შვე ბი უმ კაც რეს ზამ თარ ში (იან ვარ ში) ისევ უკან უნ და დაბ რუ ნე ბუ ლიყ-

ვნენ. რა უბე დუ რე ბა მოჰ ყვე ბო და ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას, ად ვი ლი წარ მო-

სად გე ნია. ძა ლა დო ბის მი ზე ზე ბი სრუ ლიად შეე სა ბა მე ბო და ამ „სუ ლიე რი 

მწყემ სის“ გა ნათ ლე ბის დო ნე სა და ქრის ტია ნუ ლი ჰუ მა ნუ რო ბის გა გე ბას. ეს 

ამ ბა ვი გვაძ ლევს სამ წუ ხა რო მა გა ლითს იმი სა, თუ რო გორ ცდი ლობს აღ-

მო სავ ლუ რი ქრის ტია ნო ბა ჩაახ რჩოს მაჰ მა დია ნებ ში არ სე ბუ ლი პა ტი ვის ცე-

მის ნი შან -წყა ლიც კი. პატ რიარქს ეგო ნა, რომ ოტო მა ნუ რი სა ხელ მწი ფოს 

მე თაუ რის თვის პეტ რევ ეფენ დის თვის უნ და აეხ სნა: პა პის („ურ წმუ ნოს“) 

მიერ კა თო ლი კე სომ ხე ბის მი მართ და წე სე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბი ოტო მა ნუ რი 

იმ პე რიის თვის სა შიშ როე ბას წარ მოად გენ სო. ფიქ რობ და, რომ და სავ ლე-

თის კა თო ლი კე მთავ რო ბე ბი პორ ტას კა თო ლი კე მაც ხოვ რებ ლე ბის გამ რავ-

ლე ბით უფ რო ად ვი ლად მოა ხერ ხებ დნენ შე სა ფე რის დროს მათ გა მო ყე ნე-

ბას. მაგ რამ პატ რიარ ქმა მწა რე იმედ გაც რუე ბა ნა ხა. სულ ტყუი ლად ეგო ნა, 

რომ კა თო ლი კე სომ ხე ბის გან დევ ნით მო გე ბუ ლი დარ ჩე ბო და. ხოზ რევ ფა-

შამ თა ვის თან დაი ბა რა და მია ნიშ ნა: პორ ტას თვის კა თო ლი კეე ბის გა და ბი-

რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რომ ყო ფი ლი ყო, თა ვად მშვე ნივ რად მოა ხერ ხებ და 

მათ მოქ ცე ვას ის ლა მის კენ და არა „ერ თი ცუ დი რე ლი გიი დან მეო რე არა-

ნაკ ლებ ცუ დის კენ“. ბო ლო წლებ ში ასე თი ვე და პი რის პი რე ბა მოჰ ყვა პა პის 

მომ ხრე სომ ხე ბის და ყო ფას ჰა სუ ნის ტე ბად და ან ტი ჰა სუ ნის ტე ბად, თუმ ცა, 

ში და საეკ ლე სიო და პი რის პი რე ბა ძა ლიან შორს არ წა სუ ლა.

ამ ყვე ლაფ რის მიუ ხე და ვად ვერ უარ ვყოფთ, რომ სა პატ რიარ ქოს რე-

ზი დენ ციას ეჩ მია ძინ ში ყო ველ თვის გამ ნსა კუთ რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი დატ-

ვირ თვა გააჩ ნდა. ჯერ კი დევ შაჰ აბას მა შეა ფა სა ეს ფაქ ტი სა ხელ მწი ფო 

მოღ ვა წის თვა ლით და არ იშუ რებ და სხვა დას ხვაგ ვარ პრი ვი ლე გიებს სომ-

ხუ რი ქრის ტია ნო ბის ამ ცენ ტრის თვის. სხვა მრწამ სის მქო ნე ხე ლი სუ ფალ თა 

მხრი დან ჩაგ ვრის პე რიოდს ბრწყინ ვა ლე ბის პე რიო დი მოჰ ყვა. პატ რიარ ქი 

თა ვის გა ლა ვან შე მორ ტყმულ რე ზი დენ ცია ში იჯ და და მრევლს ყვე ლა სხვა 

146



სომხურ-პონტოურირეგიონი

აღ მო სავ ლე ლი მბრძა ნებ ლის მსგავ სად დეს პო ტუ რი სიმ კაც რით, მაგ რამ 

ამავ დროუ ლად ღვთიუ რი სა მარ თლი სა და ღვთის ნე ბის აღ მსრუ ლებ ლის 

შეგ ნე ბით მარ თავ და. ჩვე ნი საუ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სომ ხუ რი ეკ ლე-

სიის თავ კაც თან სტუმ რო ბა ოფი ცია ლურ აუ დიენ ციას ჰგავ და. ბრწყინ ვა ლე 

ტახ ტზე დაბ რძა ნე ბულ პატ რიარქს გარს ეხ ვია დამ ხმა რე ეპის კო პო სე ბი და 

მუხ ლმოყ რი ლი ბე რე ბი. რად გან ეს ყვე ლა ფე რი რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბის 

თვალ წინ ხდე ბო და, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სომ ხე თის ერ თი ნა წი ლის შეც-

ვლი ლი პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბა გავ ლე ნას ვერ მოახ დენ და ეჩ მია ძი ნის 

ტრა დი ციებ ზე. რუ სეთ საც იგი ვე მიზ ნე ბი ჰქონ და, რაც ოდეს ღაც შაჰ აბაზს, 

ოღონდ იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბით, რომ პრი ვი ლე გიე ბის შე ნარ ჩუ ნე-

ბით რე ლი გიუ რი ცენ ტრის შე ნარ ჩუ ნე ბას ცდი ლობ და. ცენ ტრი სა, რო მე ლიც 

ყვე ლა ანა ტო ლიე ლი და სო მე ხი ქრის ტია ნის თვის წმინ და ად გილს წარ-

მოად გენ და.

ახ ლა დროა, გა ვეც ნოთ სომ ხუ რი ქრის ტია ნო ბის აკ ვანს. ერევ ნის ზე და 

ნა წი ლი დან ზუს ტად და სავ ლე თის კენ, დაახ ლოე ბით 30 კი ლო მეტ რის და-

შო რე ბით დგას სა მი უც ნაუ რი ნა გე ბო ბა, რო მე ლიც არაქ სეს ბრტყე ლი დაბ-

ლო ბი და ნაც კარ გად ჩანს. ისი ნი ეგ ვიპ ტის პი რა მი დებს უფ რო გა გო ნებს, 

ვიდ რე ქრის ტია ნულ ტაძ რებს. ად გილ ზე მი სულს სულ სხვა სუ რა თი გხვდე-

ბა: მთა ვარ ტა ძარს ოთ ხი ვე მხრი დან ღო ბე აკ რავს. ღო ბის იქით სხვა დას-

ხვა სტილ ში გა დაწ ყვე ტი ლი საო ცა რი ფა სა დი და ტაძ რის გუმ ბა თია. სწორ-

სხი ვა ჯვრის სხი ვებს ოთ ხი ნა ვი მიჰ ყვე ბა, ჯვრის ზე ვით უძ ვე ლე სი გუმ ბა თი 

მსხვილ ბო ძეს ეყ რდნო ბა. ქვე ვით ბო ძებ ზე შემ დგა რი მთა ვა რი სა კურ თხე ვე-

ლია თავ რი ზუ ლი ალა ბას ტე რი დან, რო მე ლიც გა საო ცარ კონ ტრასტს ჰქმნის 

პორ ფი რის მუ ქი ფე რის კედ ლებ თან. მორ თუ ლო ბის სხვა დას ხვა ელე მენ ტი 

სხვა დას ხვა ეპო ქას ეკუთ ვნის, თუმ ცა ძი რი თა დი ნა წი ლი მაინც სომ ხუ რია. 

მო ნას ტრის ძველ ბაღ ში ჯერ კი დევ დგას პატ რიარ ქთა უფორ მო სარ კო ფა-

გე ბი. ნაკ ლე ბად საინ ტე რე სოა და ნარ ჩე ნი ორი ტა ძა რი, წმინ და გაია ნე სი 

და რიფ სი მე სი, ამ უკა ნას კნელ ში წა მე ბუ ლის ცა რიე ლი სა მარ ხია.

იმი სათ ვის, რომ სომ ხუ რი ძა ლაუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რად აქ ტიურ პე-

რიოდს შე ვე ხოთ, სა ჭი როა, იმ დროის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს არეა ლებ ზე 

ვი საუბ როთ, ასე თია, მა გა ლი თად, ეჩ მია ძინ თან ახ ლოს მდე ბა რე სო ფე ლი 

ბა ღარ შა ბა დი, რო მელ საც ჯერ კი დევ წარ მარ თი მე ფეე ბის რე ზი დენ ციის 

ად გი ლად მოიხ სე ნიე ბენ. რო გორც ამ ბო ბენ, რე ზი დენ ცია ჩვენ წთ. აღ .-მდე 
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600 წელს დაარ სდა მე ფე ბარ ჯის მიერ, მაგ რამ არ სა კი დე ბის პირ ველ რე-

ზი დენ ციად მხო ლოდ ბა ღარ შის (ბა ლარ სა კე სი) დროს იქ ცა. რე ზი დენ ცია 

არ შაკ მე სა მის (დაახ ლოე ბით ჩვ. წთ. აღ .-ით 354 წე ლი) მმარ თვე ლო ბის 

პე რიო დის ჩათ ვლით არ შა კი დე ბის გვა რის სა მე ფო სახ ლად დარ ჩა, შემ დეგ 

ის სა სა ნი დე ბის გვა რის წარ მო მად გე ნელ მა, შა პურ მეო რემ დაან გრე ვი ნა. 

ბა ღარ შა ბად ში თა ვი სი რე ზი დენ ცია ტი რი და ტეს მეო რეს, სომ ხე ბის პირ ველ 

ქრის ტიან მე ფე საც ჰქონ და. მის გან დარ ჩა ამ ქვეყ ნის თვის უც ხო სტილ ში 

აშე ნე ბუ ლი ძეგ ლი: უმ დიდ რე სი იო ნუ რი სა სახ ლე, რო მე ლიც ტი რი და ტემ 

თა ვის დას ხარ ნეი ში (დაახ ლოე ბით 15 კი ლო მე ტია ერევ ნი დან) აუ შე ნა. 

დღეს აქ თით ქმის 4000 მეტ რის სი მაღ ლის ალა- და ღის პა ტა რა ხე ვის ცი-

ცა ბო კალ თა ზე მი მო ფან ტუ ლი ნან გრე ვე ბი ღაა შე მორ ჩე ნი ლი. სპარ სე ლე ბი 

ამ ნან გრე ვებს ტაკთ დერ ტადს – „დერ ტა დის ტახტს“ უწო დე ბენ, რაც ძველ 

სომ ხუ რი მოვ ლე ნე ბის ზე გავ ლე ნის დას ტუ რია გან სხვა ვე ბუ ლი რწმე ნის მქო-

ნე მე ზო ბელ ხალ ხებ ზე.

ეჩ მია ძინ სა და ბა ღარ შა ბა დის გარ შე მო ძა ლიან ნა ყო ფიე რი მი წაა, ეს 

ვა ზის მხა რეა და მუ დამ ასე იყო, სპარ სე ლე ბის ბა ტო ნო ბის დრო საც კი, 

რომ ლებ მაც ჰა ფი ზის მეშ ვეო ბით თავ შე კა ვე ბის მცნე ბი სათ ვის გვერ დის ავ-

ლა ის წავ ლეს. ვა ზი არაქ სის ორი ვე მხა რეს კარ გად ხა რობს და აზერ ბაი-

ჯა ნის საზ ღვრე ბამ დეა გა შე ნე ბუ ლი. ნა ხი ჩე ვა ნის სომ ხე ბი დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი 

არიან, რომ სწო რედ იმა ვე მი წა ზე უვ ლიან ვაზს, სა დაც მას მა მა ნოე უვ-

ლი და. ამ ტრა დი ცია ზე დაყ რდნო ბით არა რა ტის ჩრდი ლოე თით გა და ვი ნაც-

ვლოთ და სი მაღ ლე ზე გან თავ სე ბუ ლი კლა სი კუ რი ად გი ლი – აგუ რია მო ვი-

ნა ხუ ლოთ. მთის ერ თ-ერთ ნაოჭ ში იმა ვე სა ხე ლის სო ფე ლი მდე ბა რეობს. 

გი გან ტუ რი ლა ვის მა სებს შუა პა ტა რა ტბაა მოქ ცეუ ლი, გარ შე მო ლერ წმის 

ტყე აკ რავს, კი დევ უფ რო ზე მოთ მდი და რი სა ძოვ რე ბია გაშ ლი ლი. სომ ხუ-

რი გად მო ცე მე ბის მი ხედ ვით ეს ის ად გი ლია, სა დაც ნოემ სას წაუ ლებ რი ვი 

გა დარ ჩე ნის შემ დეგ სა კურ თხე ვე ლი აღ მარ თა. სა კურ თხევ ლის ად გი ლას 

დღეს პა ტა რა, ლა ვის ქვე ბის გან აგე ბუ ლი ეკ ლე სია დგას, რო მე ლიც მი ნი მუმ 

ათა სი წლი საა. ეკ ლე სიის შიგ ნით, სვეტ ზე ვხე დავთ აშად მე სა მის შვი ლის, 

გა გიკ პირ ვე ლის (989 წ. სომ ხე თის მე ფე), წარ წე რას, რო მე ლის თა ნახ მა-

დაც ეს ად გი ლი ყვე ლა ნაი რი პრი ვი ლე გიე ბი თაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი.

ადა მია ნის ხე ლით შეს რუ ლე ბუ ლი უძ ვე ლე სი წარ წე რის მი ხედ ვით წმინ-

და ად გი ლად შე რაც ხულ ად გილ ზე ყოფ ნა გან სა კუთ რე ბით მიმ ზიდ ვე ლია, 
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მაგ რამ არა ნაკ ლებ ამა ღელ ვე ბე ლია ის შთა ბეჭ დი ლე ბაც, სხვა სომ ხუ რი 

კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის ნახ ვი სას რომ ღე ბუ ლობ. არა რა ტის კალ თი დან გა-

დაშ ლი ლი არაქ სის დაბ ლო ბი სავ სეა ასე თი ძეგ ლე ბით. მა გა ლი თად, მაღ-

ლა, ვიწ რო დაბ ლობ ში, იქ, სა დაც არ ფა ჩაი ში (სა საზ ღვრო მდი ნა რე რუ-

სეთ სა და თურ ქეთს შო რის ბო ლო ომამ დე) არაქ სი ჩაე დი ნე ბა, აქა ფე ბულ 

მდი ნა რეს უძ ვე ლე სი კე დე ლი გად მოჰ ყუ რებს. ეს არის მე ფე ერო ვანტ მეო-

რის ცი ხე- სი მაგ რის ნარ ჩე ნე ბი. ამ კედ ლის შო რიახ ლოს ერო ვან ტა გერ ტი – 

ამ „სო მე ხი ტრაია ნეს“ რე ზი დენ ცია მდე ბა რეობ და თა ვი სი მორ თულ -მო კაზ-

მუ ლი სა სახ ლეე ბი თა და მავ ზო ლეუ მე ბით. დრომ და მოვ ლე ნებ მა თით ქმის 

ყვე ლა ფე რი გაა ნად გუ რა, ოდეს ღაც დი დე ბუ ლი ად გი ლის მო სა გონ რად შა-

ვი ლა ვის საფ ლა ვის ქვე ბი ღა დარ ჩე ნი ლა.

ასე ვე უკაც რიე ლი და მი ტო ვე ბუ ლია ად გი ლი იერ ვან ტა შა ტის მთის წვერ-

ზე, რო მე ლიც ზე მოთ აღ წე რი ლი ად გი ლის პირ და პირ, მდი ნა რის მარ ცხე-

ნა ნა პირ ზე მდე ბა რეობს. იერ ვან დმა, არ შა კი დე ბის გვა რის უზურ პა ტორ მა 

მოუ ღო ბო ლო სა ნად რუ გის ბა ტო ნო ბას სომ ხეთ სა და ედე სა ზე. მან ვე აა-

გე ბი ნა ეს ქა ლა ქი თა ვის მეო რე რე ზი დენ ციად მას შემ დეგ, რაც უძ ვე ლეს 

არ მა ვირ ში უსაფ რთხოე ბა დაურ ღვიეს. ეს ამ ბა ვი სომ ხე თის ის ტო რიის ერ-

თ-ერთ ყვე ლა ზე მღელ ვა რე ეპო ქა ში მოხ და. სა ნად რუგს, რო მე ლიც იე რო-

ვან დმა არა მარ ტო დაა მარ ცხა, არა მედ თა ვი სი ამა ლია ნად ამოა ხო ცი ნა 

კი დეც, ჰყავ და ვა ჟი – არ ტა შე სი. ეს უკა ნას კნე ლი ცოც ხა ლი გა დარ ჩა და 

პარ თიე ლებ სი შეა ფა რა თა ვი. ერო ვან დის ხან გრძლი ვი მმარ თვე ლო ბის პე-

რიოდ ში გაი ზარ და კი დეც და პარ თიე ლებს მე ფეე ბის მხარ და ჭე რით ტახ ტის 

წამ რთმე ვი მი სი ვე რე ზი დენ ციის კედ ლებ თან დაა მარ ცხა.

არ ტა შეს მა თა ვი სი პარ თიე ლი მე გობ რე ბი მე ფუ რად დაა სა ჩუქ რა, კერ-

ძოდ, ბაგ რა ტი დი შამ და დი, თა ვის სა მე ფო მთა ვარ სარ დლად და ნიშ ნა. მი სი 

მმარ თვე ლო ბის დროს აშენ და ძვე ლი არ შა კი დე ბის რე ზი დენ ცია არ ტა შა ტი 

(არ ტაქ სა ტა), რო მე ლიც ნე რო ნის ლე გიო ნებ მა კორ ბუ ლო ნის მე თაუ რო ბით 

დაან გრიეს. იე რო ვანდ მეო რის ყვე ლა რე ზი დენ ციი დან მთე ლი გან ძეუ ლი 

(ღვთაე ბა თა ძეგ ლე ბი) ტაძ რე ბი თა და ტყეე ბით დამ ნშვე ნე ბულ ახალ რე ზი-

დენ ცია ში გა დაი ტა ნეს. არ ტა შა ტი არაქ სეს დაბ ლო ბის აღ მო სავ ლეთ ბო ლო-

ში, ერევ ნის სამ ხრე თით მდე ბა რეობს. მდი ნა რის ზე ვით (ეჩ მია ძი ნის სამ-

ხრე თით) სა ვა რაუ დოდ არ მა ვი რის, ჰაი კის შვი ლიშ ვი ლის იმა ვე სა ხე ლო ბის 

რე ზი დენ ციაა, რო მე ლიც ოდეს ღაც სომ ხურ სა რე ზი დენ ციო ქა ლაქს წარ-
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მოად გენ და. ერ თნა ხე ვა რი ათას წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში ჰყვაო და სომ ხე-

ბის ეს უძ ვე ლე სი წარ მარ თუ ლი პან თეო ნი. არ შაკ მეო რის დროს (363-381 

ჩვ. წელ თაღ რიც ხვით) ნან გრე ვე ბად აქ ციეს. ქრის ტია ნო ბის დამ კვიდ რე ბის 

შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ბა და კარ გა და დღეს მი სი ზუს ტი ად გილ მდე ბა რეო ბის 

დად გე ნა ვე ღარ ხერ ხდე ბა. 

არ მა ვირ სა და ერო ვან ტის ზე მოთ ნახ სე ნებ რე ზი დენ ციას შო რის არაქ-

სთან ვაწ ყდე ბით ძველ სომ ხურ ცი ხეს კა რა- კა ლეს (შა ვი ცი ხე- სი მაგ რე), 

რო მე ლიც სრუ ლიად იზო ლი რე ბუ ლად დგას შავ კლდე ზე, მის ქვე ვით მდი-

ნა რე ბო ბოქ რობს, ხო ლო მო პირ და პი რე მხა რეს, მარ ჯვე ნა სა ნა პი რო ზე, 

ერ თი შე ხედ ვით ჯერ კი დევ დამ ცა ვი ფუნ ქციის მქო ნე მეო რე ცი ხე- სი მაგ რე, 

სურ მან ლია აღ მარ თუ ლი. პირ ველ ცი ხე- სი მაგ რეს ორი მხი დან ბუ ნებ რი-

ვად იცავს ლა ვის მა სებ ში გა ჩე ნი ლი ღრმა ნაო ჭე ბი, მე სა მე მხა რეს არაქ სის 

მიუდ გო მე ლი ცი ცა ბო ნა პი რია. რჩე ბა მხო ლოდ ჩრდი ლოე თი, სა დაც ოდეს-

ღაც კედ ლე ბი სა და კოშ კუ რე ბის რამ დე ნი მე რი გია არ სე ბობ და. ახა ლი შე-

ნო ბე ბი ლა ვის ქვის გან აუ გიათ, ცი ტა დე ლის წინ სა საფ ლაოა, რო მე ლიც 

სავ სეა სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის ადა მია ნე ბის საფ ლა ვის ქვე ბით. გვხვდე ბა 

სპარ სუ ლი და თათ რუ ლი წარ წე რე ბი, ქან და კე ბე ბი (ვერ ძე ბის ფი გუ რე ბი). 

დღემ დე თვლიდ ნენ, რომ ეს ყვე ლა ფე რი სომ ხუ რი საფ ლა ვე ბის თვის იყო 

და მა ხა სია თე ბე ლი.

არ ფა ჩაის ზე მო წელ ზე ოდეს ღაც არ სე ბუ ლი ღვთაე ბა თა ქა ლა ქი პან-

კა რა ნი უნ და ვახ სე ნოთ. სწო რედ აქ იყო სომ ხურ -წარ მარ თულ ღვთაე ბა თა 

ძეგ ლე ბის პან თეო ნი, რომ ლის ზუს ტი ად გილ მდე ბა რეო ბა დღეს უკ ვე დაუდ-

გე ნე ლია. ფიქ რო ბენ, რომ იმ ად გი ლას უნ და გა დაე ტა ნათ, სა დაც მთის მდი-

ნა რე აკუ რი არ ფა ჩაი ში შეე დი ნე ბა, იმ ვე ლუ რი ხეო ბის მახ ლობ ლად, სა დაც 

დღეს მო ნას ტე რი კო ჩი რა ნი მდე ბა რეობს. კი დევ უფ რო ზე მოთ შე და რე ბით 

ახალ და ყვე ლა ზე კარ გად შე მო ნა ხულ, ამი ტო მაც არ ქი ტექ ტუ რის ის ტო-

რიი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სომ ხურ სა მე ფო რე ზი დენ ციას ვაწ ყდე ბით. ეს 

გახ ლავთ ანი სი, რომ ლის ბრწყინ ვა ლე ბის ხა ნაც დიდ ხანს არ გაგ რძე ლე ბუ-

ლა, რად გან 1030 წელს ბაგ რა ტი დე ბის ბო ლო მე ფეს გა გიკ მეო რეს ბი ზან-

ტიე ლე ბის თვის მი სი დათ მო ბა მოუ წია.

ეს ად გი ლი რე ზი დენ ციად იქ ცა უშუა ლოდ ტი რი და ტეს მეო რის სიკ ვდი-

ლის შემ დეგ, რო მე ლიც მა ნამ დე წარ მარ თი არ სა კი დე ბის დე და ქა ლაქ ბა-

ღარ შა ბად ში იჯ და. რო გორც ჩანს, გაქ რის ტია ნე ბუ ლი სომ ხე თი წარ მარ თო-
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ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა მო გო ნე ბის აღ მოფ ხვრას ცდი ლობ და.

ანი სი სელ ჯუ კე ბის შე ტე ვის დროს გა ნად გურ და. ალპ არ ზლა ნი თა ვი-

სი მეომ რებ თან ერ თად ბაგ რა ტი დე ბის სა სახ ლის დარ ბა ზებ ში ცხენს დაა-

ჭე ნებ და. პატ რიარ ქის ტაძ რის სა კურ თხევ ლე ბი ბარ ბა რო სებ მა ცხე ნე ბის 

თავ ლე ბად გა დააქ ციეს. ქა ლა ქი ახა ლი დამ პყრობ ლე ბის ხელ ში აღ მოჩ-

ნდა. ქარ თველ თა მე ფემ, და ვით მა, ქა ლა ქი მცი რე ხნით გაა თა ვი სუფ ლა, 

მაგ რამ სელ ჯუ კებ მა ანი ხელ მეო რე დაც დაიპ ყრეს, თუმ ცა ამ ჯე რად ძა ლიან 

აღარ აუოხ რე ბიათ. მოგ ვია ნე ბით კი დევ უფ რო მე ტი სი სას ტი კე ჩაი დი ნეს 

მონ ღო ლებ მა. მათ მო სახ ლეო ბის ორი მე სა მე დი ამო ხო ცეს. ქა ლაქ მა მე-

14 საუ კუ ნემ დე იარ სე ბა, მე რე კი სა ში ნე ლი მი წის ძვრის გა მო სრუ ლიად 

და ცა რიელ და.

საო ცა რია, მაგ რამ ანი სის ნან გრე ვებ მა მრა ვალ საუ კუ ნეს გაუძ ლო. 

ჯე რაც ჩანს მი ტო ვე ბუ ლი ქა ლა ქის კონ ტუ რე ბი. პირ ვე ლი, რაც თვალ ში 

გხვდე ბა, ქა ლა ქის გარ შე მო მოწ ყო ბი ლი დამ ცა ვი მი წაყ რი ლე ბია. ვხე დავთ 

ჭიშ კრის კოშ კუ რებს, თა ვად ჭიშ კა რი კი ჩა მოშ ლილ მა ნან გრე ვებ მა გაა-

ნად გუ რა. შეს ვლა მხო ლოდ აღ მო სავ ლეთ ჭიშ კრი დან არის შე საძ ლე ბე ლი. 

ანი ში ყვე ლა ზე მე ტად გა საო ცა რი მი სი სი ლა მა ზეა. სუ რათს ახა ლი სებს დი-

დე ბულ სვე ტე ბია ნი ტაძ რე ბი თა ვი სი შე სას ვლე ლე ბით, თა მა მი გუმ ბა თე ბი თა 

და მო ნუ მენ ტუ რი კი ბეე ბით, შავ -წი თელ -ყვი თე ლი ფე რის ჰო რი ზონ ტა ლუ-

რი ზო ლე ბით მო ხა ტუ ლი სა სახ ლეე ბი, კოშ კე ბი, კა რიბ ჭეე ბი. პა ტა რა ქუ ჩებ-

ში სია რუ ლის დროს აქეთ სა სახ ლის ფა სადს გა დააწ ყდე ბი, იქით – ტაძ რის 

კა რის ღიობს, რომ ლის დახ ვრე ტი ლი გუმ ბა თი და ნაც სი ნათ ლე იღ ვრე ბა. 

ბაგ რა ტი დე ბის სა სახ ლის დარ ბა ზის მო ზაი კის სი ლა მა ზე და ფერ თა სი ხას-

ხა სე დღემ დე იწ ვევს მნახ ველ თა აღ ფრთო ვა ნე ბას. ნან გრე ვე ბად ქცეუ ლი 

ქა ლა ქი კლდო ვან ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე მდე ბა რეობს, აღ მო სავ ლე თი დან ესაზ-

ღვრე ბა არ ფა ჩაი, და სავ ლე თი დან – მშრა ლი დაბ ლო ბი. დღეს, ამ ულა მა-

ზე სი ნან გრე ვე ბის ახ ლოს, ტროგ ლო დი ტე ბის სო როე ბია მი მო ფან ტუ ლი. 

არაქ სი სა და ევ ფრა ტის დაბ ლო ბის გამ ყოფ მთებ ში რუ სეთ – სომ ხე-

თის საზ ღვა რი გა დის. ეს საზ ღვა რი არა რა ტი დან (ამ სამ მა გი სა საზ ღვრო 

ნიშ ნუ ლი დან რუ სეთს, სპარ სეთ სა და თურქთს შო რის) მო ყო ლე ბუ ლი იმ 

სიგ რძი საა, რა სიგ რძი საც იყო 1877-1878 წლებ ში აღ მო სავ ლე თის ომე-

ბამ დე. გზა მთა ზე გა დის. ამ მთას ოდეს ღაც ცნო ბი ლი ირა ნუ ლი „სა მე ფო 

გზა“ კვეთ და. ში შის მომ გვრე ლი უფ სკრუ ლე ბის პი რას რომ გაივ ლი, მე რე 
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და ბუ რულ ტყეებ ში ხვდე ბი. ვინც ამ გზას გა და ლა ხავს, სომ ხე თის ერ თ-ერ-

თი ულა მა ზე სი ხე დი გა დაეშ ლე ბა თვალ წინ. ჩრდი ლოე თის მი მარ თუ ლე ბით 

ცენ ტრა ლუ რი სომ ხე თის ფარ თო დაბ ლო ბი გა და ჭი მუ ლა. დაბ ლობს თით-

ქოს ბო ლო არ უჩანს, არც ხეა სად მე, არც ბუჩ ქი, არც მდი ნა რე, არც ნა კა-

დუ ლი, მხო ლოდ არაქ სი მიე დი ნე ბა მშვი დად. ერთ და სახ ლე ბა საც კი ვერ-

სად მოჰ კრავ თვალს, ასე გგო ნია, უკაც რიელ უდაბ ნოს გაჰ ყუ რებ.

დაბ ლა ჩა სუ ლი ხვდე ბი, რომ თვალ მა მო გატ ყუა. მცე ნა რეუ ლი სა ფა-

რის არარ სე ბო ბის გა მო სომ ხე ბი მი წა ში თხრი ლებს აკე თე ბენ. სახ ლე ბად 

მი წუ რე ბი აქვთ, ამი ტო მაც სოფ ლე ბი თხუ ნე ლე ბის მი წაყ რი ლებს ჰგავს. ასე-

თი სუ რა თია მა ნამ, სა ნამ კლდე ზე გა შე ნე ბულ ყარსს არ მოკ რავთ თვალს. 

ყარ სის ცი ხე- ქა ლა ქი უძ ვე ლე სია, ბო ლო რუ სულ -თურ ქულ ომ ში სამ ჯერ გაი-

მარ თა სამ კვდრო- სა სი ცოც ხლო ბრძო ლა მის ხელ ში ჩა საგ დე ბად. რუ სებ მა 

ორ ჯერ იმარ ჯვეს, თუმ ცა, ბო ლოს მაინც თურ ქებს დარ ჩათ. ქა ლა ქი ჯერ 

კი დევ უძ ვე ლეს ჩა ნა წე რებ ში გვხვდე ბა, მაგ რამ, რო გორც ჩანს, დღე ვან-

დე ლი სა ხე ლი ბი ზან ტიე ლებ მა უწო დეს. ბაგ რა ტი დე ბის მმარ თვე ლო ბი სას 

ქა ლაქს ნა ხე ვა რი საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში რე ზი დენ ციის ფუნ ქცია ჰქონ და. 

თავ დაც ვი თი მნიშ ვნე ლო ბა ოს მა ნე ბის დროს შეი ძი ნა. 1579 წელს სულ თან-

მა მუ რად მე სა მემ პირ ვე ლი გა მაგ რე ბე ბი აა გე ბი ნა, რო მელ თა ძი რი თა დი 

ნა წი ლი დღე საც სა ხე ზეა.

ქალ ქის ჩრდი ლოეთ ში მდი ნა რე ყარ სის მა ღა ლი ნა პი რის თავ ზე ფორ-

ტია აღ მარ თუ ლი, ჩრდი ლოე თის მხა რეს უბ რა ლო მი წაყ რი ლია, ორ მა გი 

მი წაყ რი ლია შე და რე ბით და ბალ ფერ დობ ზე სამ ხრე თით და სამ ხრეთ -აღ-

მო სავ ლე თით. სწო რედ ამ ტე რა სებ ზეა გან ლა გე ბუ ლი ქა ლა ქის შე ნო ბე ბი, 

ძი რი თა დად მუ ქი ბა ზალ ტის გან აგე ბუ ლი სახ ლე ბი. ქუ ჩე ბი სა შინ ლად ვიწ-

როა და თურ ქე ბის მმარ თვე ლო ბის დროს ნამ დვილ ნა გავ საყ რელს ჰგავ და. 

ახ ლა რა მდგო მა რეო ბა შია აქაუ რო ბა და, საერ თოდ, რა ცვლი ლე ბე ბი გა-

ნი ცა და რუ სე ბის ხელ ში, ჩვენ თვის უც ნო ბია.

ყარ სის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა მის ხელ საყ რელ ად გილ მდე ბა-

რეო ბა შია. ის ცენ ტრა ლუ რი სომ ხე თის შუა გულ ში მდე ბა რეობს, ამიერ კავ კა-

სიას, ქურ თის ტანს, სპარ სეთ სა და პონ ტოს შო რის. ეს საუ კე თე სო სატ რან-

სპორ ტო საკ ვან ძო პუნ ქტია, რომ ლის უპი რა ტე სო ბე ბის გა მო ყე ნე ბაც თურ-

ქებ მა ვერ შეძ ლეს. ყარ სი ამავ დროუ ლად აღ მო სავ ლე თის პა ტა რა სა ვაჭ რო 

ცენ ტრიც კი იყო უკა ნას კნელ პო ლი ტი კურ ცვლი ლე ბამ დე. მის გარ შე მო 
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არ სე ბუ ლი შავ მი წა ნია და გი სომ ხე თის და ნარ ჩენ მი წებ ზე ბევ რად უფ რო 

ნა ყო ფიე რია, მკვეთ რად კონ ტი ნენ ტუ რი კლი მა ტი +40° -დან -20° -მდე მო-

ნაც ვლეობს.

ბო ლო ერ თნა ხე ვა რი საუ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ყარ სმა ხუ თი ალ ყა გა-

დაი ტა ნა, აქე დან ორი მი სი გა მარ ჯვე ბით დას რულ და. ესე ნია: 1735 წელს, 

100 ათა სი მეომ რით მომ ხდუ რი სპარ სე ლი ნა დირ შა ჰის თვის გა წეუ ლი წი-

ნააღ მდე გო ბი სას, და 1807 წელს, სპარ სეთ თან ომ ში ჩაბ მულ მა რუ სეთ მა 

კი დევ ერ თხელ რო დე საც სცა და მი სი აღე ბა. სა მა გიე როდ და ნარ ჩენ სამ 

შემ თხვე ვა ში და მარ ცხდა: 1828 წელს ოთხ დღე ში, 1855 წელს ექვს თვე ში, 

ხო ლო მე სა მე ჯერ იმ პი რო ბებ ში, რო მელ თაც ცო ტა მოგ ვა ნე ბით ავ ხსნით. 

1828 წელს რუ სე ბი პას კე ვი ჩის მე თაუ რო ბით ყარსს რომ მიად გნენ, ქა ლა ქი 

თით ქმის იგი ვე მდგო მა რეო ბა ში იყო, რო გორც ასი წლის წინ, ნა დირ შა-

ჰის შე მო სე ვი სას. მა შინ გა რე დამ ცა ვი ნა გე ბო ბე ბი არ არ სე ბობ და, ქა ლაქ-

თან ახ ლოს, ფორ ტის პირ და პირ გა მაგ რე ბულ მა რუ სებ მა ძვე ლი გა ლა ვა ნი 

ად ვი ლად გაარ ღვიეს. თურ ქი მე თაუ რი სას წრა ფოდ და თან ხმდა რუ სე ბის 

მხრი დან კა პი ტუ ლა ციის მოთ ხოვ ნებს და მთე ლი გარ ნი ზო ნი 10 ათა სი კა-

ცი თა და 150 ქვე მე ხით მო წი ნააღ მდე გეს ჩაა ბა რა.

1855 წელს უკ ვე სულ სხვა სცე ნა რით გან ვი თარ და მოვ ლე ნე ბი. ქა ლა-

ქის ალ ყას წინ უძ ღო და კუ რუკ დე რეს სის ხლია ნი ბრძო ლა. 1854 წლის 6 

აგ ვის ტოს თურ ქუ ლი ჯა რის მმარ თვე ლო ბა ში გან ხეთ ქი ლე ბა მოხ და, რა საც 

შე დე გად ჯერ მარ ცხი, შემ დეგ ლაშ ქრის გახ ლე ჩა მოჰ ყვა. მებ რძო ლე ბის 

ნა წილ მა ცი ხე- სი მაგ რეს შეა ფა რა თა ვი. მხო ლოდ ცხრა თვის შემ დეგ, 1855 

წლის ივ ნის ში გა და ვიდ ნენ რუ სე ბი ნამ დვილ ალ ყა ზე, გარ ნი ზონ მა ინ გლი-

სე ლი გე ნერ ლის უი ლიამ სის მე თაუ რო ბით მედ გრად გაძ ლო ექ ვსი თვე, 

მაგ რამ შიმ ში ლის გან და სუს ტე ბუ ლებ მა სა ბო ლოოდ მაინც გაუ ღეს ჭიშ კა რი 

გე ნე რალ მუ რა ვიოვს. რუ სე ბის არ მია ამ ალ ყის დროს 30 ათა სამ დე კაცს 

ით ვლი და.

1877 წლის ომ ში რუ სებს დი დი ძა ლის ხმე ვა დას ჭირ დათ საი მი სოდ, 

რომ უპი რა ტე სო ბა მათ მხა რე ზე გად მო სუ ლი ყო. მა ნამ დე 25 აგ ვის ტოს, 

ყარ სის ბრძო ლის წინ, (გე დიკ ლერ თან) თურქ მარ შალ თან, მუხ თარ ფა-

შას თან და მარ ცხდნენ. ამ შემ თხვე ვა შიც ცი ხე- სი მაგ რის ბე დი ხან გრძლივ მა 

ბრძო ლებ მა გა დაწ ყვი ტა. ბრძო ლა დაიწ ყო 2 ოქ ტომ ბერს. ორი ვე მხა რე 

თავ დაუ ზო გა ვად იბ რძო და. პირ ველ დღეებ ში (ოთხ რიც ხვამ დე) გა მარ ჯვე-
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ბა ხან ერთ მხა რეს იყო, ხან მეო რე მხა რეს. რუ სებს უკ ვე და კა ვე ბუ ლი ჰქონ-

დათ დი დი იაგ ნის ბორ ცვი, მაგ რამ, რო გორც ამ ბო ბენ, წყლის უკ მა რი სო ბის 

გა მო პო ზი ციე ბის დათ მო ბა მოუ წიათ. 10 ოქ ტომ ბერ საც იმარ ჯვა მუხ თარ 

ფა შამ, მაგ რამ მე რე ბედ მა უმ ტყუ ნა. 15 და 16 ოქ ტომ ბერს გე ნერ ლე ბის 

ჰეი მა ნი სა და ლო რის -მე ლი კო ვის გაერ თია ნე ბულ მა ჯა რებ მა ალა ჯას ბორ-

ცვებ ზე გა მაგ რე ბუ ლი მო წი ნააღ მდე გის პო ზი ციე ბის გარ ღვე ვა მოა ხერ ხეს, 

მუხ თარ ფა შას ჯა რის დი დი ნა წი ლი ტყვედ ჩაიგ დეს და დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი 

ყარ სში შე დევ ნეს. რუ სე ბის ეს გა მარ ჯვე ბა თურ ქებს 7 ფა შად, 12 ათა სი კა-

ცის ტყვეო ბად, 84 ქვე მე ხად, 4000 კარ ვად და 10 ათას თო ფად დაუჯ დათ.

ამ გა დამ წყვე ტი ბრძო ლის შე დე გე ბი ძა ლიან მა ლე გა მოჩ ნდა. მუხ თარ 

ფა შამ ჯა რის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი ყარ სში და ტო ვა, იმის იმე დით, რომ თა-

ვის დაც ვას შეძ ლებ დნენ, თა ვად კი მცი რე ამა ლით ერ ზე რუ მის და სა ცა ვად 

გაე შუ რა. გზად შეუერ თდა მუ რა დის კა ლა პო ტი დან უკან და ხეულ ის მაილ 

ფა შას ჯა რის ნა წი ლებს, გაჩ ნდა იმე დი, რომ სომ ხე თის დე და ქა ლაქ ში რუ-

სე ბის შეს ვლას წარ მა ტე ბულ წი ნააღ მდე გო ბას გაუ წევ დნენ. ამა სო ბა ში რუ-

სე ბის ჯა რის ნა წილ მა ყარსს ალ ყა შე მოარ ტყა, და ნარ ჩე ნი და ნა ყო ფე ბი წინ 

წა ვიდ ნენ და მუხ თა რი უკ ვე 6 ნოემ ბერს თა ვი სი ახა ლი პო ზი ციი დან გან დევ-

ნეს. ეს დევ ნა თით ქმის ერ ზე რუ მის ქვე მე ხე ბამ დე გაგ რძელ და.

ამ ყვე ლაფ რის მიუ ხე და ვად, თურ ქულ მხა რეს მაინც ჰქონ და ყარ სის იმე-

დი, რო მე ლიც ომის დაწ ყე ბამ დე ფორ ტე ბით საკ მაოდ კარ გად გაა მაგ რეს, 

მაგ რამ მოვ ლე ნე ბი სხვაგ ვა რად გან ვი თარ და. ალა ჯას მთებ თან გა მარ თუ-

ლი ბრძო ლე ბი დან სულ რა ღაც ერთ თვე ში,18 ნოემ ბერს, ყარ სმა ვე ღარ 

გაუძ ლო მო რიგ სას ტიკ შე ტე ვას და და მარ ცხდა. წარ მა ტე ბა რუ სე თის ჯა რის 

მთა ვარ სარ დლო ბის თვი საც მოუ ლოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა. მოგ ვია ნე ბით გაირ-

კვა, რომ ზუს ტად იმ ნა გე ბო ბებ მა გაა მარ თლა, რომ ლე ბიც ქა ლა ქის სამ-

ხრე თით იყო და არა ნაი რად არ აკ მა ყო ფი ლებ და თავ დაც ვით ფუნ ქციებს, 

რო გორც ეგო ნათ. ეს კა ტას ტრო ფა კი დევ სხვა არაერ თი მოვ ლე ნის ერ-

თობ ლიო ბამ დააჩ ქა რა. რუ სულ მა და ნა ყო ფებ მა ქა ლა ქის ხელ ში ჩაგ დე ბის 

მე რე ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის კენ მდე ბა რე ფორ ტე ბის კენ დაი ხიეს, სა დაც 

ძა ლიან ცუ დად ორ გა ნი ზე ბუ ლი დაც ვა ჰყავ დათ. რე გუ ლა რულ მა ჯარ მა ყარ-

სის ფორ ტებ ზე დი ლაუ თე ნია რუ სუ ლი დრო შა რომ დაი ნა ხა აღ მარ თუ ლი, 

კა პი ტუ ლა ცია საუ კე თე სო გა მო სავ ლად ჩათ ვა ლა და პო ზი ციე ბი უბ რძოლ-

ვე ლად დათ მო. შემ დეგ, შეც დო მას რომ მიხ ვდნენ, გარ ღვე ვას შეე ცად ნენ, 
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მაგ რამ უკ ვე გვია ნი იყო. თურ ქებ მა უზარ მა ზა რი ზა რა ლი ნა ხეს. ტყვედ ჩა-

ვარ და 4 ფა შა და 22 ათა სი ჯა რის კა ცი. რუ სებს დარ ჩათ ასე ვე 350 ქვე მე-

ხი, 6000 კა რა ვი და 18 ათა სი თო ფი. ამ ბრძო ლა ში 2500 რუ სი და 5000 

თურ ქი დაი ღუ პა. ყარ სის აღე ბის შემ დეგ რუ სე ბი ერ ზე რუ მის კენ წა ვიდ ნენ და 

თავ დაც ვის მიზ ნით აგე ბუ ლი მი წაყ რი ლე ბის ქვეშ და ბა ნაკ დნენ.

ყარსი

მო დით, ეს გზა ისევ უკან გა ვია როთ. ბო ლო ჯერ შევ ხე დოთ ყარ სის მაღ-

ლო ბებს და კლდის დაკ ლაკ ნილ ვიწ რობ ში გა და ვი დეთ, რო მე ლიც მდი ნა-

რე ყარ სმა მთიან მა სივ ში გარ დი გარ დმო გაჭ რა. ეს გზა დაახ ლოე ბით ერ თი 

საა თის სა ვა ლია, მა ღალ კლდეებ ზე ფიჭ ვე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი ძვე ლი 

სი მაგ რეე ბის ნარ ჩე ნე ბი ჩანს. მიხ ვეულ -მოხ ვეუ ლი გზა სულ უფ რო მაღ ლა 

ადის და სო ღან ლის მთი დან საო ცა რი ხე დი იშ ლე ბა. ვხე დავთ, მე შინ გა-

ტის ხეო ბის ფარ თო კა ლა პოტ ში რო გორ მიე დი ნე ბა არაქ სი. თოვ ლით და-

ფა რულ მთებ ში ცო ტა ხნის წინ ჯერ კი დევ ყა ჩა ღი ქურ თე ბი აფა რებ დნენ 

თავს. ყვე ლა ზე დაუნ დობ ლე ბი ჩრდი ლოე თით ცხოვ რობ დნენ. იქით მი მა-

ვალ კი დევ ერთ გზას ბა ზალ ტის ქვის სვე ტე ბის შუა მდე ბა რე ბარ დე ზამ დე 
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მივ ყა ვართ. ეს ად გი ლი ბუ ნე ბის საოც რე ბაა, მი სი ნახ ვა აქამ დე ცო ტამ თუ 

შეძ ლო. ახ ლა აქაუ რო ბა რუ სე ბის ხელ შია, იმე დია, რომ სა მუ და მოდ დას-

რულ და ქურ თე ბის ბა ტო ნო ბის დრო. 

გზას რო მელ საც ჯერ კი დევ უკან გავ დი ვართ, ყვე ლა გა ზაფ ხულ ზე ულა-

მა ზე სი ყვა ვი ლე ბით მო ფე ნი ლი ალ პურ სა ძოვ რე ბი დან იმ ვე ლურ ხეო ბა ში 

გა დავ ყა ვართ, სა დაც პირ სის ხლია ნი ქურ თი ყა ჩა ღი სა და მკვლე ლის, ქორ 

ოღ ლის ცი ხე- სი მაგ რის ნან გრე ვე ბია. მი სი საგ მი რო საქ მეე ბი ერ ზე რუ მი დან 

თავ რი ზამ დე დღე საც ახ სოვს ხალხს. უც ნაუ რი ისაა, რომ ქორ ოღ ლის პოე ტუ-

რი ნი ჭიც ჰქო ნია და მი სი საქ მია ნო ბის შე სა ხებ გაჟ ღე რე ბულ ყვე ლა სიმ ღე რას 

მას ვე მია წე რენ. ამის მე რე მო დის ბა ლა ხით მდი და რი არაქ სის დაბ ლო ბი. 

მდი ნა რის შე სარ თა ვი სამ ხრეთ შია და ვიწ რო ხეო ბა ში მოე დი ნე ბა. ამ ხეო ბა-

საც რომ გაივ ლი, თვალ წინ გა და გეშ ლე ბა „ა თა სი ტბის მთია ნე თის“ მა ღა ლი 

მწვერ ვა ლე ბის ხე დი, რო მე ლიც ჯერ არც ერთ ევ რო პელს არ დაუ ლაშ ქრავს. 

150 კი ლო მეტ რის სიგ რძის კლდე ზე ერთ ად გი ლას სა შუა ლო ჩაღ რმა ვე ბა 

მო ჩანს. სა ვა რაუ დოდ, ეს ის უღელ ტე ხი ლი უნ და იყოს, რო მე ლიც ქსე ნო ფონ-

მა 10 ათას ბერ ძენ თან ერ თად გა დაკ ვე თა, კარ დუ ხე ბის (ქურ თე ბის) მხა რი-

დან „ფა ზია ნე ლე ბის“ (დღეს პა სი ნი) მხა რე ში რო ცა გა და დიო და.

არაქ სის ზე და წე ლი რუ სულ სომ ხეთს აღარ ეკუთ ვნის. ახა ლი საზ-

ღვა რი ოდ ნავ აღ მო სავ ლე თით (ხო რა სან თან) გა დის. სა ძოვ რე ბის მხა-

რე პა სი ნი დან და სავ ლე თის კენ გრძელ დე ბა დე ვე- ბოიუ ნის წყალ გა სა ყა-

რამ დე („აქ ლე მის ყე ლი“), არაქ სის აუზს და სავ ლეთ ევ ფრა ტის (ფრა-

ტი) აუ ზის გან რომ ჰყოფს. ეს წყალ გა სა ყა რი 270 მეტ რით უფ რო მაღ ლა 

მდე ბა რეობს, ვიდ რე და სავ ლეთ ში მის კალ თას თან მდე ბა რე ერ ზე რუ მი 

(ზღვის დო ნი დან 1850 მ.). სომ ხე თის დე და ქა ლა ქი, ოდეს ღაც ასია თა სო-

ბით მო სახ ლეს რომ ით ვლი და, ახ ლა თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბის აჩ რდილ სღა 

წაა გავს. აქ ახ ლა 30 ათა სი ადა მია ნი თუ ცხოვ რობს, მე ტი არა. ბრტყელ-

სა ხუ რა ვია ნი სახ ლე ბი საოც რად ვიწ რო და ჭუჭ ყიან ქუ ჩებ ში ელიფ სის 

ფორ მით გან ლა გე ბუ ლან. ცენ ტრში, სა შუა ლო სი მაღ ლის ბორ ცვზე, დგას 

სა სახ ლე. მედ რე სი სელ ჯუკ მე ლექ ხა ნის ეპო ქი დან შე მორ ჩე ნი ლი ერ თა-

დერ თი ნა გე ბო ბა. სახ ლე ბი ნან გრე ვებს ჰგავს. ხან გრძლივ და ცივ ზამ-

თარ ში თოვ ლის სა ფა რი მეტ რო ბით დევს, მე ზობ ლე ბიც კი ერ თმა ნეთს 

კვი რაო ბით ვერ ხე და ვენ. ყვე ლა ნაი რი სი ცოც ხლე ჩამ კვდა რია, ყვე ლა-

ნაი რი მოძ რაო ბა შე ჩე რე ბუ ლი.
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თუ კი ოდეს მე რო მე ლი მე ქა ლა ქი დაუმ სა ხუ რებ ლად ქცეუ ლა პრო ვინ-

ციულ დე და ქა ლა ქად, ეს, პირ ველ რიგ ში, სომ ხე თის დე და ქა ლა ქია. ბაგ-

რა ტი დე ბის სა მე ფო ოჯა ხის ბა ტო ნო ბის დროს ად გილს კა რი ნი ერ ქვა. იმ-

დე ნად უმ ნიშ ვნე ლო იყო, რომ ძველ სომ ხურ წყა როებ ში არც კი არ სად 

მოიხ სე ნიე ბენ. პირ ვე ლად დიო კა სიუს თან ვხვდე ბით, სომ ხეთ ში ტრაია ნის 

ლაშ ქრო ბას რომ აღ წერს. დაახ ლოე ბით 114-117 წლებ ში პარ თიე ლე ბის 

ქუჩაერზერუმში

და სა მორ ჩი ლებ ლად დაძ რუ ლი ტრაია ნის ლე გიო ნე ბი ევ ფრა ტის სა თა ვის 

აუზ ში გა მოჩ ნდნენ. ამ ლაშ ქრო ბი სას ან ტიო ქიი დან ევ ფრა ტის ზე და წე-

ლამ დე ყვე ლა და სახ ლე ბა უბ რძოლ ვე ლად ჩა ბარ დათ, ამი ტომ ბედ ნიე რი 

დამ პყრო ბე ლიც უცებ გა მოჩ ნდა მე ლი ტე ნე სა (მა ლა ცია) და ენ ზინ ჯანს შო-

რის მდე ბა რე გა დაუ ლა ხა ვად წო დე ბუ ლი ევ ფრა ტის უღელ ტე ხი ლის ჩრდი-

ლოეთ ში, სრუ ლიად სომ ხე თის ულა მა ზეს ად გი ლას.
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დღემ დე შე მორ ჩა იმ ად გი ლის სა ხე ლი, სა დაც ტრაიან მა ბა ნა კი დას-

ცა – ილი დია (ან ელეია), რო მაუ ლი ელე გია. ეს არის ერ ზე რუ მი დან სა მი 

საა თის სა ვალ ზე არ სე ბუ ლი ჭაო ბიან მხა რე, სა დაც პა ტა რა ნა კა დუ ლი ვით 

მო რაკ რა კე ევ ფრატ ზე ან ტი კუ რი რკა ლო ვა ნი ხი დია გა დე ბუ ლი.

ამის შემ დეგ თა ვის თან დაი ბა რა პარ თიე ლე ბის მიერ გა მე ფე ბუ ლი სომ ხე-

თის მე ფე. მე ფე მა შინ ვე ეახ ლა, და რო გორც ოდეს ღაც ტი რი და ტემ ნე რო ნის 

წი ნა შე, მა ნაც თა ვი სი გვირ გვი ნი კეის რის ტახ ტის კი ბე ზე და დო იმ იმე დით, 

რომ კვლავ მიი ღებ და მას გა მარ ჯვე ბუ ლის ხე ლი დან. მაგ რამ ეს ასე არ მოხ-

და. შეიძ ლე ბა ტრაიანს კი დეც უნ დო და დიდ სუ ლოვ ნე ბი სა და წყა ლო ბის გა-

მოვ ლე ნა, მაგ რამ პარ თა მა სი რის მა ქე ბა- დი დე ბა რომ დაას რუ ლა, რო მაელ-

თა ლაშ ქარ მა საო ცა რი სი ხა რუ ლის ყი ჟი ნა დას ცხო. გვირ გვინ წარ თმეულს 

შეე შინ და და გაქ ცე ვა სცა და. თუმ ცა, დაი ჭი რეს და ტრაიანს მიჰ გვა რეს. პარ-

თა მა სი რი სი აწუ წუნ და, გა მარ ჯვე ბულს ჩე მი ნე ბით ჩავ ბარ დი, ვმე გო ნა, სომ-

ხე თის გვირ გვინს გად მომ ცემ და, მე კი პა ტი მა რი ვით მექ ცე ვია ნო. რო გორც 

დიო კა სიუ სი მოგ ვით ხრობს, ტრაიანს უპა სუ ხია: ამ გვირ გვი ნის გა და ცე მას 

არა ვის თვის ვა პი რებ. მინ და, რომ სომ ხე თი რო მაუ ლი იმ პე რიის პრო ვინ ციად 

ვაქ ციოო. მწა რედ გაწ ბი ლე ბუ ლი და აღ შფო თე ბუ ლი პარ თე მა სი რი სი ია რაღს 

დას წვდა, მაგ რამ პირ ვე ლი ვე შერ კი ნე ბი სას და მარ ცხდა.

ეს ფაქ ტი ყვე ლა ზე საინ ტე რე სო ამ ბა ვია ერ ზე რუ მის ის ტო რიი დან, ქა-

ლა ქი სა, რო მე ლიც უწინ ყო ფილ არა ბულ „არ ზენ -ერ -რუ მის“ (ა ქე დან სა ხე-

ლი ერ ზე რუ მი) ად გილ ზე იდ გა. მა ღალ მთიან სომ ხეთ ში არა ბე ბის გა მო ჩე-

ნი სას, რო მაე ლე ბი იქ უკ ვე აღარ იყ ვნენ, მაგ რამ ცნო ბი ლია, რომ სა ხე ლი 

„რუმ“ აღ მო სავ ლე თის ხალ ხე ბის მიერ ბი ზან ტიუ რი იმ პე რიის აღ სა ნიშ ნა-

ვად გა მოი ყე ნე ბო და. ქა ლა ქი „არ ზე ნი“ ამი ტომ იყო ბი ზან ტიუ რი წარ მო-

ნაქ მნი. სხვა თა შო რის, ამ სა ხე ლის მქო ნე ორი ქა ლა ქი არ სე ბობს: ერ თი 

და სავ ლეთ ში, რომ ლის ზუს ტი ად გილ მდე ბა რეო ბაც უც ნო ბია (ებ ზინ ჯა ნი) 

და მეო რე აღ მო სავ ლეთ ში (რო მაუ ლი), არა ბე ბი „რო მაე ლე ბის არ ზენს“ 

რომ უწო დებ დნენ (ბი ზან ტიე ლე ბი თეო დო სიო პო ლი სად მოიხ სე ნიებ დნენ). 

აღ მო სავ ლე თის არ ზენ მა, წი ნა აზიის ყვე ლა და სახ ლე ბის მსგავ სად, მე ტად 

მძი მე პე რიო დე ბი გა დაი ტა ნა. აქ ცხოვ რობ დნენ რო მაე ლე ბი, პარ თე ლე ბი 

და არა ბე ბი, ყვე ლა ზე სა შინ ლად მაინც სელ ჯუ კე ბი იქ ცეოდ ნენ. რო გორც 

ამ ბო ბენ, ალპ არ სლან მა 70 ათა სი ადა მია ნი ამოწ ყვი ტა, ერ თი ამ დე ნი ვე 

მო ნო ბა ში წაას ხა ან იძუ ლე ბით გა დაა სახ ლა. 
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ად რე გან ცდი ლი სა ში ნე ლე ბა გან მეორ და 1247 წელ საც, რო ცა მონ ღო-

ლებ მა ქა ლა ქი მი წას თან გაას წო რეს და მი სი მო სახ ლეო ბა დაუნ დობ ლად 

ამო ხო ცეს. უნ და ით ქვას, რომ მონ ღო ლი მმარ თვე ლე ბი ქრის ტია ნო ბას უფ-

რო ლმო ბიე რად ეპ ყრო ბოდ ნენ, ვიდ რე ის ლამს, ამი ტომ ქა ლა ქის აღ დგე ნა 

ბრძა ნეს, ეპის კო პო სიც კი დას ვეს, რა საც ად გი ლობ რი ვი ცხოვ რე ბის სწრა ფი 

აყ ვა ვე ბა მოჰ ყვა. ამის შემ დეგ მო სულ მა თურ ქებ მა ეს ბედ ნიე რი თა ნაც ხოვ-

ანისისნანგრევები

რე ბა კვლავ სის ხლის ღვრი თა და ხოც ვა- ჟლე ტით შეც ვა ლეს. ქა ლა ქი ისევ 

დაინ გრა, ყვე ლა ფე რი გა ნად გურ და. ჯერ კი დევ ასი წლის წინ ერ ზე რუმ ში 

მჭედ ლე ბის საქ მია ნო ბის ხმა ის მო და, რაც ოს მა ნუ რი ყუ რის თვის სრუ ლიად 

შეუჩ ვე ვე ლი რამ იყო. ფა შებს ია ნი ჩა რე ბის თვის ბევ რი ფუ ლი სჭირ დე ბო-

დათ და ამ ფულს იქ იღებ დნენ, სა დაც ახერ ხებ დნენ. ერ ზე რუმ ში გან თავ-

სე ბუ ლი 15 ათა სი ია ნი ჩა რის ჩორ ბა ჯე ბი არა ფერს თმობ დნენ, მუდ მი ვად 

ემუქ რე ბოდ ნენ გუ ბერ ნა ტორს, რო მე ლიც ფუ ლის ნაკ ლე ბო ბას უჩიო და. 

ჩვე ნი თხრო ბის ბო ლოს გვინ და რამ დე ნი მე სიტ ყვით თა ნა მედ რო-
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ვე სომ ხებ საც შე ვე ხოთ. ზო გა დად ცნო ბი ლია, რომ თურ ქე ბის ბა ტო ნო ბის 

ქვეშ მყოფ მა ვერ ცერ თმა ქრის ტიან მა ხალ ხმა ვერ შეეძ ლო ისე თი მორ-

ჩი ლე ბა გა მოეც ხა დე ბი ნათ თა ვან თი ბა ტო ნე ბის თვის, რო გორც ეს სომ ხებ-

მა მოა ხერ ხეს. მათ შო რის ურ თიერ თო ბა სავ სეა პრობ ლე მე ბით. თურ ქე ბი 

სომ ხებს უყუ რე ბენ, რო გორც და მა კავ ში რე ბელ ჯაჭვს მათ სა და და ნარ ჩენ 

უც ხო ტო მე ლებს შო რის. სომ ხებ მა (კერ ძოდ, მათ, ვინც სამ შობ ლოს გა-

რეთ ცხოვ რობს) თურ ქუ ლი ენა იმ დე ნად კარ გად შეით ვი სეს, რომ სა კუ-

თა რი დაა ვიწ ყდათ. ამ ხალ ხის მორ ჩი ლე ბის უნა რი მა თი სი მა მა ცი სა და 

საო მა რი გან წყო ბის ნაკ ლე ბო ბით აიხ სნე ბა. ჩვენ უკ ვე გიამ ბეთ, რამ დე ნად 

სუს ტი იყო მა თი სწრაფ ვა და მოუ კი დე ბე ლი მმარ თვე ლო ბი სა კენ თა ვი დან-

ვე, რამ დე ნად უსუ სუ რი იყო მა თი ეროვ ნუ ლი ძა ლის ხმე ვა ბარ ბა როს თა ძა-

ლაუფ ლე ბის გა სა ტე ხად. უც ხო ტო მის აზიელ მა დამ პყრობ ლებ მა სომ ხე ბი 

თა მაშ -თა მა შით დაი მორ ჩი ლეს, გა და თე ლეს მა თი მი წე ბი, ააოხ რეს მა თი 

ქა ლა ქე ბი და მო ნო ბა ში წაიყ ვა ნეს იქ მცხოვ რე ბი ადა მია ნე ბი.

ის, რა შიც ად რეულ დრო ში სომ ხე ბი თა ვიანთ ენერ გიას იყე ნებ დნენ, მა-

თი ახა ლი რწმე ნა იყო პირ ვე ლი საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში. ეს გა რე მოე ბა 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან სწო რედ ამან შეუ ნარ ჩუ ნა სა მო მავ ლოდ სო მეხ 

ხალხს რე ლი გია, რო მელ საც დღეს და სავ ლე თის ხალ ხე ბი თა ვიანთ მა-

ღალ მო რალ სა და კულ ტუ რას უმად ლიან. საერ თოდ, სომ ხებ საც ებ რაე ლე-

ბის ბე დი ეწიათ. დროის ქარ ტე ხი ლებ მა ისი ნი ძვე ლი სამ ყა როს სხვა დას-

ხვა ნა წილ ში მო მო ფან ტა. სელ ჯუ კე ბი სომ ხეთს რომ დაეს ხნენ თავს, ანი სი 

ააოხ რეს და მო სახ ლეო ბის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი ჩრდი ლოეთ სპარ სეთ ში 

ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გა დაა სახ ლეს. იმა ვე დროს დაიწ ყო ნე ბა ყოფ ლო ბით 

მიგ რა ცია პონ ტოს მხა რეებ ში, ბი ზან ტიურ პრო ვინ ციებ ში, ყი რიმ ში, დო ნი სა 

და ვოლ გას დაბ ლო ბებ ზე. ყველ გან (გან სა კუთ რე ბით რუ სე თის ნა წილ ში) 

გაჩ ნდა აყ ვა ვე ბუ ლი სომ ხუ რი კო ლო ნიე ბი, რო მელ თაც ად გი ლობ რი ვი ხე-

ლი სუ ფალ ნი იცავ დნენ. მეო რე დი დი გა და სახ ლე ბა თათ რე ბის შე მოჭ რის 

დროს გან ხორ ციელ და და ა. შ.

გა და სახ ლე ბის პრო ცე სი არც მომ დევ ნო საუ კუ ნეე ბის გან მავ ლო ბა ში 

შეწ ყვე ტი ლა, ხან და ხან გან სა კუთ რე ბუ ლად დიდ მას შტა ბებ საც კი იღებ და. 

ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი სა ხე ჩვე ნი საუ კუ ნის და საწ ყის ში კავ კა სიის მიღ მა 

რუ სე ბის გა მო ჩე ნი სას მიი ღო. კავ კა სიე ლე ბის დიდ ნა წილს ძლიე რი ქრის-

ტია ნი მე ზობ ლის იმე დი ჰქონ და. რუ სეთს ეს ეს მო და და ამით მშვე ნივ რად 
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სარ გებ ლობ და. მან სწო რედ სპარ სე ლი სომ ხე ბის დახ მა რე ბით მიაღ წია 

მნიშ ვნე ლო ვან წარ მა ტე ბას მე ზობ ლებ თან გა ჩა ღე ბუ ლი ომ ში. არ უნ და და-

ვი ვიწ ყოთ სომ ხე ბის მხრი დან არც ის მხარ და ჭე რა, რომ ლის წყა ლო ბი თაც 

ერე ვა ნი ბევ რად უფ რო სწრა ფად აღ მოჩ ნდა რუ სე თის ხელ ში, ვიდ რე ეს 

მო სა ლოდ ნე ლი იყო, თა ნაც, ყო ველ გვა რი ზე წო ლის გა რე შე. თუმ ცა, სა ბო-

ლოოდ, უამ რა ვი იმედ გაც რუე ბუ ლი სო მე ხი დაუბ რუნ და თა ვის ის ტო რიულ 

სამ შობ ლოს. რუ სეთ ში გა და სახ ლე ბა მხო ლოდ მარ თლმა დი დე ბელ მა სომ-

ხებ მა გა დაწ ყვი ტეს. კა თო ლი კე სომ ხებ მა უა რი თქვეს და მათ მრა ვალ რიც-

ხო ვან კო ლო ნიებს დღე საც ვხვდე ბით ლე ვან ტე ში. პორ ტას მხრი დან ყვე-

ლა ზე დი დი სი სუ ლე ლე ის იყო, რომ საერ თო საქ მეს მარ თლმა დი დე ბელ 

სო მეხ პატ რიარ ქებ თან ერ თად აკე თებ და ისე, რომ ამ დროს კა თო ლი კე 

სომ ხებს დევ ნი და.

სომ ხე ბის უც ხოეთ ში წას ვლის მი ზე ზი, სხვა თა შო რის, ძა ლიან ხში რად 

სუ ლაც არ ყო ფი ლა ეროვ ნუ ლი ღირ სე ბის დაც ვის ან დამ ცი რე ბის თა ვი-

დან აცი ლე ბის სურ ვი ლი. სო მეხს დიდ წი ლად მო გე ბის მი ღე ბის უსაზ ღვრო 

წყურ ვი ლი ამოძ რა ვებს და ამ წყურ ვი ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბას ნე ბის მიე რი, 

ნე ბა დარ თუ ლი თუ აკ რძა ლუ ლი სა შუა ლე ბით ცდი ლობს. ებ რაე ლის მსგავ-

სად სო მე ხიც დი დი სია მოვ ნე ბით ვაჭ რობს. მო გე ბას შრო მა ზე მე ტად ხელ-

საყ რე ლი სპე კუ ლა ციე ბით იღებს. ებ რაე ლე ბის მსგავ სად მა თაც ახა სია თებთ 

საერ თო სუ ლის კვე თე ბა, სა კუ თა რი ერი სა და ოჯა ხი სად მი ერ თგუ ლე ბა, საქ-

მეე ბის ეშ მა კუ რად მოგ ვა რე ბის უნა რი. სომ ხე ბი ქო ნე ბით უფ რო მა ლე ახერ-

ხებ დნენ თა ვიანთ მჩაგ ვრე ლებ თან ნორ მა ლუ რი ურ თიერ თო ბე ბის დამ ყა რე-

ბას, ვიდ რე მორ ჩი ლე ბით, სომ ხუ რი ფუ ლი ოს მა ლო სულ თა ნე ბის დრო საც 

კი არას დროს ყო ფი ლა სა თა კი ლო.

ამ ურ თიერ თო ბებს, რა თქმა უნ და, თა ვი სი სა ხი ფა თო მხა რეე ბიც გააჩ-

ნდა. თურ ქე თის მმარ თვე ლე ბის ქვეშ მყოფ მდი დარ სომ ხებს საფ რთხეც დი-

დი ემუქ რე ბო დათ. ამას ადას ტუ რებს მათ წი ნააღ მდეგ მი მარ თუ ლი არაერ-

თი ბარ ბა რო სუ ლი აქ ტი. რო გორც კი რო მე ლი მე სულ თა ნი მდი და რი სომ ხის 

ფულს თვალს დაად გამ და, ამ სომ ხის დღეე ბი დათ ვლი ლი იყო. სტამ ბოლ-

ში მსგავ სი სი ხარ ბის მსხვერ პლთა საფ ლა ვის ქვებ ზე ისეთ გა მამ ხნე ვე ბელ 

წარ წე რებს ვკით ხუ ლობთ, რო გო რი ცაა: „აქ გა ნის ვე ნებს ერ გა ნიან არე-

ტი ნი, მა ღა ლი პორ ტას ბან კი რი. მი სი სათ ნოე ბა ოქ რო სა ვით ბრწყი ნავ და. 

უსაზ ღვრო სი კე თი სა და გაუ ტე ხე ლი სიტ ყვის პატ რო ნი იყო. 1795 წლის 7 
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ჰამალი(სომეხიტვირთებისმზიდავი)

ივ ლისს დაემ შვი დო ბა ერ თგულ და საყ ვა რელ ადა მია ნებს ღვთის წყა ლო-

ბი თა და იმ ხე ლის კურ თხე ვით, რო მელ მაც მას სა სუ ფე ვე ლის კა რი გაუ ღო.“ 

წარ წე რის ზე მოთ თავ მოკ ვე თი ლი ადა მია ნია გა მო სა ხუ ლი. გა სა გე ბია, რამ-

დე ნად მოე წო ნე ბო და გარ დაც ვლილს საი ქიო ში გას ტუმ რე ბა. ვინ მე აზ მა-
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ვა რია ნის საფ ლავ ზე (პე რას სა საფ ლაო ზე) გა მო სა ხუ ლია ჩა მომ ხრჩვა ლის 

სუ რა თი ლა მა ზი წარ წე რით: „ან გე ლო ზებ მა გა მოი წო დეს მის კენ ხე ლე ბი, 

რო დე საც კეის რის ნე ბით მი სი ფუნ ქციე ბი (რო გორც მო ნე ტე ბის დი რექ ტო-

რის) დას რუ ლე ბუ ლად გა მოც ხად და.“

სომ ხე ბი ებ რაე ლე ბის გან ერ თი რა მით ნამ დვი ლად გან სხვავ დე ბიან – 

სამ შობ ლოს თან მჭიდ რო და ძლიერ კავ შირს ინარ ჩუ ნე ბენ. სამ შობ ლო შია 

მა თი რო გორც ეროვ ნუ ლი, ისე რე ლი გიუ რი ერ თია ნო ბის ცენ ტრიც. საუ ბა-

რია ეჩ მია ძი ნის სა პატ რიარ ქო ზე. ეჩ მია ძი ნი უდი დეს ზე გავ ლე ნას ახ დენს 

სომ ხებ ზე, მუდ მი ვად თა ვის კენ იზი დავს მათ. იმის ფიქ რი, რომ აქაო და რუ-

სულ ტე რი ტო რია ზე მდე ბა რეობს, მაინ ცა და მაინც დი დი პო ლი ტი კუ რი მნიშ-

ვნე ლო ბა ვერ ექ ნე ბაო, არას წო რია. ასე თი ვე მძლავ რი თა ნად გო მა ახა სია-

თებთ ოჯა ხის წევ რებ საც ერ თმა ნე თის მი მართ. ოჯა ხის უფ რო სის ხელ შია 

მთე ლი ძა ლაუფ ლე ბა, გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ საც ის იღებს. მარ თა ლია ოჯა ხის 

ყვე ლა მა მა კაცს და მოუ კი დებ ლა დაც შეუძ ლია საქ მია ნო ბა, მაგ რამ შე მო-

სა ვა ლი საერ თოა. შვი ლე ბი მშობ ლებს დიდ პა ტივს სცე მენ და აფა სე ბენ, 

თით ქმის შეუძ ლე ბე ლია მსგავ სი ოჯა ხუ რი გან წყო ბის დარ ღვე ვა. ოჯა ხის 

უფ რო სის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში მის ად გილს უფ რო სი ვა ჟი იკა ვებს, 

ხში რად მი სი ქვრი ვიც, რაც ქა ლის გან სა კუთ რე ბულ როლ ზე მეტ ყვე ლებს. 

აღ მო სავ ლეთ ში არ სად გვი ნა ხავს ქა ლის ასე თი მდგო მა რეო ბა. არა ნაი-

რი გა ყიდ ვა ქა ლიშ ვი ლე ბი სა, რო გორც ეს სომ ხე თის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ შია 

მი ღე ბუ ლი, საერ თოდ, ქა ლე ბის იზო ლა ცია არ ხდე ბა. გა სათ ხო ვა რი გო-

გო ნე ბი ჩად რის გა რე შე თა ვი სუფ ლად და დიან. ახალ გაზ რდა კა ცებ თან მათ 

ურ თიერ თო ბას ხელს არა ფე რი უშ ლის, თუ კი ეს ურ თიერ თო ბე ბი პა ტი ვის ცე-

მი სა და მო რა ლის ჩარ ჩოებს არ სცდე ბა. გო გო ნე ბი, რო გორც წე სი, ძა ლიან 

ად რეულ ასაკ ში თხოვ დე ბიან. სომ ხე ბის ფუ ლი სად მი ვნე ბია ნი სიყ ვა რუ ლის 

მიუ ხე და ვად, ოჯახს სიყ ვა რუ ლი თაც ხში რად ქმნიან. თუმ ცა, სომ ხუ რი ქორ-

წი ნე ბე ბი აღ მო სავ ლუ რი გავ ლე ნის გან თა ვი სუ ფა ლი სუ ლაც არ არის. გათ-

ხო ვე ბის თა ნა ვე ქა ლი ოჯა ხი დან მი დის. იგი ვალ დე ბუ ლია დაი ფა როს ტა ნი 

და სა ხე, სახ ლშიც კი. ქმრის გარ და არა ვის თან და ლა პა რა კე ბის უფ ლე ბა 

არ აქვს, მათ შო რის არც უახ ლოე სი წრის ქა ლებ თან, და თუ ეს მაინც აუ ცი-

ლე ბე ლია, ამას მხო ლოდ ჟეს ტე ბის მეშ ვეო ბით აკე თებს. ამ გვა რად, ქალს 

მის ჯი ლი აქვს ჩუ მად ყოფ ნა. ასე გრძელ დე ბა პირ ვე ლი შვი ლის გა ჩე ნამ დე. 

მშო ბია რო ბის შემ დეგ ჯერ დე დამ თილ თან საუბ რის უფ ლე ბა ელე ვა, მე რე 
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სა კუ თარ დე დას თან, მუ ლებ თან და ბო ლოს ოჯა ხის ყვე ლა და ნარ ჩენ წევ-

რთან. ეს გარ და მა ვა ლი დრო მის სრულ თა ვი სუფ ლე ბამ დე, დაახ ლოე ბით 

ოთ ხი- ხუ თი წე ლია. რა თქმა უნ და, გათ ხო ვილ ქალს არ შეუძ ლია უც ხო კა-

ცებ თან საუ ბა რი, ან სახ ლი დან სა ხის დაუ ფა რა ვად გა რეთ გას ვლა. იმ შემ-

თხვე ვა ში, თუ კი მა მა კა ცი ეწ ვე ვათ სტუმ რად, ქა ლი მა შინ ვე სხვა ოთახ ში უნ-

და გა ვი დეს. სხვა თა შო რის, ოჯა ხის მა მა კა ცე ბი არას დროს ჭა მენ თა ვიანთ 

ქა ლებ თან და გო გო ნებ თან ერ თად.

ყვე ლა სო მეხ ქალს გან სა კუთ რე ბით უყ ვარს გაპ რან ჭვა. ეროვ ნუ ლი სამ-

კაუ ლი მთელ ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში გავ რცე ლე ბუ ლი მო ნე ტე ბის მძი ვე ბის-

გან შედ გე ბა, რომ ლებ საც თმებ ში იწ ნა ვენ, ან ქუდ ზე იმაგ რე ბენ, ხან და ხან 

ასე თი სამ კაუ ლი მკერ დსა და მკლა ვებ ზეც ჰკი დიათ. სო მე ხი ქა ლი ძა ლიან 

კარ გი დია სახ ლი სია. ენერ გიუ ლო ბა მი სი საერ თო და მა ხა სია თე ბე ლი ნი შა-

სომხურისოფელი
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ნია. კა ცე ბი ფულს შოუ ლო ბენ და ზო გა ვენ, ქა ლე ბი ალა გე ბენ და საო ჯა ხო 

საქ მეებს უძ ღვე ბიან. სო მე ხი გლე ხი ცოლს მი წა ზე მუ შაო ბის თვის ვერ იმე-

ტებს, მინ დვრის სა მუ შაოებს თა ვად უმ კლავ დე ბა.

რაც შეე ხე ბა გა რეგ ნო ბას, თით ქმის ყვე ლა სო მე ხი მა ღა ლია, კარ გი აღ-

ნა გო ბი სა, მაგ რამ სიმ სუქ ნის კენ არიან მიდ რე კილ ნი. დი დი და შა ვი თვა ლე ბი 

აქვთ, ძი რი თა დად ღრმად ჩამ ჯდა რი. შუბ ლი – და ბა ლი, ცხვი რი – გრძე ლი, 

მო ღუ ნუ ლი და წინ წა მო წეუ ლი (ყვე ლას, გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე), სა ხე – მოგ-

რძო, ოვა ლუ რი ფორ მი სა. ახალ გაზ რდებს, გან სა კუთ რე ბით ქა ლებს, თეთ რი 

პი რი სა ხე აქვთ, სუფ თა და ნა ზი კა ნი ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად უწით ლდე ბათ 

და უუ ხეშ დე ბათ. მა თი ჩაც მუ ლო ბის შე სა ხებ მოკ ლედ ვიტ ყვი, რომ აღ მო სავ-

ლუ რი ჩაც მუ ლო ბი სა გან მხო ლოდ შა ვი ტურ ბა ნით ან ბეწ ვის ქუ დით და მუ ქი 

ფე რის მო საც მე ლით გან სხვავ დე ბა. ქა ლე ბის ტან საც მე ლი უფ რო ჭრე ლია, 

გან სა კუთ რე ბით უყ ვართ წი თე ლი და მყვი რა ლა ფე რის ნაჭ რე ბი, რომ ლე ბიც 

ხში რად ძა ლიან ძვი რი ღირს. არა ნაკ ლებ ძვირ ფა სია ის ნა ქარ გე ბიც, მათ 

ტან საც მელს რომ ამ შვე ნებს. ტანთ აც ვიათ ფარ თო წი თე ლი შარ ვა ლი, ქურ თუ-

კი და თათ რე ბის მსგავ სი მო სას ხა მი, რო მელ საც გრძე ლი შლეი ფი მოჰ ყვე ბა.

შლეი ფი რომ არ დაეს ვა როთ, მას მო სას ხა მის შუამ დე ზე ვით იწე ვენ და 

ქა მა რი ვით იკ რა ვენ ბარ ძა ყე ბის გარ შე მო, რაც ძა ლიან ორი გი ნა ლუ რად, 

მაგ რამ ცო ტა სა სა ცი ლოდ გა მოი ყუ რე ბა. შა ვი ფე რის სქელ თმა ზე ოქ როს 

ძა ფით მო ქარ გულ პა ტა რა ქუდს იმაგ რე ბენ, რო მელ საც ზედ ვუა ლი ახ ვე ვია.

ეს ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ შეძ ლე ბულ ოჯა ხებს შეე ხე ბა. სოფ ლის მო სახ-

ლეო ბა ძი რი თა დად სა ში ნელ მდგო მა რეო ბა შია. მა თი სახ ლე ბი სა ცო და ვი 

ტროგ ლო დი ტე ბის ხვრე ლებს წარ მოად გენს და ადა მია ნის საც ხოვ რე ბელ-

ზე მე ტად სა ქო ნე ლის სად გომს ჰგავს. აქ არ იციან, რა არის სი ნათ ლე და 

ჰაე რი, ყვე ლა სა ქონ ლის თბილ გა მო ნა სუნთქს სუნ თქავს. წვრილ ფე ხა სა-

ქო ნე ლი, ღო რე ბი, ცხვრე ბი სახ ლში ჰყავთ. ისი ნი ყვე ლა კუთ ხე ში დაძ ვრე-

ბიან და ამ სო რო ში მოხ ვედ რილ სტუ მარ საც ენერ გიუ ლად სუ ნა ვენ. სხვა თა-

შო რის, სტუმ რებს „სახ ლის“ გან სა კუთ რე ბულ ნა წილ ში იღე ბენ, რო მე ლიც 

ქურ თუ ლი წვრი ლი ზო ნა რე ბის გან დაწ ნუ ლი ხა ლი ჩით არის გა მო ყო ფი ლი 

და ნარ ჩე ნი სივ რცი დან. არ აქვთ არა ნაი რი ავე ჯი გარ და და ბა ლი, ბრტყე ლი 

მატ რა სი სა. მის მაღ ლა კე დელ ზეა გან თავ სე ბუ ლი ხელ საწ ყოე ბი, უნა გი რი, 

ია რა ღი და სხვ.

მე ტად მკვეთრ ფე რებ ში აღ წერს „ალ გე მაი ნე ცაი ტუნ გის“ ერ თ-ერ თი 
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კო რეს პონ დენ ტი (ბო ლო ომის დროინ დე ლი) ამ გვარ სო რო ში ცხოვ რე ბას: 

„ცა რიე ლი ად გი ლი „და ბე რი ლი ტახ ტე ბის“ ქვეშ არა სო დეს სუფ თავ დე ბა ამ 

სა ში ნელ ქო ხებ ში. აქ ცხოვ რო ბენ, ჯვარ დე ბიან და მრავ ლდე ბიან კა ტე ბი, აქ 

ჩნდე ბა მი ლიარ დო ბით ცოც ხა ლი ორ გა ნიზ მი და აქ ვე კვდე ბა, აქ მი ლიო ნო-

ბით მწე რი ბუ დობს. ღამ -ღა მო ბით ისი ნი ყვე ლა ერ თად გა მო დიან, უფ რო 

მრა ვალ რიც ხო ვან ნი, ვიდ რე სან ჰე რი ბის მეომ რე ბი არიან, და აწ ვა ლე ბენ 

თა ვიანთ მტერს, ადა მიანს, სი გი ჟემ დე მიჰ ყავთ ის. აღ მო სავ ლე თის მაც ხოვ-

რებ ლე ბი დღე ში რამ დე ნი მე წუ თით წყნარ დე ბიან. ლა ვა შებს, რომ ლე ბიც 

ერ თდროუ ლად ხელ სა ხო ციც არის და პუ რიც, მი წა ში ჩაფ ლულ მოზ რდილ 

სომეხიმუსიკოსები

ქვა ბებ ში ამ ზა დე ბენ. ცხო ბის პრო ცეს ში, ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი, გა ნურ ჩევ-

ლად ასა კი სა და სქე სი სა, ტან ზე ყვე ლა ფერს იხ დის და ტან სა ცე მელს ქვა ბის 

თავ ზე ბერ ტყავს ისე, რომ გაბ რუე ბუ ლი მწე რე ბი შიგ ცვი ვიან, ტკა ცა- ტკუ ცით 

იბ რა წე ბიან და მეო რე დღეს და ნახ ში რე ბუ ლებს გა მომ ცხვარ ლა ვაშ თან ერ-

თად ისევ ადა მია ნე ბი მიირ თმე ვენ.“
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სხვა თა შო რის, მა სა ლა, რი თაც ცეცხლს ან თე ბენ, სხვა არა ფე რია, თუ 

არა სან დლის ხე. ეს ხე იშ ვია თია, ამი ტომ მხო ლოდ მის გამ ხმარ ფიჩხს 

მოიხ მა რენ. ყვე ლა შე ნო ბის (ა სე თის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში) კედ ლე ბი 

და ფა რუ ლია სან დლის ხის თეფ ში სო დე ნა ფირ ფი ტე ბით. მზე საკ მა რი სად 

რომ გა მოშ რობს მათ, მე რე ბრტყელ სა ხუ რა ვებ ზე პი რა მი დე ბად აწ ყო ბენ, 

მათ ნაც ვლად კი კედ ლებ ზე ახალ ფირ ფი ტებს ჰკი დე ბენ. მოგ ზაუ რი მ. ფონ 

თი ლე მა ნი გვარ წმუ ნებს, რომ ეს საწ ვა ვი მა სა ლა მგზა რო ბა ში ძა ლიან სა ჭი-

რო რა მეა, რად გან ცეც ხლი მა ლე ეკი დე ბა და მცი რე აა ლე ბის შემ დეგ გიზ-

სომხურიკამეჩისშებმულობა

გი ზა ნაკ ვერ ჩხლად გა დაიქ ცე ვა ხოლ მე, მას ზე წყა ლიც კი უცებ დუღ დე ბაო. 

ის, რომ ამ ცეც ხლზე მომ ზა დე ბულ საჭ მელს არა სა სია მოვ ნო სუ ნი და გე მო 

აქვს, ეტ ყო ბა ამ მოგ ზაურ მა ვერ შე ნიშ ნა. 

ჩრდი ლოე თით სომ ხე თის ბუ ნებ რივ საზ ღვარს წარ მოად გენს პონ ტოს 

სა ნა პი რო მხა რე. გეორ გრა ფიუ ლი თვალ საზ რი სით ორი ვე მხა რე ერ თია, 
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სომეხიქალი
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რად გან სომ ხუ რი მა ღალ მთია ნე თიც ზღვას თან მთავ რდე ბა. მიუ ხე და ვად 

ამი სა, ის ტო რიუ ლი ფაქ ტე ბი ადას ტუ რებს, რომ სომ ხეთს თა ვი სი არ სე ბო-

ბის მან ძილ ზე, მა ში ნაც, რო ცა აღ მავ ლო ბის გზას ად გა და მა ში ნაც, რო ცა 

მტერს ებ რძო და, ყვე ლა მე ზო ბელ ქვე ყა ნას თან, მიუდ გო მე ლი ქურ თის ტა ნის 

ჩათ ვლით, უფ რო ინ ტენ სიუ რი კონ ტაქ ტი ჰქონ და, ვიდ რე პონ ტოს სა ნა პი რო 

მხა რეს თან. რო გორც ჩანს, სომ ხეთ ზე ვე რა ფერ მა იქო ნია გავ ლე ნა, ვერც 

ზღვის სიახ ლო ვემ და ვერც იმ ფაქ ტმა, რომ ბერ ძე ნი მეზ ღვაუ რე ბი ჯერ კი-

დევ უძ ვე ლე სი დროი დან სტუმ რობ დნენ პონ ტოურ -სკვი თურ სა ნა პი რო ქვეყ-

ნებს. მა შინ, რო დე საც სა მი მხრი დან ზღვით შე მო საზ ღვრუ ლი ანა ტო ლიის 

ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი გა რე სამ ყა როს თან უწ ყვეტ კავ შირ ში იყო და იქაურ ცხოვ-

რე ბა სა თუ კულ ტუ რა ზე უც ხო თა გავ ლე ნა მაც თა ვი სი კვა ლი და ტო ვა.

ზღვის მხრი დან ასე თი ჩა კე ტი ლო ბა ძი რი თა დად გეოგ რა ფიუ ლი ფაქ-

ტო რე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. ხმე ლე თის ში და ნა წილ სა და და სა ნა პი როს 

ზოლს ერ თია ნი მთის კე დე ლი ჰყოფს ყო ველ გვა რი უღელ ტე ხი ლე ბი სა და 

გზე ბის გა რე შე. დი დი აზიე ლი დამ პყრობ ლე ბის კი, სომ ხეთ ში შეჭ რი სას, ამ 

ბუ ნებ რი ვად დამ ცა ვი კედ ლის მიღ მა მოძ რაობ დნენ, რად გან მათ თვის მცი-

რე აზიის აყ ვა ვე ბუ ლი, კულ ტუ რუ ლი ქვეყ ნე ბის კენ მი მა ვა ლი გზე ბის გაკ ვა-

ლა ზე თა ვად ბუ ნე ბამ იზ რუ ნა. ამას ისიც ემა ტე ბო და, რომ ვე ლურ სა ნა პი რო 

მთებ ში უხე ში, დაუ მორ ჩი ლე ბე ლი და მა მა ცი მთიე ლი ხალ ხე ბი ბი ნად რობ-

დნენ. დამ პყრობ ლებს აქ არა ნაი რი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ დიდ რე არ ეგუ-

ლე ბო დათ საი მი სოდ, რომ მსხვერ პლის გა ღე ბა მარ თე ბუ ლად ჩაეთ ვა ლათ. 

თან ზღვას თან ურ თიერ თო ბის გა მოც დი ლე ბაც არ გააჩ ნდათ, ვერ ხვდე ბოდ-

ნენ მის მნიშ ვნე ლო ბას, რო გორც სა კუ თა რი ძა ლაუფ ლე ბის გან მტკი ცე ბის 

სა შუა ლე ბას.

დღე საც კი პონ ტოს სა ნა პი როს აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლი უკაც რიე ლი და 

მი ტო ვე ბუ ლია, ისევ ისეა, რო გორც უწინ. უძ ვე ლეს დრო ში სა ნა პი რო და 

ში და მხა რეებს შო რის თით ქმის არა ნაი რი მი მოს ვლა არ ხდე ბობ და. მხო-

ლოდ ტრაბ ზო ნის დაარ სე ბის შემ დეგ გაჩ ნდა სა ქა რავ ნო გზა. ქა ლა ქი სი-

ნო პი მი ლო სე ლებ მა დააარ სეს. საქ მია ნი ბერ ძე ნი მეზ ღვაუ რე ბის თვის იმ-

თა ვით ვე ცხა დი იქ ნე ბო და, რომ ში და მხა რეე ბი დან მაინ ცდა მაინც ბევ რის 

მო ლო დი ნი არ უნ და ჰქო ნო დათ. ტრაბ ზო ნის დაარ სე ბა, სა ვა რაუ დოდ, 

ორ მა ფაქ ტორ მა გა ნა პი რო ბა: ულა მა ზე სი ზღვის პი რი, რო მელ ზეც სი ნო პეს 

შვი ლო ბი ლი კო ლო ნია შეიქ მნა და მად ნით მდი და რი სა ნა პი რო მთე ბი.
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სომ ხე თი დან, კერ ძოდ, ერ ზე რუ მი დან, ერ თა დერ თი სა ვაჭ რო გზა კოლ-

ხე თის სა ნა პი რომ დე, ტრაბ ზო ნამ დე მი დის. იგი ვე გზა ოსედ ღაც ქსე ნო ფონ-

ტის 10 ათას მა კაც მა გაია რა. ბო ლო სი მაღ ლე ზე ასუ ლებ მა დაბ ლა გა დაშ-

ლი ლი ზღვა რომ დაი ნა ხეს, სი ხა რუ ლის ყი ჟი ნა დას ცხეს: „თა ლა ტა! თა ლა-

ტა!“ (ზღვა! ზღვა!). მა თი გა მო ჩე ნა ქა ლა ქის თვის სრუ ლი მოუ ლოდ ნე ლო ბა 

უნ და ყო ფი ლი ყო. იმ დროს ის მსოფ ლიო მოვ ლე ნე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი, 

ყვე ლას გან მი ვიწ ყე ბუ ლი ერ თი პა ტა რა ქა ლა ქი იყო. საერ თოდ ამ ად გი-

ლას ის ტო რიის თვის ცნო ბი ლი მხო ლოდ ორი სა ხელ მწი ფო არ სე ბობ და: 

სკვი თურ -ბოს ფო რუ ლი იმ პე რია ან ტი კურ ხა ნა ში და კომ ნე ნო სუ რი კაი ზე რის 

იმ პე რია შუა საუ კუ ნეე ბის და სას რულს. პირ ვე ლის დაარ სე ბი სა და გა ნად გუ-

რე ბის შე სა ხებ უკ ვე გიამ ბეთ. ჯვა როს ნებ მა კოს ტან ტი ნო პოლ ში ლა თი ნუ რი 

იმ პე რია რომ დაარ სეს, ოთ ხი წლის ტახ ტის მემ კვიდ რე, ალექ სი, კომ ნე ნო-

სე ბის უკა ნას კნელ მა წარ მო მად გენ ლებ მა თა ვიან თი დაც ვის ქვეშ აიყ ვა ნეს. 

უფ ლის წუ ლი კოლ ხეთ ში გაიქ ცა და იქ იზ რდე ბო და სრულ წლო ვა ნე ბის მიღ-

წე ვამ დე. შემ დეგ გაჩ ნდა არც თუ ისე დი დი „ტრაბ ზო ნის სა მე ფო“, რო მე-

ლიც ზღვის გას წვრივ კოლ ხუ რი სა ნა პი რო დან სი ნო პემ დე ვრცელ დე ბო და, 

ხო ლო ხმე ლე თის მი მარ თუ ლე ბით – სა ნა პი რო მთე ბამ დე. მოკ ლედ, ერ თი 

სა შუა ლო ზო მის პრო ვინ ციის ხე ლა იქ ნე ბო და. ამ სა ხელ მწი ფო წარ მო ნაქ-

მნის გა რე სი სუს ტეებს ში და სი სუს ტეე ბიც თან ახ ლდა. ბი ზან ტიის ცოდ ვე ბი 

ახალ სა ხელ მწი ფო ზეც გად მო ვი და: იგი ვე თვა ლის მომ ჭრე ლი ფუ ფუ ნე ბა, 

იგი ვე კო რუფ ცია, სირ ბი ლე და ამო რა ლო ბა... მოკ ლედ, ყვე ლა ის ნაკ ლი, 

რო მელ თა ფონ ზეც ბი ზან ტიამ დაუ ჯე რებ ლად დიდ ხანს იარ სე ბა. საგ ვა რეუ-

ლო ცოდ ვებს კოლ ხეთ ში ნა ყო ფიე რი ნია და გი დახ ვდა და ამი ტო მაც სას წაუ-

ლი სის წრა ფით გავ რცელ და, იმ მცე ნა რეს ჰგავ და, გა რე დან რომ არა ფე-

რი ეტ ყო ბა და, ამ დროს, შიგ ნით ლპო ბის პრო ცე სი დას წყე ბია. საფ რთხემ 

ყვე ლა ზე მე ტად მა შინ იმა ტა, რო დე საც ახა ლი, ენერ გიუ ლი თურ ქუ ლი სამ-

ყა რო პირ ვე ლი ხა რის ხის სა ხელ მწი ფოდ გა დაიქ ცა. იმ დროს ტრაბ ზო ნის 

სა მე ფოს მშვე ნიე რი ურ თიერ თო ბა ჰქონ და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან, პირ ველ 

რიგ ში, სპარ სე ლებ თან და სელ ჯუ კებ თან. ულა მა ზე სი პრინ ცე სე ბი სხვა დას-

ხვა წარ მო მავ ლო ბის თა ვა დებ ზე თხოვ დე ბოდ ნენ. მა გა ლი თად, ერ თ-ერ თმა 

ყვე ლა ზე გავ ლე ნიან მა თურ ქმენ მა თა ვად მა, უზუნ ჰა სან მა, ცო ლად მოიყ ვა-

ნა კომ ნე ნო სე ლი კეის რის ქა ლიშ ვი ლი. ში და მხა რეე ბის უბ რა ლო და სა და 

მმარ თვე ლებს საოც რად იზი დავ დათ ეს მოჩ ვე ნე ბი თი ფუ ფუ ნე ბა კომ ნე ნო სე-
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ბის კარ ზე, თვა ლის მომ ჭრე ლი გარ თო ბა, ქეი ფი და დროს ტა რე ბა, თა მა ში. 

თუმ ცა, ამ ყვე ლა ფერს დი დი დღე არ ეწე რა, ცხა დია.

ში და მხა რეებ თან კავ ში რი არა ბერ ძნე ბის, არა მედ გე ნუე ლე ბი სა და ვე-

ნე ციე ლე ბის ხელ ში იყო. მათ სომ ხე თის მე ფეებ თან საუ კე თე სო და მო კი დე-

ბუ ლე ბა ჰქონ დათ. დღე საც გვხვდე ბა ტრაბ ზო ნი დან სომ ხე თის კენ მი მა ვალ 

გზა ზე გე ნუე ლე ბის დამ ცა ვი ფორ ტე ბის ნან გრე ვე ბი. სწო რედ ვე ნე ციე ლე ბი 

და გე ნუე ლე ბი ეზი დე ბოდ ნენ ათას გვარ ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ სა და სიმ დიდ-

ტრაბზონი

რეს ქვე ყა ნა ში, კომ ნე ნო სე ბის სა მე ფო კა რის აყ ვა ვე ბას თან ერ თად ქა ლა ქი 

ტრაბ ზო ნი ყვე ლას თვის სა ნატ რელ ედე მად გა დააქ ციეს.

იქ, სა დაც ახ ლა მი ტო ვე ბუ ლი ნან გრე ვე ბია, ერთ დროს იმ პე რა ტო-

რის სა სახ ლე იყო აღ მარ თუ ლი. სა სახ ლის მარ მა რი ლოს დარ ბა ზე ბი დან 

და აივ ნე ბი დან ულა მა ზე სი ხე დე ბი იშ ლე ბო და. კო ლო ნე ბის დე რეფ ნებ ში 

ულა მა ზე სი ბა ღე ბი დან წა მო სუ ლი ლი არო მა ტუ ლი სურ ნე ლე ბა იდ გა, სარ-

კე სა ვით კედ ლე ბი ზღვის ტალ ღებს ირეკ ლავ და. ქვე მოთ მო ჩან და დამ ცა-
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ვი კედ ლე ბი თა ვი სი კო ლო სა ლუ რი გა და ხუ რუ ლი კი ბეე ბი თა და ორ მა გი 

ჭიშ კრე ბით, რო მელ თათ ვი საც დროს თით ქოს ვე რა ფე რი უნ და დაეკ ლო. 

მაგ რამ ამ დი დე ბუ ლი, ბუ ნებ რი ვად გა მაგ რე ბუ ლი დამ ცა ვი ნა გე ბო ბე ბის 

მიღ მა მხდა ლი მო სახ ლეო ბა ცხოვ რობ და. მათ ოს მა ლე ბის პირ ვე ლი ვე 

შე მო ტე ვა ზე ია რა ღი და ყა რეს და მთე ლი ეს ფე რა დი სი ლა მა ზე ნა ცარ ტუ-

ტად იქ ცა.

აქაუ რო ბა ულან დის ბა ლა დას გვა გო ნებს. მარ თა ლია, დღე საც ჰყვა-

ვის ბა ღე ბი, დღე საც უამ რა ვი ხი ლი მო დის, მაგ რამ მცე ნა რეე ბის უკან 

ნან გრე ვე ბად ქცეუ ლი შე ნო ბე ბი და დამ ცა ვი კედ ლე ბის ხავ სმო დე ბუ ლი 

ნარ ჩე ნე ბი ჩანს, მათ მიღ მა კი დღე ვან დე ლი ხე ლი სუ ფალ ნი წყნარ და 

უდარ დელ ცხოვ რე ბას მის ცე მიან. აქ უამ რა ვი ნან გრე ვია. შორს, და სავ-

ლე თით ვხე დავთ ყო ფილ ჰა გია სო ფიას (ახ ლა მე ჩე თია), მაღ ლა გაშ-

ლილ სა ნა პი რო ტე რა სა ზე მსუ ბუ ქი სახ ლე ბი ჩამ წკრი ვე ბუ ლა თა ვიან თი 

სა ვაჭ რო დარ ბა ზე ბით. ამ დარ ბა ზებს სპარ სე ლე ბი, ინ დოე ლე ბი, სომ ხე ბი 

და თურ ქმე ნე ბი იყე ნებ დნენ პრო დუქ ტე ბი სა და სხვა სა ქონ ლის შე სა ნა-

ხად, რა თა შემ დეგ გე ნუე ლი სა ვაჭ რო სახ ლე ბის თვის მიე ყი დათ, ან ჩრდი-

ლოე თის კენ წაე ღოთ. ულა მა ზეს სა ნა პი რო ზე დღე საც საო ცარ ემო ციას 

იწ ვევს მდი და რი ვე ნა ხე ბი და ხი ლის ბა ღე ბი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც ძვე ლი 

თურ ქი ქრო ნის ტე ბი (ევ ლია ეფენ დი, ხა ჯი ხალ ფა და სხვე ბი) აღ ფრთო-

ვა ნე ბით წერ დნენ. აქ ყველ გან მურ ტი და დაფ ნაა, გა ზაფ ხულ ზე ლი მო ნის 

ბა ღე ბის სურ ნე ლი იგ რძნო ბა, ხო ლო ვარ დის ბუჩ ქებ ში ბულ ბუ ლე ბის გა-

ლო ბა ის მის.

დამ პყრო ბელ მა მეჰ მედ მეო რემ, კონ სტან ტი ნო პო ლის მსგავ სად, 

ტრაბ ზონ შიც სა ში ნე ლი სა საკ ლაო მოაწ ყო. ბო ლო კომ ნე ნო სი და ვი თი 

ოჯახ თან ერ თად სტამ ბოლ ში წაას ხა და იქ სიკ ვდი ლით და სა ჯა. მე რე 

დაიწ ყო ბერ ძე ნი მო სახ ლეო ბის სის ტე მა ტუ რი ხოც ვა, სას ტი კად და ულ-

მობ ლად, ისე, რო გორც ეს ოს მა ლო სულ თნე ბის ბუ ნე ბას შეე ფე რე ბო და. 

ვი საც კი რა მე ქო ნე ბა გააჩ ნდა, ყვე ლას ყვე ლა ფერს არ თმევ დნენ. სახ-

ლებ სა და მი წებს სამ ხედ რო წო დე ბის მქო ნე ოს მა ლე ბი ეპატ რო ნე ბოდ-

ნენ. იმა ვე ბარ ბა როს მა მეჰ მედ მეო რემ, კონ სტან ტი ნო პოლ ში წმინ და სო-

ფიას ტა ძარ ში ოს მა ლო ჯა რის კა ცებს სა ში ნე ლი სა საკ ლაო რომ მოაწ ყო-

ბი ნა, ია ტა კის მო ზაი კის გან მა ნად გუ რე ბე ლი ჯა რის კა ცე ბი გან რის ხე ბულ მა 

თა ვი სი ხმლით აჩე ხა. ეტ ყო ბა იგი ტრაბ ზონ მაც მო ხიბ ლა თა ვი სი არაჩ-
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ვეუ ლებ რი ვი ბუ ნე ბით. ამ ბო ბენ, რომ სულ თან მა მთე ლი ზამ თა რი პონ ტოს 

ამ სა ნა პი რო ქა ლაქ ში გაა ტა რაო, მოგ ვია ნე ბით კი თა ვის უფ როს შვილს 

დაუ ტო ვაო სა მარ თა ვად.

ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის ფაქ ტი, რომ მომ დევ ნო სულ თნებ მა ტრაბ-

ზო ნი დან კავ კა სიის ქვეყ ნებ ზეც გაი ლაშ ქრეს და სპარ სულ -სომ ხუ რი სა-

ვაჭ რო გზა გა და კე ტეს. არა გვგო ნია, თურ ქე ბი ასე მა ლე გა ბა ტო ნე ბუ ლიყ-

ბერძნულიბაზილიკატრაბზონთან

ვნენ პონ ტოს სა ნა პი რო ზე. გაქ რის ტია ნე ბის პრო ცე სი ისე თი წარ მა ტე ბუ ლი 

ვერ იქ ნე ბო და, რო გორც დამ პყრობ ლებს გაუ ხარ დე ბო დათ. ერ თ-ერ თი 

ყვე ლა ზე გაუ ტე ხე ლი ხალ ხი გა მოდ გა პონ ტოურ -ა ნა ტო ლიუ რი ში და მხა-

რის ბერ ძე ნი ქრის ტია ნე ბი (50 ათა სი კა ცი), რომ ლე ბიც მუს ლო მე ბის 300 

წლია ნი ბა ტო ნო ბის ქვე შაც კი თა ვიან თი რწმე ნის ერ თგუ ლე ბი დარ ჩნენ. 

ისი ნი სა ზო გა დოე ბა ში მხო ლოდ თურ ქუ ლად საუბ რობ დნენ, ხე ლი სუფ ლე-

ბის გან მა ლუ ლად კი – ბერ ძნუ ლად. ყვე ლას ორ -ო რი სა ხე ლი ჰქონ და. 
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დი ლაო ბით თეთ რი ან მწვა ნე თავ სა ბუ რა ვია ნი აჰ მე დი ან სე ლი მი, სა-

ღა მოო ბით ერ თმორ წმუ ნეებს უერ თდე ბო და სად მე საი დუმ ლო ქოხ ში ან 

გა მოქ ვა ბულ ში, რა თა მღვდელ თან ერ თად ქრის ტია ნუ ლი საეკ ლე სიო წე-

სე ბი აღეს რუ ლე ბი ნათ. ეს მღვდე ლი რამ დე ნი მე საა თით ად რე მო ლას 

მო ვა ლეო ბას ას რუ ლებ და. სა ღა მოო ბით მათ ერ ქვათ გიორ გი, სი მო ნი, 

პეტ რე და ა. შ. მოგ ვია ნე ბით, რო დე საც ქრის ტია ნო ბის თვის აღარ ის ჯე-

ბოდ ნენ, მათ ნელ -ნე ლა მოი ცი ლეს ნი ღა ბი და ნამ დვი ლი მაჰ მა დია ნე ბის 

დი დი გაკ ვირ ვე ბა გა მოიწ ვიეს. რა შეე ხე ბა სხვა კონ ფე სიურ ურ თიერ თო-

ბებს, დღეს აქ იმა ზე უკე თე სი მდგო მა რეო ბაა, ვიდ რე დაახ ლოე ბით ნა ხე-

ვა რი საუ კუ ნის წინ იყო. მა შინ ი. ფ. ფალ მე რაიე რი ბრაზ ნა რე ვად წერ და: 

„კოლ ხეთ სა და მცი რე აზიის ში და მხა რე ში ნამ დვი ლი სირ ცხვი ლია, ქრის-

ტია ნი თუ ხარ. ქრის ტია ნო ბა აქ იმ დე ნად და მარ ცხე ბულ- დაკ ნი ნე ბუ ლია, 

რომ მის გა ცოც ხლე ბა ზე ფიქ რიც კი ზედ მე ტია. ეს არის გა რეუბ ნე ბი სა და 

ჭუჭ ყია ნი პა ტა რა კუთ ხეე ბის რე ლი გია იმ დროს, რო ცა ქა ლაქ ში მცხოვ-

რე ბი ხალ ხი ლა მა ზად მოწ ყო ბილ უბ ნებ ში თურ ქუ ლად საუბ რობს და ის-

ლამს აღია რებს. პა ტი ვის, სიმ დიდ რი სა და ძა ლაუფ ლე ბის პრი ვი ლე გიებს 

ანა ტო ლია ში მაჰ მა დია ნე ბის რიც ხობ რი ვი უპი რა ტე სო ბაც ემა ტე ბო და, ასე 

რომ, ქრის ტია ნებს გა თა ვი სუფ ლე ბის იმე დი უკ ვე გაუქ რათ, მხო ლოდ შუ-

რის ძიე ბა ღა დარ ჩე ნიათ გულ ში.“ იმ დროს თურ ქი დი დე ბუ ლე ბი ქრის-

ტია ნებს ღვი ნით მთვრალ, სა ცო დავ ძაღ ლებს უწო დებ დნენ. ამ ბობ დნენ, 

ასე რომ არ იყოს, აქამ დე უკ ვე დი დი ხნის წინ გა მოგ ვა მათ რა ხებ დნენ 

ევ რო პი და ნო. ეს ახ ლა თით ქმის ასე ცაა, თურ ქებ მაც ის წავ ლეს სხვა კონ-

ფე სიე ბი სად მი ლმო ბიე რი მოპ ყრო ბა (თუმ ცა, მხო ლოდ დიპ ლო მა ტიუ რი 

ნო ტე ბი სა და ჰო რი ზონ ტზე გა მო ჩე ნი ლი ჯა რე ბის ზე წო ლის ქვეშ).

რაც შეე ხე ბა იმას, თუ რა ტომ იყო შე და რე ბით სუს ტი თურ ქე ბის პო ლი-

ტი კუ რი ძა ლაუფ ლე ბა პონ ტოს მხა რეს, გვინ და, გა მოვ თქვათ ჩვე ნი მო-

საზ რე ბა ამას თან და კავ ში რე ბით, რაც ამ არა სა ხარ ბიე ლო მდგო მა რეო-

ბას შე სა ნიშ ნა ვად ახ სნის. და სავ ლეთ პონ ტოს პრო ვინ ცია, ბა ღე ბის მხა-

რე, ჯა ნი კი, სულ თან მაჰ მუ დის მმარ თვე ლო ბის დროს აღ მოჩ ნდა მტრის 

ხელ ში. აღ მო სავ ლეთ პონ ტოს პრო ვინ ცია, ლა ზე თი, კი მას მე რე კი დევ 

დიდ ხანს ინარ ჩუ ნებ და ავ ტო ნო მიას, რო მე ლიც სრულ პო ლი ტი კურ და-

მოუ კი დებ ლო ბას ჰგავ და. გაუ ვა ლი მთე ბი, ნაკ ლე ბი მი მოს ვლა, ისე დაც 

ცი ცა ბო კლდეებ ზე გავ რცე ლე ბუ ლი და ბუ რუ ლი ვე გე ტა ცია და პრაქ ტი კუ-
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ქარვასლალაზეთისსანაპიროსთან
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ლად უნა ყო ფო მი წე ბი დამ პყრობ ლებს არ იზი დავ და. ჯერ კი დევ ორ მო ცი 

წლის წინ პონ ტოს პრო ვინ ცია ში იქაუ რი ფეო და ლი ტა ჰირ ფა შა თა ვის 

ჭკუა ზე მარ თავ და აქაუ რო ბას. ტა ჰი რის მზარ დმა ძა ლაუფ ლე ბამ გაა ღი-

ზია ნა სომ ხე თის გუ ბერ ნა ტო რი იუ სუფ ფა შა. რად გან პორ ტას ტა ჰი რის 

ზე გავ ლე ნის ლა ზე თე გავ რცე ლე ბაც სურ და იქაუ რი ჯიუ ტი მო სახ ლეო ბის 

და მოუ კი დებ ლო ბის გა სა ტე ხად, ამი ტომ იუ სუფ ფა შამ გა დაწ ყვი ტა, მთავ-

რო ბი სათ ვის დაეს წრო. მან თა ვი სი ინი ცია ტი ვით სა კუ თა რი ძმა, ოს მა ნი, 

დას ვა ტრაბ ზო ნის გუ ბერ ნა ტო რად, ტა ჰი რის ძა ლაუფ ლე ბა რომ შეეკ ვე ცა. 

შემ დეგ ამ ქმე დე ბის და სა კა ნო ნებ ლად ტა ჰირ ფა შა დაას მი ნა, რო გორც 

ვე რა გი მეამ ბო ხე, შე დე გად პორ ტამ სომ ხე თის გუ ბერ ნა ტორს მოქ მე დე ბის 

სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა მია ნი ჭა. ასე ატ ყდა სა ში ნე ლი ძმა თამ კვლე ლი ომი. 

20 ათა სი კა ცი შეიჭ რა სომ ხე თი დან ჯა ნიკ ში. მარ თა ლია, ად გი ლობ რივ მა 

მო სახ ლეო ბამ დი დი წი ნააღ მდე გო ბა გას წია, მაგ რამ პრო ვინ ციის უდი დე-

სი ნა წი ლი იუ სუ ფის მკვლელ ბან დებს დარ ჩა სა თა რე შოდ. ოფი ცია ლუ რი 

ავ ტო რი ტე ტის მოშ ვე ლიე ბით გაუ გო ნა რი ხოც ვა- ჟლე ტა იმარ თე ბო და. ეს 

ყვე ლა ფე რი, სი ნამ დვი ლე ში, მხო ლოდ მა ღა ლი პორ ტას ერ თი გა თავ ხე-

დე ბუ ლი სატ რა პის პა ტივ მოყ ვა რეო ბი სა და შუ რის ძიე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-

ბას ემ სა ხუ რე ბო და.

ახ ლა კი გა და ვი ნაც ვლოთ პონ ტოს პრო ვინ ციის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ-

ში, ლა ზე ბის ქვე ყა ნა ში. ცი ცა ბო ვე ლურ -რო მან ტიუ ლი სა ნა პი რო მხა რე 

თით ქმის არ სა დაა და ყო ფი ლი. მოკ ლე მთის მდი ნა რეე ბი პირ და პირ ზღვა-

ში ჩაე დი ნე ბა, ამის გა მო სა ნაოს ნო მი მოს ვლა შეზ ღუ დუ ლია. სა ნა პი რო 

ად გი ლებს, ისე დაც ნაკ ლე ბად რომ სტუმ რობს ვინ მე, სა ში ნე ლი ნავ სად-

გუ რე ბი აქვთ და პონ პოუ რი ზამ თრის კლი მა ტის ყვე ლა რის ხვა ატ ყდე ბათ 

ხოლ მე თავს. თით ქმის მთე ლი წე ლი ჩრდი ლოე თის და აღ მო სავ ლე თის 

ძლიე რი ქა რე ბია. ღრუბ ლე ბის მა სე ბი აზ ვირ თე ბუ ლი წყლის თავ ზე ერ თად 

გროვ დე ბა, მა ღალ პონ ტოურ -ა ნა ტო ლიურ სა ნა პი რო მთებს ენარ ცხე ბა 

და უხ ვი ნა ლე ქე ბის სა ხით იც ლე ბა. ამით აიხ სნე ბა აქაუ რი მრა ვალ ფე-

რო ვა ნი მცე ნა რეუ ლი სა ფა რი, უღ რა ნი ტყეე ბი, ჯა ნი კის საო ცა რი ბა ღე ბი. 

მაგ რამ და მან გრე ვე ლი ძა ლის მქო ნე მთის მდი ნა რეე ბიც უხ ვა დაა. ისი ნი 

თა ვიან თი მოკ ლე დი ნე ბის გა მო კი დევ უფ რო დი დი ძა ლით მიე ქა ნე ბიან 

ზღვის კენ და თან გზებ სა და ხი დებს ანად გუ რე ბენ.

აქაურ ამინდს ჰგავს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბაც. მა თი და მოუ კი-
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დებ ლო ბა არა მარ ტო გეოგ რა ფიუ ლი მო ნა ცე მე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, 

არა მედ იმ იზო ლა ციი თაც, რო მე ლიც არა სო დეს დას რუ ლე ბუ ლა მიუ ხე და-

ვად მცი რე აზია ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მრა ვალ რიც ხო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი 

ცვლი ლე ბე ბი სა. ასე იყო მა შინ, რო დე საც ქსე ნო ფონ მა თა ვი სი 10 ათა სი 

კა ცით სომ ხურ -პონ ტოუ რი უღელ ტე ხი ლი გა დაკ ვე თე თა და ტრაბ ზონ ში ჩა-

ვი და, და ასე ხდე ბო და მა ში ნაც, რო ცა რო მაუ ლი ლე გიო ნე ბი მოად გე-

ბოდ ნენ ხოლ მე ამ კოლ ხურ მხარს. მით რი და ტეს მომ ხრეე ბის თვის და-

მა ხა სია თე ბე ლი სი ჯიუ ტე ლა მის ორი საუ კუ ნის შემ დე გაც არ დაუ კარ გავთ 

მის შთა მო მავ ლებს. ამ ბო ხე ბე ბი გრძელ დე ბო და მე რეც, რაც ოს მა ლებ მა 

ქვე ყა ნა თა ვიან თი ძა ლაუფ ლე ბის ქვეშ მოაქ ციეს.

ლა ზუ რი სა ნა პი რო მხა რე რამ დე ნი მე ოლ ქად იყო ფა, რო მელ თა გან 

იო მუ რა, სურ მე ნე, ოფი, რი ზე (რი სა რი) და ჰემ ში ნი კრიპ ტო- ქრის ტია ნე-

ბის მთა ვარ და სახ ლე ბე ბია. ამ ოლ ქებს სა ნა პი როს მხრი დან თუ ძნე ლად 

მიუდ გე ბა ადა მია ნი, ში და მხა რე კი დევ უფ რო მიუდ გო მე ლია. ქვე ბით 

დამ ძი მე ბუ ლი სოლ ყა ვა რის სა ხუ რა ვე ბია ნი ხის ქო ხე ბი აქა -იქ კლდეებ-

ზე მი მო ფან ტუ ლა. ქო ხებ ში მხო ლოდ ზამ თრო ბით ცხოვ რო ბენ. ზაფ ხულ-

ში ყვე ლა სა ძოვ რებ ზე ადის. დრო დად რო სა ქა რავ ნო გზებ ზე ჩა მო დიან 

ხოლ მე მოგ ზაუ რი ვაჭ რე ბის თვის სა ქონ ლის გა და საც ვლე ლად. ყვე ლა ზე 

და ცა რიე ლე ბუ ლი ოფის და რი ზეს ოლ ქე ბია. საო ცა რი ბუ ნე ბაა თა ვი სი 

ბნე ლი ტყეე ბით და ფა რუ ლი მთე ბი თა და იფ ნის, წიფ ლის, კაკ ლი სა და 

წაბ ლის ხეებ ში ჩაფ ლუ ლი სოფ ლე ბით. გან სა კუთ რე ბით ლა მა ზი და საინ-

ტე რე სოა ქა ლა ქი ოფი. მას ზე ამ ბო ბენ, კონ სტან ტი ნო პო ლის უდი დე სი 

ულე მე ბი და სწავ ლუ ლე ბი აქე დან არია ნო. ამ ხალ ხის თა ვი სუ ფა ლი და 

და მოუ კი დე ბე ლი გან წყო ბა უხე შო ბას ერ წყმის, მაგ რამ ცხოვ რე ბის მკაც-

რი წე სე ბის, თავ შე კა ვე ბუ ლო ბი სა და გო ნიე რე ბის წყა ლო ბით ყო ველ თვის 

ყვე ლა ზე ღირ სეულ წი ნააღ მდე გო ბას უწევ დნენ პორ ტას ხე ლი სუფ ლე ბას. 

ნე ბის მიერ ოფი ცია ლუ რი ძა ლა დო ბის აქტს ყა ჩა ღუ რი თავ დას ხმე ბით პა-

სუ ხობ დნენ. ლა ზე ბი ძა ლიან ჰგვა ნან ჩერ ქე ზებს. მა თი ხან გრძლი ვად და-

მორ ჩი ლე ბა თურ ქებ მა ვერ შეძ ლეს. ეს უკა ნას კნე ლე ბი ამ თავ ნე ბა მხა-

რეს მა ში ნაც და დღე საც „ჩენ გე ლის ტანს“ ეძა ხიან, რაც კაუ ჭე ბის ქვე ყა ნას 

ნიშ ნავს.

არა ნაკ ლებ ლა მა ზი და საინ ტე რე სოა უფ რო აღ მო სავ ლე თით მდე ბა-

რე რი ზე. კრის ტა ლუ რად სუფ თა მთის მდი ნა რის ორი ვე მხა რეს ვიწ რო 
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სა ნაპ რო დან ტე რა სე ბად მიე მარ თე ბა ზე მოთ და უმ დიდ რე სი ვე გე ტა ციი-

თაც გა მოირ ჩე ვა. რი ზე ძველ ბერ ძნუ ლი რი ზუ სია, რო მე ლიც ერ თხანს 

რო მაულ სა საზ ღვრო პოსტს წარ მოად გენ და ლა ზე ბის წი ნააღ მდეგ. აქაუ-

რი ლან დშაფ ტი გა მორ ჩეუ ლად ლა მა ზი და უხ ვია. მე ზო ბე ლი ჰემ ში ნის 

ოლ ქის ზღვის კენ მი მა ვა ლი ბნე ლი ხე ვე ბი დან მა ღალ მთია ნე თის თოვ-

ლით და ფა რუ ლი მწვერ ვა ლე ბი მო ჩანს. ეს ის ად გი ლე ბია, სა დაც თურქ 

ჯა რის კაცს ფე ხი ჯერ არ დაუდ გამს. აქ ვხვდე ბით უამ რავ დან გრეულ ცი ხე- 

ლაზიგლეხები

სი მაგ რეს, ძი რი თა დად მწვა ნე სა ფა რი დან თა ვა მო ყო ფი ლი მო შიშ ვლე ბუ-

ლი კლდეებ ზე რომ მო ჩანს. ხალ ხი ამ ნან გრე ვებს „ჯი ნი ვიზ -ჰი სა ლარს“ 

ეძა ხის, რაც გე ნუე ლე ბის სა სახ ლეებს ნიშ ნავს. რო გორც ჩანს, უც ხო ხე-

ლი სუ ფალთ ამ სა ნა პი რო ზოლ ში ოდეს ღაც მაინც მოუ ხერ ხე ბიათ ფე ხის 

მო კი დე ბა.

რი ზეს ახ ლოს მდე ბა რეობს ასე ვე ოდეს ღაც ცნო ბი ლი მე თაუ რე ბის 

ტუზ ჯი ოღ ლუს („მა რი ლით მო ვაჭ რის შვი ლე ბი“) სა სახ ლე, რო მელ თა 
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ბო ლო შთა მო მა ვა ლიც რამ დე ნი მე ათეუ ლი წლის წინ პორ ტას თან ბრძო-

ლა ში და მარ ცხდა. მომ დევ ნო ოლ ქში, ჰემშინში, ბერ ძენ მო სახ ლეო ბას 

უკ ვე ლა ზუ რი შე რე ვია. ამ ოლ ქით ულა მა ზეს და თით ქმის მიუწ ვდო მელ 

პონ ტოურ -ლა ზურ ალ პურ მხა რე ში შევ დი ვართ. აქ ვხე დავთ თოვ ლით და-

ფა რულ მწვერ ვა ლებს და ყი ნუ ლიან მინ დვრებს, უზარ მა ზარ კლდეებს 

და უძი რო ხე ვებს, რო მელ თა გას წვრი ვაც გაკ ვა ლულ ვიწ რო ბი ლი კებს 

მაღ ლა გაშ ლი ლი სა ძოვ რე ბის კენ მიჰ ყავ ხარ. ლა ზის ტა ნი სა ნა პი როს თან 

აღ მარ თულ მთას თან, ქე მერ ბუ რუნ თან იწ ყე ბა, რი ზე დან 30 კი ლო მეტ-

რის აღ მო სავ ლე თით. ლა ზებს, რო გორც წე სი, და მა ლულ მთებ ში ყოფ ნა 

ურ ჩევ ნიათ, თუმ ცა, არც სა ნა პი რო ზოლს ერი დე ბიან, რად გან საზ ღვაო 

ცხოვ რე ბაც ძა ლიან უყ ვართ. საუ კე თე სო მეზ ღვაუ რე ბი ლა ზის ტა ნი დან 

არიან. არაჩ ვეუ ლებ რივ მო ნა დი რეე ბად და გზამ კვლე ვე ბად ცნო ბი ლი 

მთიე ლი ლა ზე ბი კი მე ტის მე ტად თავ ზე ხე ლა რე ბუ ლო ბით გა მოირ ჩე ვიან. 

შეუ პო ვა რი და კე თილ შო ბი ლი მებ რძო ლე ბი ოჯა ხუ რი თუ სა ზო გა დოებ-

რი ვი კონ ფლიქ ტი სას უკან არას დროს იხე ვენ. საო ცა რია მა თი სის ხლის 

აღე ბის წე სი. ლა ზე ბი ძი რი თა დად მე სა ქონ ლეო ბას მის დე ვენ, მი წათ მოქ-

მე დე ბას შე და რე ბით ნაკ ლე ბად, სა მა გიე როდ, ბრწყინ ვა ლე მე თევ ზეე ბი 

და მო ნა დი რეე ბი არიან.

ბოს ნიე ლე ბის, პო მა კე ბის (ბულ გა რე ლი მაჰ მა დია ნე ბი), ალ ბა ნე ლე-

ბის, მაჰ მა დია ნი კრე ტე ლე ბის და სხვა ოდეს ღაც ქრის ტია ნი ხალ ხე ბის 

მსგავ სად (მოგ ვია ნე ბით ის ლა მი რომ მიი ღეს), ლა ზე ბიც თა ვიან თი ად-

რეუ ლი რწმე ნის სას ტი კი მო წი ნააღ მდე გეე ბი არიან. ამ ფა ნა ტიზ მის გა მო 

ევ რო პე ლე ბი ლა ზის ტა ნის კვლე ვას თავს არი დე ბენ, თუმ ცა სა სურ ვე ლი 

იქ ნე ბო და, მე ტი ინ ფორ მა ცია გვქო ნო და ამ უც ნაუ რი ქვეყ ნის შე სა ხებ. 

თა ვიან თი ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბით ლა ზე ბი ქარ თვე ლუ რი ხალ ხე ბის 

ჯგუფს (ქარ თვე ლე ბი, იმერ ლე ბი, სვა ნე ბი და სხვ.) გა ნე კუთ ვნე ბიან, ყო-

ველ შემ თხვე ვა ში, ძვე ლი კოლ ხე ბის პირ და პირ შთა მო მა ლო ბას წარ-

მოად გე ნენ. 
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