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ძლიერებითა ღთისათა, ვიწყოთ ცხოვრება მეფეთა,
მსმენელთა-თვის არა უნდომი ამბითა უცხოთა ქვეყანისათა, არა მარტივად ქართლისა, ჩემის თვალთ-ნახული, ზოგი-ერთი მნახავთა-გან სმენითა.
იყო მეფე მეფეთა ესე, სახელ-დიდებული, სვე ამაღლებული,
ხელმწიფობით სფადარი, ამილ-ბარობით სპარსეთი, ლაშქარ-ჰაროვნებათა ზე-აღმატებული, ოთხთა-ვე კიდეთა ქვეყნისათა ზარ-განხდით
ხმა განფენილი, ყოველთა მებრძოლთა ზედან დიდად მძლეველი და
თვით არა ვის-გან ძლეული, თვით-მპყრობელი საქართველოსი, რომელი არს ახოვან-ტანითა, ძლიერი ძალითა, უძლიერესი სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, უსაწადილეს მჭმუნვარებითა, მადლიერ-ხედვითა, საზარელ-ლმობიერ მკრთომელობითა, ბრძენ ცნობითა, უბრძნეს
გამორჩევითა, მარტივ სახითა, მრავალ-სახე მართებითა, შემრისხვენყუდროებითა, მაამებელ განსწავლულებითა და არცა ერთისა კეთილისაგანისა შემაშფოთებელი, უზომეობითა თვით მათ მტერთაცა საწადელ და საყვარელ, სათნოებითა მისთა-გან შეკდიმებულთა და ვითარცა
ვინ აღრაცხნეს, რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფესა მეფესათა, რაოდენი მართებანი და გასაგებელნი, კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა ჭერანი, განხეთქილებათა კრძალვანი, სამეფოსა წყრობანი, ლაშქართა
მეცნიერებანი, მთავართა ზაკვისა ცნობანი, მხედართა განწესებანი,
სახლთა ნაბოჭთა სააჯონი, საჭურჭლეთა შემოსულთანი, მოციქულთა
შემთხვევანი, მეძღვნეთა ჯეროვანი, შემცოდეთა წყალობათა წრთანი,
მსახურებელთა ნიჭის მრავლობანი, მთავართა მართვანი, განმგებნი
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მოსაკითხავთა, შესატყვისნი შემთხვევანი, სპათა აწყობანი, ღონიერთა მიმართებანი:
იყო მეფე ესე ძირისა-გან იესესა და თესლისა-გან დავითისა
აღმოცენებული, სოლომონისა ნაყოფი, მისად შედარებული, ბაგრატიონად წოდებული, ვახტანგ, სპარსთა ენითა შანაოზ წოდებული,
თვით-მდიდარი განძლიერებული უხვი და მოწყალე, ყოველთა ზედა
მართლიად მოსამართლე, განსვენებასა და მოცალებასა შინა მყოფი,
შემხედველთა შემაზარავი.
რა მოვიდა ბრძანა ღთისა და გაფინა უშურველი მისი წყალობა და მიანიჭა მეფეს შანაოზს პატრონობა საქართველოსი, ქორონიკონსა ტმზ: წინად ამისად იყო მეფე როსტომ, რა მიიცვალა,
მოვიდა ბრძანება შააბაზ ყაენისა-გან და უბოძა ქართლი შანაოზს და

შეირთო როსტომ მეფის მეუღლე, ასული დადიანისა, დედოფალი
მარიამ. წინათ ამისა ჰყვანდა ასული ყაფლანისა როდამ დედოფალი
და ამას-თან ესხნეს ძენი შვენიერი. არჩილ, გიორგი, ალექსანდრე,
ლევან, ლუარსაბ და სულაიმან და ასული ორნი ანუკა და თამარ:
ესენი იყვნენ შვენიერი, ლომ-გულოვანი, კაცთა-გან ქება მიუწდომელნი: იყო სიხარული დიდი, ნადიმობა, ნადირთა სრა, ზენარმა
ღთისა-მან, ამას ბრძანებდით ამათ-თანა ყოფა ქვეყანაზე კაცთა არ
ექმნებისო: გამოხდა ხანი მცირედი და დაიბარა შააბაზ ყაენმა ბატონი-შვილი არჩილ, მემანდარი ებოძა, რაყამი დიდი წყალობისა. „და
დამორჩილდესო ბრძანებასა ხელმწიფისასა:“ წაბრძანდა თან-გაატანა
მეფე-მ ამილახორი გივი, ვითაც სიძე იყო და ერთგული: მას ჟამსა
ოდეს ხელმწიფე მაზანდარას მობრძანებულ იყო, მივიდა, რა ხელმწიფე-მ მისლა შეიტყო, მოაგება ჯარი, ნახა მასვე დღესა, მოეწონა
სიმხნე და სიკეთე არჩილისა, დასდვა პატივი ვითარცა შვილი მამას
მისვლოდა, ებოძა საბოძვარი მრავალი და კახეთის ბატონობა, რჯული
მისი და დაარქვა სახელად შაჰ-ნაზარ-ხანა არად ინება კახეთი, ამისთვის რომ ბატონის თეიმურაზის შვილის-შვილი ძე დავითისა ერეკლე
ყმაწვილი დარჩომილ იყო და არჩილს დაედგა მისი. მაგრამ ყაენი
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უწყრებოდა, წინათ ამისად ებრძანა მეფის შანაოზისა-თვის დაჭირვა
ერეკლესი და გაგზავნა: მიუხდა კახეთს. შემოადგა თორღას და გააპარეს კახთ ერეკლე და წავიდა რუსეთს: რადგან კახეთი უპატრონო
იყო, აღარ მოეშვნენ მეფეს არჩილს, დამორჩილდა ბრძანებასა ხელმწიფისასა, უბოძა საბოძვარი მრავალი და გამოისტუმრა დიდის პატივითა, მობრძანდა კახეთს, შეიქმნა სიხარული დიდი და განსვენება.
ხან ქართლში მობრძანდებოდა, ხან ესენი კახეთსა: თქვენმა მზემა და
თავ მან ამათ-მან, რა ესენი ერთად შეიყრებოდიან მნახავთა-გან გასახარელი იყვიან, განისვენებდიან, იბურთიან, ინადირიან, ნადირთა
სრიდიან, ლხინებდიან, უხვად გასცემდიან, სამართლობდიან, მტერი
არსით უჩნდიან, ერთ-გულთა წყალობა უყვიან, ორგულნი მოსრიან,
ქართლი და კახეთი მსახურებდიან:
გამოხდა ხანი, ქორონიკონს . . . მიიცვალა შააბაზ და დაჯდა
შაჰ-სულაიმან. მოუვიდა წყალობა აურაცხელი მეფეს შანაოზს, ეთხოვნა ძე და ასული: აახლო ძე მისი ალექსანდრე და ასული ანუკა. რა
ისპაანს ჩავიდა მიაპყრა ყაენმა უშურველი წყალობა ალექსანდრეს,
მისცა ისპაანის ტარუღობა და ასული მეფისა შეიყვანა სახლად თვისა,
მრავალი და აურაცხელი წყალობა ებოძა მეფისა-თვინ:

გამოხდა ხანი, ქორონიკონს . . . მეფე-მ არჩილ აღარ ინება კახეთის ბატონობა, აღარც რჯული მათი, გაუშვა კახეთი, აღარ ისმინა მამისა, აღარც ძმებისა, აღარც ოჯახის წახდენისა, წავიდა იმერეთს და დაიჭირა ხლმით, დაიმონა მცირესა რასმე ჟამსა და მოვიდა ხვანთქარისა-გან ბრძანება და მიუცემლობა იმერეთისა. დააგდო
იმერეთი და გარდავიდა ოსეთს მეფე არჩილ და დედოფალი ქეთევან,
ორნი ძენი ამათნი ალექსანდრე და მამუკა, ასული ერთი დარეჯან
წაბრძანდა რუსეთს, დახდა ხელმწიფე რუსეთისა დიდითა პატივითა,
მიაპყრა წყალობა აურაცხელი, მიიჩნივა ძმად თავისა და ძენი ძედ,
უნდოდა ძალად დაჭერა: მოუვიდა ყაენისა-გან ბრძანება მეფისა შანაოზ
ერეკლეს დაჭირვა. მიუხდა, კახეთს, ვეღარ დაუდგა, გაეცალა, ჩავიდა შირვანს და იქიდამ ყაენთანა: ამას-შიგან იბატონა მეფემ შანაოზ
და დაუწყეს ბეზღობა მეფის არჩილის წასლისა-თვის და დაიბარა
ყაენმა მეფე შანაოზ და ისმინა ბძანება ხელმწიფისა და წაბძანდა დი1-32 სტრ., 4
დითა და მცირითა დარბაისლითა და დააგდო ძე მისი, ბატონი-შვილი
გიორგი გამგებლად საქართველოსა: იარა დღენი რაოდენიმე, მუხანათ-მან და მოუნდობელმა სოფელ-მან მოაბრუნა უკუღმა ბორბალი.
რა ხოშვაროს ქარვასლაში მიბრძანდა, ამა სოფლისა-გან მიიცვალა.
შექმნეს ქართველთა გლოვა საშინელი, აახლეს კაცი ხელმწიფესა და
ბატონის-შვილს ალექსანდრესა, შეიქნა წყენა უმრავლესი, დაიბარეს
ქართველნი, წაასვენეს მცხედარი, მიიღეს ყუმს, ჩავიდნენ ქართველნი შემოეხვივნენ ალექსანდრეს:
ქორონიკონს ტნივ, დაიბარა ყაენმა ძე შანაოზისა გიორგი,
მოვიდა რაყამი და მემანდარი, წაბრძანდა, ძმა ლევან დააგდო
გამგებლად საქართველოსა, წაბრძანდა ისპაანს, დახდა ხელმწიფე
მხიარულისა, პირითა და მოეწონა სიკეთე და სიმხნე მისი, გამოხდა
თვენი ხუთიღა, უბოძა ქართლის ბატონობა მრავალი, დაასო თავის
ხელით თავსა მისსა, თავისი ჯიღა მურასა, გამოისტუმრა აუარებელის
წყალობითა და მოვიდა ქართლში წელიწად-ზე, შეიქნა სიხარული
დიდი და განცხრომა, აახლო ყაენსა ძმა თვისი ლუარსაბ, იბატონა
მეფე-მ გიორგი-მ და დედოფალმა თამარ: ესე იყო ასული დავით
დავითის ელისბარის შვილისა:
მიიცვალა დედოფალი თამარ ქორონიკონს . . . დარჩა ძე ერთი
ბაგრატ და ასული ერთი მარიამ, შერთეს ქსნის ერისთავს დავითს:
გამოხდა ხანი, ითხოვა მეფე-მ გიორგი ასული მიქელაძისა გიორგისა
და გადმოიყვანა დედოფლად, იქმნა დედოფალი ხვარაშან, შექმნეს

სიხარული დიდი და ქოსთა და ნაღართა ცემა: ამა სიხარულსა შინა
მოვიდა ყაენისა-გან ბრძანება და ეთხოვნა ძე მეფისა სასურველი და
სიკეთით აღსრულებული და ებრძანა: „გამომიგზავნე ძე შენიო, მივსცე წყალობა აუარებელიო:“ შეექნა ჭმუნვა მეფეს გიორგის, შეეხვეწა შვილის უთხოვნელობისა-თვის, ერთის შვილის მეტი არ
ესვა: არ ესმინათ, კიდევ მოვიდა ბრძანება, ეთხოვნა ძმა ლევან და
ძე მისი ბაგრატ: შეიქნა შეჭირვება დიდი. ამიტომ აღარც ძე რჩებოდა და აღარც ძმა, მაგრამ თავის წახდენას ხედავდნენ, რადგან დამნაშავე არასი იყვნენ, სხვა ღონე აღარ იყო, გაგზავნა ორივენი, აახლო
ქართველნი არა მცირედი, ხუთასი ოდენ; აქა შეექმნათ რჩევა მეფეს
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გიორგის, რადგან უკუ-მდგარი იყო არაგვის ერისთავი იასონ: ესე
ერისთავი იასონ თავის სასახლის კაცმა დაარჩო, დაუწყეს ლაპარაკი
შერიგებისა, აღარ ინება შერიგება, გასწყრა მეფე და შეიყარა ქართველნი და შეუხდა საერისთოს, გარდაიარა მჭადის-ჯვარი, დავებჯინენია ტინსა, დაგვიწყეს სროლა, შეგვექნა ცემა და სროლა, თავ-მან
თქვენმა, ასე მოდიოდის ფინდიხისა-გან ფოთოლი ხშირი წვიმა ყოფილ იყო: გაიხტუნა ცხენი მეფე-მან, მზე-მან, ღთისა-მან, ამას
ბრძანებდი ამის-თანა არა ნახულა-რაო, იყო მორთული ყვითლისა
კურტავითა და ესვა მურასა ჯიღა მარგალიტისა ქუდსა ზედა, ჩამოაგდის კაცი, ვითარცა კატა, გადვიარეთ ტინი და დავდექით კანჭის
ქედსა: მოვიდა ერისთავი ქსნისა დავით დიდის ჯარითა, შევჰქენით
წვა და დაგვა, ვიდექით სამსა დღესა: ისპაანიდამ ამბავი წყრომა
ყაენისა, ძმებისა შვილისა დაჭირვა, ბატონიშვილი ლევან და ბაგრატ
გაეგზავნათ ერათს და ლუარსაბ ქირმანს, მიეცათ ქართლი მეფეს
ერეკლესა-თვინ ბატონის თეიმურაზის შვილი შვილისა-თვის: რა ეს
ამბავი მოვიდა, წამობრძანდა მეფე გიორგი კოჯორზე, და აიყარა და
წაბრძანდა ზემო-ქართლს, დადგა ყორნის: ამაშიგ ყაფლანი შვილი,
სარდალი თამაზ საბარათაშვილო უკუმდგარი იყო: რა ჰსცნა მეფის
ერეკლეს მომავალობა, მოსლოდა ამბავი მეფისა-გან და ჯანიშინობა,
შევიდა ციხესა ტფილისასა.
მოვიდა მეფე ერეკლე ქორონიკონს ტოე, შემოეყარნენ ქართველნი, დაჯდა ქალაქსა ტფილისისასა, შექნა სიხარული და განსვენება. მეფე გიორგი გარდავიდა იმერეთს: ამა ცოტა ხანში მოვიდა რუსეთიდამ მეფე არჩილ. ბატონობდა იმერეთს ძე ბაგრატ მეფისა ალექსანდრე და ჩავიდა იმერეთს მეფე არჩილ, მეფე გიორგი
დახდა იმერეთს და წაართვეს იმერეთი ალექსანდრეს და გადმოაგდეს და შევიდა გორს ციხეში. ამას მოუდგა მეფე ერეკლე, დიდისა

პატივითა ამყოფა, გარდვიდა გორიდან მალვით მეფე ალექსანდრე
და მოუდგნენ ზოგნი იმერელნი და შეიყარა მეფე-მ არჩილ ჯარი,
შეიბნენ თავ-მან თქვენ-მან, გენახათ მეფე არჩილ, ამას ბრძანებდით,
თუ არ ღთისაგან თვარა კაცთა-გან არა ევნება-რაო: შეუტივა ჯართა. ასე ამოწყვიტა, გაემარჯვა თავ-მან მის-მან შუბი რამდენსაც
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კაცს მოსდვიან ისე დარჩებოდიან: გამოექცა მეფე ალექსანდრე და
შევიდა ისევ გორს. წავიდა მეფე გიორგი იმერეთიდამ და დადგა
ოშორსა: ამა ხანთა შინა გაეგზავნა ელჩი ხვანთქარ-თან ყაენსა და
ეთხოვნა მეფე გიორგი. „რადგან ჩვენში წყობა არისო, ჩემი ყული
შენს საბატონოში არისო, მიბოძეო:“ ესმინა ხვანთქარს მოხსენება
ყაენისა და მიცემა მეფის გიორგისა: რა ჰსცნა მეფე-მ შევიდა ახალციხეს ციხეში და მოუდგნენ ენგიჩარნი და აღარ დაანებეს: წავიდა
ელჩი ცარიელი, დაუწყეს ქართველთ ლაპარაკი მეფეს გიორგის,
აღარ ინებეს მეფის ერეკლეს ბატონობა, მისცეს პირი და ახსენა
ღმერთი, მოიბა წელთა საბელი, ჩამოეშვა ციხიდამ, ძირს ცხენები
და კაცნი შემოპირებული ჰყვანდა, ჩამოვიდა დასხდნენ ცხენებსა,
მოვიდა ოშორას, აჰყარა დედოფალი ხვარაშან, რძალი თვისი, ბატონის შვილის ლევანის მეუღლე, ასული ავალი-შვილის გიორგისა
თინათინ, ძე ლევანისა ქაიხოსრო, ვახტანგ, დომენტი, იესე, სვიმონ, და თეიმურაზ, მოიყვანა და დააყენა სადგურს, თვითან ჩამობრძანდა ქართლში:
რა ჰსცნეს პატრონისა მათისა ჩამოვლა შეიყარნენ ზემო-ქართლი, ჩაუხდა რუის, აიკლო ქორიანი. ესე იყო იმერეთიდამ იმერელი
მეფის ვეზირი და მოვიდა ჭალას ამილახორის გივისასა. რადგან
ამილახორს გივს და მეფის და თამარ ედგა, ნახვა მისი და სიხარული დიდი, აღარ დადგა, მიბრძანდა თიანეთს: არაგვის ერისთავი იყო
გიორგი და ძმა მისი მდივანბეგი ბარძიმ: რა ჰსცნეს პატრონისა მათისა
მისვლა გაიხარეს სიხარულითა დიდითა და მოეგებნეს, წინა დახდენ,
ვითარცა მართებდათ, მოართვეს მოსართმევი მრავალი, წამოუძღნენ
წინა და შემოყარეს ქართველთ ჯარი: მოუვიდა მეფეს ერეკლეს ამბავი გარდმოსვლა მეფის გიორგისა და ქართველთ შეყრა, შექნა
ჭმუნვა: მას ჟამს იდგა კოჯორსა, აიყარა და ჩაბრძანდა ქალაქს ციხეში და შემოიყარა საბარათაშვილო: ჩამოვიდა მეფე გიორგი კოჯორსა,
რა კოჯორს ჩასლა შეიტყვეს ბარათიანთა წამოვიდა სარდალი თამაზ და ჯარი საბარათაშვილოსი, შემოეყარნენ მეფე გიორგის, შეიქნა სიხარული თავისის გამზრდელს პატრონის ნახვისა-თვის, დაუწყეს ყაენს ლაპარაკი და შეხვეწნა ქართლის მოცემისა-თვისა: რა ყა-
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ენმა მეფის გიორგისა ქართლში ჩამოსლა შეიტყო, გაგზავნა ჩაფარი, დაიბარა ძმები და ძე მეფისა. მაგრამ ძე მეფისა ერათს დამარცხებულ იყო და ბატონის-შვილი ლევან მოიყვანეს და ლუარსაბ
ქირმანიდამე, მიაპყრეს პატივი, მოვიდა ამბავი მათის კარ-ზე მოყვანისა და იმედის წყალობისა:
ამა-შიგან გამოხდა ხანი წელნი ერთი, გარდმოვიდა მეფე არჩილ იმერეთიდამ, ებოძა ხვანთქარს იმავ ალექსანდრეს-თვის იმერეთი, გარდვიდა, დაიჭირეს იმერელთ მეფე ალექსანდრე და გამოუგზავნეს მეფე გიორგის, მიიცვალა და დამარხეს რუის, გარდავიდა მეფე
არჩილ და დაჯდა იმერეთს: შეიყარა ჯარი მეფე-მ გიორგიმ, მივიდა
ლილოზედა, დაუწყო კახთ ლაპარაკი, მოსცეს პირობა: მას ჟამსა
მართებდა კახეთს აბაზ-ყულიხან, გაგზავნა მეფე-მ მდივანბეგი ბარძიმ,
ამილახორი გივი, თამაზ სარდალი, ამორჩევით ქართველნი. მივიდნენ ნინო-წმინდას, რადგან კახთ პირობა მოეცათ იმათის შესაყრელად
მოვიდნენ ერთი თარაფნი სახლთუხუცესი კახეთისა რევაზ, ამისი მოკიდებულნი მოელოდენ დურმიშხანს და მის თარაფს. თურმე ისინი
ხერხში იყვნენ წამოადგნენ ნინო წმინდას, თავს შეექნათ სროლა,
მოკლეს მდივანბეგი ბარძიმ, დაუმარცხდა ქართველთ, მოვიდნენ ლილო-ზედ, წამოვიდა მეფე, მოვიდა მცხეთას: ამაში-გან მიიცვალა ყაენი შაჰსულეიმან, დაჯდა ძე მისი შაჰ-სულთან უსეინ, თვით ყმაწვილი იყო და მტერნი ამათანი ავად გამშინჯველნი, იწყინა ძალად დაჭერა ქართლისა, გამოუსია ჯარი და სარდალი ქალბალიხან: ესე იყო
განჯის ხანი, ხვანთქარ-თან ელჩიც ეს იყო და კახეთიც იმას მიაბარეს, იბატონა ქართლში, მეფე-მ გიორგი-მ წელნი სამნი და მოვიდა ქალბალიან ურიცხვითა ლაშქრითა, გამოვიდა მეფე ერეკლე ციხამდე და შემოეყარნენ კახნი და ვინცა-ვინ ქართველნი ციხეში
ახლდა, სარდალი ლუარსაბ და ამილახორი ავთანდილ შეეყარნენ სარდალს ჭაპალას: მეფე გიორგი იდგა დიდ-გორზე, შემოიარეს საბარათა-შვილო და დადგნენ თრიალეთ-ზე: აქეთ ქართველნი დადგნენ
კლდე-კარს, ეცემოდიან ჩვენის ჯარის კაცნი, იმით მონაპირეს კაცსა
გააქცევდიან, დახოცდიან შეიქნა რჩევა შებმისა, თავის ხელმწიფის
ხლმის-კრა აღარ აჯობინეს. მაგრამ აღარც ქართველთ მოინდომეს:
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წაბრძანდა მეფე გიორგი, ჩაიარა კრკონს, ერთი ამას წინ დამარცხდა
ამავ კრკონს დედოფალი ხვარაშან, მიასვენეს ქვათა-ხევს, აჰყარა რძალი, ბატონის შვილის ბაგრატის ( ვახტანგის) ნათხოვნი იყო ჩერ-

ქეზის ბატონის ასული, რუსუდან, წაბრძანდა და თვითან გარდვიდა
იმერეთს და ბატონი-შვილი გიორგი, ვახტანგ და რძალი გაგზავნა
ჩხეიძის ქაიხოსროს სახლში, ვითაც ერთგული იყო და შვილი ქაიხოსროსი თეიმურაზ ისპაანს ბატონი-შვილს ლევანს შერჩომოდა და
ერეკლე მეფეს არ გამოჰყოლოდა: მეფეს გარდაყვა ერთ-პირად
ერისთავი გიორგი, ამილახორი გივი, ძმა ამილახორისა, ქათალიკოზი
ნიკოლაოზ ყორბიჩაში მუხრანის ბატონის-შვილი დათუნა, ზურაბისშვილი ზურაბ, სხვანი თავადნი და აზნაური მრავალნი.
რა ჩხეიძეს მეფის ერეკლეს წყრომა მოუვიდა ვეღარც ბატონიშვილები დადგნენ. აიყარნენ, წაუძღვა სეხნია ერთ-პირად მოყვარე იყო
ბაშიძე გიორგი, ციხე ჰქონდა მაგარი, ხარაგეულს დააყენა ბატონიშვილი ვახტანგ, რძალი მეფისა რუსუდან ბატონი თინათინ ქვაბს
დააყენეს, დადგა ბატონი-შვილი ქაიხოსრო წიფას: ამაში-გან გარდმოვიდა მეფე ერეკლე და ქალბალიხან გორსა და შემოიყარეს ქართველი და დააფიცეს: შეექნა რჩევა მეფეს გიორგის, რადგან ძმები ყაენის კარ-ზე ყვანდა, გამოგზავნა ძმის-წული ქაიხოსრო ამ ხერხითა,
ეგება ყაენ-თან მიეწია და საქმე წარემართა: რა შეიტყო მეფე-მ
ერეკლე-მ და ქალბალიხან ქაიხოსროს მონდობა, აახლეს ციცი-შვილი
ქაიხოსრო და საფიცარი მტკიცე, ჩამობრძანდა გორს, დასდვეს პატივი უსაზომო და მოართვეს მოსართმევი მრავალი, გაგზავნეს ყაენთან ჩაფარი, აუარენ ქართლს, არა ავნეს რა, ჩავიდნენ ქალაქსა ტფილისსა, შემოირიგეს ერისთავი ქსნის დავით, მუხრანის ბატონი პაპუნა, სარდალი თამაზ: რა ესენი ხელში ჩაიყარეს სამნივ ისპაანს
გაგზავნეს. მაგრამ თამაზ სარდალი ორის ვაჟითა და ორის ქალით:
რა ისპაანს ჩავიდნენ გაუწყრა ყაენი და ყველა ქირმანს დაატყვევეს:
გამოხდა ხანი მცირედი, მოვიდა ყაენისა-გან მემანდარი და წყალობის რაყამი ბატონის შვილის ქაიხოსროს, გაისტუმრეს პატივითა.
მაგრამ კაცნი მცირედი გაატანეს, გაყვა ჩხეიძე სეხნია და მცირედი
აზნაურნი და მსახურნი თან-წაიყვანა და ჰყვანდა ხარჭა:
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რა ისპაანს ჩავიდა იმავ დღეს ეთხოვნა და ბატონის შვილისა,
მიართვა, დააყენა მამას-თან, ჯერ ყაენს არც ბატონის-შვილი ლევან
ენახა, არც ლუარსაბ: მესამეს დღეს იხმო ხელმწიფემა, ნახა სამნივე,
დასდგა პატივი უშურველი, მოეწონა სიმხნე და სიკეთე ამათი, მისცეს სასახლე შვენიერი და დადგნენ მამა-შვილნი ერთად: რაც იმ
დღეს გაეწყობოდა ნახევდიან ლხინსა, ქორონიკონს ტპთ, მკათათვის, ვიყვენით ამა განცხრომაშია, არც მისცეს ულუფა, შევსძვირდით ხარჯ ზედა, მისცა ვინცა-ვინ ქართველნი ახლდნენ დასტური.
მაგრამ ჩხეიძე-მ სეხნია-მ არად ინება მოშორება მათი, თავად ლევანის გაზრდილი იყო და მერმე ქაოხოსროს თან-შეზრდილი, მოხდა სი-

ღარიბე დიდი და გამოხდა ხანი და გამოეგზავნა მეფეს გიორგის
ხელმწიფეს შემოხვეწოდა, ზურაბი-შვილი ზურაბ: რა სცნა ყაენმა
მეფის გიორგისა შემოძლევა და ხლება განიხარა სიხარულითა დიდითა, მაგრამ არ ჯერ იყო, რადგან ისე სახელოვანნი კაცი იყო.
დიდად უნდოდა ნახვა მისი, გაუგზავნა მემანდარი და წყალობის
რაყამი. „თუმცა მნახო ჩემ-გან აურაცხელი წყალობა მოგანიჭო:“
მივიდა ზურაბ იმერით და მემანდარი ალს, გარდმობრძანდა მეფე და
ვინცა-ვინ დარბაისელნი ახლდენ. ამილოხარი იმერეთს დამარცხებულ
იყო, სხვანი თავ-თავის მამულებში დააყენა მეფე-მ ერეკლე-მ. რადგან ყაენს ებრძანა: „ყველას თავ თავის მამული მიეციო:“ დააყენეს
ცოლ-შვილნი და თვითან მეფეს გიორგის გაჰყვნენ, გადმოაიარეს
თრიალეთი და მივიდნენ ერევანს, აცნობეს ყაენს: იამა სიამოვნითა
დიდითა და მოაგება წინ თუმანი ხუთასი, ხალათი და ოქროთ შეკაზმული ცხენი: ჩაბრძანდა ისპაანს, ქორონიკონს ტპე, მარტს ე:
მიეგებნენ ძმანი და ძმის-წული. რა ნახეს ერთმანეთი, გარდაეჭდენ ერთმანეთსა, შეიქნა სიხარულის ტირილი, მზემა ღთისამა
და თავ-მან, ამათ-მან ეს ოთხნივ ერთად გენახათ ამის ბრძანებდით,
ამათ-თანა კაცთა შვილი უკეთესი არ იქნებაო: შევედით, მოგვცეს
სარაია ტურფა და დარბაისელთ ცალ-ცალკე: დღესა მეოთხესა ნახა
ყაენმა, დახუდა ტკბილად და საყვარლად, ვითარცა მამასა და დასდა
პატივი მისად შესაფერად, მოეწონა სიკეთე მეფის გიორგისა: ამაშიგან გამოხდა თვენი ოთხი-ღა მოახსენა მეფე-მ გიორგი-მ ხელმწი1-32 სტრ., 10
ფესა: „რათა უყოს წყალობა და დაიხსნას ქარმანიდამ ერისთავი დავით, მუხრანის ბატონი პაპუა და სარდალი თამაზ: ,,უყო წყალობა
და გაგზავნეს ჩაფარი და მოვიდნენ ესენიცა: გამოხდა მცირედი
დღენი და დაჰპატიჟეს ქართველთ რჯული. „თუ რჯული არ დააგდონ ქართლში წავიდენო.“ შეექნათ ჭმუნვა დიდი, თავად რჯულის
დაგდებისა-თვინ, მერმე პატრონის გაყრისა-თვინ, არა ცოტანი იყვნენ,
ქართველნი იყვნენ ექვსისა. შექნეს რჩევა, აღარა გაეწყობოდა-რა,
მისცა დასტური ქართველთა: მაგრამ ზოგი არ გაუშვეს, გაათათრეს
არაგვის ერისთავი გიორგი, ერისთავი დავით, ციცი-შვილი ვახტანგ
ციცი-შვილი პაპუნა, აბაში-შვილი დავით, ზურაბი-შვილი ზურაბ, წინათ თათარი იყო თამაზ სარდალი და მისი შვილი კაცია, ყანდაარის
ხანი ამისავ გვარისა იყო ყაფლანი-შვილი. ამის-თვის გამოითხოვა და
თან-წაიყვანა მამუკა, ამისივე შვილი ქართლში, გაისტუმრეს, და
დარჩნენ მეფეს გიორგის-თან ეს გათათრებულნი და სხვანი თავადნი
ორასი-ოდენ კაცნი: რა ნახევდა მეფეს გიორგის პატივისა და წყალობის სიტყვას არ დააკლებდა, უნდოდა ხელმწიფეს წყალობა. მაგ-

რამ დრო და სოფელ-მან არ მოახდინა: გამოხდა წელნი სამნი და
მიიცვალა ბატონი შვილი ლუარსაბ, შეექნათ ძმებს მწუხარება და
ჭმუნვა დიდი, იქნა წყალობა ღთისა და განადიდა უშურველი წყალობა მისი:
დაუძახა მეფეს გიორგის ხელმწიფე-მან, ქორონიკონს ტპზ,
გიორგობის თვის კ, დაუწყეს სუმა და დახდა ხელმწიფე მოცინარითა პირითა, დაისვა ახლოს თავისა და უბოძა ღვინო თავისა ხელითა ილაღობეს მხიარულად, თვით ხელმწიფე კარგი აზნაურშვილი იყო. მაგრამ მეფის ხუმრობას და სიტყვის მარჯობას არა
გაეწყობოდა-რა: უბოძა ქირმანის ბეგლარ ბეგობა და დაარქვა სახელი
მამისი, შაჰნაოზ: არად ინება მეფე-მ გიორგი-მ ქირმანი, რომ საქართველოს პატრონი იყო და ქირმანი იუკადრისი, მოახსენა უარი,
მაგრამ არ მოეშვა ხელმწიფე, დაუჭირა ხელი ხელითა. აღარა გაეწყობოდა-რა, აკოცა მუხლსა, იამა ხელმწიფეს დამორჩილება მისი,
ორნივე დიდად დაითურნენ. ხან ყაენი დაუსხემდა ღვინოსა. ხან მეფე: წამოვედით მხიარულად. შეგვექნა სიმხიარულე, არა ქირმანისა1-30 სტრ., 11
თვის. არამედ საქმისა და წყალობის გამობრუნებისა-თვის: მეორეს
დღესა მოვიდნენ ბეგლარნი და მოულოცეს წყალობა ხელმწიფისა და
მოართვეს მოსართმევი მრავალი, ვის უნდოდა და ვის არა: მესამესა
დღესა დაუძახა ბატონი-შვილს ლევანს, უყო წყალობა და ნაიბობა
ქირმანისა და გაგზავნა ჩაფრათ: თურე ქირმანის ქვეყანა ბულუჯთაგან აოხრებულ იყვნენ, რადგან ეს მტერი ყვანდათ, მაშ, ღმერთო,
არ ავად მოიგონეს ქირმანის ამათი მიცემა: წაბრძანდა ბატონი შვილი
ლევან, თან-იახლა ჩხეიძე სეხნია, გაატანა მეფე-მ გიორგი-მ აბაშიშვილი დავით და ათიოდ სხვანი: ვიარეთ ოცისა დღისა სავალი,
ჩავედით ქირმანში. ქალაქი იყო შვენიერი და მოგვეგებნენ წინა ჯარი
და მოქალაქენი, შეექნათ სიხარული შვილისა ( შველისა ) მათისათვინ: გამოხდა დღენი თორმეტი, მოვიდა ამბავი ბულუჯთა ჯარისა:
„წამოვიდა მირ-ხოსრო შაჰ ჯარითა მძლავრითა, მოვა დასარბევლად
ბანდარისა ქვეყანისასო:“ რა ვისმინეთ ამბავი ესე, ჰკრეს ნაღარასა,
შევსხედით, ვიარეთ მცირისა ჯარითა, ვიარეთ სახელსა ზედა ღთისასა, ვლეთ დღე და ღამე, მეათექვსმეტსა დღესა მივედით ქანუდინარსა, სამძღვარსა ბანდარისასა, დავდექით. დღესა მეორესა მოვიდა ყარაული ჩვენი და მოგვითხრო ამბავი: „დაარბია ბანდარის
მამულები ხოსრომაო:“ უკანვე საშოვრად დამდგარიყო და ორი მისი
სარდალი და ნაშოვარი გამოესტუმრებინა. მოვიდა ამბავი ჩამოხდომისა მათისა ადგილსა კლდოვანსა, გვიანბეს ლაშქრისა სიმცრო, ორი

ათასითა კაცითა, ორნი სარდალნი არიანო: ჰკრეს ქანარასა, ვახსენეთ
სახელი ღთისა, დარჩომილ იყო დღისა ორი საათი, შეჯდა ბატონი-შვილი ლევან, მზემან ღთისამან, ასე სიხარულით მივსდიოდით,
ვითარცა ქორწილსა შინა წვეული ვყოფილ-ვიყავით, მაგრამ ჩვენის
ჯარის სიმცრო გვიმძიმდა, ახლდა თათარი ავ-კარგათ ექვსასი ოდენ
ქართველნი ორმოცნი: ბრძანა პატრონმა ჩვენმა ლექსი:
„უგანგებოდ ვერას მიზმენ, შეცამებან ხმელთა სპანი.“
გვესწრა ღამე და მოვადეგით, სადა ბულუჯნა ჩამომხდარ-იყვნენ,
ადგილსა კლდოვანსა და გარე აქლემი შემოეწვინათ და თვითან კლდე
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იყო მაღალი, იმაზე იდგნენ: რა შემოვადექით გარე და დავიწყევით
რაზმი, ღამე იყო. რა შეიტყვეს მისვლა ჩვენი, არად გვახსენეს და
არც დაიძრნენ, თავად ჯარის სიმცროსა-თვის და მერმე მრავალ ჯერ
ამოეწყვიტათ და გაექციათ ყიზილბაშნი: რიჟრაჟსა ოდენ ჟამსა გამოხდა ხმა მათ ყარაულთა-გან, უხმეს ჩვენ ყარაულთა. „თქვენ საბრალოდ აშენებულნო, ვის მოუცთუნები-ხართო თუ კიდევ მამადალიხან მოსულაო, სამჯერ ჩვენ-გან გაქცეულაო, წამოსულაო, ჯარი მისი ამოგვიწყვეტიაო საქონელი გაგვიყვიაო, იშალა კიდევ აგრე
იქნებაო, თუ გათენდაო:“ მისცა პასუხი ჩვენმა ყარაულმა გინებით:
„მოვიდა რისხვა ღთისა თქვენ-ზედაო, მობრძანდა საქართველოს
ვალი ლევან, ახლავს ქართველნი ჯარი კაცის-მჭამელნიო:“ შექნეს
თურმე ჭმუნვა დიდი, ეს-კი არ იცოდენ, არც ოცი ქართველნი გვახლდა, თითოს ქათმის შეჭმაც არ შეგვეძლო. მაგრამ ჩვენმა ყარაულმა კარგი ტყუვილი გამოიყენა. შეგვექნა ჩვენ აქ სიცილი: რაც
ცა-მან სინათლე გამოავლინა, ვილოცეთ და დავსხედით უკეთესსა
ცხენსა, სეხნია შესვა თავისა წინა საძლსა ტაიჭსა, არ ავად მოიხმარა, რა გავიცანით ერთმანერთი, შეგვექნა სროლა, თურე ღამით
ასე ახლოს მივსდგომოდით თოფი გვწვდებოდა: მოახსენა სეხნია-მ
პატრონსა მისსა. „ცოტა სადავის აწევა და ცხენის უკან უკუდგომა:
გაუცინა: „აღარ ეგებისო.“ რა არ დაიშალა, დაუდგა გარდი-გარდმო, გარდაივლო ხელი ქარგადანსა, ფარსა და მიიცა ღლიასა, მოუხდა თოფი ფარსა, გავარდა შიგაი, მოხდა ბატონ-თან მდგომელს
ცხენისა კისერსა და დაეცა ცხენი: დიდს კლდესა ქვეით გორა იყო
მომცრო, სამი კაცი იმა ზედ ჩამოგვეპარნენ, იმათ თურე გვესროლეს: გაიხტუნა ჯაფარ-ბეგ ცხენი, გაჰყვა მსახური ერთი, მიუხდა
ძირსა, გაუშვეს ცხენები, აუხდენ ორნი პატრონ-ყმანი, დასჭრეს
ორთ თავები, ერთი გაექცა, სანამდისინ ცხენს დავსძრევდით. მოართვეს პატრონსა ჩვენსა თავები: ის ჯაფარ-ბეგ იყო მეფის შაჰნოზის ვეზირისა შვილი, ვაჟ-კაცობის იადგარი, უბრძანა მადრიელობა

და წყალობისა სიტყვები: გაჭირდა ომი, ვიდრე შუადღემდი, გვიბ1-30 სტრ., 13
ძანა პატრონმა ჩვენმა: „აწ ვნახოთ ვაჟ-კაცობა თქვენი:“ მოვქუსლეთ
ცხენი, შევერიენით შიგა, თქვენმა მზემა და თავმა პატრონისა ჩემისა-მან, სანამდისინ პატრონი მოუსწრობდა ჩხეიძე-მ სამი მოკლა
შუბით, იჯდა თეთრსა ტაიჭსა ბატონი, შემოერია შიგა, ზენარ-მან
ღთისა-მან. ასე შეერია შიგა, როგორც ლომი თხასა შიგა გარეულიყო, გაიკრა ისარს ხელი, მოკლა სამი კაცი. მოუხდა ერთი ბულუჭი, შემოსტყორცნა თოფი იღლიას, თურმე კაბაში გავარდა. მოუხდა
სეხნია, შემოსცა შუბი მარცხენას ღლიასა და თქვენმა მზემა. მარჯვენას გვერდს გაავლო: ძლიერებითა ღთისათა გაგვემარჯვა, გაგვექცნენ, ცოტა რამე კლდე და სიმაგრე იყო, შეგვესწრენ: იმას
ზედან ავივსენით ნაშოვრითა, მრავლითა საქონელითა: მოჭრა თავი
მათი ათას-ხუთასი, ჩვენის ჯარიდამ დაგვკლებოდა ას ორასი
თუმცა გენახავნით მცირე პატრონ-ყმანი, არ ავად ვიყვენით.
წამოვედით გამარჯვებულნი, მოვედით იქავ ქანუდინარსა, მოლოდინი
გვქონდა: ხოსროშას თურე ამბავი მისლოდა ჩვენისა გამარჯვების
და გვერიდებოდა და წასულ იყო მანიჟავის ღელე-ზედა გზა საჭირო
და ძნელი იყო, თვით პატრონმა ჩვენმა აღარ ინება გამოდგომა მისი, უთავა ჩხეიძე სეხნია და აღარ ( წაბრძანდა თვით), გაატანა ორასი
ამორჩეული თათრის ჯარი, გარდაუსწრეს მანიჟავის ღელესა, შეექნათ
სროლა, გაიქცა ხოსრო, დარჩა ნაღარა-ხანა, მოიჭრა თავი მათი ასი.
მოვიდა გამარჯვებული პატრონთა მისთა, შეიქნა სიხარული დიდი,
უბოძა საბოძვარი უშურველი და შემოსა ყვითლითა ზარბაბითა, მიანიჭა საშოვარი ლაშქართა და გაუყო მცირესა და დიდებულსა. გაგზავნა ჯაფარ-ბეგ მახარობლად ყაენ-თანა და ძმას მის-თან მეფეს
გიორგის-თან ისპაანს:
ქორონიკონს ტპჱ, თებერვალს ია, წამოვედით ქალაქსა ქირმანისასა, მივიახლენით ერთისა დღისა სავალსა, მოუვიდა ხელმწიფის
წყალობა უშურველი, ხალათი, ხმალი, მურასა, ცხენი ოქროთა შეკაზმული, ინამი და სიმხიარულე აუარებელი, მოლოცვა გამარჯვებისა: მივედით, მოგვეგებნენ მოქალაქენი, შეასხეს ქება, ღმერთს
1-32 სტრ., 14
თაყვანის-ცემა: „კურთხეულ არს ღმერთი, რომ ჩვენად მეშველად
გამოგაჩინაო და დაგვიხსენ მტერთა ხელთაგანო:“
დავყავით ხანი სიხარულსა შინა, ინადირის, გაიცემოდის, სამართლობდის: გამოხდა ხანი მცირედი, წამობრძანდა მეფე გიორგი

ისპაანით და მობრძანდა ქირმანს, მაისის ე, შეგვექნა სიხარული დიდი და მიგებება ჯარისა: ორისა დღისა სავალსა, შეიყარნენ ძმანი,
მოულოცა გამარჯვება. ამას ბრძანებდი თვალი კაცისა ამათ-თანას რას
ნახავსო: ჩამოვედით ქალაქსა, ჩამოჰყვნენ ქართველნი თანა, არაგვის
ერისთავისა და პაპუას გარდა: გამოხდა დღენი რაოდენი-მე, მოვიდა
ჩაფარი ხელმწიფისა, ეთხოვნა ქსნის ერისთავი, თუმე ქართლში
ქსნის ერისთავი მოეკლათ თავის ყმათა: ძმის-წული ამ ერისთავისა
რა მივიდა, უყო ყაენმა წყალობა, უბოძა საბოძვარი და მაჯმა ოქროსი და ერისთობა, გაისტუმრა ქართლში:
გამოხდა თვე ერთი მოვიდა ამბავი: „ბულუქნი და ავღანი შეიყარნენო და მოდიანო.“ თურმე ბიაბანსა შიგან ასრე გაევლოთ ვერა
ვსცანით-რა ამბავი, წასულ იყვნენ ქვეყანასა ქაშანისასა დაარბიეს
გარეშემო ქაშანისა, პასუხის მიმცემი არა-ვინ ჰყვანდათ გასწყრა ყაენი
და გაუსია ჯარი, ვერ ევნოთ-რა, გაექციათ და მოეწყვიტათ ჯარი
ყაენისა: დაჰყვეს ბალუჭთ თვე ოთხი ქვეყანასა ქაშანისასა, არბივეს
და მოსწყვიტეს მრავალი სული და წამოვიდნენ ჩვენისა ქვეყანისაკენ მოვიდა ყაენისა-გან ბძანება და მოეწერა წიგნი მეფეს-თანა:
„დამირბიეს ქვეყანა და ამამიწყვიტეს ლაშქარიო, წამოვიდნენ ქვეყანისა შენისა-კენ, გამოაჩინე ლომ-გულობა შენიო, ნუ გაუშვებ მაგათ
უზიანოთო:“ ვითარცა ბძანებაცა არ მოსულ იყო, წესი მისი სითკენაც მტერი გამოჩნდის უომარი არ გაუშვის. გაგზავნი ყარაულნი,
მოვიდა ამბავი ყარაულთა-გან: „წამოვიდნენ და მიდიან გზასა სისტანისასაო:“ შეგვექნა სიხარული და გააყენა ბატონი-შვილი ლევან
და შეიყარა ჯარი ქირმანისა, ჩავედით ბამს, იყო ქირმანიდან ექვსისა
დღისა სავალი: რა ჰსცნა მეფემა იმა გზაზე ჩამოვლა, წამობრძანდა
ქართველთ ჯარითა, ჩამობრძანდა ბამსა, ვიარეთ თავ-მან თქვენმა, ხან
ოცს აღაჯს გავივლიდით, ხან უფროსა, ვიარეთ და მეოცესა დღესა
მივეწივენით, ფირიქეს თურმე ჩამამხდარ იყვნენ: იყო ბიაბანი, შე1-32 სტრ., 15
ნობა არსადა, წყალსა სადაცა ვნახევდით, ამას ბრძანებდით, მლაშე
თევზის წვენი არისო: მოვიდა ბძანება ღთისა, დავადასტურეთ მათი დგომა, გაისტუმრა მეწინავეთ მეფე-მან ძმა და აახლო ქირმანის
ჯარი და ზოგნი ქართველნი, მეოცესა დღესა რა ქვეყნის მაშვენებელმა ცამა სინათლე მოგვცა ვილოცეთ, ვახსენეთ ღმერთი, ვეზიარენით ქართველნი, შევსხედით უკეთესთა ცხენთა, მოვადექით წინადამე: რა ჰსცნეს მისვლა ჩვენი ვეღარ აიყარნენ და მოვიდნენ სიმაგრესა, კლდე იყო მაგარი, მის კლდესა ზედან ნაშენები ყორე ქვისა,
მის დაბლა გორა ორი, მის-გან უმცროსი. ვახსენეთ სახელი ღ-

თისა და შემოვადექით, ვკარით ქოსა და ნაღარასა, ქვეით ბატონიშვილი და ზეით მეფე, შეგვექნა სროლა და ამა სროლასა
შიგან მოვიდა ხანი სისტანისა, შემოეთვალა. „ბრძანება თქვენი
ვისმინეთ და რომელსა მხარსა ბრძანო მიუხედო:“ გვიამა მოსლა
მისი, არა ავ-დროს მოვიდა. უბრძანეს მარცხენასა მხარსა შემოდგომა, არ ავად მოვიდნენ, თუცა ბოლო გაეტარებინათ: თქვენმა მზემა
ამას ბრძანებდით უთუოდ სიმაგრე აიღესო, დაუძრეს ცხენთა, მოადგნენ კლდესა, გარდაიჭირნენ ცხენიდაღმე გაიკრეს ხელი ხმალთა.
შეებჯინენ ქვეითათ, შეგვექნა ჩვენ ქართველთ ჭმუნვა, შევიქენით წე
ვა, ვითარცა იმათი ჯობნა გვეთაკილა, დაგვტუქსეს პატრონთა ჩვენთა: რა მიეწურნენ წამოეშალნენ, ბულუჭნი, თავმა თქვენმა და მზემან პატრონისა ჩვენისა-მან, როგორცა მაღლიდამ ხელის ქვა კაცმა
ჩამოაგდოს ყველანი ისე ძირს ჩამოცვივდენ, შეგვექნა ზოგთა სიხარული, ზოგთ წყენა ლაშქრისა დამარცხებისა-თვის, იყო ომი დიდი,
იხოცებოდიან თვით ისინიცა და მცირედნი ჩვენიცა, გაჭირდა ომი,
გაიყვანა ცხენი მეფემა, დაიგრგვინა, ვითარცა ცა-მან, დაუძახა
ქართველთა. „აწ ვნახო ჭაბუკობა თქვენიო: ,,ეგრეთვე ბატონისშვილმა, თავ-მან თქვენ მან, ომად კმა იყო, მივქუსლეთ და დავერიენით შიგას, არ ავად იყვნენ ისინიცა, არც ხმალ-მოუქნეველნი დაგვრჩომიან, გაგვემარჯვა, ამოვწყვიტეთ, ავივსენით ნაშოვარითა მათითა:
წამოდგა ერთსა გორასა მეფე და ერთსა ლევან და შუაში გვქონდა
ცემა, თავის-ჭრა: იყო იმათში ერთი მხნე და მომაღლო კაცი, შერჩომოდა ხმალი ერთი, გადმოიჭრა მაღლიდამ, მოუხდა ჩხეიძეს
1-32 სტრ., 16
სეხნიასა, შემოკრა ქარქაშსა, გაუწყვიტა ბოლო ქარქაშისა. მაგრამ
მუხლს ვერა ავნო, აიჭრა ვეფხი და ჩამოაგდო ხმლით
ორი თათარი: ვინ უყურებდა ერთს კაცს აქ ცემა იყო, წავიდა მინდორსა შიგან:
ამაში-გან მოვიდა ზურაბის-შვილი ზურაბ, მოულოცა ბატონისშვილს გამარჯვება იმათ ნახვა უბრძანა ერთმანერთსა: „უყურე, იმ
ერთს კაცს ლამის მოგვრჩესო.“ მოახსენა ზურაბ. „მე მზასა-ვარ
სამსახურად, უშალა ბატონი-შვილმა „თავად მაშვრალი ომისა-გან, და
მერმე შორდაჩომისა-გან.“ არ დაიშალა. იარა, რა მიწევის დრო შეიქმნა, თურე ერთი ქირმანელი კაცი წასდგომოდა მოუხდა მოგანებით, შეკაზმული ქარქაშითა, ცხენითა მალითა, მოიცადა იმა კაცმა,
რა მიეახლა შემოუტია, ჰკრა ხმალი მარცხენასა, მხარსა, ასწია ფეხსა, თქვენმა მზემა, როგორც კატა ისე ცხენიდამ ჩამოიღო, არა
დაჭრილობა ჰქონდა: ეს გვიკვირდა, თუ ისე ჯაბანი კაცი იყო, რას

მისდევდა: შეგვექნა გინება და ზრახვა მის კაცისა, შეჯდა ბულუჭი
ცხენსა მის კაცისასა, ასე ბრძანებდი შავარდენსავით გაფრინდაო,
დარჩა ზურაბ მიუწევარი, ვითარცა ცხენი დამაშვრალიყო და აღარა
გაეწყობოდა-რა. რა გამობრუნდა, თურე კიდევ ჩვენ-გან ოთხნი ბულუჭნი წასულ იყო და თუთხმეტი თათარი ცხენ-კეთილნი უკან მისდევდა, თავ-მან თქვენ-მან და მზე-მან პატრონისა ჩემისამან, რომ
ეს ოთხნი გამოუბრუნდებოდნენ ამ თხუთმეტს გამოიქცევდენ, ის
ქვეითნი მისდევდნენ და ვერა ავნეს-რა: რა ნახა ზურაბ ამ ყოფაში
არიან, შემოუტია, ჰკრა ერთსა შუბი და მეორეს-ზე იცა, ორივ
წაიქცნენ, ჰკრა მესამესა შუბი, თქვენმა მზემა, გავლო შიგა და მიწას დააბა იგი კაცი, გატყდა შუბი და გაიკრა ხმალსა, ხელი მიმართა მეოთხესა, არა ავად იყო იგი კაცი, შემოუვარდა ცხენს ქვეშ,
შემოჰკრა ხმალი ზურაბს ავჟანდასა, გაუჭრა ავჟანდა, ფეხს ვერა
ავნო-რა. გაიხტუნა ცხენი, შემოჰკრა თავსა ბულუჭისასა და ჩაჰკვეთა
კისრამდის, დასჭრეს ამ თხუთმეტმა კაც-მან თავები და მიართვეს
ზურაბს და მიულოცეს გამარჯვება, არად ინდომა: „თქვენი იყო, მე
მოგეხმარეო:“ იმათვე მისცა, მოვიდა წინაშე მეფისა, იამა ნახვა
მისი და გამარჯვება, გარდავხედით ნაომარსა ადგილსა. მაგრამ და1-32 სტრ., 17
მაშვრალი უწყლობითა, მას ადგილსა წყალი არა იყო, შევსხედით
ცხენსა იმავე საღამოსა: ხანი სისტანისა ბელადი იყო და ადგილი
მისი, გვითხრა: „წყარო არის აღაჯსა ორსაო, იქ უნდა დავდგეთო:
გვიამა და შეგვექნა სიხარული წყაროსა მის-თვის, გვეგონა ქართლისწყაროს მსგავსი იქნებისო: ვიარეთ აღაჯი ორი და დაეცა ბინდი, მივედით ადგილსა მას, სადაცა წყარო გვითხრეს, შევქენით ძებნა წყაროსი, გვაჩვენეს, ვნახეთ, ღმერთმან თქვენს მტერს მისცეს ის წყარო იყო, ასეთი მარილი ედვა ნადინარსა მის წყლისასა, თავ-მან
თქვენ მან კურდღელი მოიკლვოდა: წყალი იყო მწარე მარილისა-გან,
შეგვექნა ზოგთა სიცილი და ზოგთა მის ხანისა გმობა. მაგრა რა
ღონე იყო, დავდექით მას ღამესა იქი და რა გათენდა დაჯდა მეფე
კარავსა შიგან, მოართვეს ნაშოვარი და თავი ბულუჭთა შვიდას სამოცი: იმ ერთის კაცის მეტი არ მოგვჩომიაო, უბოძა ნაშოვარი ლაშქართა მისთა:
მოვიდა ყარაული ჩვენი და გვიანბო ამბავი: „უკან კიდევ ჯარი
მოდისო:“ თურმი ესენი გაყოფილ-იყვნენ და ნაშოვარი გაეყოთ,
ესენი ბულუჭნი იყვნენ და უკან ავღანი დამდგარ-იყვნენ რა ვსცანით
შეგვექნა სიხარული, ვახსენეთ სახელი ღთისა, ჰკრეს ქანარასა, შევსხედით, დავაწყევით რაზმი, მინდორი იყო თვალთ უწდომელი, შე-

მოვიარეთ წინა ერთსა უდაბურსა ადგილსა და იმავ მინდორსა შიგა
გორა კლდიანი დიდი და გრძელი და გარეშემო მინდორი. ძირსა მას
კლდისასა დააყენეს ნაშოვარი და შემოვადექით გარე. შეგვექნა სროლა, წინად-გან უმწარესი დარჩომილ იყო დღისა სამი საათი, ოდენ
დაეწურა მზე გვიბრძანეს პატრონთა ჩვენთა: „ლაღობა ნუ გგონიათო, დავიქვეითეთ, შევუცვივდით, ზენარამან ღთისა-მან, არც ერთი
კაცი არ მოგრჩომია, ამოვსწყვიტეთ, ავიფორიაქეთ ნაშოვარი მათი,
გარდავხედით მოსვენებად. დავყავით მას ღამესა იქი, რა გათენდა
მიართვეს თავი ხუთას ორმოცი, აქაცა და იქაცა ააშენებინა თავების
მინარა, თითო ოც-ოცი წყრთა: ავიყარენით და წავედით, დახდა
ხანი სისტანისა. გვიმასპინძლა, რაც ოდენ ბიაბანს გაეწყობოდა. მაგრამ წყალი ჰქონდა. უბოძა მეფე-მან შესამოსი მძიმე და გამოგვესალმა: თურე სისტანი ორისა დღისა სავალი დარჩომილიყო: ჩვენ
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წავედით დიდისა სიხარულითა, ვიარეთ ბიაბანი, თავ-მან თქვენ-მან,
თხუთმეტს დღეს ცხენს ბზე არა ჰქონია, ბიაბანსა შიგან სიარულმა
შეგვაწუხა, თვარამ სასიხარულო დიდი გვქონდა, თავად გამარჯვებისა
და მერმე ამიტომ, იმ ალაგების ნახვისა-თვის, ის ალაგები გზათაც
არა-ვის გაევლო, არამ-თუ საომრად ვინ წავიდოდა: ვიარეთ თვე ერთი, გაგზავნა მახარობელი ყაენ-თანა და შემოვიქეცით ქალაქსა ქირმანისასა, შეექნათ სიხარული დიდი და ჯარითა მის ქალაქისათა შეექნათ ჯართა-გან ( ლახვა ) ფეხითა ნახვისა მეფისა თვინ, ასხემდენ
ქებასა და ლოცვიდენ: „კურთხეულ არს ღმერთი, თქვენ მაგისთანა
კაცნი დაუბადები-ხართ და ჩვენ-თვის გამოგარჩივათო:“ შეიქნა იმა
ქვეყანასა სიმშვიდე და ნაოხართა შენობა, განისვენებდა მეფე ჩვენი
სიმხიარულითა დიდითა, მეჯლიშითა და ლხინითა:
გამოხდა დღენი რაოდენიმე, მოვიდა ხელმწიფიდამ წყალობა და
დამადლება დიდი და ებოძა თაჯი და ჯიღა მურასა, ხმალი და ხანჯალი, შემკული თვალითა და მარგალიტითა. ცხენი ოქროთა უნაგირითა, თეთრად ორი ათასი თუმანი. ხალათი მძიმე სიამურის ქათიბითა, რაც დარბაისელნი იყვნენ თავ თავის-თვის ინამი და ხალათი
ორმოცდა-ათი, გვქონდა მორჭმა და მოვლენა, ლხინი და ნადირობა,
ბურთავობა და ყაბახთა სროლა: ამავე ქორონიკონს ამათ-ზე გაგვემარჯვა გიორგობის-თვის ით:
ვითარცა გამოხდა თთვენი ხუთიღა მოსულ-იყვნენ ავღანნი, დაერბიათ ბაღდადი: მოგვივიდა ამბავი, ვახსენეთ ღმერთი და ჩავედით
ბამს, აღარ ინება მეფე-მ წაბრძანება, აღარც ქართველნი, ამიტომ

ცოტანი იყვნენ: უბრძანა ბამელსა უსეინ ბეგს, კაცი გამოცდილი და
მხნე იყო, აახლო ქირმანის ჯარი, გაევლოთ ავღანთ გორი ბიაბანი,
მიეწივნენ რუდმაის, ასე ამოეწყვითათ, მზე-მან პატრონისა ჩემისამან, არც ერთი ცოცხალი ვერ მორჩომოდა: გაგზავნა მეფე-მ გიორგი-მ კაცი ხოსრო შაჰს-თან მოსლისა და შერიგებისა-თვის, უბოძა წიგნი და ფიცი: „არა გევნოს ჩემგანაო წყალობის მეტიო: ,,ესმინა ბრძანება მეფისა, მოვიდა ჯარითა კარგითა, მოყვა მელიქი ბუ
1-32 სტრ., 19
ფულისა, დასდვა პატივი მეფე-მ მირ-ხოსროს, არა ავი კაცი იყო,
მობერ-კაცო, შვენიერი, ეტყობოდა ჭაბუკობაში გაზდილობა, შეჰფიცა მეფესა ფიცითა მტკიცითა, უბოძა შესამოსი მძიმე და ზარბაბი
ხუთი, ცხრა და მსახურთა მათთა თავ-თავისად, მოვედით ჩვენსა
ქალაქსა.
ქორონიკონს ტპთ, ებრძანა ყაენსა და დაებარებინა, ბატონიშვილი ლევან: წაბრძანდა ქირმანიდამ, რა მივიდა ისპაანს მასვე დღესა ნახა ყაენმა, დახდა მხიარულისა პირითა, ჰკითხა ამბავი ძმისა და
გამარჯვებისა, მოახსენა რაც ოდენ ხელმწიფეს მოეხსენებოდა, დაჯდა
ნადიმად და შექნა სიმხიარული, უბოძა თავისის ხელით ღვინო და
მდივანბეგობა ერანისა და დაარქვა სახელი შაჰ-ყულიხან: გამოხდა
მცირედი ხანი მოახსენა ხელმწიფეს: „შვილი ჩემი შენი ყულიაო,
სხვის საბატონოში პურს რატომ ითხოვდესო, მიყავ წყალობა და
რაც ქართლში საუფლის-წულო მქონია, მიბოძეო:“ ისმინა მოხსენება ყაენმა და მისწერეს რაყამი მეფეს ერეკლეს: ისმინა ბრძანება ხელმწიფისა, აახლეს კაცი ბატონი-შვილს ვახტანგს. იქავ იმერეთს ხარაგეულს ექნა ქორწილი ჩერქეზის ბატონის ასულს რუსუდან-ზედა
და ესვა ძე ერთი ბაქარ, გარდმოვიდა სურამს, შეექნათ მათ ერთგულთა სიხარული და ორგულთა წყენა: დაჰპატიჟა მეფე-მ ერეკლე-მ,
იდგა მეფე კოჯორ-ზედან. რა ნახა, დასდვა პატივი შვილურად, და
შეიყვარა ძმათ და შვილად, უბოძა საბოძვარი მრავალი და ხმალი
მურასა, შეარტყვა წელსა მისსა, ნახევდიან ლხინსა და უკუ-ჰყრიდიან:
გამოხდა ხანი რაოდენიცა მოავლინა ღმერთმან უშურველი მისი
წყალობა, უბოძა ყაენმა შაჰსულთან უსეინ, მეფეს გიორგის ქართლი
და ერანის სპასალარობა ყანდაარის ბეგლარბეგობა, გირიშკი: გაუგზავნა კაცი ქირმანს, უბრძანა ყანდარის გარიგება, იქაც ებრძოდა
მირ სამანდარ და აეოხრებინა ყანდარის ქვეყანა და მოეკლა თამაზ
სარდალი ომში და გამოქცეულ იყო ხანი ყანდაარისა მასულ-ხან სარდალი, რომ გაჰყვა ბრძანებასა ხელმწიფისასა, რა გაეწყობოდა: შეგ-

ვექნა სიხარული ქართლის შოვნისა-თვის. მაგრამ ყანდაარს წასულის
მოწყენა:
დაიბარეს ქართლიდა-მ მეფე ერეკლე, წაბრძანდა ისპაანიდამ,
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საქართველოს ნაიბად ბატონი მდივან-ბეგი ქორონიკონს ტჟა, და
დააგდო ძე მისი ქაიხოსრო ნაიბად მდივან ბეგისა კარსა ხელმწიფისასა: თვით ყმაწვილი იყო მაგრამ ცოდნის იადგარი: თქვენმა მზემა და თავ-მან მისმან ასე გაუძღვა ერანის მდივან-ბეგობას, რომე
დიდი და მცირე გააკვირვა: შეიქნა ხელმწიფისა კარგი ყმა, და სდევდა პატივსა უშურველსა:
იარა მდივან-ბეგმა დღენი რაოდენიმე, რა თავრიზს მიბრძანდა,
ქართლიდა-მ მოვიდა მეფე ერეკლე, შეიყარნენ ერთად, გარდაეჭდენ
ერთმანეთსა დახდენ ძმურად. დაპატიჟეს ერთმანეთსა, ნახეს ლხინი სიმხიარულისა, მიართვეს ერთმანეთსა მისართმევი, გაიყარნენ,
ჩაბრძანდა მეფე ერეკლე ისპაანს, დახდა ხელმწიფე მხიარულად, მიაპყრა წყალობა და უბოძა ყულარაღასობა და ძესა მისსა იმან-ყულიხანს, წინათ ერქვა დავით, მისცა კახეთი, მეორესა ძესა მისსა ხარჭას კოსტანტილეს უბოძა ისპაანის ტარუღობა, ამასაც წყალობაები
უყო, დაუნაშავებელი იყო და ნამსახური, რადგან სამკვიდრო კახეთი
მიეცა, ქართლს არას ნაღლობდა, თავ-თავისი სამკვიდრო და საბატონო ორთავ დარჩათ: აქეთ-გან მიბრძანდა ბატონი-შვილი მდივანბეგი შაჰ ყული-ხან: რა ჰსცნა ბატონი-შვილმა ვახტანგ შეიყარა ქართველთ ჯარი. მიეგება მამასა ტაშირზედა, დადგა იქით მდივან-ბეგი
და აქეთ ძე მისი, შეიქნა მისალმება. მივიდიან ერთმანეთსა დარბაისელნი აკოციან მუხლსა და თავ-თავის ალაგს დადგიან: რა გათავდა
ჯართ სალამი მიბრძანდა ძე მისი, გარდახდა ცხენიდამ, მოეჭდო
ყელსა ძისასა, შეიქნა ტირილი, თქვენმა მზემა და თავ-მან ამათ-მან,
ასე ბრძანებდით არც სანახავი და არც დღე ამის უკეთესი იქნებისო.
მობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა მკათა-თვის კ, მოეგებნენ
მოქალაქენი სიხარულითა დიდითა, შექნეს სიხარული დიდი და გარიგება ქართლისა, როგორცა თვით პირველად ყოფილ-იყო: გამოხდა ხანი მცირედი და მოუვიდა ქირმანიდამ მეფის გიორგის ამბავი
ძმასა და დაებარებინა ქართველთ ჯარი, შეყარა ქართლის დარბაისლის შვილები და უთავა ყაფლანის-შვილი ვახუშტი, გაგზავნა ჯარი
ათასამდე ენკენის-თვის ი, ჩავიდა ჯარი ქირმანს, მოაგება მეფე-მ
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გიორგი-მ ვინც ვინ ქართველნი დარჩომილ-იყო, ქნა მეჯლიში თალარსა ქირმანისასა, ნახა ლხინი და გასცა საბოძვარი მრავალი:
გამოხდა თთვენი ათიღა და ქორონიკონს ტჟბ, აახლო მდივანბეგმა ძმასა მისსა მეფეს გიორგის ფეშქაში, გაგზავნა ჩხეიძე სეხნია,
ვითაც ბევრს გარჯილი იყო და თან მოყოლილი, იცოდა ამბავი მის
ქვეყანისა, წავიდა აპრილის კგ. ამა მისვლაზედ დახდა ტკბილად
და მისად უღირსად მეფე: ამავე ქორონიკონსა, მაისსა ბ, წაბძანდა
მეფე გიორგი ქირმანიდამ ყანდაარს, გავებით ბიაბანსა გიორგისასა.
მაგრამ სიცხის ამბავი რის შესადარებელი მოგახსენო, ან გაძლება
ქართველთა მზემან ღთისამან და თავ-მან პატრონისა ჩემისა-მან,
ზარბაზანი იდვა სევანს, წინა ტყვია გააპტყელეს და დასდვეს ზარბაზანსა ზედა და ორ საათს შუა-დღეს უკან ტყვია დაადნო: თვით
მეფე იჯდა სევანსა შიგან და შიგან იდგა ალაჩუხი საიისა, ედგა
გვერდსა საწერელი, მიახლო ხელი და ამოიღო მაკრატელი, ასე გაცხელებულ-იყო, თავ-მან მის-მან, ხელი ვეღარ გაუყარა ქაღალდის წასაჭრელად: ამა სიცხისა გაძლებასა მეფისა-გან, ზენარ-მან ღთისამან და მზე-მან მის-მან, ამას ბრძანებდი იმის სილომე კაცი, რაც
ფერ-მან შეაწუხოს: იყო წესი მისი როიცა სამწუხარო საქმე იყვის,
მაშინ უფრო გამხიარულდის, ჩემ-გან ქება არ გაეწყობოდა. რადგან
ქება მიუწდომელი იყო. მაგრამ მე ასე ვჰგონებ დედათა ნაშობი
მჯობი ამის არა იყოს ქვეყანასა ზედან: ჩაბრძანდა ყანდაარს თიბათვის კდ, მოეგება ჯარი ყანდაარისა და მასულხან, შეექნათ სიხარული დიდი ამის-თვის. როგორც ქირმანის ქვეყანა მოარჩინაო მტერთა
ხელთაგანაო, ღთით ისე ჩვენ გვიშველისო: მიბრძანდა ციხესა ყანდაარისასა, ციხე იყო მაღალი და ძირს გალავანი სამი ევლო, კარი
ჰქონდა ოთხს კუთხესა შიგან, ქალაქი, სასახლე და ბაღები შვენიერი, ჩანგიყალა მაღალსა კლდესა ზედან აყვანილი, ციხისა ქება და
სიმაგრე თუ არ ნახვით, თვარა დაუჯერებელი. ერთის მხრისაკენ
წინ ხანდაკი, ზურგით კერძო სულ მინდორი, კლდე გრძელი და
სიგრძე აღაჯი ერთი, სიმრგლე, ადგილი კარგი, გარეშემო სანადირო და უკუსაყარი. მაგრამ ქალაქი ცხელი, საღამო ჟამს ასეთი ქარი
მოვიდის ცხელი, რომ პირს ვერ შეაქცევდენ, ეს მინახავს აქაურის
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სიცხისა-გან კვერცხი სპილენძის თეფშ-ზე გათქვეფილი და დასხმული
მზისა-გან შემწვარ-იყოს და ციხის სალს კლდე-ზე პური მიეკრას და
გამამცხვარ იყოს, სხვა ქება რა მოგეხსენებათ: ამაში-გან გაარიგა
ყანდაარის მამული, ვინც ურჩი იყვნენ დაიმონა და ერთ-გულს წყალობა უყვის:

გამოხდა წელნი ერთიღა, დაიბარა ყაენმა ქართლიდა-მ მდივანბეგი შაჰყულიხან და წაბრძანდა, ძე მისი იესე თან-წაიყვანა, ძე ბატონი-შვილი ვახტანგ გამგებლად საქართველოსად დაადგინა: რა ჩავიდა ყაენ-თან იამა ნახვა მისი და ძისა მისისა, მოეწონა სიმხნე და
სიმშვენიერე მისი, გამოხდა მცირედი ხანი და ხელმწიფე-მ გაუგზავნა
ბიძას მეფე გიორგის ბატონი-შვილი იესე, რა მიეახლა ყანდაარს,
მოეგება ქართველთ და ყიზილბაშთ ჯარი, დიდისა დიდებითა შეიყანა,
დახდა მამა-შვილურად: რა ნახა გარდაეხვია, თავ-მან თქვენმა ერთი სასიამოვნო მის-თანა არ იქნებოდა, ქნა მეჯლიში და ნახა ლხინი,
უბოძა საბოძვარი მრავალი, იყო ამ განცხრომასა და სიხარულსა შიგან, სამართლობდის, განისვენებდის, ყოველსა შაფათსა ქნის მეჯლიში ქართველთა, სამშაფათს თათრისა, სხვას დღეებსა გავიდის სანადიროდ, შეექცეოდის, საითკენაც ურჩნი იყო გაუსევდის ჯარსა და
უყვის ყათლამი, ზოგი კლდესა გარდაყარის, ზოგი ცოცხალი დამარხის, ზოგთ კბილები დააძრის და თავ-ზე დაარჭვის: შეშინდა
ყანდაარის ქვეყანა და შეიქნა უშენოთა შენება:
დღესა ერთსა მოვიდა მისამანდარისა-გან ფეშქაში და ხვეწნა:
„რადგან ღმერთს შენ-თვის ძლევა მოუცია და სახელოვანი ხელმწიფე ამ ქვეყანას გამოჩენილ-ხარ, მიყავ წყალობა და ნახვა შენი მაღირსე, რაც ოდენ შენაცოდვარი მაგ ქვეყანას მიქნია, შემინდევ, მოგართვა ხარჯი, რაც ოდენი დამკლებია:“ შეიწყნარა პატრონმან ჩვენმან, მოვიდა ჯარითა სრულითა სამანდარ-ხან და ბიძა შვილი მისი
ქალახან, კარგ სანახავნი, მხნე ვაჟ-კაცნი, მოართვეს მოსართმევი აურაცხელი, ნახა მეფე-მან, დასდვა პატივი, უბოძა საბოძვარი მრავალი,
შემოსა მძიმითა შესამოსელითა, დაჰყო თვე ერთი, უბოძა დასტური
და საბოძვარი, მსახურებდა როგორც ყმანი მისნი:
გამოხდა ხანი, იყო ქვეყანა ავღანთა უკუ-მდგარი, არა ინებეს
1-32 სტრ., 23
სამსახური მეფისა, გაუსია ძმის-წული თვისი იესე და აახლო ქართველთ ჯარი, მიუხდენ ორად, ქვეით თათრის ჯარი და ზეით ქართველნი, შეიქნა ომი ფიცხელი, თქვენმა მზემა და თავმა მისმა, იმ
დღეს ბატონი-შვილი იესე გენახათ ამას ბრძანებდი, კაცთა შვილი
ამის-თანა რა ინახებოდა, გაიმარჯვეს, ამოსწყვიტეს, ცათა ღმერთი
შეარისხეს, გამობრუნდნენ გამარჯვებულნი: რა ბიძამ იხილა შექნა
სიამოვნე უსაზომო, უყო მეჯლიში, შეარტყა წელთა ხმალი მურასა
და დამოსა დიდნი და მცირენი ვინცა-ვინ იახლა, მისცა ვექილობა

ძმის-წულსა მისსა: იყო სულთანი ყანდაარისა მირვეისი, გაუსია სულთანსა აზარისასა, გაემარჯვა და მოიყვანა მხარ-შეკრული: იამა მეფეს
და უბოძა საბოძვარი და შემოსა სამოსლითა კარგითა: გამოხდა ხანი
და შექნა ამავ სულთანმა უარშიობა, გაგზავნა ჩაფრად ყაენთანა და
მისწერა სხვის ჩაფრით არზა და მოახსენა. „ესე სულთანი უარშიობს,
უნდა არევა ამა ქვეყნისა, ნუღარ გამოუშვებთ, თვარამ ერთს რასმე
მოახდენს: ,,შეინახა ყაენმა:
ქორონიკონს ტჟე, ფებერვალს დ, გაისტუმრა ჩხეიძე სეხნია,
ფეშქაშის მაგიერი აახლო ძმასა მისსა მდივანბეგს შაჰ-ყულიხანს თეთრად თუმანი ათასი, ფარჩას გარეათად, ძმის-წულსა, საქართველოს
გამგებელს ორი ყათარი აქლემი აკიდებული, მოფენილობა და ფარჩა,
თოფი, ოქროსა ზარნიშანით შემკული, ოქროსა იარაღით, საპირისწამლე მურასა, სეხნიას უბოძა საბოძვარი, მრავალი და ქართლის
მოლარეთ ხუცობა: მას ჟამსა მოვიდა ყაენი მაშათს თან-ახლდა მდივან-ბეგი და ძე მისი ქაიხოსრო და მიართვა მისართმევი, მეფის
გიორგის გამონაგზავნი ჩხეიძემა:
ამავ ქორონიკონს, თიბა-თვის თ, მოვიდა მაშათს ისპაანიდამ
ჩაფარი, ისპაანის ხალხის უკუდგომა და შიმშილით შეწუხება, ხელმწიფის ალაყაფის კარის ქვით ჩაქოლვა, მონდომა მათ-გან ყაენის
ძმის მოყვანა: რა ეს ამბავი მოვიდა შექნეს ჭმუნვა და მისცეს ბატონი-შვილს ნაიბობა ყაენისა და ტარუღობა და ნასაღი, გაისტუმრეს, ჩაფრად თან-წაიყვანა სეხნია, ვიარეთ ორმოცისა დღისა
სავალი თორმეტს დღეს, მივედით რა შევიდა ქალაქსა შინა, შეიქნა სიხარული დიდი. რა სცნეს მისლა ქაიხოსროსი წინათ ამი1-32 სტრ., 24
სად კიდევ ბევრი ნასაღი ექნა და დაეცათ შიში დიდი: შეიყარა ქალაქი და მოეგებნენ წინა და ლოცვიდენ შიმშილის მორჩენისა-თვის, გამოსულ-იყო დღისა ორი საათი დარვ ზასა თოჩხის შევიდა, თავ-მან თქვენ-მან, შუა-დღე გარდაიყარა, ძლივ ალაყაფის კართა
ზედა მივაწივეთ, განა სიშორით. მაგრამ ჯარისა სიმრავლისა-გან ადგილს ვერ ვშოობდით, წაიკითხეს რაყამი კარსა ხელმწიფისასა, ჩავიდა სადგომსა, შეჯდა მეორესა დღესა ცხენსა და ქნა ნასაღი უცხო
და საკვირველი: ზოგი დახივა მუცელ-ზედა, ზოგი ყორით მიაბა
დარაბასა, ზოგი დასჭედა ნალ-ლურსმნითა, თქვენმა მზემა, მეორეს
დღესა გენახათ ქუჩა-და-ქუჩა ხვაბლით აივსო და აღებინა ღამით ყაისარა, თხუთმეტს ღამეს სულ ბაზარი ღია იყო, რომ მცველი კაცი არ უდგათ, იყო ჩირახოვანი. იარებოდა სარდასტასა შიგან ქვეი-

თათ მალვით, არა-თუ ვინმე დააშაოს რამე, შეიქნა ისპანში სიმშვიდე და იეფობა, აახლო ყაენს ჩაფარი და დამშვიდება ქალაქისა. ებოძა შესამოსი მძიმე და მადრიელობა: გამოხდა თთვენი შვიდნი, მაშათიდამ გაეგზავნა მეფეს გიორგისა-თვის ყაენს ხალათი და მირვესის
საშუამავლო წიგნი: „შეირიგეო და მიიჩნივე მის მართებულადო:“ წამოვიდა მაშათიდამ ყაენი, რა მიახლოვდა ისპაანს, მოეგება ბატონიშვილი ქაიხოსრო დიდითა ჯარითა, იამა ხელმწიფეს ნახვა მისი და
გარიგება ტახტისა მისისა, უბოძა შესამოსი მძიმე. თუმანი ათასი,
იყო მშვიდობა და მორჭმა-მოვლენა: ამა ხანთა შინა ქართლიდამ შემოსძლეოდა ბატონი-შვილი, კათალიკოზი დომენტი, დაიბარა, ჩამოვიდა, დახდა უშურველითა წყალობითა, უბოძა საბოძვარი და კახეთსა შინა, რაც ძველად-გან მამულები ჰქონიყო:
ამა დროთა შინა განაგებდა გამგებელი საქართველოსი, ზნე
სრული და მხნე ძლიერი, ჯანიჯინად თქმული. მაგრამ მეფედ წოდებული, ბატონი-შვილი ვახტანგ, იყო განსვენებასა და სიხარულსა
შიგა და განაგო საქმე საქართველოსი, განაჩინა წიგნი სამართლისა,
ოთხშაბათსა და პარასკევსა დაჯდის სამდივნოსა სახლსა, განაგებდა
სამართალსა მცირეთა და დიდებულთა-თანა, კვირესსა და სამშაბათსა
განაგებდა მეჯლისა, ნახევდის ლხინსა, გასცემდის უშურველსა საბოძვარსა და როცა სამართლისა და ლხინისა-გან მოიცალის, ინა1-32 სტრ., 25
დირის და გავიდის მოედანსა, აბურთის და ესროდენ ყაბახთა: იყო
ამა განცხრომასა შიგან, თვით ქრისტიანე იყო და ქრისტეს სარწმუნოება-ზე აღზრდილი, ინება საქართველოს სარწმუნოებაზე განძლიერება, აღაშენა ქალაქს სიონისა გუმბათი და სამხრო და შეამკო
ყოვლითურთ სიპატიოსნითა, განაპატიოსნა ცხოველმყოფელი სვეტი და დაასვენა კარსა სვეტისასა ხატი პატიოსანი, შემკული ყოვლითურთ სიპატიოსნითა, შემოავლო სვეტსა ფარდა მძიმისა ზარბაბისა, გამოუცვალა კანკელსა ზეთი სვეტები, თლილისა ქვისა აღაშენა ურბნის სამრეკლო და გალავანი, განაპატიოსნა შიგნით გარემდი, მოიყვანა ვლახეთის ხელმწიფიდამ მესტამბე და გამოიღო სტამბა, განამრავლა სამღთო წერილი, განიღო რუ ნახიდურით-გან, ვიდრე ყისყალამდის, აღაშენა ხუნენი, სოფლები უშენსა ადგილებსა და
განიღო რუ ნაგებიდამ ბოლოსა ყარაიისასა და აღაშენა სოფლები და
აღაშენა ქალაქსა სახლი პატიოსანი მიჭურიტნისა და ოქროსა ვარაყითა შეთხზნული, მზე-მან ამის-მან, ამის უშვენიერესი სახლი არც
ერანს შიგან მინახავს, აღაშენა ქართლი, იქმნა მოსვენება და სიმხიარულე.
დღეს ერთსა ინება ნადირობა მთისა და წაბრძანდა თრიალეთსა

და შანბიანსა მთასა, ვითარცა არას ხელმწიფისა-გან არ ნადირებულ
იყო ამ რიგათ და დაიბარა ქართველი-დარბაისელნი და შემოადგენ
კეჩუტსა და ინადირა სარბევითა და შეიქნა ირემთა მოდენა, იყო
სარბევი ძნელი და ქვიანი, მოვიდა ხარი ერთი და გარდაიხტუნა
მართალსა მხარსა გამგებელ-მან საქართველოსამან. ვითაცა სირი იყო,
ეგრე მოკლა. ეგრევე დარბაისელთა ამოსწყვიტეს, დაჯდა ნადიმად,
რაც ოდენი პატრონსა ჩვენსა მოართვეს, იყო სამოცი-ოდენი: მეორესა დღესა შემოვადექით შანბიანსა შემოარტყა იმგრგლიე ჯელგა,
დადგნენ სახუნდარსა შინა და გააკრეს არყნალისა ხევი და მოვიდა
ნადირი უანგარიშო, შეიქნა სროლა, თქვენმა მზემა, ამას ბძანებდით
ერთს ომში ამდენი სროლა არ ეგებისო, ამოსწყვიტეს დაბალთეს,
თვით პატრონმა ჩვენმა თოფით სამი მოკლა, შეგვექნა სიხარული
დიდი, დაჯდა ნადიმსა ზედან, მოართვეს მას დღესა ირემი ას-სამოცი და სხვას ნადირს ვინ დასთლიდა, ნახა ლხინი და გაცემა
1-32 სტრ., 26
უშურველი და ჩამობრძანდა თავსა ახალ-ქალაქისასა და ბრძანა დასაგულა ქციისა და მოახსენეს ყოველთა: <<თავ-მან თქვენ-მან, არას ოდეს
არ ქნილა და ან ვინ ჩავა ამა კლდესა შიგან:“ კლდე იყო ძნელი
და მას კლდესა ქვეშე მორევი დიდი. ახსენა ღმერთი და სახელი
ქრისტესი, დადგეს კარავი თავსა კლდისასა, დაჯდა ნადიმად, ჩაუშვეს
კირი, იახლა დარბაისელნი, შეიქნა ჭერა ორგულისა, ზენარმა ღთისამან და მზე-მან პატრონისა ჩემისა-მან, ერთი დღე უკუ-ყრისა
ამას ვერა სჯობდა, იჭერდენ მოქონდათ გაუწყვეტლად, შეექნა
სიმხიარულე, გაცემა უშურველი, მოვიდა წინაშე ორგული ორასსამოცი, თვინიერ ვინც სხვათ მჭერელთ წაეღო, იმას გარდა, იტყოდიან ოთხასი დაიჭირესო: შეგვექნა სიხარული ამა შექცევისათვის, ერთი ამის-თვის, რასაც საქმეს ძნელსა ბძანებდის ადვილად
იქნებოდის: ჩამობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა, დაჯდა ნადიმად სახლსა პატიოსანსა, შემოისხა თავადნი, მზე-მან ღთისამან და თავ-მან
მის-მან, ასე გასცა საბოძვარი არც მჯდომი და არც მდგომი უბოძვარი არ გაუშვია, თვინიერ ერთის კაცის მეტი:
გამოხდა ხანი მცირედი, შეიყარა ქართველთ ჯარი, გარდუხდა
დვალეთს, გაემარჯვა, დასწვა და დააქცია ციხე ოცდა-ათი ძირითურთ,
დაიმონა ზემო ნარიდამ ქვემო კუდარომდის, დასდვა ბეგარა და მსახურებდენ:
ქორონიკონს ტჟვ, ყანდაარიდამ გამოისტუმრა მეფე-მ გიორგი-მ ძმის-წული თვისი იესე, მისცა ნაიბობა ქირმანისა და ძმისწული მისი, ძე ლუარსაბისა ხარჭა, ჩაიყვანა ყანდაარს:

ქორონიკონს ტჟზ, აპრილის კა, უღალატა მეფეს გიორგის
ყანდაარის სულთანმა მირვეისმა, რადგან გალაშქრებულ-იყო მეფე
გიორგი ყანდაარიდამე ორს მანძილზე და ძმის-წული ალექსანდრე
და ქართველთ ჯარი გაუსია უკუ-მდგარსა ავღანსა. ჯარი აღარ ახლდა,
მოუხდა განთიადსა, დაესხა თავსა. რა ჰსცნა მეფე-მან, ედვა ქარქაში სარჩისა გვერდსა მისსა, გაიკრა ხელი, თავ-მან მის-მან, სანამდის ისარი ჰქონდა არც ერთი არ დააცდინა, რა ისარი დაელია,
გაიკრა ხმალს ხელი, როგორც დევი, ისე იბრძოდა, ჰკრეს თოფი
ამა მორჭმა დიდების პატრონსა და მოკლეს, ვინცა-ვინ ქართველნი
1-32 სტრ., 27
დარჩომილ იყო ამოსწყვიტეს, შევიდა ციხესა ყანდაარისასა, აიფორაქეს საქონელი, რაც ქართველი იყო ციხეს შიგან ამოწყვიტეს:
მიუვიდა ამბავი ალექსანდრეს და ქართველთა, იქ თურე იმათ გამარჯვებოდათ, შექნეს თავსა ცემა და წამოვიდნენ, რა ყანდაას მოვიდნენ, შეექნათ ომი ფიცხელი, გამოეგზავნა მირვეის კაცი ალექსანდრესა-თვის და ფიცი საშინელი: „წაიყვანე მეფის ქულფათიო:“
შევიდა ციხეში, მოსცეს ვინცა-ვინ იყვნენ, საქონელს გარდა: ამაშიგან გამოეცალნენ ქართველნი, დაუწყეს უკან დევნა და ომი ფიცხელი, თავ-მან თქვენ-მან, თორმეტ-ჯერ ქართველთ გაემარჯვა, მოკლეს იმათი ჯარი ორი-ათასი და შეწევნითა ღთისათა, ამათ არა რა
ევნოთ, იარეს და შევიდნენ ციხესა გარიშკისასა:
მოუვიდა ამბავი გამგებელსა დაქართველოსასა ვახტანგს, მას
ჟამსა შინა იდგა კოჯორსა, ჩავიდა ქალაქსა, განაგო გამჟღავნებისა
საქმე, დაჯდა სამეჯლიშოსა სახლსა და აივსო დარბაისლითა, გარეთ
მოედანი მოქალაქითა, შემოვიდნენ ეფისკოპოზნი, მიუჩოქეს, ჰკადრეს მეფესა სიკდილი: შეიქნა თავსა ცემა, აქ ამათ-გან და გარეთ
ჯართა-გან, განაგო რიგი, დაჯდა იმავე სახლსა ჭირის-უფლად, დადგეს კარავი ფილაქანსა ზედან, დაფინეს თავსა კარვისასა სუზანი და
დორი, მიაფარეს დორსა ბაყალბანდი სიასამური, დაუსხდენ იქით აქეთ
დიდრონი კაცნი, თუ მცირედნი, სამღვდელონი, გაშალეს ნიშანი,
დაფინეს ქვეშაგებნი, ქეშიკ-ხანაში იდგნიან თითო-თითო დარბაისელნი, იტირიან მცხედარი და მიტირიან ჭირის-უფალთა, მზემან
ღთისამან. არა მწუხარება ამას არ შეედარებოდა, ორმოც დღემდი
ტირილი გაუწყვეტელი:
მეორმოცესა დღესა ისპაანს დამარცხებულ-იყო მდივან-ბეგი ლევან, ამავ ქორონიკონსა, მკათათვის იგ, მოვიდა ამბავი და შეექნათ

მგლოვარობა, ებოძა ყაენს ბატონის-შვილის ქაიხოსროსა-თვინ ქართლი, ერანისა სპასალარობა, თავრიზი და ბარდა: მოვიდა ხელმწიფისა-გან ხალათი და ისევ ნაიბობა. დაებარებინა ხოსროხანს ქართველნი ჯარი და შეყარა ბატონის-შვილმა ვახტანგ ჯარი, უთავა
მუხრანის ბატონი პაპუა, და თითო სახლის დარბაისლის შვილები,
ჩავიდნენ მაშათსა, იქიდამ მობრძანდა მეფე ხოსრო, მისცეს ბატო1-32 სტრ., 28
ნის-შვილს იესეს ქირმანის ბეგლარ-ბეგობა, დაარქვეს ალიყულიხან,
როსტომს ძესა ლევანისასა ხარჭას მისცეს ისპაანის ტარუღობა: იარა
მეფე-მ ხოსრო და ჩავიდა ყანდაარს, ახლდა ქირმანთ ჯარითა ალი
ყული-ხან და ალექსანდრე, მივიდა ციხესა ყანდაარისასა, შემოება მირვეისი, გაემარჯვა მეფესა, ამოსწყვიტეს მრავალი:
ქორონიკონს ტჟჱ, გაიქცა მირვეისი და შევიდა ციხეში, გამოუვიდა ციხიდამ მირვეისი, დაესხა მეფეს ხოსროს თავს, მაგრამ
ადრე შეუტყვეს და დაემზადნენ: შექნეს ომი ძლიერი, მოუკლეს
მირვეის ძმა და ძმის-წული, ამოსწყვიტეს, გაიმარჯვეს ქართველთა,
მირვეის გაიქცა:
ქორონიკონს ტჟთ, ენკენის თვის კზ, დაუმარცხდა ბატონიშვილს ალექსანდრეს, მეწინავედ იდგა, სანამდი აქედამ ჯარი მიესწრებოდა, მოკლეს ბატონი შვილი ალექსანდრე, ჩხეიძე, თეიმურაზ,
თარხანი და ზოგნი სხვა ვინმე თათარნი: გამოხდა მცირედი დღენი,
გამოვიდა ციხიდამ მირვეისი ჯარითა სრულითა, აქეთ სპასალარი,
შეიქნა ომი ფიცხელი, თავ-მან თქვენ-მან, ნახავთა-თვის საზარო
იყო, გ[ა]მოექცა თათარის ჯარი მეფესა, დარჩნენ ზოგნი ვინმე ქართველნი: მოახსენა ცალქალამიძე-მ იასე-მ: „ხელმწიფეო, გაგვეცალა
ჯარი და აღარცა ჩანს ძმა თქვენი, ნუ მოიკლავ თავსა,“ უბრძანა მე
ფე-მ: „ჩემისა სიცოცხლისა-თვის არა მოვაყივნო თავი, არცა გვარი
ჩემი:“ მიქუსლა ცხენი, შეერია შიგა, ვითარცა ქორი კაკაბსა გუნდისასა, ჩამოაგდო შუბითა ორი კაცი, დახდა ნათხარი რუ, წაექცა
ცხენი. რა ჰსცნეს ცხენის წაქცევა წამოეხვივნენ, დაჩეხეს ხმლითა,
ცალქალამიძე იესე წინ მოუკლეს, გამოიქცა ჯარი და ძმა მეფისა
ალიყულიხან, მოვიდნენ ფარასა, აცნობეს ყაენსა, შეექნათ შეჭირვება
დიდი, დაიბარეს ალიყული-ხან: რა მივიდა უბოძა ყაენმა თოფჩიბაშობა, ვინცა-ვინ ქართველნი დარჩომილ-იყო ჩხეიძე, ურბნელი ფარაზ
მამკვდარ იყო, სხვათ მისცეს მემანდარი და ხარჯი.
მოვიდა ამბავი საქართველოს გამგებელთა ვახტანგისა-თვის

ებოძა ყაენსა ხალათი და სამძიმარი, შექნეს შეჭირვება და გლოვა,
ამავ ქორონიკონს ქრისტესშობისთვის კდ: მას ჟამსა შინა იდგა
გორსა, წამობრძანდა, მობრძანდა ქალაქს, გაგზავნა ყაენ-თან ჩაფარი და
1-32 სტრ., 29
აახლო არზა შეძლევისა: „რადგან შენს სამსახურ-ზე ამოვსწყდი,
გიახლო და მოვიცამოვიკლა თავი ჩემი შენ-თვის:“ რა მოისმინა
ხელმწიფე-მ, იამა სიხარულითა დიდითა, ებოძა რაყამი წყალობისა და
მემანდარი:
ქორონიკონს უ, თებერვალს კჱ, წაბძანდა აპრილს კბ, დიდითა
პატივითა და ხარჯითა, იახლა ქართველნი დარბაისელნი, მცირედი
და დიდი იყო სამასი კაცი, რა ჩავედით ისპაანს დახვდა ხელმწიფე
მხიარულად. მეორესა დღესა უყო მეჯლისი, დაჯდა ნადიმად, სვეს
ხუთსა საათსა, უბოძა თასი მურასა, წამოვედით მხიარულად, შეგვექნა სიამხიარულე, ვიყავით განსვენებასა და ლხინს შიგან: გამოხდა
დღენი რაოდენი-მე და დააძახა ღამესა ერთსა ხელმწიფე მან იჯდა
თალარსა შვენიერსა დახდა ხელმწიფე მხიარულისა პირითა, უბრძანა
წყალობისა სიტყვები, დაალევინა აზარფეშა დიდი, თქვენმა მზემა,
ჩავიდოდა ღვინო ლიტრა ერთი, შესვა უტყუვრათ. უბრძანა ყმათა
მისთა შეყვანა, იყო ავალიშვილი ზაზა, მოლარეთ ხუცესი სეხნია,
ციცი შვილი ბაგრატ, მდივანი გიორგი. ასვა ღვინო და უბოძა ოთხასი თუმანი, წამოვედით მხიარულად: გამოხდა ხანი და შემოუკვეთეს თათრობა და ქართლის მიცემა არა უგულებელს-ჰყო რჯულისა
მისისა დაგდება, გაათახსირეს ბატონი-შვილი ვახტანგ ქორონიკონს
ებ, მარტს ი, მისცეს ძმასა მისსა ალიყული-ხანს ქართლის ბატონობა და ბატონი-შვილი ვახტანგ გაგზავნეს ქირმანსა. უკუ-ყარეს
ქართველნი, აახლეს მეფეს იესეს:
რა მივიდა ამბავი საქართველოსა, ჯანიშინად დააგდო ძმა თვისი ბატონი-შვილი სვიმონ და აღარ ინება ქართლში დადგომა დედოფალ-მან რუსუდან, თან გაიტანა ძე მისი ბაქარ და გიორგი. მოვიდა ქართლში მეფე იესე, ოკდომბრის კ, მიეგება ძმა სვიმონ და
ქართველნი გატეხილს-ხიდს გაღმა შეიქნა მისალმება, როგორც წინათ ყოფილ-იყო, გარდაეხვივნენ ძმები ერთმანეთსა, შექნეს ლხინი
და უკუყრა, გაცემა საბოძვარისა, დამოსა ქართველთ დარბაისელნი, შექნა
ლხინი და განსვენება, გამოხდა ხანი რაოდენიმე, შეირთო ასული ყაფლანის-შვილის ერასტისა მარიამ, ესვა ძე ამას-თან გიორგი: გამოხდა
ხანი, ქორონიკონს უგ, მეფეს იესეს წინათ ნათხოვნი იყო მეფის

1-29 სტრ., 30
ერეკლეს ასული ბეგუმ, გაშვება მისი არ ეგებოდა, წაბძანდა მარტყოფს, ქნა ქორწილი, მოიყვანა ქალაქს, თვისსა, შეიქნა ქორწილი,
სიმხიარულე, გამომჩვენება დიდი, რვას დღეს და ღამეს ჩირახუანი,
ბურთაობა და ფარჩათა ხევა, დედოფალ-იქნა ელენე იყო განსვენებისა და სიხარულისა შიგან.
ამავე ქორონიკონს დაუმარცხდა კახთ ლეკთაგან, ამოსწყვიტეს
კახნი. მას ჟამსა ბატონობდა კახეთს მეფის ერეკლეს ძე დავით, სპარსთა ენითა იმანყული-ხან: მიაშველა მეფე-მ იესე-მ ქართველთ ჯარი
და სარდალი ლუარსაბ, შეიბნენ ლეკნი და ქართველნი წინა მინდორსა, დაუმარცხდა ქართველთა, მოვიდნენ დამარცხებულნი:
ქორონიკონს უდ, თიბა-თვის ა, მოიყვანეს ქირმანიდამ ბატონი-შვილი ვახტანგ, გაათათრეს, მისცა ყაენმა პატივი და უშურველი
წყალობა, გაათათრეს და დაარქვეს უსეინ ყული-ხან, უბოძა ქართლი,
ერანის სპასალარობა, თავრიზი და ბარდა. გამოეგზავნათ ქართლში
რაყამი დ. ბრძანება. ბატონის-შვილი-სათვის ბაქარიასა-თვის ნაიბობა ქართლისა: რა ჰსცნა მეფე-მ იესე-მ, მას ჟამსა იდგა კოჯორსა,
აიყარა და მივიდა მცხეთას,გარდმოვიდა რაჭიდა-მ ბატონი-შვილი
ბაქარ, ენკენის-თვის იზ: რა ჰსცნა მეფე-მ იესე-მ ძმის-წულისა მისისა, მოსულა, აიყარა და გავიდა კახეთი მოვიდა ძე მეფისა
მცხეთას: ამავე თვესა გარდმობრძანდა რაჭიდა-ნ დედოფალი რუსუდან,
შექნეს მხიარულება, გამოხდა დღენი მცირედი და მოვიდა ყაენისაგან ბრძანება და ყული, გაათახსირეს მეფე იესე კახეთსა, აუწერეს საქონელი, მოიყვანეს ქალაქსა ტფილისისასა, დააყენეს შიგნით ერთს
სახლში მეფე იესე და დედოფალი ელენე და ამსახურეს ერთი მხევალი: ქორონიკონს, უე, მოუვიდა შაჰ-სულთან უსეინისა-გან ბატონი-შვილს ბაქარს ხალათი და ორი ლომი, ერთი ვეფხვი იყო, კოჯორსა ზედან, მკათა-თვის ე, ჯდა თალარსა შიგან, ახლდნენ ქართველნი: რა მოიყვანეს სხვათა უკითხავთ ჩამოგება წინა ლომებსა,
შესტაცა ყია და აკოცა შუბლსა ლომისას, გაგვიკვირდა საკვირვეელო1-32 სტრ., 31
ბითა, თავად მინდობა ლომისა, მერმე ყმაწვილისა-გან ამისი გაბედვა, დაჯდა ნადიმად, შექნა ლხინი და გაცემა უშურველი:
ქორონიკონს უე, მარიამობის-თვის ა, მოუვიდა ყაენისა-გან
ბატონი-შვილსა ბაქარს საქართველოს ბატონობა, თაჯი, თომარი,
ხმალი მურასა, ხანჯალი მურასა, მარგალიტითა და თალით შემკუ-

ლი, საბუხარი, სურა და თასი ოქროსი. ყალიონი მურასა ოქროთ
შეკაზმული, ცხენი ბედაური, სახელათ სპარსთა ენითა შაჰნაოზ წოდებული-ექმნა, უსუნათოთ სჯულსა მათსა მიჰყვა უნებლიეთ: ამავ ქორონიკონს, ენკენის-თვეს კე. თავრიზს მოვიდა მეფე ვახტანგ და ყაენი
მოვიდა ყაზმინს: ქორონიკონს, უვ, დაიბარა ყაენმა მეფე ვახტანგ,
ჩაბძანდა ყაზმინს გამოხდა მცირედი ხანი და მისცეს ქართლის ბატონობა დაუდვა სპასალარობა, მისცეს ძმასა მეფისასა როსტომს ყულარაღასობა და ქირმანი. ამავ ყიზმინს ჩამოვიდა ქსნის ერისთვისშვილი შანშე ყაენ-თანა, ვითარცა მეფეს ბაქარს შემოსწყრომოდა, ცოტა რამ სამდურავი გამორეოდათ, იწყინა მეფე-მ ვახტანგ და მოახსენა ყაენს, გაუწყრენ და მოსცეს, ვითაც ბიძა-შვილი იყო შანშე და
უპატიური არა უყო-რა, გამოატანა მოლარეთ-ხუცესი სეხნის-შვილი,
გამოგზავნა ქართლში. რა მიიყვანა ქალაქსა დააყენეს ერთს სახლში
და შეინახეს მცველთა, რათა არა სადა წასულა ჰყოს:
ქორონიკონს უზ, აგვისტოს ზ, წამობძანდა ყიზმინიდა-მ მეფე
ვახტანგ, მობრძანდა აიდარ-ბეგსა სამზღარსა ლორესასა, აქედამ მიეგება ძე თვისი მეფე ბაქარ ჯარითა ქართველთა, იქით დადგა მეფე,
აქეთ ძე მისი, მიესალმნენ წინათ საბარათაშვილოს დროშა, სარდალი ლუარსაბ, მეორე დროშა საამილახვაროსი, გიორგი და ზემოქართველნი, მესამედ მუხრანის-ბატონი არაგვისა, და ქსნის ერისთავი, მერმე სამღდელო დასნი, კათალიკოზი, ბატონის-შვილი, ძმა
მეფისა, დომენტი და სრულად ეფისკოპოზნი და ბოლოსა ჟამსა ჩამოვიდა ზნე-სრული მხნე, შვენიერი მეფე ბაქარ, გადეხვია მამა,
თქვენმა მზე-მან და თავ-მან ამათ-მან, მნახავთა-თვის უამესი აღარა
იქნებოდა რა. შექნეს სიხარული და განცხრომა, მობრძანდა ქალაქსა
ტფილისისასა, შეიქნა სიხარული, განცხრომა, დაჯდა სამეფოსა
ტახტსა და დაისვა გვერთსა მნათობი, მზეებრ ბრწყინვალე დედო1-32 სტრ., 32
ფალი რუსუდან. შექნეს მილოცვა აყრიდენ ოქროსა და ვერცხლსა
ქვიშისაებრ, იყო სიხარული და განსვენება, განიგო საქმე საქართველოსი, რა-გვარად წინათ თვით განგებულ-ექმნა, განისვენებდა, ლხინობდა, გაიცემოდა ინადირის და სამართლობდის:
გამოხდა მცირედი ხანი, ქორონიკონს უჱ, მარტს იე, უღალატა იმერელ მეფეს გიორგის აბაშიძე-მ სვიმონ და მოკლა. მოუვიდა ამბავი მეფეს ვახტანგს, შეექნა წყენა და გლოვა, ვითარცა
სიძე იყო და ასული მეფის გიორგისა მემცხედრე იყო როდამ დედოფალი იმერეთისა და ძე მისი ალექსანდრე, მეფის ვახტანგისა-გან

გაზრდილი და თვით ჰყვანდა ქართლში. რა იქმნა ამბავი ესე გაგზავნა
კაცი მეფე-მ ფაშას ახალციხისასა, ისაყ ფაშას-თანა და შეუთვალა
მართებული სიტყვანი და მიცემა იმერეთისა ალექსანდრესა-თვის, და
დაიბარეს ალექსანდრე მოუმართა ხელი მეფე-მან და უბოძა საბოძვარი მრავალი, შეიყარა ფაშა-მ ჯარი და ჩავიდა იმერეთს, დასვა მეფედ იმერეთისად ალექსანდრე და შეირთო ქალი დადიანის ბეჟანისა:
ქორონიკონს უთ, ამა ჟამსა იდგა ყეენი საჰ-სულთან უსეინ
თეირანსა და შეაჩნდა ყეენის ღალატი ეთიმადოვლეს ფათალი ხანს:
ესე იყო გვარად ლეკი, შამხლისა სახლის კაცთა-გან. მაგრამ ხელმწიფისაგან გაზრდილი დიდისა პატივითა, უნდოდა თვით გახელმწიფება. მაგრამ ბრძანებითა ღთისათა და მოევლინა რისხვა მისი და
დაიჭირა და დასთხარა თვალები და იავარ ჰყო ქონება მისი: მოუვიდა მეფეს ვახტანგს წყალობა უშურველი და ებრძანათ ლეკთ მიხდომა
და მოსწყვეტა: შეიყარა სპა-ლაშქარი ურიცხვი წაბრძანდა კახეთ-ზე
და მიბრძანდა მაღაროს: კახეთს ბატონობდა ძე მეფისა იმანყული-ხან,
თვით სნეულობით შეპყრობილ-იყო, და აახლო ძმა თვისი თეიმურაზ,
სიძე მეფის ვახტანგისა, ედგა ასული მეფისა, შვენიერი და ქება
მიუწთომელი თამარ და შემოეყარა კახთ ჯარი: ამა ამბავთა ზედან
მოუვიდა მეფესა ბძანება ყეენისა-გან და ხალათი, დაბრუნება და შირვანის ხანისა-გან ლეკ-ზე ლაშქრობა, წყენა მეფისა-გან და სიმხიარულე ლეკთა-გან. „რად-გან ლომის ხელისა-გან მოვრჩითო, ყიზილბაშთ ხმალი ჩვენ ვიცითო.“ მაგრამ რა ღმერთი კაცს გაუწყრება,
ჭკუაც დაეფანტება, თვარა რა საბრუნებელი იყო: ეს ეფიქრებინათ.
1-32 სტრ., 33
„თუ მეფე-მ ვახტანგ ჭარი დაიჭირა ქვეყანასაც ის დაიჭერსო:“
მობრძანდა საბატონოსა თვისსა, წამოვიდა შირვანის ხანი, მოვიდა
სანამდის კახნი შეეყრებოდნენ დაესხნენ ლეკნი, მოკლეს ხანი შირვანისა, ამოსწყვიტეს, იავარ-ჰყვეს საქონელი მათი, მოუხდენ კახეთსა
და დაიმონეს და გაალეკეს კახეთი: მცირესა ჟამსა ქალაქიდამ გაიპარა
ერისთავის-შვილი შანშე და მივიდა თვისსა მამულსა: იწყინა მეფემვახტანგ, გაილაშქრა, მიუხვდა ახალ გორს, დასწვა სასახლე მისი და
დაუხვდა ზებე-ყურს და შემოეხვეწა და შემოირიგა, ჩამოიყვანა მცხეთას და შეფიცა ფიცითა საშინელითა და უბოძა ერისთობა ქსნისა და
საბოძვარი უშურველი და გაისტუმრა თვისსა საბატონოსა: მობრძანდა
მეფე თვისსა ქალაქსა და გამოიყვანა ძმა თვისი ტყვეობისა-გან, მეფე
იესე და უბოძა ბატონობა მუხრანისა, მდივან-ბეგობა და საქონელი
თვისი სრულად:

ქორონიკონს უი, თებერვალს ე, მოუხდა ისპაანს შვილი მირვეისისა ყანდაარიდამ, მამუდ მირვეისი მამკვდარ იყო: რა მოუვიდა
ამბავი ყეენსა მოსლა მათი, გააგება ჯარი ისპაანისა აღაჯსა სამსა,
შეიბნენ, დაუმარცხდა ყიზილბაშთა, მოკლეს ყულარაღასი როსტომ,
ძმა მეფის ვახტანგისა და მოსწყვიტეს, გამოექცნენ, შემოადგნენ
ისპაანს, დადგა ჯულფას, შეუკრა ყოვლგნით გზა და შეწუხდა ისპაანი
შიმშილითა: ამა ამბავსა შიგან გამოუგზავნა ყეენმა ხალათი და ყულარაღასობა მეფის ბაქარისა-თვის და ხვეწნა მიშველებისა: მოინდომა
მეფე-მ ბაქარ წასლა და დადგა ტაშირ-ზედ. მაგრამ არ ამჯობინა
მეფე-მ ვახტანგ წასლა ძისა თვისისა, დაუბრუნა: და მცირესა ჟამსა
მიეცა კახეთი, ერევანი, შამშადილო და ყაზახი მეფის ერეკლეს შვილის კოსტანტილესა-თვის, სპარსთა ენითა მამად ყული-ხან წოდებული: იყო მეფის ერეკლეს ძე ხარჭა და მოვიდა შამშადილოს, გაუგზავნა მეფე-მ ვახტანგ მოლარეთ-ხუცესი სეხნია, ფეშქაში შერიგებისა-თვინ, ვითარცა ერთმანეთ-ზე გულ-ძვირად იყვნენ, დაიფიცა ფიცითა საშინელითა და აახლო მეფეს ვახტანგს საფიცარი და რათა
ერთმანერთვისა-თვინ იყვნენ და შეყრა ერთმანერთისა: გავიდა კახეთს
ხანი ბატონი და შეყრა აღარ მოუხდინეს, უქცია პირი და ეწყინა
მეფეს ვახტანგს ფიცისა გატეხა:
1-30 სტრ., 34
ამა ამბავსა შინა მოუვიდა ყეენიდამ მეფეს ვახტანგს ხალათი
და ლახტი მურასა და სარდლობა და შირვათ და შირვან-ზე ლაშქრობა, ვითარცა შირვანი ლეკთ ეჭირა: შეიყარა სპა ლაშქარი ქართველთა:
ამა ამბავთა შიგა მოვიდა ელჩი რუსეთის ხელმწიფის პეტრესა-გან
მეფეს ვახტანგ-თანა და ებოძა ქარტა წყალობისა და ხლება მისთანა: „ძალითა ქრისტესითა აღვსდეგ ტახტით ჩემით-გან და მოვსრნე მტერნი ჩემნი და წარმოვალ ადგილთა შირვანისათა, ნახე
ბრწყინვალება და სპათა სიმრავლე:“ იამა მეფეს სიხარულითა დიდითა, ვითარცა ქრისტეს-მოყვარე იყო, ქრისტიანე ხელმწიფე იპყრობდა ქვეყანასა. იარა მეფე-მ ვახტანგ, ჩაბძანდა მამულსა განჯისასა,
დადგა შანქორსა, შეიქნა დაყოვნება ხელმწიფისა, თურე ხელმწიფე
აშტარხანიდა-მ დაბრუნებულ-იყო: შეექნა მეფე ჭმუნვა დიდი, აუტყდა ზურგით კერძო ბატონი კახთა კოსტანტილე, რადგან ყაზახი
და შამშადილო იმისი იყო, შექნეს ნუზლის ჭერა და კაცთა სრა,
ვეღარ წავიდა შირვანის-კენ:
ამა ამბავთა ზედა, ამავ ქორონიკონს, თვესა ოკდომბერსა ი,
აიღო ისპაანი მამუდ, დაიპყრა ყაენი შაჰ-სულთან უსეინ და საქონელი, ყოფა მისი, ცხოვრება მისი, შევიდა, დაჯდა ყეენად, დაამწყვდია

ყაენი ერთსა სახლსა შინა და იავარ-ჰყო ცხოვრება მათი: ამა არეულობასა შიგან გამოაპარეს ერთი შვილი ყაენისა შაას-თამაზ და მოვიდა ყაზმინს და დასვეს, ყაენად შეიქნა შაჰს-თამაზ, იყო წლისა იჱ:
მოვიდა ამბავი ისპაანის დაპყრობისა და ყაენის შვილის ყაზმინს
მოსვლისა: ამავ განჯიდამ გაგზავნა ყაენ-თან მეფე-მ ვახტანგ ჩხეიძე
სეხნია, ჩავიდა ყაზმინს, წამოვიდა ყაენი თავრიზს და უყო წყალობა
მეფეს ვახტანგს და გამოეგზავნა მამა-შვილთ ხალათი და ოქროს
სურა და თასი და ხუთი ათას თუმანი დაგასკარის ქალაქი და დაიბარა მეფე ბაქარ მისაშველებლად მამისა: გამოხდა მცირედი ხანი
და დაბრუნდა განჯიდამ მეფე ვახტანგ, იწყინა ყაზახთა-გან მტერობა, მოუხდა, ამოსწყვიტა, დაარბია, აივსო ქართველთა ჯარი ნაშოვრითა, მობძანდა ქალაქსა ტფილისასა: ამა ამბავთა შინა გამოუსია
1-30 სტრ., 35
ჯარი მალვით, მოუხდენ კახის ბატონის ჯარი წინ-წყაროს და იავარჰყვეს და დაატყვევეს: გაგზავნა კახმა ბატონმა ყაენ-თანა კაცი და შეასმინა მეფე ვახტანგ: „ამა-ზე არის მტერი შენიო და ეყმო ხელმწიფესა რუსეთისასა, ამოსწყვიტა რჯულსა თქვენისა მოსავნიო
მიბოძე საქართველო, გიახლო ქართლისა და კახეთისა ჯარითა და
ვსძლიო მტერთა შენთაო:“ თვით ყმაწვილი იყო და რა იცოდა, ან
მეფის ვახტანგისა, ან კახის ბატონისა, კარის კაცნიც იმ-გვარი,
თურმე მართალი ეგონა: გაუწყრა მეფეს ვახტანგს ქორონიკონს უია,
იანვარის ათს და მისცა მამად ყული-ხანს და დაუბრუნეს წყალობა
მეფეს ვახტანგს, თავრიზიდამ და დაუჭირეს ჩხეიძე სეხნია, დაატყვევეს: მოუვიდა კახს ბატონს რაყამი კახეთს საგარეჯოს. მოვიდა ღამით ავლაბარსა შიგან, თურე ციხის კაცთა იცოდენ და მეფე ვახტანგ უმეცარ იყო: რა ჰსცნა ამბავი, აჰყარა დედოფალი და ბარგი
მძიმე და გაგზავნა გორს, შეიქნა იმათ-გან სროლა და ციხიდამ ზარბაზნისა. ეჭირა ციხე და ავლაბარი კახ ბატონსა: და დაიბარა ჯარი
მეფე-მ ვახტანგ, შემოეყარნენ ქალაქსა შიგან. რამდენჯერ იმათი ჯარი გამოვიდოდის, შესხდიან ქართველნი და ძლიერებითა ქრისტესითა გაემარჯვის ბაქარსა, დაიჭირეს კახთ მცხეთა და დადგნენ შიგა.
უჩინა მეფე-მ ვახტანგ ძმა თვისი სვიმონ და . . . . შეუჩინეს დეკანოზი
მცხეთისა დანიელ, რათა შევიდნენ რა კახნი საყდართა შინა დაუკლიტოს კარი: იყო მარხვა დიდი და დიდსა ხუთშაბათსა ცისკრად შევიდნენ კახნი საყდართა შიგან: რა ჰსცნა დეკანოზმა აღარავინ დარჩა
შეუსვლელი, გამოვიდა საყდრიდამ, დაუგდო კარი მცხეთისა, დარჩა
კახნი შიგან საყდართა, მოვიდა ჯარი მეფისა, თურე კოდმანს დამალული იყვნენ, მოადგნენ კარსა მცხეთისასა, გამოიყვანიან თითოთითო, დაუკრეს ხელები კახთა და ჩაიყვანეს მეფეს ვახტანგ-თანა:
იყო სიხარული და გამარჯვებისა, სიცილი მათის ეგრე მოყვანისა-

თვინ: შეექნა კახს ბატონს ჭმუნვა მათისა დარბაისელთა დაპყრობისა-თვის: იყო სროლა უწყვეტელი და მოუმართეს ზარბაზანი ხიდსა
ავლაბრისასა, და კრეს ხიდისა ძელსა, გასწყვიტა ძელი ხიდისა და
1-32 სტრ., 36
ჩაცვივდა წყალსა შიგან: გამოვიდა კახი ბატონი და დადგა სეითაბადსა და გასდვა ხიდი ხალვათ გარსა ბოლოსა, დაიჭირეს თაბორი
და იყო ყოვლ-დღივ ომი, შეეპარნენ თაბორსა ჯარი ქართველთა,
აიღეს თაბორი, დაესხა მეფე ვახტანგ დილასა განთიადისასა კახს
ბატონსა, ბრძანებითა ღთისათა გაემარჯვა, ამოსწყვიტეს, გაიქცა კახი
ბატონი, გავიდა მტკვარსა, მიმართა ლეკთა ჭარელთა. აქა ციხესა
შიგან დარჩა ძმა კახ-ბატონისა თეიმურაზ, სიძე მეფისა, ეხვეწა შემორიგებასა, არად ისმინა, გაუსია ჯარი მარტყოფსა და იავარ ჰყვეს
და დაატყვევეს, მიუხდენ ხატს მღთაებას, იდგა აქა ასული მეფის
ვახტანგისა თამრ, მეუღლე თეიმურაზისა. გამოიყვანეს და დააყენეს
ქალაქსა: გამოხდა დღენი მცირედი, ეშოვნა ლეკთა ჯარი და აღეთქვა
მისაცემი მრავალი კახთა ბატონსა: მოუვიდა ამბავი მეფეს ვახტანგს
ჯარის შოვნისა, არად ჩააგდო მოსლა მისი, არცა ხიდთა აყრა: მოვიდა დილა ბინდ-ზედა სამ პირად, ერთი ავლაბარსა ზედა, ერთი
ხიდის პირსა: რა ჰსცნეს მოსლა მათი, ხიდის აყრა ვეღარ დაასწრეს, ქნეს იერიში, გამოვიდნენ ხიდ-ზე და ციხიდა-მ, გამოვიდნენ
ბატონი-შვილი თეიმურაზ და იქი მყოფნი თათრები. შეიქნა ცემა,
გაემარჯვათ, მრავალი დარბაისელი ამოსწყდენ, ამილოხარი გიორგი,
სხვანი მრავალნი: წამოვიდა მეფე ვახტანგ შვილითა და ძმებითურთ,
გამოიარეს ქალაქთ გარე, ჩამოხდა ქაშოეთს, შემოეყარნენ მოქალაქენი
და დაუწყვეს წვევა ქალაქსა შიგან, მაგრამ სპათა სიმრავლე აღარა
იყო-რა, არც ეგებოდა დაყოვნება ხანისა, იარეს მეფე ვახტანგ წაბძანდა გორსა, ძე მისი ბაქარ წავიდა დუშეთს, არაგვის ერისთავი იყო
გიორგი, სიმამრი ბაქარისა და მივიდა, სთხოვა ლაშქარი და მოხმარება თავისა, არად ისმინა და არც გაყჰვა: წაბრძანდა მეფე ბაქარ გულტკივნეული, მივიდა ქ. ცხინვალსა მამას-თანა: კახი ბატონი შეუხდა
ქალაქსა, ააოხრა ამოსწყვიტნეს მოქალაქენი, აიკლეს საქონელი ურიცხვი, შეუხდენ სიონსა, დასწვეს, შეაგინეს სიწმინდე, ხატი პატიოსნისა სიონთა ღთის-მშობელი წაიღეს, დღესაც არ ვიცით რა უყვეს,
ზოგი ვინმე დამსხრევას იტყვიან, ზოგნი დამალვასა:
დაჯდა მამად ყული-ხან ქალაქსა ტფილისისასა, შემოეყარნენ
ქართველნი: შექნეს რჩევა, ვახტანგ წინათად ნალაპარაკევი იყო ურუმ1-30 სტრ., 37

თა თანა და იდგა სარასკარი იბრეიმ-ფაშა ყარს მრავლითა ჯარითა,
გაუგზავნა შალიკა-შვილი ნაზირი ედიშერ, შესთვალა სიტყვა, რომელიცა იმათი გულის ნება იყო: „მობრძანდი და საქართველო დავამონო ხელმწიფესა თქვენსა და ვიფიცო მზე ბედნიერისა ხვანთქრისა:“ რა მივიდა ამბავი, შეექნათ სიხარული დიდი და შესხდნენ მასვე
წამსა შინა, მოვიდნენ ტაშირ-ზედ. აქედამ მიეგება მეფე ბაქარ და
ბიძა მეფე იესე: რა ნახეს, მისცა პატივი ამათი შესაფერი სარასკარმა და მოვიდნენ სონღალუხს: რა ჰსცნა მაჰმად ყული ხან მოსულა
ურუმთა და მიგებება ბაქარისა, ღონე აღარ იქნებოდა, წავიდა ქალაქიდა-მ, მიეგება სარასკარს სონღალუხს, მიართვა კლიტენი ციხისანი, აიყარნენ მასვე წამსა, შემოვიდნენ ციხესა ქალაქისასა, ურუმთ
მამად ყული-ხან და დაატყვევეს, მისცეს მეფეს ბაქარს ქართლი და
შექნეს რჯულისა მისისა მოსავი და დახურეს ყაუხი, დაარქვეს იბრეიმ
ფაშა: გამოხდა მცირედნი დღენი და გაიპარა ციხიდამ მამად ყულიხან, გავიდა კახეთს. დაიჭირა მეფე-მ ბაქარ არაგვის ერის-თავი
გიორგი, სიმამრი თვისი და მოაგონა მიდგომა კარსა მისა და მოუხმარებლობა და გააგდებინა თავი:
წავიდა სარასკარი იბრეიმ ფაშა დასამონებლად განჯისა, დაუწყეს ლაპარაკი, დართვეს ნება მოქალაქეთა. შექნეს რჩევა: „აუცა
ვძლიოთ ღთითა და ხერხითა:“ შეუშვეს ჯარი ურუმისა, მივიდნენ მოედანსა განჯისასა შეუკრეს ქუჩები განჯელთა, დაუწყეს ბრძოლა, ამოსწყვიტეს ურუმნი: გაიქცა სარასკარი, გაამაგრეს ქალაქი
განჯისა:
ამა ამბავსა შიგან მოუვიდა ხონთქრისა-გან ბძანება და დაბარება
იბრეიმ ფაშას და გამოეცალა განჯას, წავიდა და მოკდა გზაზე და
ქალაქს დიარბეგის ფაშა სარასკარად: ამა მცირედთა ჟამთა იყო მეფე
ბაქარ ქალაქსა შიგან, შექმნა ჭმუნვა და შეუძლებლობა ურუმთ შიგან, ვითაცა ჩვეული იყო ლხინსა და ნადირობასა, ბურთაობასა და
სიმხიარულესა: ამათ შიგან არც ერთი არ ეგებოდა, ახსენა ღმერთი
და მოიმხრო ქართველნი, შეჯდა ცხენსა და გავიდა სანადიროდ, აღარ
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დაბრუნდა, მივიდა ციხესა სამშვილდისასა, შემოიყარა საბარათაშვილო, დაუწყო მონაპირესა ჯარსა მათსა ბრძოლა, მრავალი ამოსწყვიტეს, წაბრძანდა მამას-თან ქ. ცხინვალს, შეიყარნენ ერთად ძმები და შვილები, შექნეს რჩევა, აღარ ენდნენ ურუმთა. მაგრა-მ მეფე-მ იესე-მ
აღარ გაჰყვა ძმასა, ჩავიდა ქალაქს, შეიქნა ოსმალის რჯულის და დაარქვეს მუსტაფა:

ამა ამბავთა შიგან წავიდა სარასკარი ერევანსა ზედა და მოვიდა
ქალაქს რაჯა ფაშა, ქორონიკონს უიბ, გაუსია ჯარი მეფეს ვახტანგს,
ფაშა ახალ-ციხისა ისაყ და ძმა მეფისა იესე, მიუხდენ ქცხილვანს
ააოხრეს ურუმთ ის ხეობა და გაეცალა მეფე ვახტანგ ძითა და ძმითა, მრავლის დარბაისლით და გარდავიდა რაჭას და წაბრძანდა რუსეთს:
ამავ თვესა მივიდა სარასკარი, აიღო ციხე ერევნისა და გამოიყვანეს
ხანი ერევნისა ალიყული-ხან: ესე იყო ციცის-შვილი, დასდვა პატივი
ფაშა-მ და მოსცა დასტური და აჩუქა და გაისტუმრა ყაენ-თან. მას
ჟამსა იყო ყაენი არდაველს: ამავ ქორონიკონს გაგზავნა რაჯა-ფაშამ
კათალიკოზი დომეტი, ძმა მეფის ვახტანგისა ხვანთქარ-თან:
ქორონიკონს უიგ, ებოძა ხვანთქარს ქართლი ისაყ ფაშისა-თვინ
და ერევანი რაჯა ფაშისათვინ, სარასკრობა სარი მუსტაფა ფაშისათვის: ამან აიღო ციხე ლორისა, ჩავიდა განჯასა, შეებნენ განჯელნი, ორგნით-ვე ამოსწყდა მრავალი, ბოლოს სძლეს ურმითა და აიღეს
განჯა და დაიმონეს: ამავ ქორონიკონს წაბრძანდა მეფე ვახტანგ რაჭიდა-მ ჩერქეზის ბატონის სახლში, ვითაც მოყვარე იყო და დახ
და მართებულად, რომელი იმ ქვეყანასა გაეწყობოდა: მარიამობა იქ
გარდაიხადა, წაბრძანდა და მოეგება ნოღა და კალმუხი და ყაზახი, იყო
ათასი კაცი, წაუძღნენ წინა: მეორეს დღეს რუსის ჯარი ქვეითი და
ცხენოსანი, ხელმწიფისა-გან განსწავლული, შვენიერნი და მხნენი ათას
ორასი, იმათი უფროსი ბელუღადრის ეძახოდნენ, სარდალს შედექი კაცი იყო ფრანგი, ახლდა: შვიდი ზარბაზანი, დაიწყეს სროლა ზარბაზნისა და ვარჯიში თოფითა, ერთი სიამოვნე არ შეედრებოდა, ჩაიარეს დაღისტნის პირი და სოლაღის სიახლოეს მიეწურნენ
ორს აღაჯ-ზე, მოეგება სარდალი კალასკით, შექნეს ზარბაზნის სროლა: მიბრძანდა მეფე, სადაც სავანე მოემზადათ, დაჰპატიჟა სარდალმა,
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დახდა დიდ-გამომჩვენებით, მოართვა მოსართმევი, დაჰყო თვე ერთი და წაბრძანდა აშტრახანს ღვინობის-თვეს, ჩასხდენ ხომალდსა,
ბრძანებითა ღთისათა. ერთსა დღესა და ღამეს ზღვას გავიდენ. მაგრამ ედილში ავის ქარისა-გან ოცდა შვიდს დღეს დაჰყვეს, დაიფანტა
ხომალდი, ბატონი გაბძანდა ცხრას გიორგობის-თვეს, ზოგნი მეორესა და მესამეს დღესა, დახდა იქაური სარდალი მასპინძლობითა
დიდითა, დაჰყო მცირედი ხანი, მოვიდა რუსეთის ხელმწიფიდამ ამილახვარი ვახტანგ: ეს ბატონს სოლაღიდამ გაეგზავნა ხელმწიფესთან:

დაებარებინა მეფე ვახტანგ, წაბძანდა მეფე და ძე მისი ბაქარ,
ძმა მეფისა სვიმონ დარჩა აშტრახანს. რა აშტრახნიდამ ათის დღის
სავალი გაიარა, მიბძანდა ცარიცინს, ქალაქი იყო, იქ მჯდომი ღრუბენატორი, ვითამ ბეგლარ ბეგი, დაჰპატიჟა, დახდა კარგა და გაუმჟღავნა პეტრე ხელმწიფე, თურმე ოცდა-რვას იანვარს ამიერ სოფლით მიფარული-იყო: შეექნათ მწუხარება და გლოვა. მაგრა ბრძანება
სა ღთისასა არა გაეწყობოდა-რა, იარეს და მიბრძანდა ქალაქსა დიდსმოსკოვს, მოეგება ჯარი და კალასკები, თითოს კალასკაში ექუს-ექუსი
ცხენი ება, დააყენეს დიდითა პატივითა, იყო იმა ქალაქსა ვეზირი,
მჯდომარე ადგილსა სახელმწიფოსა. ამის-თვის რომ ხელმწიფე პეტრებუხს ბრძანებულ-იყო და იქ დამარცხებულ-იყო: დაჰყო მეფემ ორი
თვე და აცნობეს ხელმწიფეს მოსლა და ებოძა სამასი თუმანი და
დაბარებინა: წაბრძანდა მაისს, რა მიიახლა სამის დღის სავალს პოლკოვნიკი მემანდარს მოაგებეს, ათასის თავს ჰქვიან, მოაგებეს ხომალდები საკვირველი, მნახავთა-თვის სასიამოვნე. გაბრძანდა და მოაგებეს
ჯარი, შეიქნა სროლა ზარბაზნისა, რომე ყურთა ხმა აღარ იყო,
მიიყვანეს სადგომსა, სადაცა სავნე მოემზადათ, ებრძანა ხელმწიფეს
წყალობა, სამს დღეს იყო მასპინძელი თავისის მოხელეებითა, რაც
მოუნდებოდათ, ლხინი მათად შესაფერად:
მას ჟამსა ხელმწიფოდა დედოფალი, ამის-თვის რომ ხელმწიფეს პეტრეს ძე არ ესვა და შვილი-შვილი ყმა იყო, მომცრო, დაჰპატიჟა მეფე ვახტანგ დედოფალმა და მიბრძანდა სამეჯლიშოსა სახლსა,
იყო გარიგება დიდი და დარბაისელთა მორთვა მძიმითა მოკაზმუ1-32 სტრ., 40
ლობითა და იჯდა ხელმწიფე სანდალსა ზედა: იყო სანდალი მურასა
უცხოსა მორთულობითა, მიიწვიეს მეფე და მიბრძანდა პირსა ტახტისასა: მოახსენა ხელმწიფესა სამძიმარი უცხოსა რიტორისა ენითა,
რა ქება და მიმტკივნება მდუღრისა ცრემლითა, დაყოვნდა ცოტას
ხანსა და ხელმწიფობისა და ტახტისა მილოცვა ჰკადრა: მოეწონათ
სიბრძნე და სიტყვა-მჭევრობა. უბრძანა ხელმწიფე-მ მადლი და წყალობისა სიტყვები და წამობრძანდა თვისსა სადგომსა: გამოხდა მცირედი ხანი, ბძანა მეჯლიში ბაღთა შიგან, იჯდა ხელმწიფე, მარჯნით
უჯდა სიძე და ელჩი შვეთისა, მიიწვიეს მეფე ვახტანგ და მათ-თან
დასვეს და ძე მეფისა ბაქარ, ამათი დარბაისელნი და ქართველნი შიგან ჩარევით: ნახეს ლხინი უამესი რაღა ითქმოდა, სმისა და საზთა
მღერისა, გაიყარა მეჯლიში და მიბრძანდა სამყოფსა თვისსა: გამოხდა
ხანი რაოდენიმე და უყო წყალობა მეფეს ვახტანგს ხელმწიფემა, უბოძა საბოძვარი მრავალი და გამოისტუმრა ჯარითა უთვალავითა გილა-

ნის დასაჭერად: დააგდო ძე მისი ბაქარ და გიორგი, დედოფალი
რუსუდან, წამობრძანდა მეფე ვახტანგ, დღესა მეხუთესა ებოძა ხელმწიფეს კავალერია, სპასალარის დასაკიდებელი არის, ანდრია მოციქულის ჯვარი, დიდად მურასად შემკული ძვირ-ფასისა: წაბძანდა გილანს, დაიმონა და აღაშენა ციხენი:
ქორონიკონს უიე, თვესა აგვისტოსა, ისაყ ფაში-შვილი უსუფბეგ გადვიდა იმერეთს. შემოირიგა აფხაზი და მოვიდა გუგუთს
(გეგუთს) იაშვილის სასახლეში. უღალატა დადიანის ბეჟანს და მოჰკლა:
ქორონიკონს უივ, მარტს ი, მოუვიდა მეფეს ვახტანგს ბრძანება რუსეთის ხელმწიფისა და დაბარება, ვითარც რუსეთის ხელმწიფე
დედოფალი ბატონობდა და ის მიცვლილ იყო და წაბძანდა გილანიდამ და დააგდო ჯარი გილანსა დასვეს ხელმწიფედ პეტრე ხელმწიფის შვილი-შვილი.
ქორონიკონს უიზ, სომეხთ აღდგომა კვირა-ცხოვლობას გაითენეს და თევდორობის-კვირას ხორცი ჭამეს: ამავ ქორონიკონს ყაენმა შას-თამაზ თავისი ტახტი ისპაჰნი დაიჭირა, ამადანი და თავრიზი:
ქორონიკონს უიჱ, თიბა-თვის ი, გამოვიდა ლეკის ჯარი გულხადარა, ააოხრეს ზემო-ქართლი, საციციანო, აბუხალა, გუჯარეთი,
1-32 სტრ., 41
თრიალეთი, ჯავახეთი, სამსრები, საბარათაშვილო თავით ბოლომდი,
ქციის გაღმართი, დმანისს ქვეითი, წავიდნენ უზიანოთ: ამავ ქორონიკონს გამოვიდნენ ჭარელნი, ააოხრეს ბოლნისები და სომხითი,
ამოსწყვიტეს, წაასხეს მრავალი ტყვე, თუ საქონელი: მოვიდა ქალაქს ამბავი, წავიდა ისაყ-ფაში და იახლა ჯარი ურუმთა და ქართველთა, მიეწია ბაიდარში, შეიქნა ომი ფიცხელი, ბრძანებითა ღთისათა: გაემარჯვა ფაშასა, ამოსწყვიტეს ლეკნი:
ქორონიკონს უით, თვესა ივლისსა, შეუსხდნენ ქსნის ერისთავს
შანშეს, კახი ბატონი, ურუმთ ჯარი და ქართელნი, მრავალი სული
დაატყვევეს, დასწვეს სოფლები, კლდე, თუ კოშკი და მესერი, საცხენისი და ქვაბები, დააქციეს ციხე ვანათისა. ბოლოს შემოეხვეწა
ერისთავი შანშე, და შეირიგეს, შეუხდენ სამაჩაბლოს, აიღეს ციხე
სვერისა და დააქციეს გაღმა-გამოღმა ორიც ციხე, გარდიარეს მთა
ოსეთისა, მიუხდენ მუგუთსა, კოშკი იყო მაგარი და ადგილი კლდოვანი, შეექნათ სროლა, დაიხოცა თათარი არა მცირედი, იყო სროლა
დილიდამ ბინდამდი, უსწრო ღამემა, გაიპარა კოშკიდამ მაჩაბელი თე-

მურაზ თავისის ხალხითა. რა იგრძნეს ურუმთა, აანთეს მაშხლები,
შეუხდნენ, აიფორაქეს საქონელი და მრავალი სული დატყვევდა.
ამა ამბავსა შინა მიუხდნენ ლეკნი ჯავახეთს. ააოხრეს ხეობ
ზანავი, გარდვიდენ მთასა ნუნისისასა, აოხრეს ხარაგეული ნუნის ქვეითი, გარდმოიარეს ქვიშეთს, წაახდინეს ციხის ძირი, ააოხრეს საციციანო. კიდევ მეორეთ გარდმოიპარნენ მთას იქით, დაწვეს მზვარე და ჩრდილი, იშოვეს მრავალი: შეიყარნენ მთას იქით კაცნი სა
აბაშიო და საჩხეიძო, უყვეს წინა უკანა, შეექნათ ცემა, ამოწყვიტეს ლეკნი, დააყრევინეს ნაშოვარი, ვინც მორჩა დაიფანტნენ
მთაში გზისაგან უცოდინარი, რომელიც ქართლში გარდმოვიდნენ
ყველა დაიჭირეს და ამოსწყვიტეს:
თვესა სეკდემბერსა კდ, მოუხდნენ ლეკნი სურამს, გარეშემო
ააოხრეს, დასწვეს ოსიაური, ახალ-სოფელი, სატივე, ლუბრმაცედანი,
ოძისი, წაიღეს ნაშოვარი, ტყვე, თუ პირუტყვი, გავიდნენ ყრისისხევს, ჩაიარეს წრომს, დაამსხვრიეს გალავანი, შეუსხდნენ, უყვეს ყათლანი, ამოსწყვიტეს შიგ საყდარში, გავიდნენ გაღა, მიუხდნენ ჭა1-32 სტრ., 42
ლას. ამილახორის სასახლეში იყო გამაგრებული, იდგა შიგ ერასტი
ამილახორის ბიძა-შვილი, შეექნათ სროლა დილიდგან ბინდამდის,
მოკლეს ლეკნი ას სამოცი, ბოლოსა ჟამსა მოკლეს ერასტი, აიღეს
გალავანი, უყვეს ყათლანი, წაიღეს ტყვე თუ საქონელი:
ქორონიკონს უკ, მოვიდა ამბავი და გათახსირება ხვანთქრისაგან ისაყ-ფაშასა. მას შვილს უსუფ-ფაშას რა ყაფუჩის მოსლა შეიტყო , ღამე დაამსხვრევინა კარი ქალაქისა და გამოვიდა გარეთუბანს,
დაახვედრა წინ-ყაფუჩს კაცნი და დაიჭირა და წაიყვანა თანა და წაიყვანა თანა და წავიდა ერევანს: იყო სარასკარი ალი-ფაშა, ამის მისლა-ზე მოუვიდა წყალობა ხვანთქრიდა-მ ალი-ფაშას და აზან-ვეზირობა, წავიდა სტამბოლს, თან-წაიყვანა უსუ-ფაშა, ისაყ-ფაშას მისცა
ახალ-ციხე, წაართვეს ალსან-ფაშას:
ქორონიკონს უკ, მოვიდა ქართლში ბატონათ როსტომ ფაშა,
სენისა-გან შეპყრობილი აპრილს იდ, მიიცვალა მაისის იზ: ამავ ქორონიკონს დაანება ხვანთქარ-მან ყაენს არეს იქითი და რუსეთის ხელმწიფემ გილანი:
ამავ ქორონიკონს გამოვიდა ლეკნი სომხითს და შემოადგა
სამშვილდეს, იყო მეპატრონე სამშვილდისა მეფის იესე შვილი აბ-

დულა-ბეგ, მას ჟამსა იყო სომხითს: რა ჰსცნეს ჯარით მოსლა,
მოეშველა ყაფლანი-შვილი ქაიხოსრო, სარდალი საბარათა-შვილოსი
და მათნი სახლის კაცნი და ჯარი სომხითისა, მოუხდენ კრწანისის
მზრისა-კენ, შეიქნა ომი და სროლა ძლიერი, ბძანებითა ღთისათა,
გაემარჯვა და ამოწყვიტეს ლეკნი, მორჩა გაიქცა.
ამავ ქორონიკონს მოვიდა ლეკის ჯარი, ტეზერი, ბეკამი, გვერდის უბანი ააოხრეს, წავიდნენ ნაშოვრიანი, გავიდნენ წრომს, შეება
გორის ფაშა, მოკლეს ლეკთ: დახუდა მეჯრის ხევს ამილახორი
გივი, გაემარჯვა, ამოწყვიტეს ლეკნი და დარჩათ ნაშოვარი:
ამავ ქორონიკონს მკათა-თვის ჱ, მოვიდა ლეკის ჯარი ღამით,
ამოიარეს ბეკამი ღამით, გარდაიარეს წიფის-მთა, ჩაუხდენ წიფას, ზოგი ვინმე წაახდინს, გარდმოიარეს იტრია და ჩუმა-თელეთი წაახდინეს.
ამავ ქორონიკონს, მკათა-თვის კა, შემოადგა ლეკნი ქვიშხეთს,
ერთ-ღამე ვინცა-ვინ სააბაშიო კაცნი ციხეში იყო კარგათ იყნენ,
1-32 სტრ., 43
მოკლეს ლეკი მცირედი და დარჩათ ლეკის ბაირახი ორი. შეიარეს,
ხეობა მიუხდნენ დვირს, წაახდინეს ასპინძა, ოშორა, სხვა ბევრი
სოფლები, გარდმოიარეს ციხის-ჯვარი და შემოადგნენ სადგერს, ზე
ით თედია-შვილის ციხესა, თერთმეტი დღე ადგნენ: ამა შეჭირებასა
შინა მოვიდა ოსმან-ფაშა ახალ ქალაქს ჯავახეთისასა, ებოძა ხვანთ
ქარს ქართლი, შეესმა ამბავი ლეკთა, გამოუსია ჯარი და აქედამ ავალის შვილები მოადგნენ, განთიადისასა დაესხნენ ლეკთა, ამოტყვიტეს ლეკნი, ვინც მორჩა გაიქცნენ, გარდაიარეს საციციანო-ზე და
გავიდნენ იკორთას, დახდა გორიდამ ჯარი და ამილახორი გივი მოეშველს ასლან-ფაშა ქალაქიდამ და აქედან ქართველნი, ამოსწყვიტეს
ლეკნი გაემარჯვა დიდად:
ამავ ქორონიკონს მკათა-თვის კჱ, ქალაქს მოვიდა ოსმან-ფაშა,
ესე იყო აზან ვეზირი ხვანთქრისა:
ამავ ქორონიკონს მისცეს ისაყ-ფაშას ქართლი, ამის შვილს
უსუ-ფაშას ახალ-ციხე და ოსმან-ფაშას აზრუმი. წავიდა ოსმან-ფაშა
ქალაქიდამ ღვინობის-თვის ი, მოვიდა ქალაქს ისაყ ფაში ღვინობისთვისა იე.
ქორონიკონს უკ, ქრისტესშობის-თვის თ, მოუხდენ ლეკნი ააოხ-

რეს გომარეთის ხეობა, ჩამოიარეს გომი-ჯვარზე, გავიდენ ქსოვრის
წეწია წლევის ბოლოს: ამილახორი გივი, თარხანი ლუარსაბ, მცირე
ურუმთ ჯარი, ლეკთაც ბევრი ზიანი ქნეს. მაგრამ ბოლოს დიდათ
გაემარჯვათ და ამოსწყვიტეს ლეკნი: ამავ თვესა დაარბიეს ლეკთა
სომხით. მოვიდა ამბავი ქალაქსა, შეჯდა ისაყ-ფაშა, ჯარი ურუმთა,
ქართველთა, დახდენ ნიჩბისა, მოვიდენ ლეკნი ხე-კორძის თავს წვერზე საყდართა, დიდი სიმაგრე იყო, დაიქვეითეს ქართველთა და ურუმთა ენგიჩართა, იყო სროლა დილით-გან შუაღამემდი, დაუმარცხდა
ლეკთა, ამოსწყვიტეს, გაიქცნენ ლეკნი, უკანვე დიდ-გორისაკენ და
ღამე კოწახურის ფონს გავიდნენ: ამავ თვეს იე ლეკთ ზემო-ქართლი დაარბიეს, აქავ ხე-კორდიდამ ღამე წაბძანდა ფაშა, მიეწივნენ
იკორთის ბოლოს, გაიქცნენ ლეკნი, დარჩათ ნაშოვარი. ამავ თვესა
მოვიდა სტამბოლიდამ უსუ-ფაშა ქალაქს და გაილაშქრა კახეთს,
ქრისტესშობის-თვის კზ:
1-30 სტრ., 44
ამავე თვესა კგ, უკუდგა იმერეთს მეფეს ალექსანდრეს ძმა მამუკა წავიდა დადიან-თანა: ვითაც და ედგა დადიანისა, ერთი და მეფეს ალექსანდრეს ედგა, დაუმარცხდადა მეფე-მ შეირთო ასული აბაშიძისა ლევანისა: და ვითაც დადიანის ქალი აქ მეფის სახლში დასთან გაზრდილი იყო მოყრობაზე ხელი აიღო მეფემა და ძმას
შერთო. მაგრამ დანდობა არ მოახდინეს, დადიანმა მამუკას ბატონობა ( მოინდომა ): შეიყარნენ დადიანნი ოტია, რაჭის ერისთავი გრიგოლ, აბაშიძე ზურაბ. მაგრამ ( მეფემ ალექსანდრემ ) შვილი გაგზავნა დავით ჯარითა, შეიბნენ ჩიხორს, ამა შებმაზე დადიანნი და ძმა
მისი კაცო მოკლა და კაცოს მსახურმა დადიანს თოფი ჰკრა და დაჭრა: ბძანებითა ღთისათა, გაემარჯვა მეფეს ალექსანდრეს, დარჩათ
იმათი კაცი მეფეს ჯარს ათას-შვიდასი, სიკვდილს გარდა, წაიყვანა
მეფემ დადიანი დაჭრილი, დააყენა ექიმები და გაამთელა.
ამავ თვეს კჱ, შემოეყარა კახი ბატონი უსუ-ფაშასა ბეჟანბაღს
იქით ის, იქით ეს, ცხენით გარდახდა კახი ბატონი, აქეთ ფაშა
ჩამოხდა, მიესალმეს, ერთმანეთს გარდეხვია. ფაშა შეჯდა ცხენს,
გაბრუნდა კახი ბატონი: ამის დროს უღალატეს და მოკლეს ბატონი, წაესივნენ კახთა, ამოწყვიტეს კახნი, ვინც გაიქცა მორჩა: წავიდა ფაშა ყარაჯაღში, შემოეყარა სურხავი: ესე იყო ლეკი და ხლმით
დაიჭირა შირვანი, გავიდენ გაღმა-მხარსა, ააოხრეს გავაზი და შილდა:
ამავ ქორონიკონს დაიჭრა ყაენი შას-თამაზ ისპაანს და გაგზავნა მაშათს თამაზ-ხანი: ესე იყო, ჯერ მოუდგა ყაენსა და მერმე უღალატა და გაილაშქრა ბაღდად-ზე: ქორონიკონს უკა, დაუმარცხდა თა-

მაზ-ხანს ბაღდადს, გაემარჯვა ოსმან ფაშას: ეს ფაშა, რომ ქართლში
მოვიდა, იმას სარასკარობა მისცეს და იმან გაიმარჯვა, ბოლოს ავად
შეექცა: ამავ ქორონიკონს გაემარჯვა თამაზ-ხანს ბაღდადს, მოკლეს
სარასკარი ოსმან ფაშა, აიკლეს და მოსწყვიტეს ურუმნი, შემოადგა
ციხესა ბაღდადისასა, შეწუხდენ შიმშილითა მყოფი ციხისა, შეურიგდა ბაღდადის ფაშა, მისცა პირი და ფიცი და მძევლები დაანება,
რაც ყეენს მამული წართმეული ჰქონდა და გაგზავნა ხვანთქარ-თან
1-32 სტრ., 45
კაცნი და ხვანთქარ-მან აღარ დაანება: ამავ ქორონიკონს ააშენა ციხე
მუხრანისა ისაყ-ფაშამ აპრილიდამ თიბა-თვის კ, იყო მუშა ექსასი,
ქართლი თუ სომხითი საბარათაშვილო:
ქორონიკონს უკბ მოუხდენ ჭარელნი ელსა, წაიღეს საქონელი
მრავალი მოვიდა ამბავი ქალაქს, გაუსიეს ჯარი ქალაქიდამ, და უთავეს მამად-ბეგ: ესე იყო მხნე ვაჟ-კაცი და ხაზინადარი უსუფ-ფაშასა წაეწივნენ შირაქს იქით, გაექცნენ ლეკნი, დახოცეს ასი ოდენ,
დარჩათ საქონელი, მოვიდა ქალაქს, გაეგებნენ ორნივ მამა-შვილნი
და ნახეს სიხარულითა დიდითა, დასვეს ჯიღა მურასა თავსა და ჩააცვეს ქურქი, უყვეს წყალობა, ამავე ქორონიკონსა ააშენა ისაყ-ფაშამ
ციხე ავ-ჭალასა, კოშკები დიღმის ბოლოდამ ატენის წყლამდის თორმეტი, სადაც ფონი იყო ლეკთ გამოსავალი:
ქორონიკონს კბ ( უკბ ), მკათა-თვეს აიღეს ყიზილბაშთ შამახია
თამაზ-ხან:
ამავ ქორონიკონსა, აგვისტოს, წავიდა ქალაქიდამ უსუფ ფაშა
მცირე ქართველთ ჯარი კახეთს, დაესხნენ თავს კახნი, ამოწყვიტეს ურუმნი, დარჩათ საქონელი ურიცხვი, გამოიქცნენ ფაშა და ვინც
ცხენს შეასწრეს, ახლდა ერისთავი შანშე, ამილახორი გივი, ყაფლანის-შვილი ქაიხოსრო, თარხანი ლუარსაბ: ამავ ქორონიკონს, სეკდემბერს, სურხავმა შეიყარა ჯარი, მიეშველა განჯიდამ ურუმთ ჯარი,
მოვიდნენ შირვანს, გამოვიდა თამაზ ხან. შეიქნა ომი ფიცხელი, გაემარჯვა თამაზ-ხანს, ამოსწყვიტეს ლეკნი და ურუმნი, გაიქცა სურხავი:
ამავ ქორონიკონსა ღვინობის-თვეს შემოადგა თამაზ-ხან ციხესა განჯისასა, მოუვიდა ქართველთ ბძანება და აშლა ურუმთა. დაუწყეს ბრძოლა, შეიყარა ამილახორმა გივმა, მოვიდა ბერბუკს ღამით, დაქვევითა თვითან და მუხრანის ბატონმა მამუკამ, გორელთ მისცეს

პირობა, შევიდნენ ღამით და დაიმალა ჯარი სახლებშია, ვერ იგძნეს
ურუმთ, ციხეში მიუჩინეს ოთხი გამორჩეული ვაჟ-კაცი, მისცეს საბოძვარი, ვითარცა ურუმნი ხეებსა ზიდევდენ, ვინცა აუტანდათ არას
უკითხევდენ.გათენდა, ამ ოთხმა კაცმა შეიდვეს ძელები მხართა, იყო
ნიშანი ამათი, რომ ციხის კარ-ზე ერთი იქით დაუდვან, ერთი აქათ,
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რომ ციხის კარი ვეღარ მოუგდონ, გააღეს კარი ციხისა და გამო
ვიდნენ ციხიდამ ურუმნი, ჩამოვიდნენ ქალაქსა გორისასა, აიტანეს
ძელები და დააგდეს კართა ზედა: იდროეს, გამოვიდა დამალული ჯარი, თურე ყარაულმა იგრძნა, მოასწრეს კარი ქვეით გალავნისა შეიქნა ცემა გორში. ამ ოთხმა კაცმა გაიკრეს სატევარს ხელი,თურე
დამალული ქონდათ, შეუხდენ ციხეში, მოკლეს ერთი ურუმი, მიუხდენ ენგიჩარ-აღას, დასჭრეს: გამოვიდნეენ მშვიდობით, ჩამოვიდნენ
კარსა გალავნისასა, მოკლეს მცველი კარისა, დალეწეს კლიტენი. გამოვიდნენ უზიანოთ და ვინცა ვინ ციხიდამ ურუმნი ჩამოვიდნენ ამოს
წყვიტეს, დაიჭირეს: დააყენა ჯარი გორსა და წავიდა თვითან გაგ
ზავნა მახარობელი და თავები სარდალ-თან. ეს სარდალი გამოეგ
ზავნა თამაზ-ხანს, მოვიდა კახეთს ასლამაზ-ხან: ესე იყო ყაფლანიანთ სახლის კაცი, მოვიდა საგარეჯოს, წავიდა ამილახვარი და ქართველთ ჯარი მიეგებნენ წინა, მოვიდნენ და დადგნენ გლდანს: გამოვიდნენ ურუმნი, მოვიდნენ გლდანის ბოლოს, აქეთ გავიდნენ ყიზილბაშნი და ქართველნი, დაუმარცხდა ყიზილბაშთ და ქართველთა, მოვიდნენ მცხეთას თვესა სეკდემბერსა თ: აიღეს გორი, სულუხი და
მიუხდნენ ქართველნი ახალ-ციხის ქვეყანასა, მრავალი სოფლები ააოხ
რეს. შემოადგა ურუმთ ჯარი სადგურსა, გამოვიდნენ ავლიშვილები
და გააქციეს ურუმნი და მოსწყვიტეს:
ქორონიკონს უკგ, მივიდა თამაზ-ხან ყარსის ქვეყანასა და იქით
სარასკარი, ჯარი ხვანთქისა ქოფრულის შვილი, შეიბნენ, გაემარჯვა თამაზ-ხანს, მოკლეს სარასკარი. დარჩათ თოფ-ხანა და საქონელი
ურიცხვი, იტყოდენ ორმოცი ათასის კაცის სიკუდილსა: ამავ თვესა
იგ მივიდა სარდალი ასლამაზ-ხან და სულ ქართველნი დადგნენ კოჟორს იქით სერზედა, გამოვიდნენ ციხიდამ ურუმნი, მოვიდნენ კოჟორსა, აქედამ ქართველნი და ყიზილბაში, გაიქციეს ურუმნი, ამოსწყვიტეს, ჩაყნენ წაკვისის ბოლომდი, ვინც მორჩა შეასწრეს ქალაქსა: ამავ ქორონიკონს, მკათა-თვის ი, დაარბიეს ლეკთ სომხითი
წამოიღეს ნაშოვარი, წამოუდგა სარდალი ყაფლანის-შვილი ქაიხოსრო
და ბარათიანი, გაასწრეს, ავ-ჭალას შევიდნენ ციხეში, შემოადგა გარ
და დაუწყეს ლეკთ-ხვეწნა, გამოიყვანა ციხიდა-მ, მოიყვანა შინდისს,
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იდგა ჯარი უყვეს ყათლანი ლეკთა, იყო სამოცი ლეკი:
დაებარებინა თამაზ-ხანს ამილახორი, გავიდა, წავიდა, ჩავიდა, გაუწყრა
და დაიჭირა. ამის-თვის ქალი ეთხოვნა, ვერ მისცა. რა დაიჭირა და
უპატიოდ გახადა, დაიბარა და ჩაგვარა ქალი. მაგრამ აღარ გამოუშვა:
ამავ ქორონიკონს, მარიამობის თვესა ა, დაუწყეს ურუმთ ლაპარაკი შერიგებისა ქალაქიდა-მ ისაყ ფაშა-მ და უსუ ფაშამ, ებძანა
თამაზ-ხანს გზისა დანებება და ურმების თხოვნა, ათხოვეს ურმები
სამასი-ოდენი გაუმძღვანეს მემანდარი და წავიდნენ უვნებურად და
შევიდნენ ყიზილბაშნი და ქართველნი ქალაქსა ტფილისისასა: რა შეიტყვეს განჯას სარასკარის დამარცხება, დაანებეს და წავიდნენ ხანის
დასტურით ურუმნი.
ქორონიკონს უკგ, დაიბარა თამაზ-ხან კახი ბატონი თეიმურაზ,
ძმის-წული ამისი ალი-მირზა, კახნი და ქართველნი: დამორჩილდნენ
ბძანებასა, მისსა, წავიდნენ მას ჟამსა იდგა თამაზხან ერევნის ყირსბულახს შეეყარნენ თამაზ ხანს, დაყვეს დღენი სამი და მისცა ალიმირზას ქართლი და კახეთი, იქ შეინახა კახი ბატონი თეიმურაზ,
ქისიყის მოურავი აბელი, ქართველნი მუხრანის ბატონი მამუკა, ამილახვარი გივი, ავალის-შვილი ქაიხოსრო: მოვიდნენ ქალაქს მეფე
ალექსანდრე, სარდალი ასლამაზ-ხან და ამირეჯიბი ალიყული-ბეგ,
ქართველნი, წაართვეს ქალაქს რვა ათასი თუმანი, სახასოს სოფლებს
სამი ათასი თუმანი, პური ათასი სარასკარი ერთი ხარვარი, ათი
კოდი, ქართლსა და კახეთში ორი ათასი მოლაშქრე კაცი: დაანებეს
ერევანი ურუმთა და არა ავნეს რა ურუმთა: მიეცა დასტური თამაზხანს კახის ბატონის თეიმურაზისა-თვინ, რომ ცოლითა და შვილით
კახთ დარბაისლით ქალაქს ჩამოსულ იყო: რა კახეთს მივიდა, კახთ
ეს არაქნეს ცოლ-შვილით ჩასლა. აიყარნენ და წავიდნენ ფშავში:
ღვინობის-თვის ვ, მოვიდა, ქალაქს თამაზ-ხან დიდისა დიდებითა,
გაუშალეს მოქალაქეთ ფიანდაზი ციხის-კარიდამ ალაყაფის ჩარდახამდის, დადგა ჩარდახში და შიგნით არამი დააყენა: გაპაროდა სომხითიდა-მ ალაყაფის ჩარდახამდის, დადგა ჩარდახში და შიგნით არმი
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დააყენა: გაპაროდა სომხითიდა-მ ამილახვარი გივი, მუხრანის-ბატონი, ავალის-შვილი ქაიხოსრო, მივიდნენ თავ-თავისათ. ამილახვარი
წავიდა იმერეთს, მუხრანის ბატონი რუსეთს: იწყინა ეს თამაზ-ხან,
დააქცია ციხე გორისა, ქალაქს თაბორი, გაუსივა ჯარი არაგვის ერის-

თავს ბარძიმს, ოთხი ათასი ზემო-ქართლს, ოთხი ათასი საციციანოს:
არაგვის ერისთავი ანანური და იმას აქეთ ქსნის ერისთვისა, მონასტერს ქვეით, აწერის-ხევს ქვეით დაატყვევეს, დასწვეს, ზემო ქართლისა, ფახანიდამ დაწყებული მუხრანამდი ააოხრეს, დაატყვეს, დასწვეს, სადგრიდამ სკრამდის დაატყვეს, დასწვეს შეაბილწეს ეკკლესია,
ყოვლ-გნით გააოხრეს მღვიმე ხატითა და მორთულობითა, წაიყვანეს
ქართლიდამ კომლად რვა ასი ( კომლი ), ვინ იცის სახლში რამდენი
სული იყო: ეს ტყვე ხუთი ათასი საავალისშვილოსი და საციციანოსი, ხუთასი კომლათ და ათასი ტყვე, საერისთოსი ხუთასი ტყვე,
მოსრეს ყმაწვილნი ეროდეს მსგავსად, ჩჩვილს ყრიდენ და დიდი,
რომელიც დავარდის ცხვირსა და ყურებს აჭრიდიან: ოკტომბერსა კე
წავიდა თამაზ-ხან ქალაქიდამ კახეთს, გაუწყრა კახეთს, აყარა სულ კახეთი გაღმა-მხარი და გამოღმა, შეაბილწეს ალავერდი, ქისიყს გარდა და ქართლისა და კახეთისა, გაგზავნა ხვარასანს, თითვან გავიდა
ალაზანს, წავიდა ჭარ-ზე, ააოხრა ჭარი, მივიდა შამახიას: რაც ქართველნი და კახნი იყვნენ, რა ქალაქიდამ გადგნენ ყველას იარაღი
შემოსხნეს. რა ალაზანს ხანი გავიდა, ესენი განჯის-კენ გაგზავნა.
რა მიახლენ მტკვარსა გასასვლელად შეკრეს პირი და ქართველ და
კახთ ერთს ღამეს დასცეს ყიჟინა, მრავალი სული მორჩა და გამოვიდნენ უზიანოთ:
ქორონიკონს უკგ მიიცვალა კათალიკოზი ბესარიონ: თვესა
ნოემბერსა აყარა განჯა, ყარადაღი, ერი ქართლისა და კახეთისა, ერევანი, ყარსი, ყაიყული, ფანბაკი, რაც თოფხანა დარჩა ურუმთა გაგზავნა ხვარასანს, თვითან წავიდა თათარხანზე, გაემარჯვა და მოვიდა
მუღამში: ქართლიდა-მ დაიბარა მეფე ალექსანდრე, მეფის იასეს შვილი, აბდულა ბეგ, ამირეჯიბი ალიყული-ბეგ, სარდალი ქაიხოსრო. წავიდნენ მუღამში: ამავ ქორონიკონს უკდ მუღამში შეიყარა ერანის
ჯარი, ეს ვინც ქართლით წავიდნენ, ქნეს ყრილობა და ყაბული თა1-29 სტრ., 49
მაზ-ხანის ყაენობისა და დაჯდა ყაენათ შაჰთამაზ-ხან: ქართლში ესენივე გამოისტუმრა და დასდვეს ქართლს სამი-ათასი სამასი თუმანი
და ხუთასი ნოქარი ცოლ-შვილით ქალაქსა უნდა დამდგარ იყო, კაცცხენ იარაღითა: ზემო ქართველთ ეს ვერ შესძლეს, უკუდგა ქსნის
ერისთავი შანშე, ამილახვარი გივი, აბაშიძე ვახუშტი და სულ ზემოქართლი, გაღმით თარხანი ლუარსაბ და მისი სახლის კაცნი, დაუწყეს ხვეწნა სეფი ხან სულთანს: „როგორც სხვის ყეენისა-თვის გვიმსახურებია, ან სამსახური გვდებია ისე გვიმსახურეთ, ხელმწიფის
დიდი-ხნის ყმანი ვართო:“ ეს იმათ არა ქნეს: ამაში გაეცალა ამხანაგებს არაგვის ერისთავი ბარძიმ, სულ ციციანი, სულ საბარათაშვ-

ილო მიუდგნენ ყიზილბაშთა. წამოვიდა ჯარი, დადგა ფხვენის, დაიწყეს იქიდამ თარეშის გასევა, მიუხდნენ ქსნის ერისთავსა, რამდენჯერაც მივიდნენ, ბრძანებითა ღთისათა, იმდენჯერ გაემარჯვა, კეხუს
მიუსვდნენ სამ-ჯერ ამილახვარს გივსა, სამ-ჯერვე გაემარჯვა და მოსწყვიტეს ყიზილბაში: ამაში გამოუსია თარეში, მოუხდენ დილაბინდზე სააბაშიოსა და საჩხეგოსა ( საჩხეიძოსა ) და სურამის ხეობასა,
ბევრი წაახდინეს და დაწვეს საფალავადისშვილო და გამოყოლება
ააოხრეს, დაწვეს, სადაც სიმაგრე იყო; ღთით ვერა ავნეს-რა:
ამავ ქორონიკონს მკათა-თვის ორსა რიჟრაჟ-ზედ შეუტყობლად
მოვიდა ჯარი ორი ათასი კაცი. თითვან სულთანი აბდულა-ბეგ,
ვინცა-ვინ ქართველნი იმათ-თან იყო ციხის-ძირს დაუწყეს ბრძოლა
და გართ მოვიდნენ, ნუნის ჩამოვიდნენ, თარეში ჩრდილსა იდგა,
აბაშიძე ვახუშტი ვახანს: რა მოვიდა ამბავი, იარა და შემოეყარა თავისი საყმო, შეიქნა სროლა, ბძანებითა ღთისათა, ნუნისა ღთისმშობელის ძლიერებითა, გაიქცნენ და მოსწყდა მრავალი სული, ჩაყ
ნენ ციხის ძირამდის ცემითა და ხორცითა: ამის-თანა გამარჯვება ერთსა
და ორს არა ეს ( ვის ) უნახავსო, თან პირ-იქითი ჯარი, თქვენმა მზემა, სხვას გარდა ორასი ასეთი ცხენი შეკაზმულობითა, ზოგი ვეცხლის რახტითა აბაშიძეს მოართვეს. სხვა რაც ვინმე დამალა, ის
1-32 სტრ., 50
ღმერთმა იცის. ასე ღმერთმან წყალობა მოუვლინა, ერთი კაცი არ
მოკდომია, მოვიდა და დაჯდა ნადიმად და გასცა საბოძვარი, ან ვინც
თავი მოიტანა და ვინც კარგათ ყოფილ-იყო მორჩა სეფი-ხან გაქცეული და ვინცა-ვინ მორჩათ, იმავ დღეს ფხვენის წავიდნენ: დაუწყო
ლაპარაკი, ვინც უკუმდგარნი ქართველნი იყუნენ შეურიგდნენ ფიცითა
საშინელითა: აიყარა სულთანი ფხვენისიდამ, ჩავიდა ხელთ-უბანს. რას
მოტყუებითა დაუძახა კახს ბატონს თეიმურაზს, არაგვის ერისთავ
ბარძიმს, ამილახვარს გივს, თარხანს ლუარსაბს, კახთ სახლთ-ხუცეს
ჩოლოყა-შვილს გივს, ქისიყის მოურავის ძმას თამაზს, ჩერქეზისშვილს ქაიხოსროს: ესენი ერთ-პირით დაიჭირეს, გაგზავნეს ქალაქს
ციხეში: იმათი აქ დაჭერა და ქსნის ერისთავ-ზე ჯარის გასევა
იკორთას და, ბრძანებითა ღთისათა, გაემარჯვა ერისთავსა, გამობრუნდენ და ჩავიდნენ გორს, წავიდა ქალაქს და დააგდო გორს ნაიბად
აბდულა-ბეგ, ძე მეფის იესესი:
გამოხდა მცირე ხანი და გამოვიდა ლეკის გულხადარა,
თვესა ოკდომბერსა, ქორონიკონს უკდ, წაახდინეს გვერდის-ძირი და
ზემო-ქართლი, ვიდრე სურამამდი და დადგენ დირბს: წავიდა გორი-

დამ აბდულა-ბეგ, აახლო ჯარი ქართველთ და ყიზილბაშთა, პირველსავ მისვლაზე გამოვიდნენ ლეკნი და შეიბნენ ყელ-ქცეულს, ბძანებითა ღთისათა, გაემარჯვა აბდულა-ბეგს ზოგი დახოცეს, გაიქცნენ
და შევიდნენ დირბს, ღამე-მ გაყარა. ღამით გაიპარა ლეკნი და გავიდა ხვედურეთს: ამაში მოვიდა ქალაქიდა-მ სულთანი სეფი ხან დიდის ჯარითა, გორს გავიდნენ, გორიდამ, რა მივიდნენ ღულევის-ბოლოს გამოვიდნენ სამ დაფათ: რა ნახეს მძლავრი ჯარი ვეღარ შემოებნენ, გაიქცნენ ლეკნი, მცირედი დახოცეს, შევიდნენ სიმაგრეში,
ღამით გაიპარნენ, გავიდნენ ბებნის, მცირე ყარაულნი გაუდგენ უკან,
ზოგი ცოცხალი დაეჭირათ, მცირე დაეხოცათ, გაიარეს, დუშეთი
წაახდინეს: ამა ამბავსა შიგან მოვიდა ყაენისა-გან ბძანება და წყალობა, ქართლი ებოძა აბდულაბეგისა-თვის, იქმნა მეფეს საქართველოსი
და დაარქვეს არჩილ, კახელი ალიმირზისა-თვინ, რომ მცირესა ჟამსა
მეფედ იყო ქართლისა, ერევანი სულთნის სეფიხანისა-თვინ: წავიდა
ერევანს და კახი ბატონი კახეთს, დაჭერილი თავადები გაგზავნეს
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ისპაანს: კახი ბატონი თეიმურაზ, არაგვის ერისთავი ბარძიმ, ამილახორი გივი, თარხანი ლუარსაბ. რა ჩავიდნენ, იყო წყალობა ყაენმა,
მისცა ხალათები და ინამი, თითვან წავიდა ყანდაარს საბრძოლად და
ესენიც თან-წაიყვანა:
ქორონიკონს უკე, აპრილს გასულს, კიდევ მოვიდა სეფიხან
დიდის ჯარით ქართლში, მივიდა ქსნის ერისთავს შინ შეხედა, აიღეს
ციხე იკორთისა, ციხე ვანათისა, ციხე კულბითისა, მოუხდნენ აბაშიძეს ვახუშტის, აიღეს ციხე ციხის-ძირისა და ციხე სურამისა, შეუხდა
ქსნის ერისთავსა აიღი ციხე აწყვერისა, ციხე ბეშო და მონასტერი:
გაეცალა ქსნის ერისთვის ძმა იესე ცოლ-შვილით კახეთს, დახდენ
წინა, გაექცა ერისთვის შვილით, დარჩათ ცოლ-შვილ და საქონელი
ყიზილბაშთ. წავიდა შანშე ცოლ-შვილით იმერეთს, იქიდამ ჩავიდა
რუსეთს: ჩავიდა სეფი-ხან ქალაქს და დაიჭირა მეფე არჩილ და აიყვანეს ციხეში: დაებარებინა ყაენს მეფე არჩილ, წავიდა გიორგობისთვესა ი. წავიდა, შეიყარა ქსნის ერისთვის ოსნი და საერისთო, აიღეს ციხე ანანურისა, მონასტერი და ახალ-გორი გაუგზავნეს კახეთს
ქსნის ერისთვის ძმას იესეს, მოვიდა და შეიყარნენ: დაებარებინა
ყაენს ყანდარს ქართველნი, ამილახვარი ოთარი, სარდალი საბარათასშვილო ყაფლანის-შვილი, ქაიხოსრო ციციშვილი, მთავარეპისკოპოზი კირილე, ქაიხოსრო ჯავახის-შვილი, ავთანდილ ფალავანდის-შვილი, ფეშანგი ორის მელიქი, ფარსადანა სომხითის
მელიქი, ბადურ, ალიყულიბეგ ამირეჯიბი:

ქორონიკონს უკე, მარტს კე, აშტარხანს დამარცხებულ იყო
მეფე ვახტანგ:
ქორონიკონს უკვ, მარტს ია. წავიდა სეფიხან, დაებარებინა
ყაენს ყანდარს, მოვიდა ქართლში განჯის-ხანი უღული-ხან, ძე ქალბანის-ხანისა სარდლად: ამავ ქორონიკონს მარტს დ, აიღო ყანდაარი
ამავ ყაენმა და წავიდა ინდოეთ-ზე, აიღო შვიდი ქალაქი, შემოებნენ
ინდოეთის სპასალარი ინდოთ, დაიჭირეს სპასალარი:
ამავ ქორონიკონს, მაისს შვიდსა, ყანდაარიდამ გამოისტუმრა
1-22 სტრ., 52
ყაენმა ვინცა-ვინ ქართველნი იყვნენ. წინდა-წინ ჩაფრად მოვიდნენ
ხანჯან ქართლის ბატონად, ალიყული-ბეგ ისევ ვექილად:
ამავ ქორონიკონს მოვიდა ქსნის ერისთავი რუსეთიდამ თავის
მამულში: მოვიდა კახი ბატონი თეიმურაზ კახეთსა:
ქორონიკონს უკვ, წამოვიდა თავრიზიდა-მ სპასალარი იბრეიმ
ხან ყაენისა, დაიბარა ქართველნი და ხანჯან-ხან შეიყარნენ კაკს. შეუხდენ ჭარს, დასწვეს, დააქციეს, მობრუნებაზე წამოეწივნენ ლეკნი,
უყვეს წინ-და-უკან გაემარჯვათ ლეკთა, ამოსწყვიტეს ყიზილბაში და
ქართველნი, მოკლეს სპასალარი იბრეიმ-ხან, უღული-ხან, განჯის
ხანი, სხვანი გამოიქცნენ. თეიმურაზ კახი ბატონი კახეთს და
ხანჯახან ქართველნი ქალაქს:
ამავ ქორონიკონს, მაისს კე, სტამბოლიდამ მოვიდა კათალიკოზი დომენტი, ძმა მეფის ვახტანგისა:
ქორონიკონს უკზ, თვესა მაისსა გ, პირველსა ღამესა, ერთი
საკვირველი და კაცთა-გან ჭკუა-მიწვდომელი აჩნდა შუა ციდამ, ცა
მოწმენდილ-ზე, ნათელი დიდ-ძალი, რომ მთვარის შუქი აღარა ჩნდა,
ვიდრე დასავლეთამდე განათლდა ყოველი ქვეყანა, რა განქარდა, ერთი
ასეთი დაიქუხა მოწმენდილი იყო, რომ ქვეყანა შესძრა, არც ცის
გახსნა იყო, მაგრამ ნათლით ნახევარ-ცა ეჭირა, მთა და ბარი სულ
განანათლა: ეჰა საკვირველთ მოქმედსა ღმერთსა:
ამავ ქორონიკონს, მარტში ინდოეთ-ზე გაემარჯვა ამავ ყაენსა,
დამორჩილდა ინდოეთის ხელმწიფე და მოართვა მრავალი.

1-22 სტრ., 53
ქ. ვინად-გან ვიდრე აქამომდე აღწერილ-იყო ამბავნი
ესე ქართლისანი, აღმწერელსა ამიხას ჩხეიძე სეხნიასა, დაშთომოდა შემდგომნი ყოფილნი და ყოფადნი. და
მე პაპუნა-მ ორბელიანმა ხელ-ვჰყავ აღწერად, პირველად,
რათა არა დავიწყებულ-იქმნენ ესე ვითარნი ამბავნი და
მეორედ, შემდგომნი ჩვენნი მოიხსენებდენ ესე-ოდენთა
ჟამთა, ვითარებათა და ქცეულებათა, რომელ კნინღა და
არა-ოდეს ყოფილ-არიან ესე ვითარნი იწროებანი ქართლისანი და მალიადნი ცვალებანი დამპყრობელთა და
განმგეთა ქვეყნისა ჩვენისა-თანი, მწარენი და ძნიადნი
მოხარკოებანი, რომელი მე ვიხილე თვალითა ჩემითა
და რომელიმე მომეთხრნეს სარწმუნოთა კაცთა-გან და
არა უდევ ვჰყავ ხელ-ყოფა ამისი მსგავსად ძალითა ჩემისა, რათა მოზარდულნი ქართლისანი განეკრძალნენ
ქვეყანათა თვისთა სიმტკიცისა-თვის ვინად-გან ესეოდენი ჭირნი და იწროებანი წარგხდიან და იუწყებოდენ, თუ ვის-გან და ვითა რომლისა მიზეზითა
იქმნნეს ესე ყოფილნი:
ქ. შეუდექ ამბავს ქართლისას პაპუნა ორბელიანი,
განმაძლიერა მეფე-მან, ვინ არის გვირგვიანი,
აღვწერე ყოვლი ყოფილი, მრავალ-გზის საჩივრიანი
და ვინ წარიკითხოთ, ნუ მკიცხავთ, სიტყვა თქვით შენდობიანი:

1-32 სტრ., 54
ქორონიკონს კზ, თვესა ივლისსა, მოიშველა ერისთავ-მან შანშემ ჯარი ლეკისა, პირველ მიუხდენ ხაშმის ციხესა, აიღეს ციხე და
იავარ-ჰყვეს საქონელი ანუ ტყვე ურიცხვი, წამოვიდნენ, მოვიდნენ,
შემოადგნენ ანანურის ციხესა, ერისთავი ბარძიმ შიგ იყო თავისის
ძმით და სახლის-კაცით, ჩამოვიდა ერისთავი შანშე და ძმა მისი იესე
ყულარაღასი თავისის ჯარით, დაუწყეს ბრძოლა: არ ავად იყნენ
შიგნით მყოფნი ციხისანი, ამდონი ლეკი ამოსწყვიტეს, რომ მკვდრის სანგარს ივლებოდნენ ლეკნი და ეგრე იბრძოდეს, ვითაც შანშე
ერისთავის კაცნი ბელადნი იყვნეს, უპოვეს ადგილი წყლისა და მოუჭრეს წყალი, ზაფხულის ჟამი იყო და დიაღ შეწუხდენ უწყლოდ,
მისცეს ფიცი ბარძიმ ერისთავს და გამოიყვანეს უთრუთ ერისთვის
-შვილი, თავისის ცოლ-შვილით, არ მოენდო და შეუპოვარის კოშკში
ავიდა, უღალატეს ერისთავს ბარძიმ და მოკლეს. ეგრევ ამას-თანა
აბელ და გივი დახოცეს, დაიჭირეს ვინც თან გაყოლოდათ, შეესივნენ
ციხესა, აიკლეს, ააოხრეს მონასტერი, დაამტვრიეს ხატნი პატიო-

სანნი, გამოასხეს ტყვე უთვალავი, უთრუთ, რომელი იყო კოშკში,
გამოწვეს ცეცხლით, უყვეს ყათლანი, ქალით კაცამდის: ეს ლეკის
ჯარი იტყოდენ თორმეტი ათასი კაცი არისო: წავიდა ეს ჯარი,
ააოხრეს სომხითი და შემოადგნენ დმანისის ციხესა: მაშივნე აცნობეს სეფი-ხან სარდალს, განჯას იდგა, რას- წამს შეიტყო მაშინვე
წამოვიდა სეფე- ხან დიდის ჯარით, მოეშველა დმანის, სანამდის ეს
ჯარი მოეშველებოდა გავიდის მებრძოლი დმანისის ციხით და შეების
ლეკთ ვერა ავნეს-რა ციხეს და ვერცა რა წაუხდინეს, მოვიდა სეფიხან, გავიდნენ ყაფლანის შვილები სრულიად, მიუძღვნენ ლეკ-ზე
გაემარჯვა. მაშინვე გაიქცივეს ლეკნი, ამოსწყვიტეს, რომ რისხვა
ღთისა დასცეს, ასე დაფანტეს ჯარი ლეკისა, ათს დღემდის ტყეში
იჭერდნენ მრავალს და მოყვანდათ ცოცხალი დმანისა ციხესა შინა:
წავიდა ეს ლეკის დანარჩომი ჯარი, მივიდა ახალ-გორს, რაც ანანურისა და ხაშმის ნაშოვარი ტყვე ანუ საქონელი ყვანდათ, იქ შეენახათ. აყარეს მაშინვე და გაემზადნენ დაღისტანში. გაუდგა სეფი-ხან
ხანი ქართლისა, ასლამაზ-ხან. გავიდნენ კახეთს, დახდნენ ახმეტის
ბოლოს, გაემარჯვათ კიდევ ყიზილბაშთა, ამოსწყვიტეს ლეკნი და რაც
1-30 სტრ., 55
მიქონდათ სულ დააყრევინეს, იტყოდენ ათას ხუთასი თავი მოიჭრაო:
მოვიდნენ ქალაქს გამარჯვებულნი და მისცეს ტყვე ანუ საქონელი
თვის თვისსა პატრონებს. წავიდა სეფი-ხან ისევ განჯას და ასლამაზხან და ორი სხვა ხანი, მიუხდენ ერისთავს შანშეს, დააქციეს იკორთის სამრეკლო და კულბითის ციხე და შემოადგნენ ვანათის ციხესა,
ოც-და-ორი დღე იდგნენ, უყვეს იერიში და ვერა ავნეს რა, ციხის
კაცთა ბევრი თათარი და ქართველი მოკლეს, მოვიდა ავ-დარი და
თოვლი, ჯარმა ვეღარ გასძლო, დაბრუნდენ და ჩამოვიდნენ ქალაქს:
ამავ ქორონიკონს, გიორგობის-თვის კზ, გადმობრძანდა ბატონი-შვილი დომენტი კათალიკოზი იმერეთიდამ, ძმა მეფის ვახტანგისა, რომელი იყო სტამბოლს თახსირად, უყო ხვანთქარმა წყალობა
და გაისტუმრა, მოვიდა მეფეს ალექსანდრეს-თან:
ქორონიკონს კჱ, გორს მიიცვალა საქართველოს ბეგლარ-ბეგი
ასლამაზ-ხან, რომელი იყო ტომი ორბელიანთა, შვილი მამად ალის
ხანისა:
ამავ ქორონიკონს, მოვიდა ნაიბად ქართლში ხვარასნელი იმამყული-ხან, გაისტუმრა აბდულა-ბეგ, ძე მეფის იესესი ჯარით ქსნის
ერისთავ-ზე, მივიდნენ არაგვის ერისთვის მამულ-ზე, გადვიდნენ

ლომისაზე და დადგნენ ცხრა-ძმას, ააოხრეს გარემო სოფლები. მაგრამ ვერსაით ვერა-ფერი საზდო ვერ მიიტანეს-რა, დამშივდა ჯარი,
აიყარა ისევ და ჩამოვიდნენ ქალაქს, ვერა ავნეს რა ერისთავს შანშეს:
ამავ ქორონიკონს, ნოემბერს, მეფე-მ ალექსანდრე-მ უღალატა
ვადის ციხეში აბაშიძეს დავითს და წერეთელს პაპუნას, ისევ დახოცა:
ამავ მეფის ძმა გიორგი და ლევან აბაშიძე გარდმოუხდენ ვახუშტი
აბაშიძეს, დაესხნენ მალვით თავსა, დაიჭირეს აბაშიძე ვახუშტი და
საქონელი ანუ ტყვე ურიცხვი დარჩათ, წაიყვანეს ვახუშტი და ნავრაძეს ციხეში დააპატიმრეს:
ქორონიკონს კთ, მიუხდა დადიანი და რაჭის ერისთავი მეფეს
ალექსანდრეს. მეფე ქუთაის გაეცალა, ამათ ვაკის სოფლები ააოხრეს,
1-28 სტრ., 56
მიეშველა ქსნის ერისთავი მეფეს, გაიქცივა დადიანი და ერისთავი
რაჭისა თავის თვისა ქვეყანასა, შეუსია ჯარი ლეკისა, ააოხრეს ოდიში, დააქციეს ციხები, ამოწყვიტეს მრავალი, დაატყვევეს ურიცხვი,
ვინც დარჩა დამძევლეს, წამოვიდა მეფე გამარჯვებული:
ამავ ქორონიკონსა, თვესა მარტსა, მიუხდა ჯარი ყიზილბაშისა,
შეესივნენ ჭარსა, ააოხრეს, ამოწყვიტეს და ტყვე, რაც ქართლისა
იყო ქართლში გამოგზავნეს:
ამავ ქორონიკონს მოვიდა მუმეიზი, რომელ-არს მწერალი ქვეყნისა, აღწერად ქართლისა ესრეთ იყო აღწერა, რაც ძველთ ნასოფლარი სადმე იყო ყველ-გან ზომეს მიწები საბლით, ხრევი დასდვეს.
ეგრეთვე ამ მახით ( სახით ) შენობა სადმე იყო დიდი ხრევი დასდვეს, ვითაც ერანის ქვეყანაში მომცემი მიწა არის და ბევრი გამოსავალი აქვს, ამ ქვეყანას განუწესეს, თვალეს გზები ეგრე
გზის სათვალავს, რასაც მიხვდნენ ვაზს, ერთი ბისტი დასდვეს,
სოფელსა და ბაღსა შინა რაც ხე ნახეს თითო შაური დასდვეს, კაცს
ორი მინალთუნი, ყმაწვილსა ასაკოვანსა ხუთი აბაზი და შემდგომი
ამისი ათს წლამდის ხარჯი დასწერეს, ყმაწვილ-ზე, პირუტყვ-ზე ყოველს ზედა განაწესეს, ბოსტანსა, წისქვილსა, ყოველს ფერს შენობას ანუ ოხერს ადგილს, ასეთი ხარჯი დასდვეს, რომ ყოვლის კაცისა-გან დიდად შეუძლებელი იყო: ოდეს ურუმთ მცირეთა ეს ქვეყანა ეჭირა. მაშინ იმათაც დაწერეს და დასდვეს მირი, რომელ-არს
ხარკი, თორემ არას დროს ერანის ხელმწიფისა-გან ქართლის ქვეყანა

არ დაწერილ-იყო: ესეც ცოდვათა ჩვენთა დავაბრალოთ: ამა ამბავთა
შინა მრავალი სული აიყარა, ბევრი ადგილი უმეტესად ააოხრდა,
მრავალი კაცი ვენახსა და ბაღებსა თავისის ხელით კაფიდის და აოხრებდის, ვინც დარჩა, კიდევ ამისი იმედი ქონდათ, რომ ერთი მემკვიდრე პატრონი. . . .
ამავ ქორონიკონს გამოეცალა ერისთავს შანშეს ძე თვისი იოანე
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და ჩამოვიდა ქალაქსა თბილისისა: რა სცნა იმამ ყული-ხან განიხარა
ფრიად და მიიჩნივა პატივით, დააყენა მემანდრად, გაწესა ულუფა,
დაპირდა ხელმწიფისა-გან დიდის წყალობის მოტანასა, მოინდომა
ერისთავის-შვილმა იოანე-მ ხელმწიფისა-თვინ წასვლა. გაისტუმრეს
მაშინვე, რა ჩავიდა თავრიზს, ნახა სპასალარი, მოახსენეს ხელმწიფესა. უყო იქიდამ მურახასი და დაბრუნდა, მოვიდა ისევ ქალაქსა
თბილისისასა: ხელმწიფე მას ხანთა შინა მოსულ-იყო ინდოეთიდა-მ,
გამობრუნებული ყაზმინს. რა ჰსცნეს ქართველთ მაშინვე წავიდა ორბელიანი სარდალი ქაიხოსრო და ამილახვარი გივი. რა ჩავიდნენ,
მაშინვე ნახეს ხელმწიფე, რომელი ახლა სახელი თავისი დაერქვა
შანშე, იუწყა ამათ-გან ამბავი ქართლისა, რაც ძალ-ედვათ ყოველივე
მოახსენეს. მაშინვე გამოგზავნა ჩაფარი და ვინცა ვინ ქართლის ჩინებულნი თავადნი იყვნეს ყველა დაიბარა: რა-წამს მოვიდა ბძანება,
მაშინვე წავიდნენ ქართველნი, წავიდნენ და ყოველთა ერთად ნახეს
ხელმწიფე: შანშე-მ მოახსენა ქვეყნის გაოხრება ლეკისა-გან, შანშეს
ერისთვისა-გან ბელადის ძლევა და შეჭირვება ყოველი: იწყინა ხელმწიფე-მ და დაპირდა დაღესტანის გასწორებასა, მოსცა ჯარი შანშე
ერისთვის წასახდენად: „თუ დამიჭიროთ შანშე, ყოვლი თქვენი საწადელი აღვასრულო და მოგცე წყალობა უშურველიო:“ მისცა ამილახვარს გივს ქსნის ერისთობა და დასდვა იმ ქვეყნის ბელადობა:
იყო ხელმწიფის მოსვლამდის იმამყული-ხან ქართლში ნაიბად, ახლა
მოსცა ბეგლარ ბეგობა და გამოისტუმრა, მოსცა ჯარი ინდოელნი,
ლაურელნი და ფაშაურელნი. ოთხი სულთანი ექვსის ათასის კაცით
შემოვიდა ქალაქსა თბილისისასა: შემდგომად ამისა მოიწივნენ ჯარი
ავღნისა, იყვნეს კაცნი შავნი და დუხჭირნი, შიშველნი, მცირე რამ
საგარძნელი ეფარათ ტანსა ზედა, ვითარცა ზედრაგი, გინა ზეწარი ჩამოეფარათ თავსა ზედა, მსგავსად დედათა ფაველთასა . ესე
იყო ჩვეულება ქვეყნისა:
თთვესა აგვისტოსა, წავიდა ეს ჯარი ქსნის, რა მიეახლნენ
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მუხრანს აბელადეს ამილახვარი გივი, ვითაცა ხელმწიფეს ბელადობა
მის-თვის დაედვა, გაყვეს ჯარი სამად, მისცეს ერთი ჯარი არაგვის
ერისთავს და გარდუსიეს ლომის-ზე, მეორე ჯარი ქსან-ზე შევიდა
და მესამე ჯარი ლიახვ-ზე, უყვეს თარეში, ააოხრეს ქსანი, დაწვეს,
დაატყვევეს და ამოსწყვიტეს ურიცხვი, დააქცივეს ციხები, ან საცა
კოშკი იყო, არსად გაუშვეს შენობა: გაიქცა ერისთავი შანშე, ცოლშვილიც იქა ჰყვანდა და შევიდა აწერისა ციხესა შინა: მაშინვე მივიდა ხანი ღამითვე და შემოადგა გარს, ვეღარა სძლო შანშე-მ და გაიპარა ციხიდამ, თავის ძმა იასე და მცირე რამ კაცნი თან-გაიტანა,
შეიარა ხეობა-ზე, მივიდა ახალ-ციხესა, შეეხვეწა ფაშას,შეიწყნარეს
პატივით და დააყენეს ქალაქსა შინა: რა გათენა აიღეს ციხე აწერისა ყიზილბაშთა, შეიტყვეს გაპარვა ერისთვისა, აიკლეს ციხე და
იავარ-ჰყვე საქონელი ანუ ტყვე, ეძიებდეს ცოლსა ერისთვისასა და
ვერა-სადა ჰპოვეს: ხოლო შემოსა სამოსელი უშვერი და ვერ ჰსცნეს,
მცირეთა ხანთა მეცნიერსა თავადთა ვისმე ეცნა და გამოიყვანეს ცოლი ერისთვისა. მაშინვე გამოისტუმრა იმამყული-ხან ქალაქსა და დააყენა პატივით. დააქცივა ციხე აწერისა და ანუ სადა სიმაგრენი იყვნეს
სრულიად ააოხრა. გაუშვა მარბიელი ავღნისა და საცა რამ დარჩომილი იყო დაატყვევეს, ოსეთს აქეთს სულ აჰყარა და მოაბარა გივს
ამილახორს: ჩამოუძღვა გივი და დააყენა ფხვენის. გაბრუნდა ხანი,
მიუხდა ერთს ალაგს, ცოტა რამ საქონელი დარჩომილ-იყო, მთის
ოსნი შემორიგებულნი იყვნეს. რა შეიტყვეს ღალატი, შეუკრეს ერთი
ვიწრო ალაგი, დაუშინეს, გამოაქცივეს ყიზილბაშნი, დაიჭირეს ხანი,
მოკლეს პაპუა მუხრან ბატონი-შვილი, რომელი იყო ნასაჩბაში, ამოწყვიტეს ყიზილბაშნი, წამოვიდნენ, შემოეყარნენ გორს თავის ჯარსა
და გორიდამ აიყარნენ და ჩამოვიდნენ ქალაქსა თფილისსა.
გაგზავნეს ჩაფარი ხელმწიფეს-თან და აცნობეს ყოველივე ყოფილი: იამა ხელმწიფეს დაჭერა ქსნისა და უიმედა ყოველთა წყალობა, უბოძა რაყამი: „რაც ტყვე იყოსო სულ ავღნის ჯარს მიეცითო:“ იყო ტყვე დიდი და პატარა ცხრა-ასი, მისცეს სრულიად ჯარსა ავღნისასა, იყო ტირილი და ვაება ტყვეთა-გან, ეგრეც წუხდიან
ქრისტიანენი და ვისაც ძალ ედვა იხსნიდიან და განუტევიან, ასე
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გაიაფდა ტყვე, რომ თითოს ვაჟ-კაცს ოროლ მინალთუნად იძლევდიან,
რომელიც არ გაუვიდისთ ცხვრულებ ყელსა სჭრიდიან და ზოგს წყალში ყრიდიან:
ამა ამბავთა შინა ებძანა ხელმწიფეს: „რაც ქართლის ქვეყანას
ჩემი ხარჯი აძევსო იმისი სულ ლიტრა ერთ ბისტათ პური მამეცითო:“ ქართლში პური ასე ძვირად იყო, რომ თქვენმა მზემა, ბევრ-

ჯელ ვნახეთ ბალახის კურკას გაახმობდიან, დაფქვიდენ და იმას სჭამდენ: დაუწყვეს თხოვნა პურისა, ეკიდა კაცი და დედა-კაცი მრავალი
სელი ჯოხით მოკდა თუ პურს სადმე გასასყიდს იშოვიდენ თავისის
ხელით შვილებს აძლევდენ, მრავალი სული აიყარა ამ ქვეყნით და
უცხოთა ალაგთა გარდაიხვეწა. ურუმით ქვეყანა ქართლის კაცით აივსო:
მოვიდა ჩაფარი ხელმწიფისა, დაებარებინა ქართლის ხანი და ჩინებული თავადნი: მაშინვე წავიდა იმამყული-ხან, აბდულა-ბეგ ბატონიშვილი, მდივან-ბეგი ქაიხოსრო, ამილახორი, ერისთავი გივი და
სხვანი თავადნი: რა მიიწივნეს, დარუბანდსა მოსდგომოდა ხელმწიფე
შანშა დაღისტანს, თვესა აგვისტოსა, აოხრებდა და მოდიოდის თავი
ურიცხვი ანუ ცოცხალი კაცი უთვალავი: ნახეს ქართველთ ხელმწიფე,
დახდა მხიარულის პირითა და დაუმადლა ერთ-გულობა: ამათ მოახსენეს ქვეყნის წახდენა, უბძანა: „თქვენს შეძლებას ყველას შევიტყობ
და იმით გიმსახურებო:“ განუახლა ყველას ჯამაგირი, განუწესა ბატონი-შვილს აბდულა-ბეგს სამასი თუმანი და ქვეყნის იხტიარობა,
ორბელიანს მდივან-ბეგს ორასი თუმანი და ქართლის ვექილობა, მეორე ვექილობა, ერისთობა ქსნისა გივს ამილახორს ასი თუმანი, ამილახორს ოთარს ორმოცდა-ათი თუმანი და ქეშიქ-ბაშობა, აბაშიძიშვილსა პაატას ბაზიერთ-ხუცობა და ორმოცდა-ათი თუმანი, ორბელიანს ელისბარს ეშიკ-აღაბაშობა, უწინვე ასლამაზ-ხანის დროს ქონდა
და ახლაც განუახლდა და ორმოცდა-ათი თუმანი, ოცდა ხუთი თუმანი
მუხრატ-ბატონს და ნასახჩი-ბაშობა, ოცდა-ხუთი თუმანი ციცი-შვილს
ქაიხოსროს და მილახორ-ბაშობა, ოცდა-ხუთი თუმანი თარხანს ლუარსაბს, ოცი თუმანი დავით ორბელიანს, თხუთმეტი თუმანი ყაფლან
ორბელიანს, თხუთმეტი თუმანი სულხან ორბელიანს, აგრევ ყოველთა თავადთა შვილთა, ვის რა შეეფერებოდა, თითონ ხელმწიფე-მ
1-32 სტრ., 60
იქავ სახელო და ჯამაგირი განუწესა, ყველას რაყამი უბოძა და ეგრე
სიხარულით და წყალობით წარმოავლინა ქვეყანასა თვისსა: რად-გან
ქაიხოსრო ორბელიანს მდივან-ბეგობა ჰქონდა და ვექილობაც ახლა
უბოძა, სომხით-საბარათოშვილოს ჯარი მის ძეს რევაზს მიაბარა და
ასი თუმანი ჯამაგირი განუწესა: მოვიდნენ ქართველნი ქალაქსა თბილისისასა, ამილახორი ოთარი იქავ გზა-ზე დამარცხებულ-იყო ქვეყანასა შამახიისასა, ცხედარი მისი მოიტანა პატივით გივმა ამილახორმა:
ამავ ქორონიკონს ხანი ქართლისა ზემო-ქართლში აიდგა, აიშალა
იმერეთი, უღალატა მეფეს ალექსანდრეს დადიანმა და აბაშიძემ ზურაბ, გარდმოიყვანეს ჯარი ურუმისა, გარდმოაგდეს მეფე, აიყარა თა-

ვის დედა-წულით და მოვიდა ციხესა ჩხერისასა, მიუყვანა თავის მისანდომი კაცნი და თითონ ასი-ოდენ კაცით გარდმოვიდა სურამს,
აცნობა ამილახორს გივს, მივიდა გივი, მოახსენა ხანს, ხანმა მაშინვე
გაგზავნა ამილახორი მემანდრად და მოიყვანეს მეფე ალექსანდრე,
დასდვა დიდი პატივი, ვითა შეეფერებოდა და მაშინვე ხელმწიფეს
აცნობეს: რა ჰსცნა ხელმწიფემ, იამა და მოსწერა რაყამი დიდის იმედისა და წყალობისა, ებძანა ხანისა-თვის: „ხელმწიფურის რიგით ყოველი რიგი განუწესეთო:“ ჩაიყვანეს ქალაქსა თბილისსა, დააყენეს
ხელმწიფურად და ვითა მეფეთ წესია, ეგრე ყოველივე ულუფა განუწესეს: ამავ ამბავთა შინა მოვიდა მეფის ძმა მამუკა სამოცი ოდენ
კაცითა და შემოეყარა ძმასა თვისსა, იყვნენ დღე და ღამ ლხინსა და
შექცევაშია, არა აკლდისთ-რა თვინიერ თვისა ქვეყნისა:
ისევ პირველსავე სიტყვასა მოვიდეთ, რა მოვიდნენ ქართველნი,
განაგებდენ საქმეთა ქართლისათა, მოვიდა ჩაფარი და ეთხოვნა ხელმწიფეს ქართლიდა-მ ხუთასი ნოქარი, ძველს გარდა, ამ ხელმწიფის
რიგი იყო, რაც ჯარი ჰყვადნა სულ ჯამაგირს აძლევდა და თავის
საბძანებელში მართალ-ზე კაცს აღარ გაუშვებდის, დიდთა ანუ მცირეთა შვილთ რა მოსულ, ჯარად არ გამოიყვანდის. ესეც ებძანა ავღანის ჯარის ქართლში დაზამთრება და მათის სურსათის ძლევა, რომელ-არს ულუფა ჯარისა, ამის ცდასა და რიგებაში იყვნეს გამგენი
ქართლისანი:
1-32 სტრ., 61
ამა ამბავთა შინა ებოძა ხელმწიფეს რაყამი ახალ-ციხის ფაშისათვის და ეთხოვნა ერისთავი შანშე: მაშინვე გაისტუმრეს ბორჩალუს
საქარდა ნალბეგ თავისის ჯარითა, რა მივიდა ახალ-ციხისა და მიუტანა ბძანება და რაყამი ფაშასა ახალ-ციხისასა, მაშინვე დართვა ნება
შანშეს დაჭერისა. . . ექმნეს ერისთავს. . . რა შეიტყო ერისთავმა შანშე-მ, ორივ ძმანი შეცვივდნენ ციხეში და შეეხიზნეს ენგიჩართა, არა
ენებათ მოცემა ენგიჩრებს. მაგრამ მივიდა თითონ ფაშა და გამოიყვანა
ძალით და მოსცა ორივ ძმანი და კაცნი მათნი, დასდვეს კისერთა
მათთა ხუნდნი, შეუყარნეს ბორკილნი ხელთა და ფერხთა და ეგრე
ჩამოიყვანეს ქალაქსა თბილისასა. ეკიცხოდენ მოქალაქენი და აყვედრებდენ მხედველნი ყოველნი მათნი: მცირეთა ხანთა შინა გაისტუმრეს ეგრე პყრობილნი ხელმწიფეს-თან და ისევ გაატანეს სარქარდა
ბორჩალუსი: რა მიიწივნეს, ვარსკლავთაგან უმრავლესა ჯარსა შინა
მოახსენეს ხელმწიფეს ერისთვის მოყვანა: ერისთავმა მოინდომა მართლება თავისა. მაგრამ არად უსმინა ხელმწიფე-მ და ბძანა დაბორკილება მათი და შეყვანა ციხესა დარუბანდისასა: მცირეთა ხანთა გაის-

ტუმრა ორივ ძმანი მაშათს პატიმრად და ებრძანა მათის ცოლ-შვილისიც იქ ჩაყვანა: მოვიდა ჩაფარი, ყულარ-აღასის ცოლი კახეთს
მეფე თეიმურაზის სახლში იყო და იქიდამ ჩამოიყვანეს და შანშე
ერისთვის ცოლი ქალაქში ჰყვანდათ, ორივ მაშინვე გაისტუმრეს და
შეეყარნენ ქრმებსა თვისა, ქსნის-ხევისა სანაცვლოდ დაიმკვიდრეს ხორასანი:
ამავ ქორონიკონსა გამოეგზავნა ელჩი და ფეშქაში ახალ-ციხის
ფაშას ხელმწიფისა-თვინ და ეთხოვნა მეფე იმერეთისა, რომელი იყო
ქალაქსა თბილისისასა შემოხიზნილი. ებოძა რაყამი და ებძანა გასტუმრება პატივით ახალციხესა შინა: რაყამი ებოძა ახალ-ციხის ფაშისა-თვის: “ ჩემი შემოხვეწილი არისო და ისევ თავისი ქვეყანა დაანებეო და რასაც ამას პატივს მისცემთ ჩემად პატივად ჩავიგდებო:“
გაატანეს ყაზახის სარქარდა თავისის ჯარით და გაისტუმრეს: რა
მიახლენ ახალ-ციხესა ხელმწიფის რაყამი მიუტანეს ფაშასა. მაშინვე
მოაგებნეს დიდგვაროვანი კაცნი ახალ-ციხისანი და გამგენი კარისანი,
დახვდა ფაშა მხიარულის პირითა და მოართვა ქურქი სიასამურისა:
1-32 სტრ., 62
მაშინვე აღასრულა ბძანება ხელმწიფისა და გაატანა ჯარი და დაამონა
იმერეთი: მეფის ძმა მამუკა ქალაქით გაისტუმრეს და მივიდა იმერეთს
და შეეყარა ძმასა თვისსა მეფეს ალექსანდრეს: ამილახვარის ოთარის
სიკვდილი ხელმწიფეს მოხსენდა, მისი სახელო ქეშიქჩი-ბაშობა და
ჯამაგირი მის ძეს რევაზს მოუვიდა:
ქორონიკონს ლ, თვესა იანვარსა, ბატონის შვილი დომენტი
კათალიკოზი მიიცვალა: ამანვე თავისავ სიცოცხლეში ბრძანა კრებით
გამორჩევა კათალიკოზისა: მას ჟამსა შინა დედოფალი კახეთისა, სადგური კეთილისა და საუნჯე სათნოებისა თამარ ქალაქს ბძანდებოდა,
ვითაც ბიძა იყო კათალიკოზი და სნეულებისა თვის ჩამობძანდა მიცვალებასაც აქ დაესწრა, მიიღო კურთხევა სრული, შეჰკრიბნა ეპისკოპოზნი დედოფალ-მან ქართლისა და კახეთისანი და კათალიკოზად,
ვითაცა მრჩობლად ღირსი იყო ანტონი, ძე მეფისა იესესი, გამოარჩიეს, ვითაცა ამან ყმაწვილობით-გან გაუშვა სიმდიდრე, მეფობა ამა
სოფლისა და ეტრფო ზენათა სასუფეველსა და აღიკვეცა ბერად, რამეთუ ისევ თვისისავე სიცოცხლესა შინა ბიძაც უნდოდა თვისა სანაცვლოდ პატრიარქად და ესე შემოკრებულნი კრებანიც აიძულებდენ,
რათა დაჯდეს ტახტსა ზედა ბიძისა თვისისასა: არა რა ინება და
აღარა მიიღო უმაღლესი ხარისხი სიმდაბლისა და სათნოებისა-თვის:
ოდეს შეწუხდა ყოვლად სანატრელი დომენტი პატრიარქი დაუძახა ურ-

ბნელს ეპისკოპოზს ნიკოლაოზს, რომელი იყო ძე ხერხეულიძისა,
დააჩოქა სარეცელსა თვისსა წინაშე, დასდო ხელი თავსსა მისსა,
აკურთხა პატრიაქად, მიცა კვერთხი ხელთა მისთა და განვიდა ამიერ
სოფლით და მივიდა წინაშე უფლისა: წმინდა ამისი გვარი წაასვენეს
დიდისა დიდებით: ვითა შვენოდა მეფეთა ასულობასა, ეგრე შემწეექნმა დედოფალი თამარ და მიასვენეს დიდსა სამეფოსა ეკლესიასა,
შვენიერსა და დედასა აღმოსავლეთისასა მცხეთასა და მიიღეს ადგილსა,
ხარისხსა საპატრიაქოსა წინაშე:
ამა ამბავთა შინა ქართლის ხანმა იმამყული-ხანს იასაული დააყენა,
ქათალიკოზს ნიკოლაოზს და რაც მცხეთას საქონელი იყო, წირვის
იარაღი ანუ ეკკლესიისა სულ თავის-თან მიატავინა, უკეთურსა და
ღთის მოძულეს ვისმე დაებეზღებინა, კათალიკოზი რომ გარდაიცვა1-32 სტრ., 63
ლა, საქონელი სახელმწიფო არისო. მაგრამ სამღთო ძალმა აღარ
მიუშვა: ორბელიანი, სარდალი ქაიხოსრო და გივი ამილახორი გულსმოდგინებით გაისარჯნენ, ისევ დაიხსნეს და მიაბარეს უკლებლივ კათალიკოზს საქონელი მცხეთისა:
შემდგომად ამისა მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა: „რომელიც შია
სუნისა სჯულსა ავად ახსენებს და ომარსა და ოსმანს შეაგინებს ჩემისა რისხვით მოკდესო:“ ქალაქში მყოფნი ყიზილბაშნი დიდათ
ჭმუნვარე იქმნეს. მაგრამ შიშითა შანშა ყაენისათა ვერა რას იტყოდეს:
ამავ ქორონიკონს დაებარებინა იმამყული-ხან ქართლის ჯარით
ადრიბეჟანის სარდალს ფათალიხანს, რომელსა გამოელაშრებინა ჭარის ქვეყანა ზედ, ესენიც ალაზნის-პირს უნდა შეყროდენ, საბარათაშვილოს ჯარი რევაზს ორბელიან ახლდა და ამას ხელმწიფის ბძანებით ორასი ნოქარი, კიდევ სხვა ქვეყნის კაცი ებარა, ზემო-ქართლის ჯარის გამგედ ამილახორი ამირინდო მივიდა ხანი, ჩამოხდა
იორ-ზე და კიდევ სარდლის ამბავს მოელოდა: იყვნენ ხანი და აბდულა-ბეგ ძე მეფის იესესი დღე და ღამ ლხინსა და განცხრომაშია:
ამა ამბავთა შინა, თვესა აპრილსა თერთმეტსა, ღამესა ბზობისასა ქალაქიდამ ღამე გაიპარა გივი ამილახორი, რომელი იჯდა ვექილად, წავიდა თავისის ცოლ-შვილით და თან გაიტანა პაატა აბაშიძის ცოლი და სარიდან ერისთვის-შვილის ცოლი. პაატა აბაშიძე და
ზოგი ვინმე თავადნი ზემო-ქართლისანი: ამავ ბზობის ღამეს გა-

მოიპარნენ იორის პირიდა-მ, რომელნი ახლდენ ჯარად ხანსა ქართლისასა და მივიდნენ ამილახორ-თან: რა მივიდა მცხეთას ამილახორი
ჩამოეგება არაგვის ერისთავი ბეჟან ჯარით, ხიდი მცხეთისა ჩავარდნილ-იყო და ნავ-ტიკები მზათ დაახვედრა: გავიდნენ უვნებლად და
მოვიდნენ დუშეთს, შემოიყარა ქსნისა და არაგვის-ხევის კაცნი, მისცა
მისაცემელი და გამოართვა ფიცი და იერთგულა, ყოველნი თავადნი
ზემო-ქართლისანი გაიერთა: ესმა ამბავი ესე იმამყული-ხან, დაჭმუნდა
ფრიად, გამოგზავნა კაცი ქალაქს და ვინცა ვინ ზემო ქართლის თავადნი იყვნენ დაიჭირეს და მაღალ ციხეში დააპატიმრეს. აგრევე ჯალანბი დარბაისელთანი ერთს სახლში დააყენეს ერთად, გარს-მცველი
1-31 სტრ., 64
მოუყენეს, თითონ ხანი და აბდულა-ბეგ წავიდნენ ჩაფრად ფათალი
ხან-თან: რა მოვიდნენ აცნობეს ესე ყოველი, მანცა ხელმწიფეს მოახსენე, ჭარელნიც შემოირიგებინეს და ამათაც დასტური მოსცა, მოვიდა ხანი, აყარა იორა-მ და მოვიდა ქალაქსა, მაშინვე აუშვა
პყრობილი თავადნი, გაგზავნა კაცნი ამილახორ-თან და ჰკითხა მიზეზი წასვლისა: ეს პასუხი მოეცა ამილახორს: ,,ქვეყანა ოხერი შეიქნა და არა გამოდიოდეს რაო, ვეღარ შევძელ სამსახური ხელმწიფისა და წაველო,“ ზემო- ქართლისა თავადნიც ამაზე ემოწმებოდენ:
ამილახორის შვილი რევაზ, რომელი იყო ქეშიქჩიბაში გაგზავნეს
გორს, მცველად. რა მივიდა გორს წავიდა მაშინვე და მივიდა ამილახორ თან:
ამა ხანთა შინა გამოეგზავნა ხელმწიფეს ბარდის ხანი და ეკითხა
მიზეზი ამილახორის წასვლისა: მოვიდა და დაელაპარაკა და მისცა
ფიცი. ,, თუ ჩამოხვიდე არა-ფერი ხელმწიფისა-გან არ დაგიზიანდეს
რაო. მაგრამ არა ინება და ვერას ღონის-ძიებით ვერ დაიმორჩილნეს
ამილახორი: მოახსენეს ხელმწიფეს შანშას მოუსვლელობა, ებოძა რაყამი კიდევ ამილახორისა-თვის წყალობისა: ,, თუ ჩამოხვიდე, ყოველი
შენი ცთომა მოგვიტევებიაო:“ მოუვიდა ეს რაყამიც. მაგრამ არარად ინება და შეუთვალა უარი:
ამა ამბავთა შინა დაწერეს ქართველთ გაომიხრი ხელმწიფესთან და მოახსენეს ქვეყნის სიღარიბე და მუმეიზისა-გან უსამართლოდ
დაწერა და ქვეყნისაგან შეუძლებელობა: რომ ისმინა ხელმწიფე-მ
ქართველთ შეწუხება. მაშინვე დაიბარა აბდულა- ბეგ და ქაიხოსრო სარდალი და ქვეყნის უფროსნი კაცნი: თვით ჩამოვიდნენ ჩვენს დიდებულის კარ-ზე და მოგვახსენონ, რაც მოსახსენებელი ჰქონდეს თავისის პირით, აღვასრულო საწადილი მათიო:“ მაშინვე წაბძანდა აბდულა-ბეგ ბატონის-შვილი, გამოღმა-მხრის თავადნი ვინცა-ვინ დარ-

ჩომილ-იყო, თან იახლო აგრევე სარდალი მდივან-ბეგი ქაიხოსრო
ორბელიანი და თან იახლო სომხით საბარათასშვილო უფროსის კაცით:
ამის შემდგომად გამოეგზავნა ხელმწიფეს ერთი დიდებული
1-30 სტრ., 65
კაცი და ეთხოვნა ქართლისა და კახეთისა-თვის ორისა ყული ოცის
წლისა და ოცდა-ხუთის წლისა: ამას წინათაც ქალი ეთხოვნა თორმეტი და ბძანება იყო, ქალს ქალური საქციელი უნდა ესწავლა, აქავ
ვაჟს კაცური საქციელი ესწავლა და ეგრე მირთმეოდა ხელმწიფეს:
მსწრაფლ აღასრულეს ბძანება, დააგროვეს ქალი და ვაჟი, ვისა ჰყვანდა საკადრი ხელმწიფისა და დაადგინეს ქალაქსა შინა ჰსწავლად საქციელთა ქართულთა: ბატონი-შვილი ანუკა დედოფალს ახლდა კახეთს, ვითაცა და იყო, ქალაქიდა-მ თან-წაიყვანა. ძე აბაშიძისა ვახუშტისა რომ გაიპარა, ბატონი-შვილი ისევ კახეთსა ბძანდებოდა: ვეღარ უგულებელს- ჰყო ვახუშტი აბაშიძე-მ მეუღლე თვისი ანუკა ბატონის-შვილი და ჩავიდა ქალაქს თბილისისასა, იამა დიდად იმამყული-ხანს, ებოძა ხალათი, დააყენა პატივით. ოდეს განვიდნენ ქართველნი ქალაქით გატეხილ-ხიდ-ზე, შემოეყარათ ჩაფარი: ეთხოვნა
ხელმწიფეს ქართლისა-თვის თავისის ყალ-ბეგით ექვსი ათასი ხარი,
განჯიდა-მ პური უნდა აეკიდათ და დაღისტანში მიეტანათ: ესენი
რომ ვეღარ დაბრუნდნენ და ბძანება მოვიდა, ქალაქში მყოფთა ვექილ-ვეზირთა მსწრაფლ დააგროვეს და გაისტუმრეს. მაგრამ აღარ
დარჩა ქართლში ხარი, ამით რომ იქავ დაღისტანს ყოფნა(ში),
ეთხოვნა სამი ათასი ურემი შებმული, გაისტუმრეს, აუდვეს პური ორო
ლი ხარვარი, რომელ ხარვალი არს ასი ლიტრა, შამახიდან მიიტანეს
დაღისტანში. ამისა შემდგომად ეთხოვნა ხარი ორი ათასი, აკიდეს
პური ბარდიდამო და მიიტანეს დაღისტანში:
მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა, ებძანა ქართლისა ხანისათვის ამილახვარ-ზე გალაშქრება: აღასრულა ბძანება და გავიდა ქალაქით, რა
მიახლა მცხეთას, ეს ურმები რომ გავიდა ერთს ღამეს მარნეულს
ისადგურეს, ქვეიდამაც მოვიდა ქარვანი ქაშანისა ტვირთული რა რითა, ეს ქარვანიც ამ ურმებ-თან დადგა, დაესხნენ მასვე ღამესა ჭარელნი და მოწყვიტეს კაცნი და იავარ-ჰყვეს საქონელი ურიცხვი:
აცნობეს მაშინვე ხანსა, მაშინვე გამოუსივა ჯარი. მაგრამ ვერსად
მოეწივნეს და წაიღეს ლეკთ- ნაშოვარი ურიცხვი უვნებლად: ამილა1-33 სტრ., 66
ხვარის გაქცევა-ზე ხელმწიფეს ქართლში სეფი- ხანის დის-

წული გამოეგზავნა: ეს ვექილი აბაშიძე-მ ( წაიყვანა), მივიდა წინწყაროს ჯარით, რაც საბარათაშვილოს ხარი და ურემი იყო შეყარა,
იქ მოყვა მცირეთა გზათა და გაისტუმრა მშვიდობით:
რა მიეახლა ხანი გორს დაუწყო რბევა ქართლსა და წვა მოსავალისა გორს. ხანის მისვლამდის წასულ იყო ამილახვარი და გაემაგრებინა ციხენი ზემო-ქართლისანი, სურამის ციხეში თვისნი მისანდო კაცნი უდგნეს და ეჭირა ძალით ხეობაში პეტრეს ციხე და
შეეყენებინა კაცნი თვისნი, გარდამოეტანა ახალ-ციხიდამ ტყვია-წამალი, ვითაც ახალ ციხის ფაშას მრავალ-ჯერ მოეცა ჯაბახანა შანშეს
ერისთვისა და ამ-გვარად უკუ-მდგართა ქართველთა-თვის, ახლაც მგზავსად დღისა მის, მუდამ აძლევდა ჯაბახანასა და პირდებოდა მოხმარებასა ამილახვარსა. გამოიარა ამილახვარმა ქრცხინვალ-ზე და იმ ძირობა-ზე და განაძლიერნა მიმდგომი თვისი და მოვიდა, დადგა სხვილოსა.
ამა ამბავთა შინა, მოვიდა ერევნის ჯარი და განჯისა შემოეყარნენ იმამყული-ხანს, ყოველ დღე წავიდის ამათი მარბიელი და
მოარბივის მთას აქეთი, დაწვის მოსავალი ანუ შენობა და მოვიდის
უვნებლად: დაუწყო ლაპარაკი ხანმა ქართლისმა თავადთა უკუმდგართა,
დაპირდა წყალობასა უშურველსა, მისცა ფიცი უშიშობისა-თვის,
მოვიდნენ ზოგნი ვინმე თავადთაგანი, დამოსა ხალათით და არა
ავნო რა:
გაიტუმრა ხანმა ავალის-შვილი ზაალ, ძე როსტომისა პეტრეს
ციხის ასაღებლად, აღუთქვა მისაცემელი, მივიდა, შეაპარნა კაცნი,
აიღო ციხე და გამოასხა კაცნი ამილახვარისანი, შეიყვანა კაცნი თვისნი,
უბოძა ხალათი ხანმა და უიმედა წყალობა ფრიად:
გამოეგზავნა დიდს ზაალს ავალის შვილს შვილი მძევლად, დაედვა სამსახური. გაუგზავნა ხანმა წიგნი წყალობისა და ვინა მოვიდის ებოძის ხალათი და აღრაცხის ერთ-გულთა-თანა:
დაუწყო ლაპარაკი ვახუშტი აბაშიძეს. „თუცა არ მოიყვანე შენი
შვილებიო, არა ხარ ერთ-გული ხელმწიფისაო:“ იდვა ყოველი სამსახური ხელმწიფისა, ვახუშტი-მ დააჯერა ფიცით და განუტევეს
მშვიდობით:
1-32 სტრ., 67
აიყარა ხანი ჯარითა მძიმითა და ჩამოხდა ჭალას. გამოვიდა
ამილახვარი გივი სხვილოსა ციხით, დასცა კარავი გარეთ, გავიდის
გარეთ ამათი მებრძოლე და გამოვიდის იმათი, იტყვის ომი ფიცხელი,
დაიხოცის ორგნითვე ურიცხვი, იყო მცირედი ხანი რამე და აიყარა

იქიდამაც, ჩამოვიდა მუხრანში. იქიდამ არაგვის ერისთვის მამულში
შესვლა დააპირეს: შეუტყვეს ერისთვიანთა, გამოუძღვა ოტია ერისთვისდა რაც შესავალი გზები იყო სულ შეუკრეს: რა მივიდნენ საბრძოლშვილისა ადგილსა დაუშინეს არაგვის ერისთავის კაცთა და მრავალი ყიზილბაში მოკლეს და ძალიან გამოდირიკეს: მერმე უბძანა რევაზ ორბელიანსა, მიიმძღვარეს საბარათაშვილოს ჯარით, ვითა ხვდებოდა
სიკეთესა მათსა, ეგრე მხნედ იყვნეს. გაიქცივეს ოტია და დააგდებინეს გზანი საჭირონი და შევიდნენ უვნებლად: მივიდა ხანი და ჩამოხდა ბაზალეთს, შეკრეს მაგარი სანგარი და დადგნენ მაშიგან, გამოვიდის მებძოლი მათი, გავიდის ამათი, იყვის ომი. დაჰყო ამა
ჯარმა თხუთმეტი დღე და აიყარა დღესა მეთხუთმეტესა და მოვიდა
ისევ გორს:
დაიბარა ხანმა ვექილ-ვეზირი და მუსტაფი: რა მივიდნენ გორს
დაუწყეს ზემო-ქართლის რიგება და მალუჯათისაც თხოვნა დაუპირეს:
რა შეიტყვეს, ვინც ახალი მოდგომილი საპატიოს კაცის შვილი იყო
სულ გაიპარნენ და წავიდნენ: ეს იწყინა ხანმა, შეჯდა ხანი, მივიდა
საქართველოს ციხესა ( ციხის ) აქეთ სულ მოაოხრეს, დაატყვევეს ურიცხვი და ჩამოვიდნენ გორს: წავიდა მეორედ, წაახდინეს სურამის გარეშემო და ჩამოვიდნენ უვნებლად: აიყარა გორიდამ, ჩამოვიდა,
დადგა გომს, გავიდა მცირეს ჯარით, აიღო კასპის-ციხე, ჯარი გომს
დააგდო, ხანი ჩამოვიდა ქალაქს:
ამა ხანთა შინა შეიქნა ძვრა საშინელი, რომ ორმოცი დღე და
ღამე ქვეყანა ირყეოდა. დიდი საშინელება შეიქნა ქვეყანა-რყევისა-გან,
არღარა დადგა კახეთს, ალავერდის საყდარი დაიქცა, ლალის-ყურის
და ახმეტის ციხები ორივ დაიქცა, იალბუზის მთები ბევრს ალაგს
გარდმოიქცა და მრავალ სული, მსახლობელი კაცი ქვეშ მოიტანა,
ქართლშიაც მრავალი შენობა დაიქცა: თითონ მეფე თეიმურაზ და
დედოფალი თამარ, ვითაც ღთის-საყვარელნი იყვნეს და ტრფიალ
1-32 სტრ., 68
ზენათა სურვილისა, ეგრე გულ მხურვალე ქვეითნი მოიარნეს გულმდუღარედ, თვალ-ცრემლოვან და მოილოცნეს წმინდათა ადგილნი და
ევედრებოდენ ღმერთსა მყუდროებასა ქვეყნისასა: აგრევე ქართლში
იყო ყოველ-გან ტირილი და ვედრება ღთისა წინაშე: ქორონიკონი
იჯდა ულ, თვე იყო აგვისტო:
რა ქართველნი ჩავიდნენ და შეეყარნენ ვარსკვლავთა უმრავლეს
ჯარსა, მიიყვანეს ქართველნი ერთ-პირ და შეიქზაანაში ჩამოახდინეს:

პირველსავე მისვლა-ზე ელისბარ ორბელიანი დაიჭირეს, რომელი
იყო ეშიკაღაბაში ქართლისა. ამის-თვის რომ ამათი და ამილახვარს
გივს ცოლად ესვა და ამ ელიზბარის უმრწემესი ძმა ვახტანგ და ორი
ბიძას-შვილი გიორგი და სულხან ამილახვარის წასვლას უკან ესენიც
თავისის ადგილიდამ აიყარნენ და წავიდნენ. არა ხელმწიფის ორგულობითა, სიღარიბემ და ავმა დრომ შეაწუხათ და იმერეთს კარგი
მოყვრები ჰყვანდათ, მივიდნენ, შეეხიზნენ, რაჭის ერისთავმა გრიგოლ
შეიწყნარა ფრიად და მისცა სამყოფი: ამათს წასვლაში სამი ურუმი
მიმავალი ვისმე გზა-ზე მოეკლა, ამათ შებრალდათ. ურუმების მომკითხავი კაცნი რომ მოვიდნენ, მტერმა შეასმინა, იმათ დაადვა ორბელიანთ სახლს: მაშინ მტერი ბევრი ჰყვანდათ, ამით რომე დიდებული, შეუძრველი სახლი ჰქონდათ და მერე არ-ოდეს არას ხელმწიფის
ორგულობა და ღალატი არ შესჩნეოდათ. ეს ეჯავრებოდათ და ყოველ-გზის ცდილობდნენ მათს დამცრობას: დააჯერეს ურუმნი და
წასულ-იყვნეს, ხელმწიფისა-თვის მოეხსენებინათ და ამილახვარისა და
ამათი მოყვრობაც გაეშინჯვებინათ: ხელმწიფე ამილახვარზედაც გამწყრალი იყო და ელიზბარს თავი აღარ ამართლებინა და მოჰკლა მოშთობით: სარდალს ქაიხოსროს უბძანა. „რა ხან შენს ქვეყანაში ეს
საქმე მამხდარაო, სისხლი ურუმებისა და საქონელი შენ მიეცო:“
სხვა მრავალი აყვედრა ქართველთ ამილახვარის წასვლისა-თვის და
ზემო-ქართლის უკუდგომისა-თვის მუქარა მოითხოვა: „ქართლში მიწასაც აღარ გაუშვებო:“ გამობრუნდნენ ქართველნი დიდათ შეჭირვებულნი: მოუბრუნა კიდევ ღმერთ-მან გუნება ხელმწიფეს და დაუძახა
ქართველთ, მიატანინა მუმეიზის დავთარი და თავის თან წააკითხა.
ბძანა: „ხუცების და საყდრების ხარჯი მიპატივებიაო:“ზოგი ღვი1-32 სტრ., 69
ნისა ხარჯიც მოუჭრა, რომ ქვეყანასა სამი ათასი თუმანი მოაკლო,
ქართველის კაცის მალი გაუშვა და სომეხს, ვითა წესია ისევ დაადვა.
მორჩნენ ქართველნი შიშსა და გამობრუნდნენ მხიარულად:
კახი ბატონი თეიმურაზ ამათს უწინ ჩამობძანებულ-იყო, დახდომოდა მხიარულის პირით და რაც მოეხსენებინა ხელმწიფისა-თვის,
ყველა კარგად შეესმინა, კახეთიდამ რაც სახელმწიფო ხარჯი ეთხოვნა, ის თავის ნოქარში გაებარებინა და სხვა აღარა ეთხოვნა რა: ებძანა.
„ერთი ჩვენი მუსტაფი შენ-თან იყოსო, როგორც გინდა შენ იმსახურეო, სხვა შენის ქვეყნისა არა მინდა-რაო, მუდამ ჩემის ზღვისაგან უუხვესის წყალობის მოიმედე იყავო:“ მიბძანებულ-იყო კახი
ბატონი ამ წყალობით კახეთს: გამოისტუმრა ქართველნი ხელმწიფე-მ და უბძანა: „თეიმურაზ-ხანს იახელითო და ამილახორი შემარიგეთო:“ ერთი რაყამი მეფეს თეიმურაზს უბოძა. „შენ თავდებად

დაუდეგ ამილახორსაო, რომ ჩემ-გან არა დაუშავდეს რაო:“ მოვიდნენ ქართველნი და მაშინვე კახეთს გაგზავნეს ბატონი-შვილი უსეინბეგ და თარხანი ლუარსაბ და აცნობეს მეფეს თეიმურაზს ბძანება
ხელმწიფისა: მაშინვე წამობძანდა მეფე და მობძანდა ავ-ჭალას, ხანი
ქართლისა წავიდა გორს, ბატონი მცხეთას მიბძანდა, ბატონი-შვილი
აბდულა-ბეგ და ქაიხოსრო სარდალი შეიყარნენ იქა და იქიდამ დაუწყვეს ლაპარაკი ამილახორს: მას ხანში ამილახორს შვიდი-ათასი ლეკი მოსლოდა და თავის-თან უდგა, ულუფას აძლევდა, შემოეთვალა
ამილახორს: „ამდენი ლეკი შენი ( შინ ) მიდგასო, ეს გამაცალეთ და
მე ჩამოვალო:“ წავიდა ამ ლეკის ერთი ბელადი თავის ჯარითა, გარდიარეს თრიალეთი, დაესხნენ თავ-ფარავანს და მთლივ საქონლით და
ტყვით სულ აიკლეს და ნაშოვარი წამოიღეს ურიცხვი, მოვიდნენ
უვნებლად, შეეყარნენ ჯარსა თვისსა:
ამა ჟამთა შინა მოუვიდა ამბავი მეფეს ალექსანდრეს, თავისის
დედის კოჭი- ბროლასა-თვის ღალატი შეემჩნივა და მოჰკლა მახვილით:
ეს ამბავი მოვიდა ქვეიდამ, შანშე ერისთავს და თავის ძმას
ყულარაღას იასეს ხელმწიფე-მ ორთავ თვალები დასთხარა, რომელნი
იყვნეს ხორასანს თახსირად: გაგზავნეს კახმა ბატონმა თვისი ეშიკ1-30 სტრ., 70
აღასბაში სულხან და თარხანი ლუარსაბ, დაემოციქულა ამილახორს,
პირი მისცა : „არაფერი შენ ხელმწიფისა-გან არა დაგიზიანდეს-რაო:“
მივიდნენ ყოველი ბძანება მოუტანეს. მაგრამ ვერ დაიმორჩილეს და
მოახსენა მიზეზი ბევრ-რიგი ჩამოუსვლელობისა:
ამა ამბავთა შინა ადრიბეჟანის სარდალი ფათალი-ხან, ცოლის
ძმა ყაენისა, თოფყარაღაჯს მოსულ-იყო და ჩაფარი გამოეგზავნა მეფის თეიმურაზისა-თვის და დაებარებინა: აიყარა მაშინვე მცხეთიდამ
და წაბძანდა, შეეყარა ფათალი-ხანს ყარაღაჯში. იქავ მოუვიდა ფათალი-ხანს ჩაფარი ხელმწიფისა: „შვიდი ათასი ლეკი ჩამოვიდა ქართლზედაო, მიდი ახლავ თანბა უყავო: „მოვიდა ეს ლეკის ჯარი და
შეეყარნენ ამილახორს: ამ ლეკების თავი ერთი გალეგა იყო, რომელი სამი წელიწადი ხელმწიფეს თავრიზს ხარაში ჰყვანდა და იქიდამ გამოიპარა, ერთი თავი მალაჩი და სხვა წვრილი ბელადები ბევრნი: აიყარა ფათალიხანც და მოვიდა ქალაქსა თბილისისასა, თანახლდა აჯიხან, რომელი იყო სტამბოლის ხონთქარ-თან ელჩად, დიდისა დიდებითა, ჯარი მაშინვე გაგზავნა გორს და თითონ დაჯდა
მეჯლიშად, დიაღ ღვინის-მსმელი კაცი იყო და მოთამაშე და მომ-

ღერალ-მკვრელნი თან ბევრნი ახლდეს: გაღმა მტკვარის პირი რიყე
სულ ჩირახდნათ გააკეთებინა და სამი დღე და ღამე ეგრე ლხინი
ნახა: რა ეს ჯარი მივიდა გორს, ამილახორი-შვილი რევაზ და გალეგა
და ორი სხვა ბელადი ლეკისა კაის ჯარით ფავლენის შვილს იორამს
მისდგომოდა ერეთის ციხე-ზე, დიაღ შეეწუხებინათ: ამ ჯარის მისვლა რომ შეეტყოთ ციხის კაცთ ძალი მომატებოდათ და მიშველებასაც ელოდენ და ლეკთ კი არ იცოდენ ყიზილბაშის მისვლა: ერთს
ღამეს უყვეს იერიში ლეკთა, გამოუხდენ ციხით და გულ-სრულად შემოებნენ. პირველსავე მისვლაზე სამივ ლეკის ბელადი დასცეს და
გალეგა დიდად დააწყლულეს. მაშინვე გამობრუნდენ და მოვიდნენ ისევ
ჭალას: მოკვდა გალეგა და დამარხეს იქავ:
მოვიდა ჯარი ლეკისა ურიცხვი და ჩამოდგა ორბელიანთ მამულში, ააოხრეს, დაწვეს, არსად გაუშვეს შენობა, თვინიერ ციხეებისა:
1-32 სტრ., 71
გავიდა ქალაქიდამ ფათალი-ხან სარდალი ადრიბეჟანისა გივს ამილახორ-ზე, მივიდა, ჩამოხდა მეტეხს. იქიდამ დაუწყო ლაპარაკი და
მოციქულობა გივს:,,ნუ გეფიქრება ხელმწიფისაო, რაც შენი საწადელი არის, მე აგითავებო: „სამი დღე ამილახორს მულათი ეთხოვნა. ამ სამს დღეში ეს თადარიკი დაიჭირა, რაც ლეკთ ნაშოვარი
ეშოვნათ ამათ ერთი კაი ჯარი გაატანეს ლეკისა და გაისტუმრეს დაღისტანში. სხვა ლეკის ჯარი ისევ ამილახორთან დადგა: შემოეთვალა ამილახორს. „ლეკთ ამდენი ნაშოვარი მიაქვთო, მაგათ დახვდით,
ნაშოვარიც მრავალი დაგრჩებათო და მეც თქვენს სამსახურში მოვალო:“ იამა ფათალიხანს, ამილახორის მოსვლაც დაიჯერა და ლეკ-ზე
გამარჯვების იმედიცა ჰქონდა: აიყარა მაშინვე მეტეხიდა-მ და გაუდგა
ლეკთა, მიეწივა კახეთსა, კახნიც შემოეყარნენ; ერთს მთა-ზე მიეწივნენ, პირველ მისვლა-ზე გაემარჯვათ ყიზილბაშთ და რაც მიქონდა სულ დააყრევინეს და ლეკნიც ბევრი დახოცეს. მაგრამ უკან თურმე,
ლეკთ სხვა ჯარი ჰყვანდათ დამალული, წამოეშალნენ, გამოერივნენ
შიგა, გამოაქციეს ყისილბაშნი, ნაშოვარიც ისევ გააყრევინეს და თათარნიც ბევრი ამოწყვიტეს: ბორჩალოს ხანი იმ დღეს მოკლეს და
კახი თადია სუფრაჯი ჩოლაყა-შვილი მოკლეს. სარდალი ფათალი-ხან
ლალის-ყურს იყო ჩამომხდარი, აიყარა იქიდამ, ჩამოვიდნენ თელავს
სახლსა მეფისასა, დახვდა ბატონი გამომჩვენებით და მიართვა მისართმევი, იქიდამ ჩამოვიდა ყუშყალას: ამა ამბავში ქარიმ ხან, რომელი იყო ნათესავი ხელმწიფისა ქართლში გამოეგზავნა დიდის ჯარით ხელმწიფეს. რასაც დღეს შემოვიდა, მეორეს დღეს გავიდა,
მივიდა, დადგა მეტეხს, იმამყული-ხან კახეთს იყო და იმას ელოდა:
ფათალი-ხან ხელმწიფეს დაებარებინა და წავიდა. იმამყული-ხანი ქართ-

ლისა მოვიდა, შემოეყარა ქერიმ-ხანს, ორივ წავიდნენ ამილახორ-ზე:
უკუსდგომოდა არაგვის ერისთავს თავისი კაცნი. ამინა კობია-შვილს
ბეჟან ერისთვის დაჭერა მოენდომებინათ, ვითაც მრავალ-ჯერ მოეკლათ ერისთავი არაგვისა: შეუტყო ამილახორმა და იმ საქმეში რეულნი კაცნი სულ-ერთად მოტყუებით შეყარა, დაიჭირა და პატიმარჰყო ყოველნი. გაგზავნა ამინა სალთ-ხუცესი ერისთვისა, დაჰშას ციხიდამ გარდმოეგდებინა: მივიდა ანანურს, იავარ-ჰყვნა ორგულნი და
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უწყალობნა ერთ-გულთა, მით რომ ბეჟან ერისთავი სიძე იყო ამილახორისა და მერე თუ არაგვის კაცნი უკუსდგომოდენ, ვეღარც ქსნის
კაცსა დაიმორჩილებდა:
შეიტყო ჯარის მისვლა ამილახორმა, დაცადა ციხეები და დააყენა სალთი მეთოფე, თითონ თავისის ჯარით სხვილოს ზეით მთაში დადგა: გავიდნენ ყიზილბაშნი და შეიქნა ომი, გაემარჯვა ამილახორს. ჩამოვიდნენ ყიზილბაშნი, შემოადგნენ სამთავის და აიღის,
ჭალის-ციხე დაუცალეს გაპარვით. მერე მივიდნენ და შემოადგნენ
სხვილოს ციხესა, მიუტანეს საფრები, ქვეით გალავანი თვითან დაუცალეს, დარჩათ ყიზილბაშთა, იყო ბძოლა ყოველ-დღე შიგნით მეციხოვნეთა-გან და აქეთ ყიზილბაშთ-აგან: ამა ამბავთა შინა მოვიდა
ბძანება ხელმწიფისა, დაებარებინა იმამყულიხან, გამოერთმევინა ქართლის ხანობა და მიეცა ყოჯა ხანის-თვის, რომელი იყო ეშიკაღასბაში ხელმწიფისა და გვარად ქურდი: რას დღეს მოვიდა ამისა ჩაფარი, მაშინვე შემოეცალნენ ციხეს, აიყარნენ, იმამყული-ხან ჩამოვიდა ქალაქსა და ქერიმ-ხან მივიდა გორს: რა ჰსცნა ამილახორმა
გამოცვალა იმამყული-ხანისა, მაშინვე გამოუგზავნა აზნაურიშვილები ქერიმხანს და დაპირდა შერიგებასა. იამა დიდათ და მისცა ხალათები,
მისწერა წიგნი ამილახორს: „თუ ჩამოხვიდე ყოველი შენი საქმე მე
თავს მიდვია:“
მოვიდა ამბავი, ყაენს შანშის თავისის უფროსის შვილისა-თვის
თვალები დაეთხარა, რომელსა ერქვა რიხი ყული-ხან და ამისივე ბიძისა-თვისაც, რომელი იყო უფროსი ძმა ფათალი-ხანისა, ლუთვალი ხან:
გამოეგზავნა ხელმწიფეს ერთი მახლობელი ყული ფრიდონ-ბეგ,
დაეპატიჟა დედოფალი კახეთისა თამარ და მეუღლე აბდულა-ბეგისა,
ბატონი შვილისა, რომელი იყო ასული კახის ბატონისა, ბეგუმ, და
რაც ქართლში სახელმწიფო ტყვე იყო დაგროვებული ისიც დაებარებინა:

ამავ ფრიდონ ბეგისა-თვის ებძანა ხელმწიფეს: „იმამყული ხანისა-თვის ხანობა გამოგვირთმევიო და საქონელი სულ საჩვენო დაუწერეო და თითონ ჩვენ-თან გამოგზავნეო:“ გაათავეს ბძანება ხელ1-32 სტრ., 73
მწიფისა, დაუწერეს საქონელი და თითონ გაისტუმრეს ხელმწიფესთან: მოვიდა ხანად ქართლში ხოჯახან, სიტკბოებითა და სიმართლის
ჩემულობითა: რა მიუვიდა ამბავი ამილახვარს, მაშინვე გამოეგზავნა
თავისი მისანდო კაცნი და ფეშქაში ყოჯა ხანისა-თვის, დაპირებოდა
სამსახურსა ხელმწიფისასა: მისცა ხანმა ხალათები მოსულს კაცთა და
გაგზავნა კათალიკოზი ნიკოლაოზ, შეუთვალა ფიცი: „თუ ჩამოხვიდე, არა-ფერი შენი საზიანო არა გვინდოდეს-რაო:“
კახეთში მოსულ-იყო ოთხი-ათასი ავღანი დასაზამთრებლად. ჩამობძანდნენ მეფე და დედოფალი კახეთისა ქალაქს და ქალაქიდამ წაბძანდა მეფე და დედოფალი თამარ და ბატონი-შვილი ბეგუმ ხელმწიფეს-თან, იანვარს ე: რაც ქალაქში სახელმწიფოდ ყული იყო დაგროვებული, ან ქალი ესეც გაისტუმრეს: ხოჯა-ხანის მოსვლა-ზე ჯარჩიბაში სულეიმან ქალაქიდამ გაიპარა ცოლ-შვილით და ატენის ციხეში
მივიდა. აცნობა ამილახვარს, განაძლიერე, ცოტა ლეკიც იშოვა და
მანც დაუწყო რბევა ქართლსა. იტყოდენ, ურიის-შვილი ყოფილაო:
ამილახვარს შემოეთვალა: „ბატონის-შვილმა აბდულა-ბეგ და ვექილვეზირმა მნახონო და ჩემს სიტყვას სწორეს იმათ ვეტყვიო:“ რა
ეს ამბავი ჩამოიტანა კათალიკოზმა ნიკოლაოზ, მაშინვე წაბძანდა აბდულა-ბეგ და ვექილ ვეზირი, ნახეს ამილახვარი, აცნობეს ერთმანერთს თავისი ამბავი, ბოლოს და პირობა მოსცა ხელმწიფეს: „ეს
მამიხსენეთო, ჩემის შეძლებით მიმსახუროსო და სანამდის ხელმწიფის ამბავი მოვიდოდეს, მძევლებს მოგცემო:“ წამოვიდნენ, ეს ამბავი ხოჯა-ხანს მოუტანეს და ამილახვარმა მაშინვე დააგროვა საამილახვაროსი, ქსნისა და არაგვის აზნაურ-შვილები და გამოეგზავნა
ხან-თან მძევლად: აიყარა ხანი და მივიდა, დადგა გომს, გაგზავნა
ჩაფარი და მოახსენა ხელმწიფეს: „მძევლების მოცემა ამილახვრებისა-გან:“ წამოვიდა ჯარჩი-ბაში სულეიმანა, რომელი იყო ატენისციხეში უკუმდგარი, შემოეხვეწა ხანს, მოსთხოვა შეცოდების შენდობა, აპატივა ხანმაც დანაშაული და არა აწყინა-რა:
რა ჩამობძანდა კახი ბატონი და დედოფალი თამარ ხელმწიფესთან მიიმჩნივა ფრიად, დასდვა პატივი უზომო, უბოძა ხალათი მძიმე და ინამი ფრიადი: რამდენ-ჯერ ჩაბძანდის ბატონი უზომო პატი-
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ვი მისცეს, რომ ყოველს ერანის ხანებს უკვირდისთ: მაშინ ხელმწიფე გამოსულ-იყო დაღისტნიდამ, დაემონებინა დაღესტნისა უფროსი
კერძი, მცირედიღა დარჩომოდა. მოვიდა მუღან-ჩოლნი თვესა მარტსა:
რაც ხელმწიფეს დაღისტანში დაეყო გამოსულ-იყო ერთი წელიწადი
და შვიდი თვე, თვის-შვილის რიზა-ყულის შვილი შარუხ-ბეგ, რომელი ჰყვანდა ყაენის ქალ-თან, ის ერანის ხელმწიფედ დასვა და
იმის მაგიერ შეუთვალა ხონთქარ: „მზათ-იყავ, შენ-ზე მოვალო:“
ხონთქარსაც სარასკარი გამოეყენებინა და ყაენიც გაემართა, წავიდა
ხონთქარის ქვეყანა-ზედ:
ამილახვარის მზევლების მოცემის ამბავი რომ ჩაუვიდა იწყინა
ხელმწიფე-მ და მოსწერა რაყამი: „ამდენი ქვეყანა ჩემს საბძანებელში არისო, ვის გამოვართვი მზევალი, რომ ეგ მზევლით ვიმსახურო. თუ ჩემის ბძანების მორჩილი არისო, ჩამოვიდეს და ბძანებისაებრ ჩემისა მემსახუროსო და თუ არა ქნას, ყოვლნის წახდენით წაახდინეთო:“
მოვიდა ბძანება ესე. მაშინვე გაუგზავნეს ამილახვარს თავისი
მზევლები და შეჯდა ხანი ქართლისა, ხანი ერევნისა და ხანი დონბოლის დიდის ჯარით და წავიდნენ, აბელადეს ფალავანდის შვილი
იორამ. დაესხნენ სამაჩაბლოსა, მრავალი სული დაატყვევეს, ააოხრეს
ის ქვეყანა, იმათაც ომი აკიდეს, ყიზილბაშნი ბევრი დახოცეს. ჩამოიტანეს ნაშოვარი, შეასხეს ჯარი მთლივ და ათარეშეს ზემო-ქართლის ქვეყანა, საფალავანდისშვილო და ის ძირობა სულ გააოხრეს:
მიუხდნენ სურამის ციხეს, გარეთი სულ წაახდინეს, ჩამოვიდა ეს
ჯარი დიდის ნაშოვრით და დადგა გომს:
მოვიდა ჩაფარი, დაებარებინა ბატონი-შვილი აბდულა-ბეგ: რა
ჩაბძანდა, ჰკითხა ამბავი ქართლისა და მოახსენა ყოველივე: ამისა
შემდგომად გამოვიდა ჩაფარი, დაებარებინა ვექილ-ვეზირი მუსტაფი
და ქალაქის ვეზირი აღა, ჩავიდნენ ესენიც და მათგანაც იუწყო ამბავი
ქართლისა:
მოვიდა ბძანება და გამოერთმევინა ქართლის ხანობა ხოჯა-ხანისა-თვის და კარ-ზე დაებარებინა: ქერიმხან, რომელი იყო კაცი დიდებული, მსგავსად ხელმწიფისად მქცეველი, რაც ჯარი ახლდა ჯაჭვ1-32 სტრ., 75
პოლორტიკითა, მოჭედილნი ცხენით კაცამდის და მუდამ გამზადებულნი საომრად, და ხანი ერევნისა და დონბალისა ესენიც დაებარებინა. ასეთი ხმალი გაიჩინეს ქართველთა მას ჟამში, რომ რაც კაი

ჯარი ჰყვანდა ხელმწიფეს აქ ქართლში გამოგზავნიდის, ეს ოთხივ
ხანები თავისის ჯარებით წავიდნენ და შეეყარნენ ხელმწიფესა:
მიეცა ქართლი ალღა ( ალიხან? ) ხანისა-თვის, რომელი იყო
გვარად ხვარასნელი, რომელსა ერთი ზამთარი ქალაქში დაეყო. ჯარად მოეცა, რომელი იდგა კახეთს ჯარი ავღანისა და ყაზახ-ბორჩალუ და ქართლის ჯარი: მოვიდა ალი-ხან ქართლში ხანად და ბატონის შვილის აბდულ ბეგისა-თვის დაედვა საქმე ქართლისა: „ამის
შეუკითხავ არა იქნას რაო:“ გამოესტუმრებინა ბატონის-შვილი ბეგუმ და ებოძა ურიცხვი: მობძანდა კახი ბატონი, ებოძა საკადროდ
თავისა ხალათი და თეთრი ინამად, აგრევე დედოფლისა-თვის ხალათი მძიმე, ინამი და ექვსასი თუმანი ჯამაგირი ამსალად და ელი
კახეთისა, რაც ძველთა-გან ჰყოლოდათ კახთა მებატონესა. აგრევ
მოეცა ლარი ანუ მოსართმევი, ხელმწიფობისა შესაფერი სიძესა თვისა, რომელი ჰყვანდა. უმრწემესი ასული მეფის თეიმურაზისა ალიყული-ხანს, რომელი იყო ხელმწიფის ძმის-წული, ძე იბრეიმ ხანისა,
რომელი მოჰკლეს ჭარში: გამოეგზავნა ხელმწიფეს აქავ ნავეზირალნი
მირზა აშუმა: „ქართველნი ჩივიან, ქვეყანა ხარბი არისო და მიდი,
დაწერე და მართალი მომახსენეო:“ მოვიდა, დაიარა, დაწერა. მაგრამ
არა თუ ციხეში შენობა ვერსად დაახელა: შეაბეზღეს ხელმწიფეს:
„ქართველნი ქრთამს აძლებდა და ქვეყანას ხარბად აწერინებო:“ გამოეგზავნა აქავ ნავექილარი მამად ალი-ბეგ და ორი პირველი მუმეიზთაგანი მოვიდენ, ქართლი გათავებულ-იყო თავად ლეკისა-გან,
მერმე ბევრის სათხოვარისა-გან, რომ არას ხელმწიფის დროს ეს არგარდახედოდა. მოვიდნენ ამათაც დაიარეს ქვეყანა და მრავალი ხარაბა
დაწერეს, წავიდნენ ეს მუმეიზები, რომელ-არს მწერალნი და წაიღეს
დავთარი, ვეზირი, მელიქი ქალაქისა და ქალნთარი, ესენიც დაბარებულნი იყვნეს და თან გაყვნეს, ჩავიდნენ, მიართვეს დავთარი და
აცნობეს საქმე ქვეყანისა: დღეის აქამდისინ ქართლში ქალანთარი არ
ყოფილ-იყო, ახლა ამ ხელმწიფე-მ გაარიგა: ეს იყო ციცი შვილი,
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ძე ედიშერისა, რომელი ისპაანს გატარებულ-იყო და ეს ქალანთარი
მერალი-ბეგ იქ გაზრდილ-იყო და ამ ხელმწიფისა-თვის ბევრი ემსახურა, სამსახურის სანაცვლოდ ეს წყალობა უყო, სამოცი თუმანი
ჯამაგირი განუწესა და ქართლის ქალანთრობა მისცა:
წამოვიდა ჯარი ლეკისა, რაც ამილახვარ თან იყო მალაჩი ბელადი და ორი სხვა თავ-კაცათ დიდის ჯარით, ბელადი გამოეტანებინა ამილახვარს, აპრილის ნახევარი გასულ-იყო, წყალი დიდი იყო,
ხეობაში ახალ-დაბის ხიდ-ზე გამოვიდნენ, დაესხნენ ბოლნისებს და
მრავალი ტყვე და საქონელი წაიღეს, ქვემო ბოლნის მამასახლისი

მადათა თავისავ სახლში გაუმაგრდა, არცა-რა დაანება და ხუთ ლეკს
თავიც მოსჭრა: ამ ლეკის ჯარისა-გან ზოგნი მოვიდნენ და დმანის
ქვეითი ააოხრეს, აღარსად გაუშვეს შენობა, თვინიერ ციხეებისა, წავიდნენ, ისევ ამავ ხიდს გავიდნენ და გაიტანეს ნაშოვარი სურამს:
გამოისტუმრეს სარდალი ქაიხოსრო სომხით საბარათაშვილოს
ჯარით: „შენი ქვეყნები გაამაგრეო:“ მოვიდა ჯარი, საცა სომხით
საბარათაშვილოში ციხეები იყო, გაჰყო, დააყენა. თითონ ხანი ქართლისა წავიდა, მივიდა ატენის ბოლოს, გუფთის მინდორში გააკეთებინა სანგარი, დადგა მაშიგა: ამ ყაენის რიგი იყო ამისი ჯარი
უსანგროდ ვერ დაადგებოდა, ესე იყო სანგარი მიწისა-გან, ბელტს
მოსჭრიდენ იმის კაის ძალიანს გალავანს მოავლებდენ და ჯარი შიგ
დადგის: ალი-ხან დაიჭრა ციცის-შვილები ალექსანდრე, დავით და
ოთარი: „ამილახვარს ელაპარაკებითო:“ იწყინეს ეს საციციანოს,
მისცეს მართლად ციხები ამილახვარს აბუხალ და მძოვრეთისა, შეაყენეს კაცნი ამილახორისანი, დადგა თითონ ამილახორი სურამის
ციხეში და მოუმატა გალავანი, და ეცადა სიმაგრესა:
გამოისტუმრა გივმა ამილახორმა მალაჩი ბელადი ლეკის ჯარით,
გამოატანა რევაზ ამილახორი შვილი ქართლის ჯარით ხეობაში, ორი
სხვა ხიდიც გაადებინა, გამოვიდა ეს ჯარი, საბარათაშვილოში მრავალი ადგილი წაახდინეს, ღამე შეიპარნენ წვერის-ციხესა, აიღეს
იავარ-ჰყვნეს ტყვე ანუ საქონელი, ამოწყვიტნეს კაცნი, მაშინ გატეხეს ქვაბები მწყნეთისა და აიკლეს ტყვით და საქონლით: გაეგზავნა
ამილახორს დაღისტანში კაცი, დაებარებინა ჯარი, მოუვიდა ქვეითი
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ლეკი სურამს, სხვა რაც აქა ჰყვანდა ეს ერთად შეიყარა, ზემო-ქართლის თავადნი სულ იქ ახლდენ მათი ჯარიც გამოატანა, სხვა სამტრო ალაგი ხომ აღარ ჰქონდათ, ყველას პირი ერთი იყო და საბარათა-შვილოს სცემდენ მუდამ და ახდენდენ, დაესხნენ პირველ ციხექვაბს, გალავანი ჰქონდათ ყორისა და იმაში იდგნენ. იყო სროლა და
ომი გაუწყვეტლივ: რა ავად იყვნეს მყოფნი ციხისანი. მაგრამ თურამ ( თურმე ) ერთის მხრისა-კენ გალავანი გაუკეთებელი დარჩომოდათ.
უყვეს იქიდამ ლეკთა იერიში, დაერივნენ ერთმანეთსა, დაიხოცა
ორგნითვე ურიცხვი, მოგლიჯეს ლეკთ ერთი მხარე ციხისა და გაიტანეს ტყვე და საქონელი, პირუტყვი ხელთ დარჩათ. გარდმოვიდა
ეს ჯარი დმანისის ხევში, მიუხდენ მანასკერტს, ქვაბები იყო გამაგრებული, ასეთი იერიში მიუტანეს, კიბეებ-ზე აუცვივდენ, დააუშინეს
შიგნიდამ, მრავალი ლეკი დახოცეს, იქავ იარაღით დაინარჩუნეს, ჩამოეცალნენ ლეკნი და მათ ვერა ავნეს-რა, დასჭრეს თავები და მოართვეს სარდალს ქაიხოსროს: მიუხდნენ ლეკნი სანაინს და ის ქვეყანა

სულ წაახდინეს, წამოიღეს ნაშოვარი ანუ ტყვე უთვალავი, სარდალი
ქაიხოსრო ქვეშის ციხეში იდგა და ლორის ხანიც იქ იყო: რა ჰსცნეს
ეს ამბავი, წამოვიდნენ მაშინვე, დახვდნენ წინ, ამოწყვიტეს ლეკნი
და თუ რამ მიჰქონდათ სულ დააყრევინეს: ამისა შემდგომად ჩამოდგა
ლეკის ჯარი და ზემო ქართლისა ორბელიანთ მამულში და აღარ გავიდნენ, აღარ-სად გაუშვეს შენობა, არას დროს ზემო-ქართლის კაცისა-გან ასე საბარათაშვილოს მტრობა არ გაგონილ-იყო, რომ ახლა
იჩემეს და აშკარად ლაშკრობდენ:
ქართლის ვექილ-ვეზირი რომ ჩავიდნენ, ეკითხა საქმე ქვეყნისა,
მოახსენეს შემოსავლის გამოსვლა ქვეყნიდამ და ზოგი კიდეც მეტათ
აეღოთ, მითამ ერთ-გულობა იჩემეს და მოახსენეს: იცოდა ხელმწიფე-მ ამდენი ქართლისა-გან ღალატი სათხოვრისა-გან ამდენის რთმევის მიზეზი იყო: ამა-ზე გასწყა და ქართლის მუსტაფი ჯოხით
მოკლა, მირზა აშუმა რომელი იყო ქართლში მწერლად იმას ცხვირპირი დასჭრა, რაც ქართლში ხაბარა ადგილი იყო იმისი ხარჯი
ეპატივებინა:
მოვიდა ქართლში აჯი-ხან დიდის ჯარით და დადგა ქალაქსა:
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მაშინვე გაგზავნა კაცი კახეთს და დაიბარა მეფე თეიმურაზ. ჩამობძანდა ბატონი ნახა აჯი-ხან, დახვდა მხიარულის პირით და მოართვა
მოსართმევი ბატონს და კახთ ხალათები ყველას, აგრევ ცალკე ხალათი მოსცა დიმიტრი ორბელიანს, რომელი იყო სიძე მეფის თეიმურაზისა. დაპატიჟა ბატონს საერისთო-ზე, ლაშქრობა. მოსცა ბატონმა პირობა და წაბძანდა კახეთს, შექნა მზადება და თადარიგი:
ხანი და ბატონის-შვილი აბდულა-ბეგ გორს იყვნენ, წავიდნენ,
მიუხდნენ სურამს, გარეშემო სულ დაუწვეს და ის ხეობა წაახდინეს,
ჩავიდნენ ისევ გორს: წავიდა აჯიხანც, მივიდა გორს: ამა აბავში
გამოვიდა ლეკიც ჯარი საციციანო-ზე, ჩამოიარეს, გაუსივა ჯარი აჯიხანმა. მოვიდა ლეკის ჯარი, ბობნავის თავს ჩამოხდენ, ტყე იყო,
დაიქვეითეს ყიზილბაშთ და შეუტივეს, მოეპარა ცოტა რამ კაცი ლეკი
და ყიზილბაშთ ცხენები სულ დასტაცა, დარჩნენ ყიზილბაშნი ქვეითნი,
გამოერივნენ ლეკნი შიგ და მრავალი ყიზილბაშნი ამოწყვიტეს, გაუსივა აჯი-ხანმა თავისი ჯარი და საცა რამ ზემო ქართლში დარჩომილ-იყო სულ ააოხრა:
ციცი-შვილი ოთარი დაჭერილი ჰყვანდა ალიხანსა, გაიპარა და
მივიდა ამილახორ-თან, მოუხდა იქიდამ მძოვრეთის ციხესა, ღალატით

აიღო, აიკლო თავისი სახლის კაცები, სეხნია შვილებით დაატყვევა,
ელენე ბატონი-შვილი, რომელი ჰყვანდა ზაზა-ციციშვილსა საქონლით, სულ აიკლო, შეაყენა ციხეში თავისი მისანდო კაცნი: შეიტყო
ალი-ხან, ცოლ-შვილი ქალაქში ჰყვანდა, დაუჭირა და პატიმარ-ჰყო.
მაგრამ მან არად თავს შეიდვა: მას ჟამსა შინა უღალატეს არაგვის
ერისთავს ბეჟანს და მის ბიძა-შვილს ოტიას არაგვის კაცთ და ორივ
მოკლეს, იავარ-ჰყვეს საქონელი: ამილახორის ცოლი, რომელი იყო
ასული ორბელიანთი და ბეჟან ერისთვის ცოლი, ორივ მთიულეთ
იდგნენ. აქ რომ ერისთავს უღალატეს,იქ იმათ შეესივნეს და აიკლეს
მღვიმისა წმინდის შიოს საქონელი, ხატი ანუ ჯვარი იქა ქონდა და
მაშინ დაიკარგა, ცარიელნი დედაკაცები გაუგზავნეს ამილახორს: ქსანი
ხელთ-ეჭირა ამილახორს, იქ დააყენა ცოლ-შვილი: არ ერისთვის სიკვდილ-ზე გაუგზავნეს კაცი არაგვის კახთ ბატონს თეიმურაზს,
მიიწვივეს: „თქვენს მეტი ბატონი არ გვინდაო:“ ბატონი მაინც გან1-32 სტრ., 79
მზადებულ იყო და მაშინვე წაბძანდა, მოეგებნენ ქვეყნის კაცნი, მიუძღვნენ ანანურს, უბოძა ხალათი და დაჰპირდა. „რაც ძველთ ერისთვებისა-გან არა გდებიათ მის მეტს მე თქვენ არას გთხოვთო, და
ხელმწიფის სამსახურსაც მე გარდავსწყვეტო:“ სთხოვა მზევლები,
ყოველს უფროს კაცს გამოართვა და კახეთს გაისტუმრა: ქართლის
ხანი და აბდულა-ბეგ გორს იყვნენ, საერისთოს კაცმა იქაც კაცი გაგზავნეს და ეს თავისის ბატონების ამოწყვეტა იმათაც შეატყობინეს:
მისწერეს ბატონი-შვილს ისაყ-ბეგს წიგნი, რომელი იჯდა ქალაქში
ნაიბად: „ახლავ წამოდი, ანანურს დაჯექო:“ წამოვიდა ისაყ-ბეგ, მოვიდა დუშეთს, რახან კახი ბატონი ანანურს ბძანდებოდა, აღარა მიუშვეს არაგვის ხეველთა და იქიდამ დაითხოვეს, წამოვიდა ისევ და
ჩამოვიდა ქალაქსა:
გაგზავნეს ჩაფარი ალი-ხან ცალკე, და კახმა ბატონმა ცალკე
ხელმწიფეს-თან და მოახსენეს ერისთვის სიკვდილი და საერისთოს
დაჭერა მოუვიდა მეფეს თეიმურაზს ხელმწიფისა-გან რაყამი წყალობისა, ებძანა: „თუცა ქსნის-ხევსაც დაიჭერო, ორთავ საერისთოს შენ
( შენთვის ) მოგვიცემიაო:“ დაუწყო ლაპარაკი ქსნის-ხეველთა მოახსენეს: „ამდენი ლეკი შინ გვიდგასო, ეს აქედამ გაგვაცალეო და თქვენს
სამსახურში მოვალთო:“ მოვიდა ჯარი ლეკისა, დაესხა ავ-ჭალას და
საქონელი სულ წაიღეს:
გამოვიდა დიდი ჯარი ლეკისა. გზა-ზე შემოიარეს და ლორის
ქვეყანა წაახდინეს: გამოუდგა აჯი-ხან. მაგრამ ლეკთ ჯავახეთს გარდაასწრეს, მოვიდა სხვა ჯარი, დაესხა ორბელიანთ მამულს და მრა-

ვალი საქონელი და ტყვე წაიღეს, გავიდნენ დმანისით მებრძოლი,
დაესხნენ თავსა და გაემარჯვათ დმანისელთ, არ ავად იყო ორბელ
ყაფლანის-შვილი, კაციც იშოვა და სხვა რიგადაც ბევრი ავნო ლეკთა:
მუდამ იყვის ლეკი ორბელიანთ მამულში და აოხრებდენ, ასე რომ
არა-ფერი მიწის ნაყოფიერება აღარ ააღებინეს რა: ცდილობდენ გარემოს თავადნი ქართლისანი აეყოლებინათ ორბელიანთ სახლში, მაგრამ ისევ ხელმწიფის მუხანათობას თავისი წახდენა ირჩივეს და არ
იყვნენ ( აჰყვნენ ): დახვდენ კახნი იორ-ზე, დააყრევინეს ნაშოვარი
ლეკთა: გაუსივა ამილახორმა ჯარი არაგვის ერისთვის მამულს, რაც
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ქართლში, ტირძნისი, შინდისი სულ წაახდენისა: გარდმოვიდა
ჯავახეთიდამ ჯარი ლეკისა, რაც გარდასულ-იყო და შემოეყარნენ ამილახორს, წამოვიდა, მოვიდა ამ ჯარით, დადგა სხვილოს. მივიდა
აჯი-ხან ჯარით და დადგა მუხრანში, ჩაბძანდა კახი ბატონი ანანურით, ნახა აჯი-ხან და განაგეს საქმე ლაშქრობისა: გაუსივა აჯი-ხან
ჯარი, მიუხდენ ახალ-გორს, წამოიღეს ლეკის ნაშოვარი და ცხენები
სულ. მოეწივნენ ლეკნი, ნაშოვარიც ისევ გააყრევინეს და ყიზილბაშიც ბევრი-ბევრი დახოცეს, ავიდნენ ისევ ლეკნი ახალ გორს:
ამა ამბავთა შინა შეიყარა შირვან შამახიის ხალხი და ჰქნეს
ჯანყი და უკუ-უდგნენ ყაენს შანშას, დაიჭირეს თავისი ხანი და ვექილ-ვეზირი, ზოგი დახოცეს, ზოგი დააპატიმრეს, იავარ-ჰყვეს საქონელი მათი: დაღისტნის ქვეყნებიც შეყრილ-იყო და რაც პირი მიეცათ ხელმწიფისა-თვის გაუტეხეს, იმათაც ამ ქვეყნებს ძალი მოსცეს,
ერთი ვინმე დასვეს „ეს ძველი ყაენის-შვილი არისო:“ და იმას შემოეხვივნეს: ხელმწიფე შიგნით ურუმის ქვეყანაში შესულ-იყო, ამ
ქვეყნებს დაშორებოდა და ადრიბეჟანის სარდალს ესმა ეს ამბავი, დაიბარა მაშინვე აჯი-ხან, რომელი იყო ქართლში, წავიდა, ჩავიდა განჯას თვისა საბეგლაროსა: რა ჰსცნეს ესე მტერთა ქარლისათა უმეტესად გაამყარეს, დაუწყეს ცემა საბარათაშვილოსა, მოვიდა ჯარი
ოსისა და ჩერქეზისა, რომელნი მოსულ-იყვნეს ამილახორ-თან მოსახმარად, დაესხნენ საბარათაშვილოსა, ბირთვისის-გარეშემო, კუმისის გარეშემო და იმას ზეით სულ წაახდინეს: ასე გათამამდნენ, რომ
ქალაქის პირიდამ მუდამ ნაშოვარი მიქონდისთ: დახვდნენ კახნი საგურამოს ლეკთა, ნაშოვარი მრავალი დააყრევინეს, დახოცეს ლეკნი
და დასჭრეს თავები, გამოუგზავნეს ქართლის ხანს: მოვიდა ამილახორი გივი, აჰყარა ქრცხინვანი და დააყენა თავის მისანდოს ალაგს:
ეცადა მეფე თეიმურაზ მრავლის წყალობის დაპირებითა და ქსნისხევის კაცნი ვერ შემოირიგა, მოსწერა წიგნი ძესა თვისსა ერეკლესა
და კახეთის ჯარით დაიბარა: აღასრულა ბძანება მამისა მცნებისა-ებრ

და შეყარა ჯარი ფრიადი კახეთისა და წამოვიდა დიდის ჯარით ერეკლე, საუნჯე კეთილისა და შეეყარა მამასა თვისსა ანანურს, მოვიდნენ
პირ-აქეთ ლეკნი ანწუხელნი, თებელნი და ყირახელნი, რომელნი
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იყვნეს მოსამზღვრე კახეთისა, შემოეხვეწნენ კახ-ბატონს, დაჰპირდენ
სამსახურს: უბოძა ბატონმა ხალათები და სთხოვა ჯარი: წავიდნენ
მაშინვე ეს ლეკნი, შეყარეს ჯარი, მოვიდნენ და შეეყარნენ კახ-ბატონს ანანურს:
მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა: „ქალაქს თაბორს ციხე, რომ ხელმწიფის შანშას ბძანებით დაექცივათ, ისევ ააშენეთო:“ ააშენეს მაშინვე: უღალატა ავალი-შვილმა პეტრე-მ თავის ბიძა-შვილს ზაალს,
აართო ციხე და იავარ-ჰყო საქონელი ურიცხვი, წავიდა ზაალ, შეეხვეწა ამილახორს გამოართვა ისევ ციხე და მოსცა ზაალს-მას ჟამთა შინა მოსულ-იყო სარასკარი ყარსის ქვეყანასა, იქიდამ გამოისტუმრა ერთი ფაშა, თან აახლო მალაჩი ბელადი ლეკისა, რომელი
იყო ახალ-ციხეს ფაშას-თან, გამოატანა ხაზინა, რომელი შამახიელთ
დაესვათ და შაჰზადას უძახდენ მის-თვის: წამოვიდა ეს ჯარი ხაზინით, ჩამოიარეს ორბელიანთ მამულ-ზე, ჩავიდნენ, დადგნენ ორი დღე
გატეხილ ხიდ-ზე, ასეთი ჯარი იყო, რომ ქალაქში ამისი დამხდომი
აღარ იყო, გავიდნენ მტკვარს, მივიდნენ ალაზნის პირ-ზე, მოეგებნენ ლეკნი, მიიბარეს ხაზინა და წამოვიდნენ, დაესხნენ ყაზახის ქვეყანას, მრავალი სული ტყვე და საქონელი წამოიღეს. შემოიარეს
სომხით-ზე გავიდნენ მცირე ჯარი ყიზილბაშისა, სომხით საბარათაშვილოს ჯარი, დახვდენ, მათიშის ხიდ-ზე, უყვეს წინა უკან, დაერივნენ შიგ და რისხვა ღთისა დასცეს, დააყრევინეს საქონელი,
ამოწყვიტეს ურუმი, გამობრუნდენ ესენი გამარჯვებულნი და ურუმნი
მივიდნენ დამარცხებულნი ყარსა: მისწერეს ეს გამარჯვება ხელმწიფეს, მოუვიდა სარდალს ქაიხოსროს რაყამი წყალობისა და მოემატებინა საბარათაშვილოს ნოქრისა-თვის ჯამაგირი, მოვიდა ჯარი ლეკისა,
დაარბია ორბელიანთ მამული, გავიდა ქალაქიდა-მ ალი-ხან, დახვდა
წინ თელათ-გორს, ამოწყვიტეს ლეკნი, დააყრევინეს საქონელი, ჩამოვიდა გამარჯვებული ქალაქსა თბილისისასა:
შევიდა კახი ბატონი თეიმურაზ, დაიმონა ხმლით ქსნის-ხევი,
დადგა შიგ. გამოიყვანა ცოლი ამილახორისა ქსნის-ხევიდამ და მოიყვანა სხვილოს ციხეში. ამილახორს ჰქონდა გამაგრებული სხვილოს
ციხე, ორი ჭალა, სურამი, კეხვი, ქრცხილვანი და საქართველოს ციხე-
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ქსან-ზე კიდევ წიქორი: ესენი უთოფხანოდ ვერ დაიმორჩილა კახმა
ბატონმა, მოსწერა წიგნი ქართლის-ხანს ალი-ხანს, სთხოვა თოფხანა,
ჩამობძანდა ბატონი-შვილი ირაკლი და მოსცეს და წამოიღო თოფხანა ჯაბა-ხანით და შეეყარა მამასა თვისსა:
ქორონიკონს ლბ გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა, მოეშველა ამილახორს გივს: მას ხანში ყაენი ურუმის ქვეყანაში იყო და ფიქრიც
არა-ვისი ქონდათ და ქართლის დაჭერაც ენებათ ზამთარისა ჟამი იყო,
რომ ეს ჯარი გარდმოვიდა: არა-ოდეს ოსმალუსა-გან ზამთარს ლაშქრობა არ გაგონილ-იყო, ჩამოიარეს, ავალი-შვილები უკუმდგარნი
იყვნეს, გზა დაანებეს, მოვიდნენ სურამს, შეეყარნენ ამილახორს:
ერთი ყაენის-შვილი კიდევ ურუმის ქვეყანაში გამოჩნდა, მოსცა ხონთქარმა ჯარი და ხაზინა სარასკარი და ეს მოვიდნენ ყარსის ქვეყანაში. გამოეგზავნა ამ შაჰზადას ამილახორისა-თვის ხალათი, ცხენი და
თეთრი ფრიადი: „ვინც ჩვენ სამსახურ-ზე ხმალს იქნევდეს, იმათ
მიეციო და კიდევ უმეტეს წყალობას მოელოდეთო:“ ეს ჯარი და
ამდენი წყალობა მოუვიდა ამილახორს, შეჯდა ამ ურუმის ჯარით და
ლეკნიც თან-იახლო, წავიდა ამილახორი კახ-ბატონს თავს-დასხმას
უპირებდა: მიუვიდა კახ-ბატონს ეს ამბავი, იწყინა დიდათ და მაშინვე
წამობძანდა ერეკლე ბატონი-შვილი კახთ-ჯარით, მივიდენ, მიადგნენ
აჩაბეთის ციხესა, ნებით არ დამორჩილდენ, დაიქვეითეს კახთა და
თუშთა, რაც პირ-აქეთ ლეკნი დამორჩილებოდენ, ამათი ჯარიც თანახლდა, გარდუცვივდენ ციხეში, აიღეს ციხე, იავარ-ჰყვეს საქონელი:
ამა ამბავში, მოვიდა ამილახორი გივი ურუმის ჯარით და გარს შემოადგა ბატონი-შვილს, გამოვიდნენ კახნი, დაუშინეს ერთმანერთსა,
რომ თოფის ხმასა-გან ყურთა ხმა აღარ იყო: სძლიეს კახთა, გაიქცივეს ურუმნი, მიჰყვნენ კახნი უკან კაფით ქრცხილვანამდის, ამოსწყვიტეს ურუმნი. გამობრუნდენ კახნი გამარჯვებულნი და ტვირთულნი
და ჩამოხდენ ისევ თვისა სამყოფისა: მას დღეს რომ გენახათ ბატონი-შვილი ერეკლე ამას ბძანებდით: „თუცა ლომი ეგრე იბრძვისო:“
ჰასაკითა იყო მცირე, მაგრამ რასაც საქმეს იქმოდა ფალავანის შესადარისი იქნებოდა: ეს ურუმის ჯარი და ამილახორი წავიდნენ, ცოტას
ხანს ქრცხილვანს ჩამოხდენ, დააცლევინეს ციხე, კაცნი აჰყარეს, თან1-31 სტრ., 83
წაასხა, ამილახორმა, რაც შენობა იყო დაწვეს და წავიდნენ, მივიდნენ სურამს, ჯარი დიდი იყო და ზამთარი ცივი და რაც უნდოდათ
ვერც ის საწადელი აღასრულეს, აიყარნენ, შეიარეს ხეობა-ზე და მივიდნენ ახალ-ციხეს სირცხვილეულნი ჯარი ურუმთა: დიდს ხელმწი-

ფეს ყაენს გამოესივა თავისი შვილი ნასრულა მირზა დიდის ჯარით
შირვან შამახიის ასაკლებად, რომელს ეძახდნენ ძველს ყაენის-შვილს,
რომ დაესვათ მის დასაჭერათ. შეიბნენ, მრავალი ლეკი და შირვანშამახის კაცი ამოწყვიტეს ყიზილბაშთა, მოვიდა ყაენის-შვილი ნასრულა-მირზა გამარჯვებული და დადგა:
ვეღარ შეიძლო ამ ახალმა გამოჩენილმა შაჰზადამ იმ ქვეყანას
დგომა, ასი ოდენ კაცით წამოვიდა გამოპარვით, ენება ამილახვართან მოსვლა და იქიდამ ყარს წავიდოდა ურუმში, რომ ყაენის-შვილი
გამოეჩინათ, ამბობდა. „ჩემი ძმა არისო:“ შემოიარა არაგვ-ზე და
მივიდა ქსან-ზე, ამილახორი იქ ეგონა. მაგრამ ქსან-ზე კახი ბატონი იდგა, ბატონი სხვა-გან ბძანდებოდა და საცა ჯარი იდგა მივიდა,
იქ ჩამოხდა: ჯერ კახთ მიმშველებელნი ყიზილბაშნი ეგონეს. რა
სცნეს რომ ახალი გამოჩენილი ყაენის-შვილი არისო, მიესივნეს კახნი
და დაიჭირეს თავისის ჯარით: მობძანდა ბატონი თეიმურაზ და ძე
მისი ერეკლე, წაიყვანეს და ანანურის ციხეში დააპატიმრეს: თითონ
ბატონი ჩაბძანდა გორს, ქართლის ხანიც იქ იყო: ამ ამბავ-ზე გაგზავნეს ჩაფარი ცალკ-კერძ ყაენთან და ცალკ-კერძ ყაენის შვილ-თან,
რომელი იდგა ბარდას. თითონ მეფე თეიმურაზ და ბატონი შვილი
ერეკლე მიბძანდეს ქსან-ზე, წიქორის ციხე ისევ გამაგრებული იყო
და რევაზ ბატონი-შვილი იდგა შიგ, მიადგნენ გარს და დაუწყეს ლაპარაკი და აღუთქვა წყალობა უზომო, დამორჩილდა ბძანებასა მეფი
სასა და გამოვიდა რევაზ, მიართვა ციხე, უბოძა ხალათი, დაპირდა
უმეტესა წყალობასა:
მოვიდა ყაენის-შვილის ჩაფარი, ებოძა ბატონისა და ბატონისშვილის ერეკლესა-თვის თითო მძიმე ხალათი და ინამად თეთრი და
გამოგზავნა ერთი თავისი მისანდო კაცი და დაებარებინა ეს დაჭერილი შაჰ-ზადა: მეფემ თეიმურაზ, რაც ციხეები იყო თავისი მისანდო
1-29 სტრ., 84
კაცნი დააყენა და თვითან წაბძანდა კახეთს და ბატონის-შვილმა ერეკლე-მ წაიყვანა შაჰ-ზადა ყაენის შვილთან:
გამოვიდა ჯარი ლეკისა მალაჩი ბელადი, შემოიარა ღამე უჩინარი დაესხა ორბელიანთ მამულ-ზე, ზამთარი იყო და საქონელი
სოფლად ჰყვანდათ, წაიღო მრავალი, გარდაიტანა ჯავახეთს, ურუმის
ჯარიც შეყრილი იყო და შეეყარნენ იმათ ნაშოვრით:
ქორონიკონს ლბ, დეკემბერს დამდეგს ერთი უცხო და საკ-

ვირველი ვარსკლავი გამოჩნდა, რომე არ-ოდეს ნახულ-იყო, ცისკრის
ოდენი, სიბრწყინვალეც მას უგვანდა, ასეთი სხივი აეშვირა, რომ
მაშხალასავით მისდევდა, უცხო რამ იყო, ყოველს უკვირდა: პირველსავე ღამეს ამოვიდის ისევ დასავლეთით კერძო მალე ჩავიდის, მიმავალსა გვანდა, რომ ყოველ-მან მაყურებელმან შეიტყვიან მიმავალობასა, დეკემბერს გამოჩნდა თებერვლის ნახევრობამდისინ ჩნდა ქვეყანასა ქართლისასა და მერმე უჩინარ-იქმნა:
ყაენს შანშას ჩაფარი მიუვიდა მეფისა თეიმურაზისა ქსნის-ხევის
დაჭერისა და ციხეების დაჭერისა: იამა ფრიად და მაშინვე გამოუბრუნა ჩაფარი, მოსწერა რაყამი დიდის წყალობისა, ერთი უცხო მძიმე ხალათი და ასი თუმანი თეთრი, კიდევ უმეტეს წყალობას დაპირდა: მოუვიდა ეს წყალობა მეფესა კეთილ მორწმუნესა და საუნჯესა
სიბრძნისასა, განიხარა ფრიად, მადლობდა ღმერთსა: ჩაბძანებულ-იყო
ბატონი შვილი ერეკლე ყაენის შვილ-თან, მიეყვანა ეს დაჭერილი,
რომელი თავის-თავს შაჰზადას ეძახდა, დაუმადლა დიდათ და უიმედა
წყალობა: ამ შაჰზადას დაჭერა და ურუმ-ზედ ბატონი შვილის ერეკლესა-გან გამარჯვება დიდს ხელმწიფეს შანშას მოხსენდა, დიდად
დაუმადლა და ერთ-გულობა დაუჯერა, მოსწერა რაყამი რომ ვითა ძმა
ყოფილ-იყო მისთვისაც ძნელი იყო ასეთი პატივის რაყამი. მოუვიდა
წყალობად კიდევ ორი ათასი თუმანი თეთრად: იყო მეფე თეიმურაზ
ლხინ-ნადიმობით და გასცა ეს თეთრი უშურველად ჯარსა ზედა კახეთისას-ზე: გამოისტუმრა ყაენის-შვილმა ბატონი-შვილი ერეკლე, უბოძა
ხალათი, ხმალი და უნაგირი, ხელმწიფობისა შესაკადრი, ასი თუ1-32 სტრ., 85
მანი თეთრად, აგრევე ვინც ახლდა თავადთაგანი ყველას წყალობა
უშურველი მიუნიჭა და ხალათით დამოსნა: მოვიდნენ მხიარულად ქალაქისა თბილისისასა, დიდს ყაენს ებძანა: მაგ შაჰზადას თვალი მოსთხარეთო და ყარსს რომ ძმა ჰყავს, იმას-თან გაისტუმრეთო და ეს
ორსავ ერთად ვნახავო:“ მოსთხარეს ცალი თვალი და გამოისტუმრეს
ურუმში, ქართლიდა-მ გაატენეს ბარათა-შვილი ერასტი და სამი უზბაში: მიიყვანეს მთა-ზე და გარდვიდა ახალ-ციხეს. ესენი გამობრუნდენ
ისევ:
გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა ორბელიანთ მამულ-ზე, მოადგნენ
ციხე-ქვაბს, ოთხი დღე და ღამე გაუწყვეტლად ესროლეს. მაგრამ
ღთით ვერა ავნეს-რა: ეს ამბავი ყაენის-შვილს შეატყობინეს, წამოვიდა მაშინვე ბარდიდამ და დადგა განჯის მინარას-თან, ამ ურუმის
ჯარის გაბრუნება მოახსენეს, აიყარა ისევ და ჩავიდა შამახიას: მოვიდა

სეფი-ხანის შვილი ათასის ჯაზირჩით ქართლში სამყოფლად, შეუკრეს
ღვინჭრობს სანგარი და დააყანეს, მოვიდა ლეკის ჯარი, დაესხა სომხითს, მელიქის მამული მოგლიჯეს, წამოიღეს ნაშოვარი ურიცხვი,
გავიდა ქალაქიდა-მ ხანი ჯარით, მოეწივნეს, საქონელი სულ დააყრევინეს და ლეკნი გაიქცნენ: მოუვიდა მეფეს თეიმურაზს წყალობის
რაყამი ხელმწიფისა, დადვა საქმე ქართლისა და ყაზახ ბორჩალუსი:
„შენი უნებური არა იქნას რაო, როგორც შენ მამსახურებ ჩვენ, შენ
სიტყვას ვჯერ-ვარო:“
აბძანდა ბატონი საერისტოს, ვნებად-კვირა იყო, აღდგომა იქ
გარდაიხადა, იქაური საქმე კეთილად განაგო და ჩამობძანდა ქალაქს,
შემოიყარა ქართველნი, არჩივეს და მისწერეს არზა ხელმწიფესა:
„ქვეყანას დიაღ ძალი დამართებია და გათავებული არისო, წყალობას
ვითხოვ ხელმწიფისა-გან, რომ ქართლს შეღავათი უყოსო:“ გაგზავნა
კახეთის ვექილი და სულხან ეშიკაღას-ბაში თვისი, წავიდნენ, ხელმწიფეც ურუმის ქვეყნიდა-მ გამოსულ-იყო, შეეყარნენ თავრიზს ქვეით,
არზა მიართვეს და მოახსენეს საქმე ყოველი ქართლისა: წავიდნენ
სარასკარ-თან, ვინც ზემო-ქართლის თავადნი იყვნეს, ნახეს, რომელი
იყო შაჰზადა ურუმის ჯარში, მოსცა ყველას მისაცემელი ურიცხვი
და გამოუგზავნა ამილახორსაც მრავალი, ეგონა ეს ქართველნი რომ
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ნახა, ქართლი ჩემი შეიქნას: რაც ამილახვარ-თან ლეკნი იყვნეს მოუხდენ მაჩაბელს, აუოხრეს ქვეყანა, მაჩაბელი კახ-ბატონს ახლდა, იმისის ჯავრით, ჩამოუყენა ამილახორმა ჯარი ლეკისა და მუდამ აოხრებდენ მაჩაბლის ქვეყანასა: მივიდნენ კახ-ბატონი და ქართლის ხანი,
ლეკნი აჩაბედს გაუმაგრდენ, შემოეხვივნენ გარს, სხვა ღონე რომ
ვეღარ დაიდვეს ლეკთა, ღამე დაიკრეს ხმლები და გავიდნენ უვნებელად, ეს ჯარი ჩამოვიდა გორს და ლეკნი მივიდნენ სურამს: დაუწყეს
ავალიშვილებმა ერთმანერთს ცემა, ვითაც პეტრეს ზაალის თვის წაერთმევინა ციხე და საქონელი აეკლო, ცდილობდა დაკლებასა, მიიყენა
ჯარი, დაუწყო მტრობა პეტრეს, ადგა ზაალ ლეკის ჯარით ორი თვე.
მაგრამ ვერა ავნო რა ციხესა და მამული სულ აუოხრა, აგრევე მოიყენა პეტრე-მან ჯარი ლეკისა და ახდენდა ზაალის მამულსა, ამ
გზიათ დიაღ ერთმანერთი ( დიაღ ) შეაწუხეს:
მოვიდნენ კახის-ბატონის ჩაფრები და ებოძა ხალათი მძიმე და
რაყამი წყალობის, დაპირებოდა მიცემასა ქართლისასა. ამა თვისაც
მოეცა ასი თუმანი თეთრი ინამად, ქართლის ხანისა-თვის ებძანა:
„თეიმურაზ ხან-თან მიდიო და მაგის ბძანების მორჩილი იყავო:“
კახი ბატონი გორს იდგა და ალი-ხანს ჯაჭვს, მიუვიდა ხალათი, ჩაიცვა

მეფე-მან კეთილ-მან და საფუძველ-მან სათნოებისა-მან, დაჯდა მეჯლიშად და გასცა საბოძვარი, მხიარულ-ჰყვნა ყოველნი, ქართველთაც
რაყამი მოუვიდათ: „მეფეს თეიმურაზს შეეყარენითო და რაც თქვენი
საქმე იყოს ეგ მამახსენებდესო და მაგის სიტყვის მორჩილებით,
ახლავ ჩემს დიდებულს კარზე ჩამოდითო და თქვენი სიტყვა სწორე
შემარტობინეთო:“ წავიდნენ ბატონი-შვილი აბდულა-ბეგ, სარდალი
ქაიხოსრო, მუხრან-ბატონი კოსტანტინე, ამილახორი ამირინდო, თარხანი ლუარსაბ და სხვანი თავადთაგანი ყოველნი, წაიღეს მეფის თეიმურაზის მოხმარების არზა, შეეყარნეს ხელმწიფეს ნახჩევანს:
მოეცა სარასკარს ბძანება უსუფ-ფაშისათვის ქართლ-ზე ლაშქრობისა, ვითაც ახალ-ციხის ფაშა იყო, ქართლის ბელადობაც იცოდა,
ხაზინა ბევრი გამოეტანებინათ: „ზემო-ქართლი ხომ ჩვენი არისო,
ჩაიარე იმაზე და ალაზნის პირ-ზე დადექ, იქ ლეკი შემოიყარეო,
ხაზინა გაუყავო და ქართლი დაიჭირეო:“ შექნა მზადება ახალ-ციხის
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ფაშა-მ და გაგზავნა პური და ქერი ამდენი, რომ სურამის გარეშემო
რაც საყდრები იყო სულ აავსეს: დიდი თადარიგი ქონდათ ურუმთა
თარხნი-შვილი დავით დიდათ შეაწუხეს ხელმწიფის მოსაქმეთა ბევრის
სათხოვრით და გაიპარა ქალაქით, მივიდა ამილახორ-თან, მისცა პატივი უზომო:
მოუვიდა ერეკლეს ბატონის-შვილს ხელმწიფისა-გან ცხენი, თავისი საჯდომი, უცხო მძიმედ მურასად შეკაზმული და რაყამი დიდი
წყალობისა, ჰქონდათ სიხარული დიდი კახთა, რომ აღარ ეგებოდა.
ამით რომ უკეთესი და უკეთესი წყალობა მოდიოდისთ: მას ჟამში
კახეთი ლეკისაგანაც მოსვენებული იყო და არც ხელმწფის სათხოვარი ეთხოებოდისო, ვინც გზას იშოვნიდის ქართლის კაცნი, თავადნი,
აზნაურნი ანუ გლეხნი იქ იხსნებოდიან, კარგადაც აპატივებდენ მისულს კაცს, რომ არას-ფერს აწუხებდენ:
გარდმოვიდა უსუფ-ფაშა დიდის ჯარით, ჩამოიარა ხეობა-ზე,
მოვიდა და დადგა სურამს. მოეგება ამილახორი გივი. მისცა ფაშა-მ
უზომო: მეფე თეიმურაზ გამოაფრინა ჩაფარი, დაიბარა ხანი ქართლისა და უბძანა ორს მიმბაშს და ქართლის ვექილს ჯარით მცხეთას
დადგომა: გამოგზავნა ალი-ხან რაც ჯაზირჩის ჯარი ახლდა მცველად
ქალაქისად, თითონ წავიდა გორს, შეეყარა მეფეს თეიმურაზს, გაგზავნა კაცი ბატონმა და დაიბარა ძე თვისი ერეკლე კახეთის ჯარით,
რვა მიმბაში კიდევ სხვა გამოეგზავნა ხელმწიფეს ქვეყნის ჯარით,
ესეც ქალაქს დააყენეს დღე-და-ღამ სცვიდენ გარემოს ქალაქისათა.

ბატონი-შვილმა ერეკლემ, აღმონორჩებულმა ძირთა-გან დავითისა-მან
და საფუძველ-მან გოლიათობისა მან და საუნჯე-მან სიბრძნისა-მან,
ღირს მეფეთ ძეობისა-მან, მსწრაფლ აღასრულა ბძანება მეფისა, შეჰყარა ჯარი კახეთისა, აღარ დაიყოვნა და წამობძანდა, ჩამოხდა მარტყოფს: თურმე უსუფ-ფაშას ერთი ხონთქრის კარის კაცი, ხონთქრის
ფარვანები და ხალათები ჰქონდა დაღისტნის უფროს კაცებ-თან, ამას
უნდა მიეტანა, გამოატანა ფაშა-მ ცოტა-რამ ლეკი და ეს ურუმნი
გაისტუმრა დაღისტანში: დახვდა ბატონი შვილი ერეკლე, ეს ურუმები სულ დაიჭირა და ეგრე ხელმწიფეს-თან და გაგზავნა, აიყარა თითონაც და მობძანდა საგურამოს:
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წამოვიდა ავალი-შვილი ქაიხოსრო, ძე მისი პეტრე და შეეხვეწნენ მეფეს თეიმურაზს. თავის ციხეებში ისევ თავისნი კაცნი დააყენეს: აიყარა უსუფ-ფაშა სურამიდამ, ჩამოვიდა, დადგა რუის და ურბნის შეაბილწეს მონასტრები, დაამტვრიეს ხატნი პატიოსანნი, გორს
გარეშემო, საცა რამ ყანა იდგა სულ გათიბეს, აღარ-სად გაუშვეს წაუხდენელი, თვინიერ გორისა: დღესა ერთსა გავიდა ამათი ყარაული და
შეეყარნენ ურუმის ყარაულთა, გაემარჯვათ და გაიქცივეს ურუმნი,
შეიტყო ფაშამ, შეხხა მთლივ ჯარი და მოუხდუნა ლიახვისა კერძო:
შეჯდა ქართლის ხანი ალი-ხან, კახ-ბატონი თეიმურაზ. მაგრამ ბატონს ჯარი ცოტა ახლდა, ჯერე თვისი არ შემოყროდა, გავიდნენ,
შემოუტიეს ურუმთა, რომ შიგ დაერივნენ. გამოვიდნენ ურუმნი ლიახვსა და ამ ბაღებ-თან, წისქვილებ-თან შემოეყარნენ ერთად, იყო ომი
ფიცხელი, რომ აღარ ეგებოდა, ურუმისა ჯარი დიაღ დიდი იყო და
ესენი ცოტანი: დაიხოცა ორგნითვე ფრიადი. მაგრამ გამარჯვება
ურუმთ დარჩათ: კახ-ბატონს საჩინო კაცი ზურაბ მდივანი მოუკლეს
და აზნაურ-შვილნი და გლეხნი დაიხოცნეს. ესენი შემოვიდნენ ისევ
გორს, ურუმნი მივიდნენ რუის: არჩივა ათასი კაცი ფაშა-მ, უთავა
თავისი ყაფუჩი ქეჱ და ხიზინ-ბეგ, რომელი იყო გვარად შარვანელი,
მალაჩი ბელადი ლეკისა, გამოატანა ხაზინა ურიცხვი: „დაღისტანში
მიიტანეთო, მეც ალაზნის პირზე ჩამოვალო, იქ შემომეყარენითო:
ბძანება ქონდა ამ ფაშას, რომ დაღისტნიდამაც დიდი ჯარები შემოეყარა და ქართლისა და კახეთისა-თვის ყათლანი ექნა: ჩამოიარა ამ
ჯარმა ღამით, მოადგა დილას არაგვს გასასვლელად. ერეკლე ბატონი-შვილმა. კახეთის ჯარით საგურამოს იდგა: ეს ჯარი რომ ნახა ბატონის-შვილმა. მაშინვე გამოგზავნა ჩაფარი მცხეთას, ორი მინბაში
იდგა ჯარით, ისინიც დაიბარა. მაშინვე შესხდა ჯარი და წავიდა იქიდამ, კახნი ჩამოეგებნენ, აქეთ ყიზილბაშთა და იქით კახთა დაუწყეს
ცემა, გაიქცივეს ურუმნი, მიყვნენ გზა ხმალ-და ხმალ კაფით სხვი-

ლოსა ციხემდის, ამოსწყვიტეს, რომ რისხვა ღთისა დასცეს: ბატონი-შვილი ერეკლე, რომ გენახათ იმ დღესა, ასე ბრძანდებოდა, არათუ ფალავანი, თვარემ ესე ვის შეუძლია სათვისოსა ომსა გარდა,
ვითა ისარდლა, შეაბა ჯარი, განუკვირდებოდათ ყოველთა: მალაჩი ბე1-31 სტრ., 89
ლადი მაშინ მოკლეს, ყაფულღარ ცოცხალი შეიპყრეს, სხვა ამდენი
დაიხოცა რომ მცირედიღა გადარჩათ: მიუვიდა ეს ამბავი უსუფ-ფაშას, დიდათ დაჭმუნდა. მაგრამ რაღა გაეწყობოდა ესმა ამბავი ესე
გამარჯვების მეფეს თეიმურაზსა, განიხარა ფრიად და გაგზავნა ქალანთარი მერალი ბეგ, აცნობა ხელმწიფეს გარდმოსვლა ურუმისა, ბატონი-შვილისაგან გამარჯვება: დიდათ იამა ხელმწიფეს და ორმოცდა-ათი თუმანი ქალანთარს უბოძა, მინბაშებს ინამი გამოუგზავნა, ბატონი-შვილის კაცს ჩაელოდა. ქალანთარმა ეს წყალობა მოიტანა: მინბაში ქალაქისა დურხან-ბეგ იმ ომში დაჭრილ-იყო და მოკვდა: მოვიდა ქალანთარი, მოიტანა რაყამი მადრიელობით წყალობისა:
გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა, ჩამოიარეს ორბელიანთ მამულ-ზე
ჩავიდნენ, ჩამოხდენ ბაიდარში, რაც ქართლისა და კახეთისა ჯარი
იყო სულ გორს იყვნენ და აქ ქალაქში ჯარი არ ეგულებოდათ, არც
ურუმთ დამარცხება შეეტყოთ. მის-თვის უშიშრად ჩამოიარეს: რაც
მცხეთას ჯარი იდგა ჩამოვიდნენ ისინი. მაგრამ ურუმნი გაეცალნენ,
მივიდნენ, გატეხეს შულავრის ციხე, ტყვით საქონლით სულ აიკლეს,
წავიდნენ, გარდიტანეს ნაშოვარი უვნებლად. ყიზილბაშის ჯარი მიყვნენ მცირედი ხანი და გამობრუნდენ ცარიელნი, შემოვიდნენ ქალაქს
ქართლის ხანი, მეფე თეიმურაზ და ბატონი-შვილი ერეკლე, ჩამოვიდნენ ამ ურუმის ჯარის მოსვლა რომ შეეტყოთ. მაგრამ ვეღარ
ჩამოუსწრეს:
აიყარა უსუფ ფაშა რუისიდამ, შეიარა ისევ ხეობა-ზე და მივიდა
ისევ ახალ-ციხეს, დარჩა პური რაც სურამს ჩაეყარათ, შეუკრეს ავალიშვილების კაცთ გზა, ვითაც საჭირო გზები არის, დახოცეს ურუმნი
და დააგდებინეს ზარბაზნები, აიტანეს პეტრეს ციხეში. მოიკითხა
ფაშა-მ ჯარი და ქართლში ლეკის გარდა ხუთასი კაცი დაკლებოდა,
შეიპყრა სენმა ჯავრისამა უსუფ ფაშა და მოვიდა:
გაგზავნა მეფე-მ თეიმურაზ ელისეთ მოურავის-შვილი გიორგი
და ეს ამბები ყველა ხელმწიფეს მოახსენა. ბატონი წაბრძანდა კახეთს
და ბატონის-შვილი აბძანდა ჯარით ქსან-ზე, ზოგს კაცს ღალატი
შეჩნეოდათ და ბატონის დაყენებული რატის-შვილი, რატი მოეკლათ.
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მიბძანდა მაშინვე შემოეხვეწნენ და შემოფიცეს: „ვინც თქვენი ორგული არისო ხელ შეკრულებს მოგცემთო:“
ებძანა ხელმწიფეს აშურ-ხან სარდლისა-თვის, რომელი იდგა
ბარდას:“ ქართლს მიეშველეო:“ თითონ არ წამოსულ იყო და ოთხი
ათასი მეომარი კაცი გამოეგზავნა, ოზბეგი და ყანდარელნი დია კაი
ჯარი იყო, სულ მოისარნი და შუბოსანნი, კაის ცხენ იარაღითა, მოვიდნენ, ჩამოხდნენ საგარეჯოს. მაგრამ ურუმის ომებს ვერც-ერთს
მოუსწრეს:
მოვიდა გიორგი ელისეთ მოურავის-შვილი ხელმწიფიდამ, ებოძა
ბატონი-შვილისა-თვის რაყამი დიდის წყალობისა და ფლური მრავალი:
მაშინ ბატონი-შვილი ერეკლე იდგა ანანურს, მიართვა წყალობა ხელმწიფისა: გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა და ლეკისა, წაახდინეს ორბელიანთ მამული და ბოლნისელნი, გარდავიდნენ უვნებლად:
შეყრილ იყვნენ გამოღმა მხრის კაცნი: ზაზა თარხნის-შვილი და
ციცი-შვილი ქაიხოსრო, წავიდნენ ჯავახეთ-ზე, დახვდნენ ნაშოვრიანს
ლეკს და ურუმს, გაემარჯვათ ამათ, დააყრევინეს ნაშოვარი:
მოვიდა ფრიდონ-ბეგ, მხლებელი ყმა ხელმწიფისა ჯარების ხანის ასაღებლად. აშურ-ხანს სარდალს გასწყრომოდა: „რატომ თეიმურაზ-ხანს არ მიეშველეო:“ და განძული ექმნა: ებძანა ხანისა თვის
ხელმწიფეს: „საცა მეფემ თეიმურაზ მუნასიბი ნახოს, ეგ ჯარები იქ
დააყენეო:“ ჩამობრძანდნენ ქართლისა და კახეთისა ხანები აყარეს ჯარი და დააყენეს იორს ყბარ-ზე და თითონც იქ დადგნენ:
ბატონის შვილმა ერეკლე-მ ქსნის-ხეველთ ყოველს უფროს კაცს
ქეთხუდას მზევლები გამოართვა და კახეთს გაგზავნა:
მოვიდა ბრძანება, რაც აქ აშურ-ხანის ჯარები იდგა იმისი სარდლობა ფრიდონ ბეგისა-თვის მიეცა და თავის-თან დაებარებინა არაფოჩის, გამოერთმევინა ქართლის ხანობა ალიხანისა-თვის: ფათალიხან სამშადილოს იდგა დიდის ჯარით, ამ ალი-ხანისა-თვინაც იქ დადგომა ებძანა:
ქორონიკონს ლბ, თვესა ივლისსა, მოუვიდა ქართლის ბატონობის ამბავი მეფეს თეიმურაზს, კახეთის ბატონობა ძესა მეფისასა
ერეკლეს, იყო სიხარული ქართლსა და კახეთს, სიხარული უზომო:
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მოვიდა იბრეიმ-ბეგ მხლებელი ყმა ხელმწიფისა და ხალათები
და რაყმები მოუტანა მეფეს თეიმურაზს და ძესა მისსა ერეკლეს,
ებოძა ამასალად ჯამაგირი ბატონისა თვის ორი-ათასი თუმანი და ბატონის შვილისა-თვის ათას ოთხასი თუმანი: მივიდა ეს იბრეიმ-ბეგ
ყბარ-ზე, გამოართო ალი-ხანს დროშა და მოხელენი კარისანი, მოართვა მეფეს თეიმურაზს და იქმნა მეფედ ქართლისად:
აყარა ფრიდონ-ბეგ ეს ჯარები, მოვიდნენ, ჩამოხდნენ, ნახევარი
ავლაბარში, ნახევარი სეითაბათში. აყარეს, რაც ქალაქში ჯაზაორჩისა
და არყის ქვეყნის კაცი იყო შეყარეს, ამ ჯარებს გაუძღვა ფრიდონბეგ, შეიარეს ლორე-ზე და შეიყარნენ ერევნის ქვეყანაში ხელმწიფეს:
წავიდა ალი-ხანც სამშადილოს ფათალიხან-თან: მობრძანდა მეფე კეთილ მორწმუნე თეიმურაზ, დადგა ლილოზე შემოეყარნენ ქართველნი
ხელმწიფეს-თან წასულნი, ქართველნიც მოვიდოდენ, აპატივებინა ხელმწიფეს ქართლის ხარბის ადგილის ხარჯი ან თუ რამ მეტად ქართლს
სათხოვარს არ აკლებდენ, მეფის გულისა-თვის ყოველ-ზე ხელი აიღო:
ბატონი-შვილის აბდულებეგისა-თვის და ქაიხოსრო სარდლისა-თვის
ებოძა ხელმწიფეს ხალათები და ასი თუმანი ინამად:
აიყარა მეფე თეიმურაზ ლილოდა-მ შემობრძანდა ქალაქსა თბილისისასა, თვესა ივლისსა თ, მიეგებნენ მოქალაქენი ანუ დასნი სამღვდელონი, შეასხეს ქება და შესწირეს მადლობა ღმერთსა, გაუშალეს
მოქალაქეთა ფეინდაზი მძიმე ლართა, შეიქნა სროლა ზარბაზანთა,
რომე ყურთა ხმა აღარ იყო, ავლაბრით ალაყაფის კარამდის მორთვეს
ბაზარი და განაბრწყინვეს ჩირაღდნით, იყო სამი დღე და ღამე გაუწყვეტლად მეჯლისი და ლხინი უზომო, სიხარული ფრიადი:
რა მეფე ვახტანგ ქართლით წაბრძანებულ-იყო კ წელი გადევლო
და მემკვიდრე მეპატრონე აღარა-ვინ მჯდარ-იყო ქართლსა. ამის-თვის
უფრო სიხარული ჰქონდათ, მემკვიდრე ქრისტეს მოყვარე მეფე დაუჯდათ და ამით ყოველი შეჭირვება დაავიწყდათ ქართველთა:
მოუვიდათ ეს სიხარულსა ამბავი ბატონის-შვილს ერეკლეს. მაშინვე წაბძანდა ქალაქს, გავიდნენ, დასცეს სევანი დიდუბეს, ჩამოხდა
მას შინა, გავიდა იბრეიმ-ბეგ, მიუტანა რაყამი ხელმწიფისა და ხალათი ჩაიცვა იქ და ეგრე შემობძანდა ქალაქში: გაეგება მამა თვისი,
1-32 სტრ., 92
მოულოცეს ერთმანეთს და ეგრე შემობრძანდნენ: თქვენმა მზემა, ისევ
მეფენი მნახავთა-თვის სასიამოვნო იყო, ვითაც მეფეს თეიმურაზს
ეგრევე ჩირახდნით და ფეინდაზით მართვნეს ( მორთვეს ) ქალაქნი და

განვიდეს შესხმად ქებისად მოქალაქენი: იქმნა მეფედ კახეთისად მეფე
ერეკლე, დაიდვეს ნადიმი და დასხდნენ მეჯლიშად მეფენი ქართლისა
და კახეთისანი:
მცირეთთა ხანთა წაბძანდა ორივ მეფენი კახეთს, ენება თავისის
ხელით ძისა თვისისა დასხმა და ვითა მამისა წესია დაელოცა სამეფო
და ეგრევ წაბძანებულ იყო. ერთ-პირ ბატონი დედოფალი ისევ კახეთს ბრძანდებოდა, ქართველნი, კახნი სულ-თან ახლდენ: მიბძანდნენ
საგარეჯოს, მოუვიდათ ამბავი, სამი ათასი ცხენოსანი ლეკი გამოსულ-იყო: ამ ამბავ-ზე ქართველი ბატონი ვეღარ გარდაბძანდა თელავს,
იქ გამოესალმნენ მამა-შვილნი. მაგრამ მნახავთა-თვის დიდი შესაწუხარი იყო, იცეს კახთ თავსა და ეგრე მწარის ტირილით გამოესალმნენ. ეგრევე მამა-შვილნი ტირილით გაეყარნენ ერთმანერთსა: მეფე
ერეკლე წაბრძანდა კახეთს და მეფე თეიმურაზ მობრძანდა ქალაქს იმ
ღამეს იდგა სეიდაბათში, მეორეს დღეს წაბრძანდა ყაზახში, ფათალიხან იქ იდგა, ლეკიც მტკვარს მოსულ-იყო, შეიყარნენ ხანები ერთად, გამოუდგნენ ლეკთა, მოეწივნენ ერთს მთაში, გაუმაგრდნენ
ლეკნი ტყეში, იყო სროლა, სძლივეს ქართველთა და ყიზილბაშთა,
გააყრევინეს საქონელი ლეკთა და დასჭრეს თავები. მაგრამ ლეკმაც
ბევრი ავნო: ფათალი-ხან წავიდა ისევ ყაზახში, მეფე თეიმურაზ მობძანდა ქალაქსა თბილისისასა:
გარდმოვიდა ერთი ჩერქეზის დიდი კაცის შვილი, მოართვა მეფეს მოსართმევი, დაპირდა სამსახურსა და ჯარის მორთმევასა. უბოძა
ხალათი და გაისტუმრა წყალობით, ეგრევე კაცთა მისთა გასცა
უხვად მისაცემი, დაჯდა ნადიმად, ნახა ლხინი და გასცა ყოველთა
ზედა:
უკეთურმა და ღთის შემცოდემ, იუდის მსგავსად აღშფოთებულ-მან თამაზის შვილმა ტარიელ, ერთის უბრალოს მიზეზისა-თვის
სცა ქათალიკოზს ნიკოლაოზს სატევარი ზაკვით და მოკლა. ეგრევე
ორი ყულუხჩი ხმლით ზედ დააკაფა, თავისი ბიძა-შვილი პაატა, ფრიად
1-32 სტრ., 93
დააწყლულა: შეწუხდა მეფე, ვითაც მართებდა, თითონ ეშმაკის უბოროტესი ტარიელ დაიჭირეს და მოკლეს, ძმით ცოლ-შვილით სულ
აიკლეს: წაასვენეს წმინდა გვამი პატრიარქისა დიდსა ეკკლესიასა საპატრიაქოსა მცხეთას:
ჟამსა ოდეს ფაშა ახალ-ციხისა პატრონობდა ქვეყანასა ქართლი-

სას მეფე-მან და მპყრობელ-მან კახეთისა-მან, ტომობით დავითიანმან, მობაძავ-მან სოლომონისა-მან, ზნე სრულ-მან და მოყვარე-მან
ქრისტეანობისა-მან, მსვრელ-მან უსცხო თესლთა-მან, სადგურ-მან კეთილისა-მან და საუნჯე რჯულისა-მან, ძე-მან მადლისა ხელმწიფისა
ერეკლესა-მან პატრონმა თეიმურაზ უბოძა პირმშო და მრჩობლ მეფობისა საკადრად, ღირს ბრწყინვალითა აღზნებულ, კეთილ-აღზრდილი და ნათლად განშვენებული, საქციელ-წყნარი და სიტყვა
ნარნარი, სასურველი ასული თვისი ანნა ორბელიანს, სარდლის ძეს
დიმიტრის მეუღლედ, დასწერა ჯვარი დიდებულსა და ღთის მიერ
კურთხევით დამყარებულსა სახლსა თვისსა და დღეის აქამდის, ვითა
შვილი თვისი ეგრე იზდებოდა: ხოლო წყალობა ღთისა მოეფინა
აოხრებულს ქართლს, დაჯდა მეფედ, ვითა მწყალობელი იყო დიმიტრი ორბელიანისა და თვისი მახლობელობა უმეტეს ინება, მიანიჭა
ხარისხი მაღლობა, უბოძა ქართლისა და ყაზახ-ბორჩალოს მანდატურთ უხუცესობა, ამასლად ორმოც-და ათი თუმანი განუწესა ხელმწიფის რაყმითა, ვითაც სიძე იყო და თვისი დიდებული კარიც მიაბარა, ვითა შვენოდა სახლსა შვილობასა მისსა და ძველთაგანაც უმაღლესსა სახელოსა ჩვეულ-იყვნეს სახლი ორბელიანთი და ერთ გულობისა საფუძველი დაედვათ გულთა შინა, აწცა დიმიტრი მხნე კისკისად
ქცევასა არა და ერთ-გულად სამსახურსა არა დააცადებდა და ბატონისაგანაც არ აკლდის წყალობა უშურველი:
მოუვიდა ბძანება ბატონს: „თოფხანით სართში დადექო“ გაბძანდა ბატონი მაშინვე და ქოლაგირს დადგა. დარბაისელნი და სამღვდელონი დასნი, ეპისკოპოზნი ყოველნი გაისტუმრა კახეთს, ბატონის დედოფლის ჩამოსაბძანებლად ქალაქს დააყენა სიძე თვისი მანდატურთ-უხუცესი, გასაგებლად საქმისა და მზა ყოფად ბატონის დედოფლის დასახდომელ: მსწრაფლ აღასრულა ბრძანებანი მეფისანი,
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მოამზადნა და მოფარდაგნა სარაია საყოფელნი. კვალად განაწესნა
მოქალაქენნი ანუ დასნი სამღვდელონი, რომელიმე მიმგებელ და შემსხმელ ქებათა, რომელიმე შლად ფეინდიზთა, მიმრთმეველ შაქარსაყნოსელთა და რომელიმე იყვნეს ცდად მეჯლიშისათა: ჩამობძანდა
დედოფალი, ძე თვისი სასურველი ერეკლე, მეფე თან-ჩამოყვა ჯარითა კახეთისათა, ეგრევ თან-იახლა ბატონის-შვილი ანტონი, სადგური
სულის-წმინდისა და საუნჯე სათნოებისა, ვითაც ბიძა-შვილი იყო ბატონის დედოფლისა და დის-წული მეფის თეიმურაზისა და სახლსა
მათსა იყოფებოდა, არ უგულებელს-ჰყო უმახლობელ ყოფა მათი და
თანა მოგზაურ-ექმნა: გაეგებნენ დასნი სამღვდელონი ანუ ერთა გუნ-

დნი და დედათა ბანაკნი, შეასხეს ქება და მადლობდენ ღმერთსა: „ვინა
გამოგვიჩინა ხსნად ჩვენდა ჭირვეულთაო და გვიხსნა მტერთა-გან
ჩვენთაო,“ შემობძანდა ქალაქში და დაბძანდა ტახტსა ზედა დედისა
თვისისასა რუსუდან დედოფლისათა. მიეგებნენ დარბაისელთა ჯალაბანი,
დაულოცეს ტახტი და დაიდვეს ნადიმი, შეიქნა მეჯლიში და იყო ლხინი, განცხრომა უზომო:
წაბძანდა ბატონი ჯარით და მიბძანდა დმანისის ციხესა, გარეთ
სანგარი გააკეთეს და დადგა მას შინა, ებოძა კაცი და ებძანა: „ანტონი
ბატონი-შვილი, რომელი იყო ქუთათელ ეპისკოპოზად ქათალიკოზად
დასვითო:“ ყოველივე ეფისკოპოზნი ქალაქს შემოკრებულ-იყვნეს,
უწინაც სულ-ბრწყინავისა დომენტის კათალიკოზის მიცვალება-ზე მოინდომეს სამღვდელო დასთა ანუ ერისაგანთა. არა ინება, აწ-ცა ინება
უარის ყოფა. აიძულებდა დედოფალი და ანუ დასნი სამღვდელონი,
არღა-რა უარ-ჰყო და დართვა ნება, მიუტანეს იქავ ბატონისა სამყოფსა
შინა ბარტყულა ჯვარი-თურთ, კვერთხი და მდინარი: ეგრე ბატონისა სრით მდინარით წამობძანდა, სამღვდელო დასნი, რომელიმე წინაუძღოდენ გალობით და აკმევდენ საკმელთა, დიაკონნი შემოსილნი, რომელიმე უკანა მოსდევდეს. აგრევე მეფე კახეთისა ერეკლე ღთისმოყვარე და სარწმუნოება მტკიცე თან-მოყვა სამყოფამდის დარბაისლი-თურთ და დასვეს ტახტსა ზედა პატრიარქად ანტონი კეთილი და
ღირს კეთილისა, ნათლის მრჩობლი მასხივნებელი, აბრამის კურთხევისა დამამტკიცებელი, მთავრობა იაკობისა მინიჭებული. ხოლო ლე1-32 სტრ., 95
ვიტელობისა განმაძლიერებელი, აღმასრულებელ სჯულისა და განმაშვენებელ ეკკლესიათა, დამარხველ მცნებათა: შემდგომად რაოდენთამე დღეთა, წაბძანდა მცხეთას და მიიღო კურთხევა ეფისკოპოზთა
კრებათა-გან და განშვენდა ყოვლით კერძო:
უბძანა დმანისიდამ ბატონმა ჯარსა, უთავა მერალი-ბეგ ციცისშვილი, რომელი იყო ქალანთარი ქართლისა, გარდაუსივა ჯავახეთს,
ახალ-ციხეს აქეთ სულ დაარბიეს და მოვიდნენ მრავალის საქონლით:
წავიდის მარბიელი, მოაოხრის ჩილდურსა და ახალ-ციხეს ქვეით და
მიიტანის ურიცხვი: ყაენი შანშე ყარსისა ციხეს ადგა და იყო ყოველ დღე ომი საშინელი და ხოცდნენ ყიზილბაშნი ურუმთა, ვითა
კატა: წავიდის ყარსიდა-მ ყიზილბაშის მარბიელი, მოაოხრის აზრუმს
აქეთი და მოვიდის ურიცხვისა საქონლით: ასე მოუჭრეს წყალი, რომ
ციხესა მყოფნი თითოს ფალას წყალს თითოს ფლურად ვერა შოულობდნენ: იყვნენ ურუმი შეჭირვებულნი: დაებარებინა ხელმწიფეს

ქალაქიდა-მ ოთხასი კაცი მუშად, გაუძღვა ქალაქის მელიქი აღა და
მივიდნენ ყარს, ამუშავეს თვე ერთი და გაისტუმრეს ისევ ათასი
ლეკი ჯამაგირით, ურუმთ ყარსის ციხეში უდგათ, რა წყალი ვეღარ
იშოვეს და ზარბაზანი დაყუნდა, რაც ძალას ატანდა, ეს ლეკთ ვეღარ
გასძლეს, გამოიპარნენ და წამოვიდნენ. შეიტყო ხელმწიფე-მ, გამოუყენა ჯარი მაგრამ ვეღარ-სად მოეწივნეს, გაბრუნდნენ ყიზილბაშნი,
მოაოხრეს ახალ-ციხის ქვეყანა და მიატანეს ყარს: მოვიდა ჩაფარი
დმანისის მეფეს თეიმურაზ-თან. „ლეკის ჯარი გამოგვეპარაო და ჩემი
ერთ-გულობა ახლა გაგიჩნდებაო, მაგათ დაუმარცხებელს ნუ გაუშვებო:
მათ-კენ რაც ჯარები იდგას ყველა შენ იახელო:“ მაშინვე გაგზავნა
მეფე-მ ჩაფრები აშურ-ხან და აჯიხან ახაზნის პირ-ზე იდგენ, ალიხან ყაზახში და კახი ბატონი კახეთს. ამათ ყოველს შეატყობინა,
თითონაც წაბძანდა დმანისიდა-მ და თოფხანა დმანისის ციხეში დააგდო, მიბძანდა მარტყოფს: ლეკის ჯარი თურმე ისევ უკან იყო. მოვიდა ჯარი ლეკისა შუა-დღის ჟამსა და თავს წამოადგნენ: უბძანა ბატონმა ჯარს: შესხდა მაშინვე რომელი რომელს დააწრებდა, შეუტივეს, თითონ ბატონი, ვითა ლომი ეგრე მიესივა, ბატონს ჯარი ცოტა ჰყვანდა თავის-თან, რომ აქა იქ გზები შეაკრევინა ჯარისა თვის.
1-32 სტრ., 96
მაგრამ არა-ოდეს არას ომში არ დამარცხებოდა, სარწმუნოება ჰქონდა
მტკიცე და გოლიათობა შეურყეველი: სძლივა ლეკთა, გაემარჯვათ,
ამოწყვიტა, ერთი შამხლის სახლის კაცი ცოცხალი დაიჭირეს, თავები მოართვეს ბატონს ფრიადი: ეს ხანები, ვისაც ბატონმა აცნობა
ყველა წამოსულ-იყვნენ. მაგრამ ვეღარც ერთ-მან მოუსწრეს მოვიდნენ
საგარეჯოს, ამ გაქცეულს ლეკს ეს ჯარები სულ გამოუდგნენ, კახმა
ბატონმა გზები შეუკრა. ესენი ვერც-ერთი შეიყარნენ: მეორედ ისევ
მეფეს თეიმურაზს გაემარჯვა, წამობრძანდა ბატონი გამარჯვებული,
ქალაქს შემობრძანდა. მაშინვე გაისტუმრა ხელმწიფეს-თან თარხანი
ლუარსაბ, ეს ყიზილბაშების ჯარები. წავიდნენ ისევ თვისა სანგრებსა:
მივიდა თარხანი, მოახსენა გამარჯვება მეფისა, იამა დიდათ და დაჰპირდა დიდსა წყალობასა: უბოძა თარხანს ხალათი, თეთრი ინამად,
გამოუგზავნა მეფეს თეიმურაზს ხალათი, ცხენი, მძიმედ შეკაზმული
და რაჟამი დიდის წყალობისა:
მოუვიდა აშურა-ხანს, აჯი-ხანს და ალი-ხანს წყრომა ხელმწიფისა: „რატომ თეიმურაზ-ხანს მალე არ შემოეყარენითო და ომში არ
დაესწარითო:“ იყო ბატონი ყოვლ-დღე ლხინსა შინა. დაჯდის ნადიმად და გასცის საბოძვარი. მოდიოდნენ გაქცეულნი თავადნი ზემოქართლისანი, აძლევდა ბატონი საბოძვარსა და იმედსა წყალობისასა:
უბოძა მეფემ თეიმურაზ ხელმწიფეს რაყმით ზაალ ორბელიანს

თუნქჩი-აღასობა, რომელ არაგვის ერისთავის ბარძიმისა-თვის ხელმწიფეს მიეცა, ის რომ გარდაცვლილ-იყო და ახლა ამას უწყალობა და
მოქალაქეთ ნოქარი ორი უზბაში თავისის თაბუნით, რომელნი ბატონის წინამძღომელნი იყვნეს, ისიც ამ ზაალს ორბელიანს მიაბარეს:
აგრევე ამის უფროს ძმას ყაფლანს საბარათაშვილოსა უზბაშობა უბოძა, ვითა ამას წინათ ხელმწიფეს ამის მამის დიმიტრისა-თვის მიეცა.
ახლა ამას ისევ თავისის მამის სახელო განუახლეს, ორმოც და-ათი
თუმანი ზაალს თუნჩქი აღას განუწესეს და ოცი თუმანი ყაფლან უზბაში:
წავიდა დმანისიდა-მ ჯარი საორბელიშვილოსა, გაუძღვა მათი
სალთხუცესი ბეჟან, მიუხდნენ, დაესხნენ ხერთვის და ყორახს სოფლებსა ჯავახეთსა, ჩაუხდნენ ხრამებში, საქონელი ხმალ-და-ხმალ ამო1-32 სტრ., 97
ასხეს, წამოიღეს ნაშოვარი დიდ-ძალი, მოეწივნენ ურუმნი, დაერივნეს ერთმანერთსა, იყო ცემა ხმალთა. მაგრამ არ ავად იყვნეს მსახურ
აზნაურ-შვილნი ორბელიანთ, ასე რომ გულად გაისარჯნენ, რომ ერთსა
ომსა კმა ეყოფოდეს, სძლეს ჯართა ურუმისათა, დაუხოცეს კაცნი
საჩინონი და წამოვიდნენ გამარჯვებულნი ნაშოვრით მრავლით, მოვიდნენ დმანის, იტყვის ბატონი ლხინსა და შექცევაში, იყვის მეჯლიში და განცხრომა ფრიადი: გაისტუმრა მეფე-მ ამილახვარ-თან ვახუშტი აბაშიძე და თარხანი ლუარსაბ სურამს, დაპირდა დიდს წყალობას
და ხელმწიფისა-გან დანაშაულის მოტევებასა: ბატონმაც გორს წაბრძანება დაპირდა ( დააპირა ), ბატონი დედოფალიც მცხეთას წაბძანდა, სვეტი-ცხოველობის დღესასწაული იყო, იქ გარდიხდიდენ და ბატონი გორს
წაბძანდებოდა, დედოფალი ისევ ქალაქს ჩამობძანდებოდა: ამა ამბავთა
შინა მოვიდა კახეთიდამ ჩაფარი, მოიტანა ამბავი საზარელი და ყოველთა შესაწუხარი, მეფის ერეკლეს მეუღლე. დედოფალი კახეთისა
ქეთევან დამარცხებულ-იყო. ბატონებს შეწუხებით ყოფნა მოახსენეს.
მაშინვე წამობძანდნენ და წაბძანდნენ კახეთს მეფე და დედოფალი,
თან იახლნენ ქართველთ დარბაისელნი სახლეულითურთ: რა ჩამოხდენ
ცხენიდამ, ესმათ ხმა საგლოველი და გაუმჟღავნეს, იუწყეთ, ვითა
შეწუხდებოდენ, მეფეს ერეკლეს მეტი ძე არ ესვა და მისის შეწყენის-თვის რაბამსა საურავსა მიეცემოდენ, მცხედარი ისევ დახვდათ,
ალავერდს მიასვენეს, თითონ ბატონებმა თელავს გლოვა, ტირილი
ხშირობით, ვითა წესი იყო ეგრე გარდაიხადეს:
მოვიდა ჩაფარი ხელმწიფისა, დაებარებინა მეფე და დედოფალი
და მეფე ერეკლე: ვეღარ დაიყოვნეს ხანი და მაშინვე წამობძანდნენ
და ჩამობძანდნენ ქალაქსა თბილისისასა: წაბძანდა ბატონი, მიბძანდა

დმანისსა. ბატონი-შვილი აბდულა-ბეგ, ლორის სულთან მამად-ხან და
ქართველნი თან-ახლდენ: ყაენი გამობრუნდა ყარსიდა-მ, ესწრათ ზამთარი, სიცივე-მ ჯარს ვეღარ გააძლებინა, ჩამოეცალა ციხეს, მოვიდა,
დადგა ახალ-ქალაქსა. აქიდამ ურევდა ( უსევდა ) ჯარსა და აოხრებდა
ქვეყანასა ახალ ციხისასა: წამობძანდა ბატონი დმანისიდა-მ, შეეყარა
ხელმწიფეს იქავ ჯავახეთისა ქვეყანასა; მაშინვე მიიყვანა მეფე თეიმურაზ და ახლდა მხიარულისა პირითა და უბოძა ხალათი მძიმე, აიყარა
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ჯავახეთით, გადმოიარა ყაიყული და ჩამოვიდა ტაშირ-ზე, ორი დღე
იქ დადგა, დააგდო ლორეს ოზბეგისა და ბულუჭის ჯარი, თითონ
აიყარა და ჩაიარა სომხით-ზე და ჩავიდა ალჯაყალას მანძილასა და
მანძილზ-ზე ებოძის ხალათი მეფის თეიმურაზს, იქ აიღო ხელმწიფე-მ
სანი ქართლისა და დიდათ მოიწონა ჯარი ქართველთანი და ოთხასი
ნოქარი კიდევ სთხოვა ქართლს ყალ-გებების: ამ ყაენისა რიგი იყო,
რაც ჯარი ჰყვანდა დიდი ანუ მცირე ყველა ჯამაგირით ჰყვანდა, რომ
ყველას მარტს, რომ ნავროზი მოუვათ, ეს ვექილი და ვეზირი მუსტაფი ამისთვის უსხდა ყოველს ქვეყანაში, რომ ქვეყნის გამოსავალს
სახელმწიფოდ აიღებდენ და ამ ჯარებს გაუყოფდენ და თუ რამ გადარჩისთ ქვეყნისა-გან სახელმწიფოდ შეინახევდენ: მიბძანდა მეფე
კახეთისა ერეკლე კახ დარბაისლით. რას წამს მიბძანდა, ნახა მაშინვე
ხელმწიფე-მ და უბოძა ხალათი, მიბძანდა დედოფალი საქართველოსი
თამარ, თან ახლდა ბეგუმ აბდულა-ბეგ ბატონის- შვილი ჯალაბი, რომელი იყო და მეფის თეიმურაზისა და ბატონის-შვილი ანუკა, მეუღლე
ვახუშტი აბაშიძისა: მისვლასავე მოეგებნენ ხოჯები და ჩამოახდინეს
არამში: ნახა ხელმწიფე-მ, მოიკითხა ტკბილად და უბოძა ბატონს დედოფალს ხალათი მძიმე, თეთრი ინამად საკადრად თვისად: აგრევე
ბატონი შვილებს ბეგუმს და ანუკას უბოძა ორთავ ხალათები და ინამად თეთრი, დააყენა დიდის პატივით: როსცა ჯარი აჰყრის, ვითაც
შაჰზადის, რომელი ჰყვანდა ყაენს ცოლად, ეგრევ ბატონს დედოფალს
თამარს მოართმევდენ ხელმწიფის ქუჯაოზი. ყაზახიდამ გამობრუნა
ბატონი დედოფალი მრავლისა საბოძვარით, შემობძანდა ქალაქსა
თბილისისასა: ბატონმა თეიმურაზ უბოძა თვისი ჯანიშინობა ბატონი-შვილს ისაყ-ბეგს, ძმასა აბდულაბეგისასა, ხელმწიფისაგან სამოცი
თუმანი ჯამაგირი განუწესა, უბოძა ორსავ მეფეს ხალათები მძიმე და
ინამი ფრიად: უბძანა მეფეს თეიმურაზს: „ვითა შვილი ჩემი, ეგრე
გიყურებო, მარტო ქართლი შენი საკადრისი არ არისო, სხვის ქვეყანასაც მოიმედე იყავო,“ აგრევ უბოძა ბატონი-შვილს აბდულა-ბეგს
ხალათი და ინამი, ქაიხოსრო სარდალს და დიმიტრის ეშიკაღათბაშს
ხალათები და ზოგთა კახთა და ქართველთ ამორჩევით მისცეს ხალათები: ეგრე სიხარულით და ნიჭ ფრიადობით წარმოევლინენ მეფენი
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ქართლისა და კახეთისა. ალი მარდანხან ოთხისა ათასის კაცით თანმოატანა და უბრძანა ამილახვარს გივ-ზე ლაშქრობა: შემობძანდნენ
ამ ჯარებით ქალაქსა თბილისისასა, წავიდა ხელმწიფე და დააგდო
ჯარები ყაზახში და ბორჩალოში და უბრძანა: „რაც თეიმურაზ ხანმა
გიბრძანოსთო, მორჩილნი იყავითო: წავიდა ჯარი ოზბეგისა და ბულუჭისამ რომელი იდგა ლორეს, დაარბივა ჩილდურის ქვეყანა, მოიტანეს ფრიადი საქონელი და ტყვე:
გაბძანდა ბატონი ქალაქით დიდის ჯარით,გაილაშქრა გივი ამილახვარ-ზე, თან-ახლდა ალი მინდარ-ხან ყიზილბაშის ჯარით, ბძანება
ჰქონდათ ხელმწიფისა: „რაც თეიმურაზ ხანმა გიბძანოსო იმ ბძანების მორჩილი იყავო:“ მორჩილოდენ მეფეს ჯარი ყიზილბაშისა
და უშიშოდენ, ვითა ყმანი თვისნი: მიბძანდა ბატონი სურამს თვესა
დეკემბერსა გ: გამოვიდნენ ციხით მეომარი. მაგრამ ვერა რად იბძოლეს და შევიდნენ ისევ ციხეში, ციხეს მოშორებით სანგარი შეკრეს დიდი და ჯარი მაში დააყენა ბატონმა და სხვა მეომარი გამოისტუმრნა ციხისა მახლობელ, შეუკრეს საფრები, დაუწყეს ბრძოლა,
გაგზავნა ყველ-გან კაცი მეფე-მ თეიმურაზ და დაიბარა თავადნი ზემო ქართლისანი: რასაც წამს შეიტყვეს ბატონის ბძანება მაშინვე შემოეყარნენ თავადნი ქართლისანი, უბოძა ხალათი ყოველთა და აპატივა
დანაშაული ცთომილებისა მათისა და უიმედა უმეტესი წყალობა მისწერა, ხელმწიფეს არზი და მოუტანინა ჟოველთა, ზოგს ინამად თეთრი და ზოგთა ამასალად ჯამაგირი განუწესა: გაგზავნა ყაფლანორბელიანი ამილახვარის შვილს დიმიტრის-თან, რომელი იყო ახალდაბის ციხეში გამაგრებული, ვითაც ყაფლანის და ედგა დიმიტრის
და სიძე იყო მის, სიტყვას ისმენდა, დაიბარა ბატონმა თავის-თან,
სთხოვა ციხე და დაპირდა წყალობას ფრიადსა: ვითაც ორბელიანთ
წესი არის, ბატონის ერთ-გულობა და სამსახურის ბეჯითობა, ყაფლან
ორბელია ეგრე გულს-მოდგინებით გაისარჯა, დართო ნება დიმიტრის, მოვიდა ბატონ-თან, მოართვა ციხე ახალდაბისა. . . თვესა. . . .
ქორონიკონს ლგ, შეაყენა ციხეში ბატონმა მელიქი-შვილი მამად-ემინ უზბაში ეგრევ საბარათაშვილოს კაცით: უბოძა ამილახორის
შვილს დიმიტრის ხალათი და დაპირდა წყალობასა: ყაფლანს უბოძა
1-32 სტრ., 100
ხალათი, უიმედა წყალობა და აღრაცხა ერთ-გულთა-თანა, გაგზავნა
ბატონ-მან ხელმწიფეს-თან ჩაფარი და მოუტანინა ორმოცდა ათის

თუმნის ჯამაგირი დიმიტრის და უბოძა ამილახვრობა ხელმწიფის
რაყმით: ეგრევ ყაფლანს მოუმატეს ჯამაგირი: იტყვის მუდამ მეჯლიში, ვითაც პირველ ქართველთ მეფობისა, ეგრევ ყოველვე განაწესნა
მეფე-მ თეიმურაზ, ვითაც ქრისტეს მოყვარე იყო და ებრალებოდა
ქართველნი: აღასრულა ბძანება სახარებისა, მიუტევა შემცოდეთა ცთომა
თვისი, მხიარულ-ჰყო ყოველნი, ადიდებიან ღმერთსა დასნი სამღდელონი ანუ გუნდნი ერთანი: „ვითა გამოგვიჩინა ესე მოწყალე
ტკბილ-გონებითა მეფეო:“ უგზავნიდენ ამილახვარს კაცს და ეპატიჟებოდენ გამოსვლასა ციხიდა-მ. მაგრამ ვერ დაიმორჩილეს, ცოტა
რამ ლეკიც ჰყვანდა ციხეში და ციხეც კარგად დაწყობილი ჰქონდათ
სანოვაგითა მრავლითა და ჯაბახანითა ფრიადითა: არ ჰქონდათ ციხის
აღების იმედი, იყო დღე და ღამ სროლა ზარბაზანთა და ყუმბარათა,
რომე კომლისა-გან ციხე აღარა ჩნდის: აგრევ ესროდენ ციხიდამ
ზარბაზანთა: განაწესეს ღამით მეომარი ხუთასი მცველად გზებისა,
რომე ციხიდამ არა-ვინ გაპარვოდათ: ერისთვის-შვილი სარიდან ბრმა,
ამილახვარის კაცით კეხვის ციხეში იდგა და ისიც ცდილობდა გამაგრებასა ციხისასა. გაისტუმრა მეფე-მ ჯარი, დაუტევა ამილახვარიშვილი ამირინდო და მეითარი ზურაბ, მივიდნენ და შემოადგნენ ციხესა კეხვისასა, იყო ბრძოლა დღე და ღამ, გამოხდა ხანი თვე ოთხი.
მერე უბძანა ყაფლან-ორბელიანს საბარათაშვილოს ჯარით და მიაშველა კეხვის-ციხეს:
გავიდა ესეც და იყო დღე და ღამ ცდაში და სამსახურისა და
ერთ-გულობისა გამოჩენაში, არა ზოგევდა თავსა თვისა, ბარათაშვილმა საამ უზბაშმა გამოირჩინა სროლა ზარბაზნისა, ასე ესროდის, რომ ხელმწიფის მოყუნაბრე მოზარბაზნენი დანასრა: მერმე
უბძანა სამს უზბაშს და გაისტუმრა, თოფხანა წარავლინა კეხვის ციხესა, დაუწყეს სროლა ციხესა კეხვისასა ზარბაზნითა და ყუნბარათა:
შეწუხდნენ მყოფნი ციხისანი გამოგზავნა ციხით კაცი სარიდან
ერისთვისშვილმა: „სარდალი ქაიხოსრო მოვიდეს და იმას მოვენდობი და გამოვალო:“ მოხსენდა ბატონს, მაშინვე გამოგზავნა სარდა1-32 სტრ., 101
ლი ქაიხოსრო: რას წამს მოვიდა, მაშინვე გამოიყვანა სარიდან და
მოგვარა ბატონს, დასცალეს ციხე: იამა დიდად ბატონს და დაუმადლა სარდალს ერთ-გულობა, ვითაც საჩინო დიდებული კაცი იყო, ეგრე
ნიჭ-ფრიადობითა აღივსო და ისმენდა სიტყვასა მისა. რომელი იდგა
ჯარი ბულუჭისა და ოზბეგისა წავიდის მათი მარბიელი, მოაოხრის
ყარსისა ქვეყანა და მოიტანიან ურიცხვი ტყვე ანუ საქონელი. ეგრევე

წავიდის ჯარი ქართლისა, მოარბივის ახალციხისა ქვეყანა და მოიტანიან საქონელი უთვალავი:
ხელმწიფეს ერთი თვისი წინა-მდეგი კაცი, რომელსა ერქვა ერქვა
უსეინ-ბეგ, გამოეგზავნა ამილახვარ-თან, ებოძა რაყამი წყალობისა და
ეპატივებინა ფიცით დანაშაული ცთომილებისა: შემოუგზავნეს რაყამი
გივს ამილახვარს და აცნობეს ესე ამბავი: შემოეთვალა ამილახორს:
„ბატონი მობძანდეს, სიტყვა მაქვს, მოვახსენებ და გამოვალ იმის
ბძანებითა:“ მიბძანდა ბატონი მცირეს კაცით, ციხეს მახლობელ კარავი დადგეს, დაბძანდა იმაში, ჩამოვიდა ამილახორი თავისის კაცით,
ნახა ბატონი და შემოფიცა ძელ-ჭეშმარიტზე: „შენი ორ-გული არ
ვიყოო:“ უბოძა ხალათი მძიმე და დაპირდა დიდსა წყალობაბასა: მოახსენა ამილახორმა ბატონს: „[თ]ქვენი სარწმუნო ვარ. მაგრამ ხელმწიფისა-გან ერთი ასეთი რაყამი მომიტანინეო, ჩემი გული შესჯერდესო და ციხეს მაშინვე მოგართმევო:“ მაშინვე გაგზავნა ჩაფრად ხელმწიფეს-თან მილახორი რევაზ და ამილახორი ისევ ციხეში შევიდა:
ამ ამბის მაყურებელი იყო სანამდის ეს მილახორი რევაზ მოვიდა,
ციხის კაცნი ჩვენს ჯარში მოდიოდის და ჩვენი ჯარის კაცნი ციხეში შევიდის, ერთმანერთში ვაჭრობდიან: მოვიდა რევაზ მილახორი
ხელმწიფიდამ, მოუტანა გივ ამილახვარს რაყამი ხელმწიფისა ფიცით:
„შენი დანაშაული და სისხლი ჩვენის სიმაღლისა და განძლიერებელის მდომებელის მეფეს თეიმურაზისა-თვის გვიპატივებიაო:“ შეუგზავნეს რაყამი ციხეში და ესე ყოველი აცნობეს. მაგრამ კიდევ გუნება მართლად ვერ მოენდვეს: ჩამოაპარეს კაცი ციხიდამ, ძირიდა-მ
ციხისა-თვის ნაღმი გაეკეთებინათ, იმას ქცევა დაუწყეს: ეს ბატონს
მოხსენდა, გაუსივა სამი უზბაში საბარათასშვილოს ჯარით, მიუხდენ,
ერთი მათი კაცი მოკლეს და სხვანი გაიქცნენ, შევიდნენ ისევ ცი1-30 სტრ., 102
ხეში. უკუდგნენ ციხოვანნი, დახშეს კარი ციხისა და შეიქნა ისევ
ბრძოლა: მთავარ-ეპისკოპოზი კირილე ციხეში ამილახვარ-თან იყო,
გამოვიდა ამა ამბავ-ზე, მოვიდა, იახლა ბატონს, მიიჩნივა ფრიად და
დაადგინა პატივით, ნიკოლაოზ აბაშიძის-შვილი ციხეში დაესწრა ამ
ამბავ-ზე და აღარ გაუშვა ამილახვრმა, იყო ყოველ-თვის ომი ფიცხელი უმეტეს პირველისა:
მიბძანდა კახი ბატონი ერეკლე სურამს, გაგზავნეს კაცი იმერეთს და აბაშიძის ზაალის ქალი მშვენიერი და შემკული ყოვლითა
ბრწყინვალებითა გარდმოიყვანეს ქვიშხეთს, ანუკა ბატონი-შვილი, ვითაც მეფის ერეკლეს დედი-და იყო და ამან მოინდომა და მიათხოვა

მეუღლედ: წაბძანდენ ორი მეფენი, სათნონი ღთისანი და საქებელნი
კაცთანი, მიბძანდნენ ქვიშხეთს სახლსა ვახუშტი აბაშიძისა, ვითაც
ვახუშტის აბაშიძის ძმის-წული ქალი იყო და ქორწილი თითონ გარდაიხადა: დაიწერა ჯვარი მეფე ერეკლემა და იქმნა ასული აბაშიძისა
დედოფალი ანნა, განისვენეს ორი დღე ლხინ-ნადიმობით, ვითა მას
დღეს მეფობდა და მობძანდენ ისევ სურამს: იყო სროლა მუდმისად
ყუნბარათა და ზარბაზანთა, რომ ყურთა ხმა აღარ იყვის, დაუწყეს
კიდევ სამს ნაღმს თხრა ციხისა გარემოს: ამა ამბავ-ზე, გაგზავნეს
ხელმწიფეს-თან ჩაფარი და მოახსენეს ამილახვარისა-გან ისევ პირის
გატეხა და ციხის მეორედ გამაგრება. დიდად ეფიქრებოდათ ხელმწიფისა-ან, ამით რომე ჯერ მოახსენეს შემორიგება და ახლა უკუდგომა: ჩავიდა ჩაფარი, მოახსენა ეს ყოველი ხელმწიფეს, ებოძა მაშინვე რაყამი მეფის თეიმურაზისა-თვის წყალობისა: „რაც გინდოდეს
ჩემი ხაზინა დახარჯეო, ყველა შენ-თან ეს თაბარი ( ეხთიბარი ) გვაქვსო:“ ასეთი მიჩნეული იყო მეფე თეიმურაზ ხელმწიფისა, რომ
რაც საქმე დაშავებულ იყო უმეტესი წყალობის რაყამი მოუვიდის:
გამოეგზავნა ხელმწიფეს სამი დიდი კაცი თვისის დიდებულის კარისა
ნახჩი-ბაში, ჩანდულ-ბაში, დარიქა-ბაში თავისის დასტებით. ებძანა:
„ვითაც ჩემ-თვის, ეგრე თეიმურაზ-ხანს ემორჩილენითო და იმის
ბძანების მაყურებელნი იყავითო:“ მოვიდნენ ესენი სურამს, ბატონს
1-32 სტრ., 103
შეეყარნენ და ვითა ხელმწიფეს-თან ყოფილ-იყვნენ, ეგრე განკრძალულად ექცეოდენ: გამოეგზავნა ხელმწიფეს კიდევ კაცი და ეთხოვნა
სურამ ციხის სურათი, მხატვარიც იქიდამ გამოეგზავნა. დახატეს მაშინვე და გაუგზავნეს: რა ჩავიდა, გაშინჯა ციხის სიმაგრე, გამოეგზავნა კიდევ კაცი ერთი დიდებული და ებოძა ბატონისა-თვის თეთრი
ფრიად ინამად და ეგრევე ჯარისა-თვის ებძანნა: „მაგ ციხეს იმგვრლივ ასეთი გალავანი შემოავლევითო, რომ კაცს გარდასვლა არ
შეეძლოსო და გარს ამ გალავანს ჯარი მოუყენეთო და თქვენ ჩამოეცალენითო, ეს სანამდის იყოსო, რომ თითონვე შემოიხვეწიოსო:“
აღასრულეს ბძანება და შემოავლეს მაშინვე გალავანი დიდი და შეუყენეს მცველი ფრიადი: მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა და ებძანა; „ლორეს რომ ოზბეგისა და ბულუჭის ჯარები დგასო, ჩამოვიდეს, დმანის დადგესო:“ აიყარნენ მაშინვე და დადგენ დმანისისა მახლობელ:
ამა ხანთა შინა მოვიდა ხელმწიფისა-გან ხალათი ორი მძიმე
მეფის თეიმურაზისა-თვის და მეფის ერეკლესა-თვის. რაყმები დიდის
წყალობისა, ერთი ხალათი აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილისა-თვის: მოუწერა წიგნი ისაყ-ფაშას ამილახორის გივისა თვის დიდის იმედისა
და დაპირებოდა კიდევ მოხმარებასა. ეს წიგნები ქაიხოსრო ავალი-

შვილს ჩავარდნოდა, მოიტანა და მოართვა ბატონს: გაგზავნა ბატონმა მაშინვე საამ და პაპუა უზბაში საბარათაშვილოს ჯარით და
ხეობის გზების შესაკრავად. მილახორი რევაზ და პეტრე ავალიშვილი უწინვე გაესტუმრებინა და იქ იდგნენ ხეობაში: ეს საბარათაშვილოს ჯარიც მივიდა და შეეყარნენ იმათ, ციცის შვილი ფარსადანაც გაისტუმრეს ჯარით და გუჯარეთის გზები შეუკრეს: ამა
ამბავთა შინა კახმა ბატონმა ერეკლე-მ წამოიყვანა დედოფალი ანნა
ქვიშხეთით, ჩამოიყვანეს ქალაქსა თბილისისასა, სახლსა მამისა თვისისა, ქართველთა მეფისასა: იყო მეორე ქორწილი და განცხრომა
ფრიადი, ვითა იმ დღესა და სიხარულსა გაეწყობოდა:
წავიდა ხეობა-ზე, რომ ქართლის ჯარი იყო ახალ-ციხისა ქვეყანასა, აიღეს ციხე საკირისა, იავარ-ჰყვნეს საქონელი ანუ ტყვე ურიცხვი და მოახსენეს ბატონს: მაშინვე მოახსენა ბატონმა ხელმწიფეს
და სანამდის ხელმწიფის ამბავი მოვიდოდა, ეს ქართლის ( ჯარი ) იმავ
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ციხებში დააყენეს, ზოგი საბარათაშვილოს კაცი იყო, მხნენი და
მოუდრეკელნი და ზოგნი ავალი შვილისა: შეიტყვეს ეს ურუმთა, ვითაც მართებდათ ეგრე დაჭმუნდენ. უთავეს სოლოღასი და ფოცხ-ბეგ
დიდის ჯარით და თოფხანით, ამ ციხეს გარს შემოახვიეს. იყო ბრძოლა და ომი საშინელი. არ ავად იყვნენ ციხეში მყოფნი ქართველნი,
კაცი ბევრი დაუხოცეს ურუმთა: მოხსენდა ბატონს ურუმის შემოდგომა, გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი და დაიბარა მამად ალი-ხან და იმამყულიხან დიდის ჯარებით: მაშინვე აღასრულეს ბძანება, წამოვიდნენ
და შემოეყარნენ. ასეთი ბძანება ჰქონდა ბატონს ხელმწიფისა, რომ
საცა ადრიბეჟანის ქვეყანაში ჯარი ყოფილ-იყო დაებარებინა, მაშინვე
უნდა შემოყროდენ: მოუვიდა ბატონს ბძანება: „ახალ-ციხის ქვეყანაში რომ ციხე დაგიჭერიათო, ისევ დაცალეთო:“ ამა ამბავ-ზე დაიბარა ციხეში მყოფი ქართველნი და უბძანა დაცლა ციხისა: ურუმის
ჯარი ისევ გარს ადგნენ. მაგრამ გამოვიდნენ ხმალ და ხმალ, ურუმიც
ბევრი მოკლეს და მოვიდნენ უვნებლად:
მისცეს სურამის ციხეს ერთი ნაღმი და ვერა ავნო რა, მისცეს
მეორე ნაღმი და ციხის ნახევარი სულ დაანგრია, ბევრიც ავნო მყოფთა ციხისათა: ამა ამბავ-ზე დაუწყო ლაპარაკი გივმა ამილახვარმა და
შემოუკვეთა: „ბატონი დედოფალი მობძანდეს და იმას მოვენდობითო:“ მაშინვე გამოგზავნა ჩაფარი ბატონმა და მოახსენა ბატონს
დედოფალს: წაბძანდა დედოფალი თამარ და მიბძანდა სურამს; მაშინვე
გამოვიდა ამილახვარი გივი და იახლა ბატონ დედოფალს, მოართვა
ძელი ჭეშმატირი და თავისის საქონლის დავთარი, ფიცი. „რომ
თქვენი მოღალატე აღარ ვიყავიო:“ მისცეს ბატონებმაც პირი: „რომ

არა-ფერი, არც წახდენითა და არც სიკუდილით არ გიშავდეს-რაო:“
მოართვა ციხე სურამისა და წამობძანდა ბატონი დედოფალი ქალაქს
და თან წამოიყვანა ამილახვარი გივი: ბატონმა იქავ ხელმწიფის ამბავი მოიცადა, გაგზავნა სარდალი ქაიხოსრო და მოახსენა ამილახვარის შერიგება და სურამის ციხის დაჭერა. მოსთხოვა ხელმწიფეს
ამილახვარის დანაშაულის პატივება: ჩავიდა სარდალი, იამა დიდათ
ხელმწიფეს, აქო ერანის ჯარშია მეფე თეიმურაზ და დაპირდა ფრიადსა წყალობასა: უბოძა სარდალს ორბელიანს ქაიხოსროს ხალათი,
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ხუთასი თუმანი თეთრი და ხმალი უცხოდ მურასად გაკეთებული და
ხუთასი თუმანი კიდევ სხვა ჯარის საქარდებისა-თვის: მოვიდა სარდალი და მოიტანა ეს წყალობა ხელმწიფისა. ბატონი ჩამობძანდა სურამიდამ და მუხრანში ავიდა სარდალი და შეეყარა ბატონს და მიართვა წყალობა ხელმწიფისა. აიყარა მუხრანიდამ და ჩამობძანდა ქალაქს,
წაიკითხეს რაყამი ხელმწიფისა და ებძანა: „ამილახვარი თავისის საქონლით შენ-თვის გვიბოძებიაო და მაგისი სისხლიც შენ-თვის გვიპატივებიაო:“ უბოძა ბატონმა სარდალს ქაიხოსროს ხალათი მძიმე,
დაიდო ნადიმი, ნახა ლხინი უზომო, გასცა საბოძვარი უშურველი და
უბოძა გივს ამილახვარს სახლთხუცობა თვისი და განაგეს ყოველივე
საქმე ხელმწიფური, ვითაც ძველთა-გან წესი ყოფილ იყო ქართველთა
მეფეთა-გან:
მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა და ებძანა ამილახვარის ციხეებისა
დაქცევა და ყიზილბაშის ჯარებით დაბარება: გაისტუმრეს ამილახორის შვილი ამირინდო და დააქციეს სურამისა და კევხვის ციხე: ახალდაბის ციხეში საბარათაშვილოს ნოქარი უდგა და სხვილოს ციხეშიაც
თვისნი მისანდონი კაცნი დააყენა. გაისტუმრეს ჯარები ყიზილბაშისა
და ამ ჯარებისა ორი ხანი თავისის ჯარებით ლორის საროთებში
დააყენეს: მოვიდა ბძანება ხელმწიფისა. ებძანა გივის ამილახორის
დაჭერა და თავის-თან დაებარებინა: შეწუხდენ ფრიად მეფე და დედოფალი, ამის-თვის რომ პირი მიეცათ: „რომ არაფერი არა დაგიზიანდესრაო:“ მაგრამ ასეთი მძლავრი ხელმწიფე იყო, რომ იმისი
წინა-აღმდეგი არა იქნებოდარა, დაიჭირეს გივი, აიყვანეს მაღლა ციხეში, სამი დღე იქ დააპატიმრეს და მერე გაისტუმრეს ხელმწიფესთან, თან გაატანეს კახი ბატონის მორდალი სოლომან და ყაზახის
სულთანი: ჩაიყვანეს გივი ამილახორი ხელმწიფეს-თან ხელ-ხუნდით,
გაგზავნა ჩაფრად ბატონმა ხელმწიფეს-თან კახი ბატონის ეშიკაღასბაშ სულხან და მოსთხოვა ფარვანი ამილახვარის პატიობისა:
ჩავიდა სულხან, მიართვა არზი მეფისა. მაშინვე ისმინა აჯა

მეფისა და მიაბარა ამილახორი მაიარბაშს, რომელი იყო მახლობელი
ყმა ხელმწიფისა და ტომი არღუთა შვილისა: ებოძა მეფის თეიმურაზისა-თვის რაყამი წყალობისა:„ჩემის დოვლათის მონახევრე შენა
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ხარო, ყოველ-ჟამ ჩემის უხვის მოწყალების მოიმედე იყავო, ამილახორის სისხლის შენ-თვის გვიპატიებიაო და ცოტა ხანს უკან ისევ
შენთანვე გამოვისტუმრეთო:“ გამხიარულდენ მეფე და დედოფალი
დიდათ ამილახორის სისხლის პატივებისა-თვის და მერმე ამის-თვის
უფრო, რაც რაყამი მოუვიდის, ამის-თანა რაყამი არას ქვეყნის მეპატრონესა და ბეგლარ-ბეგს მიუვიდის: ხელმწიფეც წასრულ-იყო
დიდის ჯარებით, ერევნისაკენ დაებარებინა ქართლის ამალები: წავიდნენ ვექილი, ვეზირი, მუსტაფი და ქალაქის მელიქი: ებძანა სარანებში
ჯარების დაყენება: გაისტუმრეს ლორის სულთანი და ბამბაკში სარანებში დააყენეს. აგრევე რევაზ ორბელიანი სომხით საბარათასშვილოს ჯარით და ზაალ ორბელიანი დმანისის სარათებში დააყენეს:
მოვიდა სარასკარი მრავლის ჯარებით არფაჩაიზე და დადგა ალაგაზის მთის ძირზე: ყაენიც მივიდა, დაუდგა პირდა-პირ მურად-თაფაზე.
ამილახორი გივი გაეგზავნა ხორასანს: წამოვიდა ჯარი ლეკისა, მიმართ ურუმთა მისაშველებლად, შემოიარეს, წაახდინეს ბოლნისები,
გამობძანდა ბატონი, გამოუდგა ლეკთ ჯავახეთს გადაასწრეს, ბატონი მიბძანდა, დადგა ბოლნის მოვიდა ურუმისა და ლეკის ჯარი,
მოუხდენ დმანისს კალდოსა მხარეს, მკის დრო იყო და მრავალი მუშა
და საქონელი წაასხეს: გავიდნენ დმანისიდამ რევაზ ორბელიანი და
ზაალ თვანქჩიაღასი და ვინც ყაფლანის- შვილები იყვნენ. მაგრამ სანამდის ჯარი მიესწრებოდა რევაზ ორბელიანი და ზვიად ორბელიანი
ცოტას კაცით, ვითაც შავარდენი ტრედის გუნდში ეგრე შიგ ხმალდა-ხმალ გაერივნენ, რაც მიქონდათ ისიც დააყრევინეს და ბევრიც
ავნეს: ზაალ ორბელიანმა კაცი იშოვა და თავი გამოიტანა, მივიდნენ
ჯარიც, დაერივნენ შიგ, რომ რისხვა ღთისა დასცეს, ამოსწყვიტეს
ურუმი და ლეკი ფრიადი და შემოვიდნენ გამარჯვებულნი დმანისს:
წაიღო რევაზ ორბელიანმა და ზაალ თვანქჩიაღასმა თავები ბოლნის,
მიართვეს ბატონს, იამა დიდათ და უიმედა წყალობა, აიყარა ბოლნისიდამ ბატონი ჩაბძანდა ქალაქს: გარდმოვიდა ჯავახეთიდამ ჯარი ლეკისა და ვაშლოვანს ზეით სოფლები სულ წაახდინეს, წაიღეს
ნაშოვარი, თრიალეთ-ზე გამოიარეს: ბატონს გვიან მოხსენდა, გამოუყენა სარდალი ქაიხოსრო ჯარით. მაგრამ ვეღარსად მიეწივნეს:
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გარდაიტანეს ნაშოვარი ურიცხვი ჯავახეთს, იმა-ზე შეყრილ იყო

ურუმნიც გამორეოდნენ, გარდამოვიდნენ, მოუხდენ სამშვილდეს, ციხეს გარეთ მრავალი წაახდინეს და გარდაიტანეს ჯავახეთს: ამისა
შემდგომად წამოვიდა დიდი ჯარი ურუმისა და ლეკისა, მიუხდენ ლორეს და მრავალი სული დაატყვევეს და საქონელს და პირუტყვის
რიცხვი არა ჰქონდა, წამოიღეს, გამოუდგა ლორის სულთანი, მოეწივა ტაშირ-ზე, ამოსწყვიტა მრავალი და ეგრეთვე ცოცხალი შეიპყრა
ფრიადი, რაც მიქონდა სულ გააყრევინა. მოართვა თავი და ცოცხალი
ლეკისა და ურუმისა მეფეს თეიმურაზს: გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი
და მოახსენა ესე გამარჯვება ხელმწიფეს: ამა ამბავ-ზე მოუვიდა მამად სულთანს წყალობა და თეთრი ინამად: ამაზე დაუწყეს ქართველთ
ცემა ახალ-ციხის ქვეყანასა, იმ მხრით ზემო-ქართლისა და საერისთოსა ჯარი და ამ მხრით საბარათასშვილოსა და საორბელიშვილოსა
ჯარი წავიდის, მოაოხრის ახალ-ციხის აქეთი ქვეყნები და წამოიღიან
საქონელი ურიცხვი და ტყვე არ ინდომიან, თუ სადმე მტერი აუჩნდისთ, რისხვა ღთისა დასციან. ახალ-ციხის ქვეყნების კაცნი თუ
სიმაგრესა და ციხებში თურემ სხვაგან ვეღარსად დაუდგიან:
გამოვიდა ქვეიდამ ჯარი ლეკისა, ამისი თავი მაშად ხან იყო,
გვარ-ლეკი, შემოიარეს ყაზაყ-ზე და მივიდნენ ყარს სარასკარ-თან,
მეფე თეიმურაზ კახეთს ბძანდებოდა, მოილოცნა ადგილნი წმიდათანი და მიბძანდა თელავს, დაიდვეს ნადიმი ორთა მეფეთა და გარდაიხადეს მეჯლიში:
ამა ამბავთა შინა, ყაენის ჯარი და სარასკარი ჯარი არაფაჩაის
შეიბნენ, გაემარჯვათ ყიზილბაშთ, ამოსწყვიტეს ურუმნი და გაიქცივეს, მიყვნენ თან აიყარა ყაენიც და შემოდგა გარს. მოუვიდა ამისი მახარობელი მეფეს თეიმურაზს. ჩამობძანდა კახეთიდა-მ ქალაქს,
უბოძა მახარობელს ხალათი მძიმე და თეთრი ინამად, იყო სროლა
ზარბაზანთა და ჰქნეს მოქალაქეთა ჩირახდანი, უბოძა მეფისათა და
მორთვნეს ქალაქნი უცხოთა ლარითა: დაიდვა მეფე-მ ნადიმი და გარდაიხადა მეჯლიში. იყო სიხარული უზომო, ამით რომე ურუმის ჯარი ასე დიდი იყო, რომ იტყოდენ: ,, ექვსასი ათასი ულუფის ამღები
კაცი ახლავსო სარასკარს და ყაენი ორმოცს ათასს კაცს მეტს არ
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იახლებდაო: „„ ამით ქართველნი დიაღ მჭმუნვარე იყვნეს, რომ ყაენის
გამარჯვება არ ეგონათ და ქართლი სულ ყათლამს მოელოდა:
გამოვიდნენ მეორედ ურუმნი, შეებნენ ყიზილბაშნი, გაემარჯვათ
კიდევ, მოკლეს სარასკარი, რომელი იყო დის-წული ხონთქრისა და
დიაღ დიდის დიდებით მოსული ამოსწყვიტეს ურუმნი, რომ სიმრავლისა-გან ხოცა ვეღარ შეიძლეს. დარჩა ყაენს თოფხანა ხონთქრისა
და ხაზინა ფრიადი, რაც საქონელი ვერა ზიდეს ცეცხლით დაწვეს

ყიზილბაშთა: ოთხმოცი ათასი ენგიჩარი შეეპყრათ ომში, უბოძა ამათ
ყაენმა ჯამაგირი მსგავსად თვისა ჯარისა და აღრია ჯარსა თვისსა:
მოუვიდა მახარობელი მეფეს თეიმურაზს, განიხარა უმეტეს პირველისა, უბოძა ხალათი და შეიქნა მეჯლიში სამი დღე და ღამე, იყო
შადლუხი ზარბაზანთა, ცემა ქოსთა და სპილენძთა ჭურთა, მორთვეს
ქალაქი ჩირაღდნით, მისცეს მადლობა ღმერთსა ქართველთა, იჯდის
მეფე ნადიმსა და გასცის საბოძვარი და აძლევდის ნუგეშს ქართველთა:
მეფე იმერეთისა ალექსანდრე თავის-მა უმცროს-მა ძმა-მ მამუკა-მ გარდმოაგდო, მოუდგა იმერეთი და დაჯდა მეფედ იმერეთში
მამუკა: გამოგზავნა თვისი მისანდო კაცნი ალექსანდრე მეფე-მ მეფეს
თეიმურაზ-თან, შემოეხვეწა და სთხოვა ჯარი და მოხმარება, მოახსენა ხელმწიფეს და მოუვიდა ბძანება მიშველებისა უთავეს ყაზახის
სულთანი სუფანვერდი-ბეგ, ყიზილბაშის ჯარს და მაჩაბელი იასე ზემო-ქართლის ჯარს და გაისტუმრეს იმერეთს შეეყარნენ მეფეს ალექსანდრეს:
ამ ხანთა შინა დაუწყეს ცემა ოსთა ზემო-ქართლს. აგრევე ჩამოადგა ჯარი ლეკისა სომხით-საბარათაშვილოში: წავიდის მარბიელი
ქართლისა და მოარბივის ახალ-ციხისა ქვეყანა. იყო ცემა და ომი
ყოველ-გან, ყაენიც დაბრუნდა გამარჯვებული ერანისა-კენ, ებძანა
მეფის თეიმურაზისა-თვის ხელმწიფეს: „ვითაც თქვენი მეფობის რიგი იყოსო, ეგრე კურთხევა მიიღეო:“ ვითა დიდთა ხელმწიფეთა
წესია, რომ ყოვლის ქვეყნის რიგი უნდა იცოდეს, ესეც რომ შეეტყო ქართველნი მეფენი გვირგვინით ეკურთხებიანო, ეს მეფეს თეიმურაზს წყალობად მოსცა, ვითაც იტყვის წინასწარ-მეტყველი: „მე1-32 სტრ., 109
ფეთა გული ხელთა შინა ღთისათა არიანო:“ ეს ღმერთმან მეფეს
თეიმურაზს წყალობად მოუვლინა და სცხო საცხებელი მეფობისა,
თორემ რამდენი წელიწადი გარდასულ-იყო ჟამთა ვითარებისა-გან და
ცხებული მეფე ქართლში არა მჯდარ-იყო, მადლობდეთ ღმერთსა,
რამეთუ ვითა მოსე ეგვიპტეს წვდეულთა ისრაილთა მიუვლინა ხსნად,
ეგრე ქართველთა აგართა-გან ტყვე-ქმნილთა მოუვლინა მეფე თეიმურაზ: იწყო მზადება მეფე-მ კურთხევისა და მოიწვივნა ყოვლგნით
დასნი სამღდელონი: ქართლის ომალები, რომ ხელმწიფეს-თან იყვნეს,
გამოეცვალა ვექილი აბაზ-ბეგ და იმის სანაცვლოდ სამი ვექილი გამოეგზავნა, ებძანა: „მეფეს თეიმურაზს ემსახურენითო:“ ქართლს

რაც გარშემო ქვეყნები ჰქონდა, ვითა ძველთაც ქართლ-ზე სდებოდა
და ახლა ა[.]ანაც ქართლს დაადო და ვექილებიც გაუერთა, ამ მიზეზისა-თვის სამი ვექილი ქართლში გამოეგზავნა. მაგრამ ბატონის
უნებურს ვერას იქმოდენ:
გაგზავნა კაცი ბატონმა კახეთს და მოიწვივნა ძე თვისი მეფე
კახეთისა ერეკლე და დედოფალი ანნა კახეთის დარბაისლით კურთხევისა-თვის: აღარ დაიყოვნა მეფე-მ ერეკლე-მ და წამობძანდა ერთპირად, გზაზე მტერი აუჩნდათ, გაერივნენ კახნი ხმალ და ხმალ,
ვითაც კახნი მუდამ გამზადებული იყვნეს და მერე ბატონი უყურებდა,
გარდუცვივდენ დასაფრებულთა ლეკთა და რისხვა ღთისა დასცეს,
ამოწყვიტეს ლეკნი, დასჭრეს თავები ლეკისა და წამოიღო მოსართმევად მეფის თეიმურაზისა: რა მოეახლა ქალაქს მეფე ერეკლე გაეგებნენ სრულიად ქართველნი, აგრევე დასნი სამღვდელონი და მოქალაქენი, შეასხეს ქება, ვითა შვენოდა თავნი ლეკთანი წინ-მიუძღოდა და ჯარი აქეთ და იქით დასათ მოსდევდა და თითონ მარტივად
მობძანდებოდა: მაგრამ თქვენმა მზემა, ერთი უკეთესი სანახავი კაცის
თვალით აღარ ინახებოდა, წითელსა ტაიჭსა ჯდა, ქარქაშ ხილფითა,
ოქროთა მოჭედილი, წელთა ერტყნეს, კაცს მისი შეხედვა განალიგებდა, სუმბული ახლად აშლოდეს, ვარჯნი, მუშკთა მფ[.]ვევლნი
თხემთა დაშლოდეს გარე-მოცვითა, ვარდნი სახდომად გაშლოდეს,
ტან-კვიპაროზი გმირ-ფალავინურად აღზრდოდეს, მისთა შემხედთა
ზედა მიჯრით ერთი მეორეს გაქონდეს, ქება ყოველთა და ბძანებათა
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შინა დაქონდეს: მიბძანდა სარაიათა სამყოფთა მეფისათა, გარდმოხდა
ცხენისა-გან, მოეგებნეს მეფე და დედოფალი, მოეხვივნეს სურვილით, ვითა ძე იყო. მაგრამ მის მეტი ძე არ ესვათ, მერე ყოვლის
კეთილით და ხელმწიფურის ქცევა მეცადინეობით სრული იყო, უცხოთაგანაც დიდად სატრფიალო და საყვარელი იყო ართუ დედ-მამათა-თვის, დაისვეს ნადიმი, გარდაიხადეს მეჯლიში:
ბძანა მეფე-მ: „დროშათა გაკეთება: გააკეთეს, ვითაც ძველად
რიგი ყოფილ-იყო, დროშა ოთხი ჯვარითა მოცული. ერთი უბოძა
ორბელიანს ქაიხოსროს, მეორე მუხრან ბატონს კონსტანტინეს, მესამე ამილახორს დიმიტრის და მეოთხე ბატონის კერძო ვლიდა: გაემართნენ მცხეთას მეფენი ორნი და დედოფალნი, ერნი და დარბაისელნი ქართლისა და კახეთისანი სახლეული-თურთ, აგრევე დასნი
სამღდელონი სრულიად, ვინ ვისა დროშა-ზე ჯარი ყოფილ-იყო,
ისევ ძველსა რიგ-ზე განაწესეს და შემოეხვივნეს თვით თვისი ჯარი
დროშათ. ორსავ საერისთოს ჯარი ავ-ჭალას მოეგებნეს, უბძანა.

„ორსავს ერისთვის ჯარს მუხრან-ბატონის დროშა-ზე მისვლა.“ ვითაც ძველთა-გან ერი ერისთვისა მამული მუხრან-ბატონის სასარდლო
ყოფილ იყო:
მიბძანდენ მეფენი და დედოფალნი ქართლისა და კახეთისანი
მცხეთას. ანტონი კათალიკოზი კეთილ-სათნოებითა აღჭურვილი,
ტრფიალებითა საზენაოთა ზედ მიწევნითა აღზნებული და ყოვლად
სარწმუნოებითა მტკიცედ დამტკიცებული. ხოლო მადლთა მიერ განბრწყინვებული, არ დააცადებდა ჟამითი ჟამად სიბძნე მრავლობით
წესთა და მართლიად გამოიკვლევდა წერილთა-გან კურთხევასა მეფისასა, ასაკითა იყო მცირე. მაგრამ სოლომონისა სიბრძნესა არა რად
კლებულ- ექნებოდა. მეფეთა შვილი იყო და სულიერსა მეფობასაც
ღირს იქმნა. ეგრე მრჩობლ მეფობისა საკადრად განაგებდა ყოველთა
საზღვართა კეთილისათა: ორი დღე დაიყოვნა და განაწესნა ყოველნი
სამღვდელონი ანუ საერონი და წესნი დღისა მისისანი მზე-ჰყვნა ყოველნი: დღესა მესამესა გამობძანდა ბატონი გარეთ საყდარს წინ
ანტიოქიასა, ზემორე სეფე იდგეს დიდი და სეფესა გვერდით სევანი დაედგნეს, დაბძანდა სევანსა შინა და გვერდთა იახლნეს დარბაი1-32 სტრ., 111
სელნი, ვინა ჯდომისა ღირს-იყვნეს, ვინა დგომისა ეგრევ ყოველნი
განაწესნეს: მოიტანეს სამეფო შესამოსელი. პორფირი, ბისონი და
დიადემი ბოჩხებით. ეგრევე გვირგვინი, ხმალი, სკიპტრა და ქვეყნისა საფეროი: ესე ყოველი ამიერ და იმიერ მოუწყვეს: ამისა შემდგომად მოვიდა მთავარ ეპიზკოპოზი არსენ შემოსილი, მთავარ-დიაკონნი შემოსილნი წინა უვიდოდეს კმევითა საკმეველისათა, აგრევე
ჯვარისა მტვირთველსა ჯვარი პატიოსანი აღემართნეს და მგალობელთა დასნი მიუძღოდეს და გალობდენ გალობასა ჯვარისასა:
მოვინენ წინაშე მეფისა და თაყვანის-სცეს და ეანბორნეს მეფეს, ხოლო აღიღეს ერთი ეს სამეფო შესამოსელი და იარაღი, მოსცეს მთავარ-ეპისკოპოზს, იტვირთა ორთა მკლავთა და წამოვიდნენ
ეგრევ გალობითა, შეიტანეს ეკლესიასა შინა, დარეკეს მწუხრისა,
წამობძანდა მეფე ეკკლესიასა, ჰკრეს ქოსთა და სპილენძ-ჭურთა: მოეგებნენ ეპიზკოპოზნი, ყოველნი მდინარით მოსილნი, ბატონს წინ და
თაყვანის-სცეს, დაიწყეს ლოცვა მწუხრისა, განსრულდა ლოცვა მცირედი, დაიყოვნეს და შევიდნენ ეკლესიასა: იყო ღამის თევით გარდახდა, დღესასწაული იყო სვეტი-ცხოვლისა დღე, იყო ის დღე და
მეფის კურთხევის რიგიც შესძინეს: ყოვლად ნეტარმა ანტონი პატრიარქმა არად კლებულ ქმნა მრჩობლ დღესასწაული, ყოველივე სრულიად გარდაიხადა პურის კურთხევით,სინათლის გაყოფით, ზეთის-

ცხებით და ყოვლისა წესითა განაბრწყინვა ეკკლესია, გათენდა დილა,
მოფარდაგნეს სეფე და მოიტანეს დროშანი ოთხნივე და აღმართნეს
სეფასა წინ და თვის-თვისი ჯარი გარსა შემოეხვივნენ:
მობძანდა ბატონი და დაბძანდა სეფასა შინა. ამისა შემდგომად
მოვიდნენ დასნი სამღდელონი შემოსილი, კარისა დეკანოზსა ხატი
პატიოსანი თავსა ედვა ჯვარის მტვირთველსა ჯვარი ეპყრა, მთავარდიაკონნი აკმევდეს საკმეველთა, მღდელნი უკანა უვიდოდეს, ყოველთა დიდრონი ლამპარნი ეტვირთვნეს და მგალობელნი გალობდენ:
მოვიდნენ ეგრე და ბატონს თაყვანის-ცეს, რაც ყიზილბაშნი ქალაქს
იყვნეს ყოველივე ნახვად მოსულ იყვნეს და იქ ისხდნეს: წარდგა პატრიაქის, არქიდიაკონი და ბატონს დიპტვილა მოახსენა და ქება შეას[ხ]ა:
გამობრუნდა და ბატონის მეფობით ნუგეშ-სცა და მიიწვივეს ბატონი
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ეკკლესიად. წარუძღვნენ ეგრევ დასნი სამღვდელონი, ჰკრეს ქოსთა
და სპილენძ-ჭურთ, უწინარეს ყოველთა მორთულთა აქლემთა კიდებულნი ქოს-ნაღარანი და სპილენძ-ჭურნი მიუძღოდეს და ამას დროშა
სარდლისა მისდევდეს, მარქაფანი შეკაზმულნი ამას შეუდგნეს, გამგენი კარისანი, მახლობელ წინა-უძღოდა სიძე თვისი დიმიტრი ორბელიანი, რომელი იყო მანდატურთ-უხუცესი და გამგე დიდებულისა
კარისა. აგრევე წინა-უძღოდა ზაალ ორბელიანნი, რომელსა ებარნეს
წინა-მძღოლნი მეთოფენი მეფისანი, მობძანდებოდა ბატონი, მარჯვნივ
მკლავი სარდალს ქაისოსროს ორბელიანს ეპყრა და მარცხნივ მკლავი
მუხრან ბატონს კონსტანტინეს, უკანა მახლობელ მოსდევდეს დიდებულთა კაცთა შვილნი ტვირთულნი სააბჯროთა იარაღთა, ყოველივე
იარაღნი მეფისანი, თითო თითოსა ეპყრნეს და ეგრე მოსდევდეს,
ეგრევე სამივ დროშანი თვისის ჯარებით ამიერ და იმიერ მოსდევდეს: რა მოეახლნეს ეკლესიასა, სამი დროშა მარტივად კარზე და
აყენეს და ჯარი იარაღით ეკლესიასა შევიდნენ, ბატონის დროშა
მორდალს დავითს ეჭირა, შეიტანეს საყდარსა და აღსავლის კარ-ზე
დააყენეს, კარის-ბჭეში მოეგებნეს ბატონს პატრიაქი შემოსილი და
ეპიზკოპოზნი ანუ სამღდელონი ყოველნი და თაყვანის-სცეს, ცალ
კერძ პატრიაქი მოუდგა,ცალ კერძ მთავარ-ეპისკოპოზი, სამღვდელო
დასნი წინ შეუძღვნეს ხატითა, ჯვარით წინა-ძღოლითა და ლამპრებითა მთებარითა და ეგრე გალობით შეიყვანეს ეკლესიასა შინა, ფეინდაზი ეშალა კარით-გან საყდრისა შუა გულობამდის: პირველად
მიიყვანეს, აღსავლის კარის ქვემორე დააყენეს,ეპისკოპოზნი ყოველნი
ამიერ და იმიერ მოუდგნეს, აგრევე სომეხთა დასნი და ფრანგნი ყოველნი იდგნეს შემოსილნი და განკრძალულ ისმენდეს: პატრიარქ-მან

ჰკითხა მეფეს სარწმუნოება და მერე აღთქმისა ეპისტოლე წაუკითხა,
მერე წამოუძღვინეს წინ და საყდრისა შუა-გულობას ტახტი იდგა დიდი, ოთხი ხარისხი შეივლიდა, აიყვანეს, ოთხი სელი იდგა, ერთ-ზე
მეფე დაბძანდა და მეორე-ზე პატრიაქი, ცალ-კერძ მთავარ-ეპისკოპოზი და ცალ-კერძ ალავერდელი, სხვანი ეპისკოპოზნი ექვსი ამიერ
და ექვსნი იმიერ განეწყვნეს: ამისა შემდგომად მოიტანეს მარტივ
ბისონი და ჩააცვეს, დაიწყეს წირვა. ოდეს მოვიდა ჟამი, წაბძანდა
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პატრიაქი, შებძანდა წმინდა წმინდათასა ამისა შემდგომად მიიწვივეს
მეფე საკურთხევლად, ცალი მკლავი სარდალს ქაიხოსროს ეპყრა და
მეორე მკლავი მუხრანი ბატონს, აღსავლის კარ-ზე მთავარ-ეპისკოპოზი და ალავერდელი მოეგებნეს და შეიყვანეს საკურთხევლად, სცხეს
საცხებელი შუბლთა, ბეჭთა და გულთა ჯვარის სახედ: თქვა პატრიარქმა სამღთო მადლი და შემდგომი ამისი, ბისონსა ზედა ჩააცვეს
დიადიმა, წამოსხეს პორფირი, დაადგეს გვირგვინი სამეფო, მისცეს
მარჯვენასა ხელთა სკიპტრა და მარცხენასა ხელთა ქვეყნისა სფეროი:
ხოლო მოვიდა ჟამი წმინდისა ზიარებისა, პირველად სამღვდელო
დასნი ეზიარნეს და მერე გარდმოასვენის წმინდა ბარძიმი და მიიღო
მეფე-მ წმინდა ზიარება პატრიარქის ხელითა: ამისა შემდგომად სკიპტრა რევაზ ორბელიანს მოსცეს და სფერო მეითარს ზურაბს, ეგრე
ხელთა მტვირთველნი მეფისა მახლობელ იდგნეს: განსრულდა ჟამის
წირვა, გამობძანდა მეფე ცხებული საკურთხეველით, ცალ-კერძ პატრიარქს ეპყრა მკლავი, ცალ-კერძ მთავარ-ეპისკოპოზს. მოიყვანეს
მარჯვნით კერძო სამეფო ტახტი იყო, იქ დაბძანდი: მიიტანა სარდალმა ქაიხოსრო ორბელიანმა, რომელი იყო ამირ-სპასალარი, ხმალი
მეფისა, დაულოცეს და შემოარტყეს, პირველად მივიდნენ დასნი სამღვდელონი და ხელთა ეანბორნეს, მერე მივიდნენ დარბაისელნი გუნდნი ერთანი და ხელთა და კვარცხლბეკთა ეანბორნეს:
ამისა შემდგომად გამობრძანდა ეკკლესიით, შეიქნა სროლა ზარბაზანთა ანუ თოფთა, სცემდენ ქოსთა და სპილენძ-ჭურთა, რომ
ყურთა ხმა აღარ ისმოდა: მადლობდენ მორწმუნენი ღმერთსა, აკურთხევდენ დასნი სამღვდელონი, აქებდენ ერნი, ამკობდენ მგალობელნი, ლოცვიდენ გლახაკნი, აღმაღლებდენ ხმასა, ქვრივნი, შეფრფინვიდენ ობოლნი და ყოველნი სულნი შეასხმიდენ ქებასა მეფესა მეფეთასა: შებძანდა საყდარსა, გარემოს სევანი იდგნეს ოქსინოთა მრფარდულნი, დაბძანდა მას შინა და დიდებულნი თავ-შიშველნი თავს
იდგნეს. და მიბძანდა დედოფალი და მიულოცა და გარდააყარა გუარი,
მერე მიბძანდნენ უფლის-წულნი, მიულოცეს, ეგრევე ჯალაბნი დარბაისელღანი, მივიდნეს და მიულოცეს, გათავდა რიგი მილოცვისა: წა-

მობძანდა მეფე სეფესა შინა, ვითაცა ზეით აღმიწერია, ეგრე დიდე1-31 სტრ., 114
ბითა და რიგ-წესულობითა, მობძანდებოდა სარდალი და მუხრან, ბატონი მკლავთა-მპყრობელი, ამიერ და იმიერ უდგინეს, პორფირისა
უკან მკლავთა ცალ-კერძო რევაზ ორბელიანს ეჭირა და ცალ-კერძო
მეითარს ზურაბს. მიბძანდა სეფესა შინა და დაბძანდა: დროშანი ოთხივე სეფესა შინა აღმართნეს და ჯარი გარს შემოეხვივნეს: მივიდნენ ყიზილბაშნი და დასხდნეს, ვისა მეფისა სააბჯრო იარაღი დიდებულთა შვილთა ეპყრნეს, ეგრე თავს ადგნეს, შეიქნა და რა განსრულდა რიგი მოლოცვისა, წამოდგნენ მდივნები წესისა-ებრ, წაიკითხეს
დავთარნი, მოიწივნეს დარბაისელნი, ვინა ჯდომისა ღირსი იყვნეს,
ვინა დგომისა: დიმიტრი ორბელიანი, საუნჯე ყოვლისა კეთილისა,
ეგრე განაგებდა რიგთა და წესთა მეჯლიშისათა, შეიქნა ლხინი,
ვითაც ქართლის რიგი ყოფილ იყო ცდილობდენ გამოჩენასა. ვითა
მართებდათ ქართველთა, ეგრე გულ-სრულობით სიხარულს არა დააცადებდენ, ამით რომე დიდი ხანი გარდაცვლილ-იყო ქრიასტეანე მეფე
არა სჯდომოდათ მერე კურთხევით გვირგვინოსანი მეფე არ ეხილათ:
ახლა ეს ღთის წყალობა მოევლინათ, ქრისტეს მორწმუნე და სარწმუნოება შეურყეველი მეფე დაუჯდათ, ვითაც მართებდათ, დიდნი
ანუ მცირენი მადლობდეს ღმერთსა: გაიყარა მეჯლიში ცოტა ამაზე
იყვნეს მჭმუნვარე კახს ბატონს არ შეეძლო, მის-თვის აღარ დაიყოვნეს და გამოემზადნენ ქალაქს:
ამა ამბავთა შინა მოვიდა ამბავი იმერეთიდა-მ ყაზახის სულთანი
და მაჩაბელი იასე რომ მეფეს ალექსანდრეს ჯარებით მიაშველეს, მოშველებოდენ ურუმნი იმერელთა, შეეკრათ გზები, ვითაც საჭირო
გზები არის. აღარ გამოეშვათ ჩვენი ჯარი, შეეწუხებინა შიმშილსა,
დიდის სიმ[.]ნით ჯარი ისევ გამოსულ იყო და უფროსი კაცები ზაკვით დაეჭირათ: გაისტუმრა მეფე-მ მისაშველებლად ბორჩალუს სულთანი და ვახუშტი აბაშიძე ჯარით. აიყარნენ მეფენი ცხეთით და წამობძანდნენ ქალაქს, მოეგებნენ მოქალაქენი ანუ დასნი სამღუდელონი,
შეასხეს ქება, შემობძანდა ქალაქსა შინა დაჯდა ტახტსა ზედა და
იპყრა სასწორი სამართლისა:
იმერეთიდამ წაიყვანეს პყრობილნი. ყაზახის სულთანი, მაჩაბე1-32 სტრ., 115
ლი იასე და ზოგნი ზემო ქართლის თავთა ( თავადთა ) შვილნი ურუმთ
და ახალ-ციხესა დააპატიმრეს:

მოვიდა სუფრაჯი მამად უსეინ, რომელი გაეგზავნა მეფეს მაშათს თავის სიძეს ალიყული-ხან-თან, რომელი იყო ძმის-წული ყაენის შაჰნ შასი, გამოეგზავნა ლარი უთვალავი, კიდებული აქლემთა:
გაბძანდა მეფე საგურამოს, დახვდა წინ ლეკთა, მომავალთა
სომხითით, ამოწყვიტეს ლეკნი, თუ რამ მიქონდათ სულ დააყრევინეს,
შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა შინა:
მოვიდა ქსნის ერისთავი შანშე ცოლ-შვილით ქალაქს, ყულარაღასი იასე, ძმა ერითვისა გზა-ზე დამარცხებულ იყო, მკვდარი შემოიტანეს. ერისთვისა-თვის თვალები ხელმწიფეს დაეთხარა. ეგრე
მოვიდა ხორასნით: გაბძანდა ბატონი კიდევ ლეკ-ზე, დახვდა ძეგვს,
გაემარჯვა და შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა: დიდსა და მაღალსა
ხელმწიფეს, მპყრობელსა რუსეთისასა, წამოევლინა ბერი შვიდი, საგანძურითა ფრიადითა კავკასა შინა ქადაგებად და მცნებად სჯულთა
ქრისტესთა: პირველად მოვიდნენ დიდსა ოვსეთსა შინა და ხმა მაღლად ქადაგეს იესო ქრისტე ძედ ღთისად და ამხილეს სჯული შეურყეველი ქრისტეანობისა, მსგავსად მოციქულთა, ამცნეს სარწმუ
ნოება ჭეშმარიტი და ფრიადნი სულნი მოაქცივნეს და ნათელ-სცეს
წმინდათა ემბაზითა: ვითაც საგანძური ფრიადი მოეცა რუსეთის
ხელმწიფეს, ესენი ერსა განუბნებდეს და არა თვის იუნჯებდეს: ესე
ბერნი ღირსნი და სათნონ, ღთისანი ქართველთა შვილი იყვნეს, ქართლით მეფეს ვახტანგს გარდაყოლოდეს რუსეთსა შინა, მრავლითა
სიბრძნითა აღვსილ-იყვნეს და ამ ქვეყანას დაზდილთა ენაც კარგა
იცოდნეს უბოძა ფრიადი ხელმწიფე-მ და წამოავლინა სახელითა იესო
ქრისტესითა, ამათგანი ბერი ერთი ჩამოვიდა ქალაქსა თბილისისასა:
ჟამსა მას პყრობდა ქართლს ცხებით გვირგვინოსანი მეფე თეიმურაზ,
ვითა მოისმინა ბერისი მიერ ესე ამბავნი ქრისტეანობისა, ვითაც
საღთო ტრფიალობითა აღზნებული იყო, ფრიადსა სიხარულსა მიეცა, აგრევე პატრიარქმა ანტონიმ განაძლიერეს ბერი, ნუგეშ-სცეს
ფრიად და კვალადვე წარავლინეს კავკასა შინა:
ვითაც ქართლი მტერისა-გან წამხდარი და აოხრებული იყო ქვე1-32 სტრ., 116
ყანა, პურისა და ღვინის მოსავალი არ მოდიოდა, და ხელმწიფის
მოხელენი პური რაც ედვა ქვეყანას ხელმწიფისა ამის ფასს თეთრად
ბევრს ითხოვდეს ქვეყანა დიდათ ჰსწუხდა: გაგზავნა ბატონმა ჩაფრად
ხელმწიფეს-თან ყაფლან-ორბელიანი, რომელი იყო უზბაშად ებარნეს
საბარათაშვილოს ჯარისა-გან ერთი კერძო. ხელმწიფეც ქართლს წა-

სულ იყო, მიეწივა ხორასნისა ქვეყანასა და მიართვა არზი მეფისა და
აუწყო შეწუხება ქვეყნისა: მაშინვე მოსწერა რაყამი წყალობისა და
გამოისტუმრა ისევ ქართლად:
ქორონიკონს ულდ, თვესა იანვარსა ა დამარცხდა ანუკა ბატონი-შვილი, ასული მეფის ვახტანგისა ქალაქსა, რომელი ჰყვანდა მეუღლედ აბაშიძეს ვახუშტის: მიიღეს სიონს შინა, შეწუხდა ფრიად
დედოფალი თამარ, ვითაც დიაღ საყვარელნი დანი იყვნეს, ასე დაჭმუნდა დედოფალი, რომ სნეულობასა ფრიადსა მიეცა:
იქნა ისევ მეფედ იმერეთისად ალექსანდრე, გამოიხსნა თავი
თვისი პყრობილობისა-გან მაჩაბელმა იასემ მისაცემელითა ფრიადითა
და მოვიდა ქართლად. აგრევე მოვიდნეს ვინ ქართველთა შვილი
იყვნეს პყრობილნი ახალ-ციხესა შინა: ჯარი გარდვიდა დიდი ლეკისა
ჯავახეთს, გარდმოვიდის, დაკრის ქართლს, გარდვიდის, აგრევ მოვიდის, მოაოხრის საბარათაშვილო და გარდაიტანის საქონელი ჯავახეთს: გაგზავნა ბატონმა ზედგინიძე ლევან ამ ლეკებში. დაელაპარაკნენ შემოსარიგებლად, მისცეს ფიცი: „ჩვენ-გან არა დაგიშავდესთ
რაო:“ ვითაც ამ ლევანას ლეკთა-თვის მრავალ-ჯერ ბელადობა ექნა
და კარგად იცნობდენ, მივიდა ლეკებში, დაუწყო ლაპარაკი და მისცა
ფიცი, წამოუძღვა ლეკთა, მოვიდნენ, დადგნენ ტინის ხიდს: მოახსენეს ბატონს. მაშინვე უბოძა ულუფა და დააყენა მემანდარი, ვითაც
გვარძნილი გული აქვსთ ლეკთა და მტერნი არიან ქრისტიანობისა,
აღარ ინებეს შემორიგება, გაიპარნენ ღამით და წავიდნენ, მიმართეს
დაღისტანს: მოვიდა ამბავი, მოხსენდა ორთავ მეფეთა, უთავეს მოურავი ქისიყისა თამაზ, მხნე და მიუდრეკელი კახეთის ჯარითა გაისტუმრეს, შემოეყარა სწრაფად ჯარი კახეთისა, ვითაც მუდმისად
კახნი ომად განმზადებულნი არიან, აღარ დაიყოვნეს. აგრევ შემოიყარა ჯარი თუშეთის მოურავმა ჯიმშერ და წამოუდგნენ ლეკთა, მოე1-32 სტრ., 117
წივნეს ალაზნის პირსა, დაერივნენ ხმალ-და-ხმალ, დასცეს ლეკთ
რისხვა ღთისა: იმ დღეს გენახათ მოურავი თამაზ, ამასა ბძანებდი,
ერთის კაცისა-გან ძნელად შესაძლისი არისო, გაერივა შუბით და
მრავალი კაცი დასცა. მაგრამ ეს უფრო საქებური იყო, რომ ასეთის
სარდლობით შეაბა ჯარი,რომ ლეკნი სულ ამოწყვიტეს და ამათ ერთი
კაცი არ მოუკვდათ: აგრევ ჯიმშერ მოურავი იბძოდა მხნედ და აძლიერებდა ჯართა, ვინც კახთა თავადნი დაესწრეს, ჯაბნად არა-ვინ
იყვეს, დასჭრეს თავი ლეკთა მრავალთა, ეგრე გამარჯვებულნი შემოვიდნენ ქალაქსა შინა და მოართვეს თავი ლეკთანი, მეფეთა უიმე-

დეს წყალობა ფრიადი მოურავს თამაზს და დარბაისელთა კახთა:
გაგზავნეს მცირეს კარით ფარსადან ციცი-შვილი მცველად
გზებთა, დახვდა მომავალთა ლეკთა ნაშოვრითა და გაემარჯვა, დააყრევინეს ტყვე ანუ საქონელი, ჩამოვიდა ქალაქს, უბოძა ბატონმა ხალათი და უიმედა წყალობა:
მოვიდა ჯავახეთიდამ ჯარი ლეკისა, წაახდინეს საბარათაშვილო,
წაიღეს ურიცხვი: მოხსენდა მეფეს, გამოუსია ჯარი, უთავა ზაზა
თარხნის შვილი და აგრევ საბარათაშვილოს ჯარით გამოატანეს ბეჟან
კოსტაბაშის შვილი, მოეწივნენ მანგლისს, დაერივნენ ხმალ-და-ხმალ,
მრავალი თავი მოსჭრეს ლეკისა. აგრევ ცოცხალი დაიჭირეს ფრიადი,
ჩამოვიდნენ ქალაქს გამარჯვებულნი: იამა დიდათ ბატონს და დამოსნა
ხალათით: გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა და ლეკისა, ღამით ჩაიარეს
ორბელიანთ მამულ-ზე ჩავიდნენ, დაკრეს ბაიდარს და მრავალი სული
საქონელი წაასხეს, შეიარეს სომხით-ზე და გარდაიტანეს უვნებლად:
მოვიდა კიდევ ურუმის ჯარი და ლეკისა: წაახდინეს ბამბაკი: მეფეს
თეიმურაზს ბძანება და რაყამი ჰქონდა ხელმწიფისა, ადრიბეჟანს საცა
ჯარი იდგა, რაერთიც დაებარებინა, მაშინვე შემოეყროდენ: გაგზავნა
ჩაფარი სპასალარ-თან, რომელი იდგა თავრიზს მუსტაფა ხან, სთხოვა
ჯარი რაოდენიცა ენება: რა მიუვიდა კაცი მეფისა, მაშინვე გამოგზავნა ჯარი ყიზილბაშისა:
უკუდგნენ ოსნი ერისთვისანი და დაუწყეს ცემა ზემო-ქართლისა:
გაგზავნა მეფე-მ ერეკლე-მ კაცი და დაიბარა ანწუხელნი, თებელნი
და ყირაზელნი ლეკნი, რომელი მონებდეს კახს-ბატონსა, აღასრულეს
1-32 სტრ., 118
ბძანება და მოვიდა ჯარი ლეკისა, დააყენეს ავ-ჭალას, მისცეს ულუფა,
მცირედთა ხანთა შინა გაატანეს ბელადათ მაჩაბელი და იასე ამილახორის შვილი და გაუსივეს უკუმდგრათ ოსთა, ააოხრეს ოსეთი და
გარდვიდენ იმერეთს, საწერეთლოც წაახდინეს და მრავალი ტყვე წამოასხეს: ამ იმერეთს წახდენაში ბატონი არ ერივა. მაგრამ ოსეთის
ნაშოვარი არ ეყოთ და იმერეთს მის-თვის დაკრეს, ჩამოვიდნენ ნაშოვრით გორს ლეკნი:
დედოფალი ქართლისა თამარ, პირმშო ასული მეფის ვახტანგისა მოიცვა სნეულობა-მან, ფრიადმან შემოკრიბნეს აქიმნი ქალაქით
ანუ სადა ესმნეს აქიმთა ამბავნი, ყოველივე მოიწივნეს, ეცადნენ
ბევრის ღონით ძიებით და ვერა კურნეს რა: იყვნეს მეფე თეიმურაზ
და ძე მისი მეფე ერეკლე ფრიად ურვილნი და მწადნი აქიმთა გამო-

ჩენისათვინ და სენთ-კურნებად, დასნი სამღთონი ანუ გუნდნი ერთანი ვედრიდენ მდუღრიად და სთხოვდეს ღმერთსა კურნებასა დედოფლისასა: არა ისმინა ღმერთმან და დაგვსაჯა ქართველნი ცოდვათა
ჩვენთა მიერ და გვამხილა ურწმუნოება ჩვენი და მოიღო უწყალოება, უჩინარმა და ანაზდათ წარმტაცებელმა: ხოლო ადამისა
ურჩებისა მომპოვნებელმა, მეფეთა უმაღლესმა და გოლიადთა უძალეს-მან და ნიჭთა დამცარიებელმა და სიმაღლეთა დამამბდაბლბელმა, ჯართა განმბნეველმა და გმირთა დამჯაბნელ-მან, ელვარეთა ზაფრან-მქცეველ-მა და ვარდთა დამჭკნობელ-მან, ბროლთა დამმიწებელმა და ოქრო-ქსოვილთა დამძაძებელ-მან, გვირგვინ სკიპტრა
დამნარცხებელმა და პორფირ-ბისონ-გამშვენებელმან, ლხინ-ყოფა გამცუდებელმა და ნათელთა დამბნელებელ-მან, ენათა დამადუმებელმა
და სახედველ დამაშრთომელ-მან, ბრძანებადმან მიწად-მიქცევისამან
და არ მრიდმა მეფობისამან მიცვალა ამიერ სოფლით დედოფალი
კეთილ-მორწმუნე და წარივლინა წინაშე უფლისა: მეფე ცხებული და
ძე მათი სასურველი მეფე კახეთისა ერეკლე და პირმშო ასული მეფისა, ნათლით მოცული ანნა იფხვრიდენ იმათა და იტყებდენ
თხემთა, მიეყენეს ფრიადსა მწუხარებასა, წაასვენეს მცხედარ დიდსა
სამეფოსა ეკლესიასა მცხეთას, მისდევდეს ქართლისა და კახეთის
ჯარი, სრულიად დარბაისელნი ანუ ჯალაბნი დარბაისელთანი, ყო1-32 სტრ., 119
ველნივე მცემელნი თავთანი და მხეველნი საყელოთანი, მდუღრიოდენ
ცრემლთა მიღებით. მიიღეს აღსავლის კარის ჩამოსწორ, იქავ წინ
შუა-გულობასა: ქართლსა და კახეთში რაც სამღთო დასნი იყვნეს ყოველივე იქ შემოკრებულ იყვნეს: ანტონი კათალიკოზმა განადიდნა ყოველივე იმ დღის წესნი, ეგრე ხარისხი მაღლობით მიიღო: დაბძანდა ბატონი საბნელოსა შინა, იყვის თხუთმეტამდის ტირილი და
ვაება გაუწყვეტლად და რა თხუთმეტი გარდასწყდა წამობძანდნენ ქალაქს; მოიფლოსვნენ ყოველნი შავთა ძაძათა მიერ. იყო ყოველ-გან
წუხილი უზომო, რომე მეტი აღარ ეგებოდა: გაგზავეს ჩაფარი და
აცნობეს ყაენს დედოფლის მიცვალება, ვითაც ხელმწიფეს მრავალჯერ ენახა და დიდი პატივი მიეცა, შეწუხნა ფრიად:
ჩამოიტანეს ლეკთ ნაშოვარი ოსეთისა და იმერეთისა ტყვე
ურიცხვი, არა ინებეს მეფეთა მორწმუნეთა ტყვეობა ქრისტიანეთა
უბოძეს ლეკთა თეთრი,რაცა ენებათ და გამოართვეს, რაცა ტყვე
ჰყვანდათ და განუტევეს და განათავისუფლნეს სრულიად მოუხდნენ
ლეკნი ლორეს, ცალი მხარე ქვეყნისა და ტაშირი სულ წაახდინეს და
წავიდნენ უვნებლად:

ამისა შემდგომად მოუხდენ დმანისის ციხესა ურუმნი ლეკთა
რეულნი, ასეთი იერიში მოუტანეს რომ ციხის კარს მოახლოვდენ,
გავიდნენ დმანისიდამ მებრძოლი, დაერივნენ შიგ და გააქცივეს და
როცა რამ საქონელი მინდვრიდამ გაიტაცეს და სხვა ვერა ავნეს-რა
ციხოვანთა:
მოვიდა ყაფლან ორბელიანი ხელმწიფიდამ, მოუტანა ბატონს
რაყამი წყალობისა და ებძანა: „ვითაც შენ გწადდეს ეგ ქვეყანა ისე
მამსახურეო:“ ამ ბძანებით რაც ქვეყანასა-გან ვექილებს თეთრი აეღოთ
ნახევარი ისევ ბატონმა მიაცემინა ქვეყნის კაცისა-თვის: ხელმწიფეს
ყაფლანისა-თვის ხალათი ებოძა და ეშიკაღასბაშის ნაიბობა და ოცდა
ხუთი თუმანი თეთრი ჯამაგირი:
მოვიდა ჯარი ყიზილბაშისა, რომელი დაებარებინა ბატონს ადრიბეჟანის სპასალარისა-გან, მიეგებეს ყაფლან და დააყენეს ყოშაქლისას: ეთხოვნა ხელმწიფეს ას სამოც-და-ათი ნოქარი ჯაბა-ხანის ამალად
და ას-ოცი ახალი ვაჟ-კაცი თვისა მახლობელ ყულად: გაწერეს ყო1-32 სტრ., 120
ველ-გან ქვეყანათა ქართლისათა და გაისტუმრნეს ხელმწიფეს-თან,
ხელმწიფეც ქალაქიდამ გამოსულ იყო ადრიბჟანის ქვეყანა-ზე: წარმოემართა, ხონთქარის ელჩიც მოსულ-იყო დიდის სიმდიდრით და
თავრიზს ელოდა: წაბძანდა კახი-ბატონი კახეთს,შემოიყარა ჯარი კახეთისა და მინდობილნი ლეკნი ანწუხისა და მთის ჯარი სრულიად
და ჩამობძანდა ქალაქს, შემოიყარეს ქართლის ჯარიც. კახეთის ჯარი
დააყენეს ავ-ჭალას და ქართლის ჯარი ლილო-ზე, წავიდა სულ-ხან
ორბელიანი მცირეს ჯარი, დაჰკრა არტანის ქვეყანას და მრავალი ტყვე
და საქონელი წამოიღო, ვინცა მტერი აუჩნდათ რისხვა ღთისა დასცეს, მრავალი ამოწყვიტეს და გარდმოიტანეს ურიცხვი საქონელი ქვეყანასა ქართლისასა: წაბძანდა კახი ბატონი კახეთის ჯარით,
მიბძანდა ანანურს: ორსავ საერისთოსნი დიაღ ავ-კაცობდენ, არც ბეგარას აძლევდენ და არც მოხელე შეუშვეს. ამათი წახდენა ინებეს,
მოსწერა მამას წიგნი მეფე-მ ერეკლე-მ და დაიბარა, წაბძანდა მეფე
თეიმურაზ ჯარითა ქართლისათა, მიბძანდა ვანათს, ორისავ გზის
მხრები შეუკრეს, რომ მიმშველი აღარა-ვინა ჰყვანდათ:
აიყარა კახი ბატონი ანანურით, წაბძანდა ოსეთ-ზე, არაგვის
ერისთვის ჯარს ჯიმშერ თუშთ მოურავი უთავა და მეწინავეში მიიმძღვარა, მემარჯვენე და მემარცხენე განაწყვნა და თითონ ბატონი უკან
მიჰყვა: მოეგებნენ ოსნი და შეიქნა ომი, ვითა ხვდებოდა სიმხნე სი-

კეთესა მისსა, ჯიმშერ ეგრე იბძოდა და ჯარსაც აბძოლებდა. მიბძანდა ბატონიც, დაერივნენ ხმალ-და-ხმალ, გააქციეს ოსნი და მიჰყვნენ,
შეყარეს კოშკები და შემოადგნენ გარს, განაძლიერა ჯარი მეფე-მ
ერეკლე-მ, აღუთქვა მისაცემელი, უბძანა იერიში, რასაც კოშკს იერიში უყვეს მაშინვე გატეხეს. ორმოცი კოშკი აიღეს და დაწვეს, თურსი
დაატყვეს და ყოვლით გზით ყათლამი უყვეს, რომ რისხვა ღთისა
დასცეს, ვითა ვახტანგ გორგასალ თხუთმეტის წლისა ბრძოლი
ოსეთში და დამჯაბანი ბუმბერაზთა, ეგრე მეფე ერეკლე უმხნეს იქცეოდა, ასაკითა იყო მცირე, რომელსაც საქმეს და ან ძნელსა საბძოლსა მოიდნომებდა, წინ ვეღარა-ვინ აღუდგებოდა: სხვა სიკეთე
სიშვენიერე და საკადრი ხელმწიფობისა ძეობისად ქცეულება ანუ საღთო
სურვილი ანუ საეროდ ზნე სრულობა მეფის ერეკლესი, ვითა მოით1-30 სტრ., 121
ვლების და ანუ ხმალთა რიცხვსა შინა შემოვალს: ჩამობძანდა გამარჯვებული ანანურს, დაიჭირა ვინცა-ვინ ბეჟან ერისთვის სისხლში
რეულ იყო, ზოგი გამოუგზავნა მამას და იქ ბატონმა დასთხარა
თვალები და სხვა ვინც აქ დარჩა კახ-ბატონმა დასთხარა თვალები და
ცოლ-შვილის აყარა და კახეთში გაისტუმრა: რა ეს ამბავი და არაგვის ოსის წახდენის ამბავი შეიტყვეს ქსნის ერისთვის ოსთა მოვიდნენ მაშინვე ვანათს და შემოეხვეწნენ მეფეს თეიმურაზს, ყოვლის კეთილის საფუძველსა და მოსთხოვეს დანაშაულის ფარვანი და მოსცეს
სრული ბეგარი:
მოუვიდა ორსავ ბატონს რაყამი ხელმწიფისა, დედოფლის მიცვლისა-თვის ნუგეში დიდი ებძანა, და ხალათები შავის გამოცვლისათვის და ათასი თუმანი ებოძა: მოუვიდათ წყალობა ესე, რაც სიმწუხარეს შეეფერებოდა დიდათ განიხარეს მეფეთა და გამოიცვალეს
შავი და აგრევე ვისა ემოსნეს შავნი ქართველთა ანუ კახთა აგრევ
ხელმწიფის ომალი და მოხელენი ვინც ქალაქში იყვნეს ყველას თალხი
ეცვნეს, სრულობით ყველას ბატონმა ხალათი უბოძა: ჩამობძანდა კახი
ბატონი ქალაქს და უბოძა ჯარსა კახეთისასა დასტური: დედოფალი
კახეთისაც ქალაქს ბძანდებოდა და აღარც თითონ წაბძანდა:
წავიდა სულხან ორბელიანი საბარათაშვილოს ჯარით და კახეთის
ჯარიც მცირე რამ გაჰყვა, ვითაც ცოტას ხანს სულხანს ახალ ციხის
ქვეყანაში დაეყო, ბელადობა იმ ქვეყნისა კარგად იცოდა და სიმხნე
და სიმამაცეც არ აკლდა: მივიდა ყარსის ქვეყანას. ქართლის ჯარისა-გან ოსმალუს ქვეყანა ასე შეშინებული იყო, რომ ყოვლის ქვეყნის
კაცს ციხესა და სიმაგრესა შინა მიემართნეს. ყარსის ციხეს მახლო-

ბელ ციხე იყო მაგარი და ძველთაგანვე თლილის ქვით გაკეთებული,
რომ მის ციხის სიკეთეს, ყოველი მნახავი აქებდეს, რომელსა ეწოდებოდა ციხე-ზარიშადისა: რა მივიდნენ, ჯარი სრულიად გარს შემოახვივა, დაუწყეს ომი ფიცხელი და უყვეს იერიში, ვითაც საბარათაშვილოს ჯარი მეწინავედ გამზადებულნი არიან და ომთა ფიცხელთა
მოუდრეკელნი. მივიდნენ მეწინავედ, გაბაშვილის ყმა იყო შვილი
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თამაზა, პირველსავე მისვლაზედ მიიდგა კიბე და გარდიჭრა ციხეში
მარტო: რა ჩავიდა, შიგ სამი ხმალ-და ხმალ მოკლა და რამდენიმე
დააწყლულა, ართმევდის შიგნით ციხის მეომართა იარაღთა და ყრიდის გარეთ ჯარსა შინა: რა დაშვრა ომისა-გან მოკლეს, მივიდნეს
ჯარი საბარათაშვილოსი, მიიდგეს კიბები ყოველთა და გარდუცვივდეს
ციხეში: აიღეს ციხე,უყვეს ყათლამი და იავარ-ჰყნეს საქონელი უთ
ვალავნი, გამოუძღვა სულხან ორბელიანი, გამარჯვებულთა ჯართა და
გარდმოვიდნენ ქვეყანასა ქართლისასა უვნებელად: გაუსივა ჯარი მე
ფე-მან თეიმურაზ ახალ ციხის ქვეყანასა, უთავა ყაფლან-ორბელიანი,
მოაოხრეს ახალ-ციხის ქვეყანა,და სადა მტერი აუჩნდათ რისხვა ღთისა დასცეს, ვითა ორბელიანი ბატონის ერთ-გულობისა და სამსა
ხურ-ზედ თავ-დადებულნი არიან და მამაცობისა მიუდრეკელნი,ეგრე
ყაფლან უმხნეს იქცეოდა: გარდმოვიდა უვნებელად და გარდმოიტანა
ურიცხვი ტყვე ანუ საქონელი: ჩამობრძანდა ბატონი ქალაქს და შეიქნა
მზადება ქორწილისა: წავიდის ჯარი ბორჩალუსი, მოაოხრის ყარსის
ციხის აქეთ ქვეყნები და მოიტანის საქონელი ანუ ტყვე ფრიადი:
აგრევე გარდმოვიდის ჯარი ურუმისა და ლეკისა,რომელნი
იდგნენ ახალ-ქალაქს, მოარბივიან ქართლის ქვეყანა: აქედამ წავიდის
ქართლიდამ მარბიელი, მოაოხრიან ახალ-ციხის ქვეყანა, იყვის ორგნითვე ცემა და ომი, აოხრდა ყოველი ქვეყანა, თუ არ ციხეთა და
სიმაგრეთა ადგილთა ვერსად დადგიან, ვერც ყარსის კაცი და ვერც
ახალ-ციხისა ქვეყნებისანი: მპყრობელ-მან ქართლისა-მან და რტო-მან
დავითისა-მან, უბრძნეს სოლომონისა-მან და საფუძველ-მან რჯულისამან, კიდის კიდემდი სახელ-განფენილ-მან, ცხებით გვირგვინოსანმა,
მეფედ მეფე-მან თეიმურაზ მიანიჭა წყალობით თანად ერთ-გულსა
მეფეთა სახლ-შვილობითა, ხსენებულსა, გვარ დიდებულსა და მაღალხარისხობით ჩინებულსა მუხრანის ბატონს კონსტანტინეს სახლთ-უხუ
ცესობა თვის დიდებულისა სახლისა და მიანდო ყოვლი შემოსავალი
სახლისა თვისისა,მისცა ბრძანება სახლთა, აგარაკთა თვისთა ზედა და
აუფლა ყოველთა, ვითა შვენოდა სიმხნეს-სიბრძნესა მისსა,ეგრევ
უმეტეს იქცეოდა კონსტანტინე და განაგებდა ყოველთა წეს-ქცეულებათა საკადრ დარბაზისათა, ვითაც დიდი ხანი იყო ქართლის ქცევა.
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და მეფეთა რიგი გარდაცვლილ-იყო: ამან იგულს მოდგინა და ისევ
პირველსავე საზღვარსა დააწესნა, ყოველნი რიგნი დარბაზისანი, ამით
უფრო გულ-დაჯერებულ იყვნეს ერთ-გულობასა სახლთ-ხუცისასა, რომ
მეფე ერეკლე ემზახლა და ასული კონსტანტინესი ძისა თვისასათვის მიწოდნა და ყოვლი-თურთ მოელოდა უმეტესსა პატივსა აღწევნისასა:
ჩამოვიდა კახეთში დიდი ჯარი ლეკისა, მიუხდენ თუშეთს ბევრი
ავნეს, ჩამოვიდა ამბავი,მოხსენდა ბატონებს,მაშინვე წაბძანდა კახი
ბატონი კახეთს, მიეშველა თუშეთს:
მისწერა მეფე-მ ხელმწიფეს არზი შანშეს ერისთვის შებრალებისა,ვითაც ჩვენის მეფის სიტყვას ყაენი ჯეროვნად ისმენდა: ებოძა
მაშინვე შანშეს ერისთვისა-თვის ასი თუმანი ინამად. იდგა შანშე
ქალაქში ცოლ-შვილით და ქსნის ხევს პატრონობდა ქართველი ბატონი:
მაღალმა და ღთისა მიერ დამყარებულმა, ცხებით გვირგვინო
სანმა, კეთილ-სათნოებისა საფუძველმა მეფე-მან თეიმურაზ მოიწოდა
თვისად მეუღლედ და დედოფლად ქართლისად ანახანუმ, ასული ბეჟან
იოთამის შვილისა, რომელი ნათესაობდა მეფეს იასეს დედი-და-შვილობითა: ესე ყოველთა ბანოვანთა შორის უმეტეს აღცისკრებულ იყო
და სხივსა მისა მზისა შარავანდედი ბნელ-ექმნა,შვიდნივე მნათობნი
ცისანი მონებად დავრდომილ იყვნეს და სიბრძნისა მიერ გონება
აღზენავ აღესრბლო და კვალად მრჩობლითა კეთილითა შეზღუდვილი
წარიყვანა პატრიარქ-მან, ბატონი-შვილმა ანტონიმ, სახლად თვისად
და შემწე ექმნა უხუცესი ძმა მისი ბატონი-შვილი არჩილ, ძე მეფის
იესესი, რათა ნათესაობისა მიზეზით თვისისა სახლით მოსცენ: ამისა
შემდგომად მიბრძანდა მეფე, ვითა ქორწილის წესი იყო და წამოიყვანა
პატრიაქის სახლით სახლსა დალიჭოვანსა, ჰკრეს ქოსთა და ნაღარათა
და სპილენძ ჭურთა, მორთვნეს ქალაქნი და უმეტეს-სამყოფი მეფისა
მოფარდაგნეს ოქსინოთა ოქრო ქსოვილითა და მოაბრწყინვეს ყოველი ლამპითა საბრწყინვალოთა,ისხდნენ მგოსანნი და აქებდენ მეფეთ
მეფეს თეიმურაზს: იყო ლხინი და განცხრომა დღესა რვასა და იყვნენ
ქართველნი მწად ქართულთა ლხინთა გამოჩენისა-თვის, იყვნეს ყი1-29 სტრ., 124
ზილბაშნიცა წვეულნი ხანები, ათასის თავნი და მოხელენი ხელმწი-

ფისანი და მოსწონდათ ყოველი რიგი და ლხინი ქართლისა, გან
სრულდა ქორწილი აგვისტოს:
ქორონიკონს ულდ, მოუვიდა მეფეს თეიმურაზს ხელმწიფიდამ
ქორწილის შემოსაწევრად ოქრო, ვერცხლი ანუ ლარი ურიცხვი:
მოვიდა აბაშიძე ზურაბ,უხუცესი ძმა ვახუშტისა,რომელი იყო
სიძე მეფის ვახტანგისა ვახუშტი და ერთ-გულობა და უბოძა, დაარ
წმუნა მეფეს თეიმურაზს, ამისდა სამუქაფოდ უბოძა ქუფნის
ხევი,რომელი არის სამზღვარ ქართლისა და იმერეთისა, მკვიდრი
მამული ქართველის ბატონისა:
ქალაქში მყოფი ყიზილბაშის ჯარი დაებარებინა ხელმწიფეს და
მისდა სანაცვლოდ გამოეგზავნა ათასი ავღანი და მოეცა მეფის თეიმურაზისა-თვის ჯარად: ,,როგორც ქართლის ჯარი ეგრე იმსახურეო:“
რა მოვიდნენ, ასე მონებდნენ, ვითა თვისი მისანდო ყმანი ყოფილიყვნეს:
გამოვიდა დაღისტნით დიდი ჯარი ლეკისა, ამას თაობდა სურხავისა შვილი, დადგნენ ბელაქანში, იტყოდენ. ”თხუთმეტი ათასი
კაცი იყოო.” დაუწყეს კახს ბატონს ლაპარაკი. ,,შეგვირიგეო და ყაენს
ხმალი დავკრათო და თუ არ შეგვირიგებო კახეთსაც წავახდენთო და
ქართლსაცაო.“ ეს მათი შერიგება დიაღ შორს დაიჭირეს კახმა ბატონმაც და ქართველმა ბატონმაც: რა სწამს ეს ამბავი გაიგონა ქართველი ბატონიც ქართლის ჯარით კახეთს გაბძანდა და ორნივ მამა
შვილთ გაუგზავნეს კაცი სურხავის შვილთ და გამოსთხოვეს ომი:
აღარ იყოვნეს ლეკთ, პირველ მოუხდენ ქისიყს. მაშინვე გავიდნენ
ქისიყელნი,მოურავი იყო თამაზ, მხნე და გოლიათი და მუდრეკელი, დაერივნენ ხმალ-და-ხმალ, გააქცივეს ლეკი, მიყვნენ ალაზნის
პირამდის ხოცით, ვეღარ შემაგრდენ ლეკნი, ამით რომე ვერც ბატონების პირი აიღეს და პირველ კიდეც დაუმარცხდათ, ჩავიდნენ შამახიას და ქართლი და კახეთი დაიცვა ღმერთმან უვნებელად: ქართლისა
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და კახეთის ქვეყნები ასე აყრილ იყო, რომ უსიმაგროდ და უციხოდ
აღარსა-ვინ იდგა. გამოვიდნენ ყოველნი,ისევ თვისავე სამყოფსა და
მადლობდენ ღმერთსა: გაგზავნეს ხელმწიფეს -თან სარდალი ქაიხოსრო
ჩაფრად და მოახსენეს ამბავი ქართლისა და მოსლვა ლეკისა:
წაბძანდა ქართველი ბატონი კახეთიდამ, მობძანდა ქალაქს: ამისა
შემდგომად გაგზავნეს ქისიყის მოურავი თამაზ ხელმწიფეს-თან,
ლეკზე გამარჯვება და გაქცევა მოახსენეს:

გამოვიდა რუსის ელჩი ყაენ-თან მოსასვლელად, მოუვიდა ბრძანება კახ-ბატონს, მეფის ერეკლეს: ”ქართლისა და კახეთიდამ ათასი
კაცი აარჩივე და წინ მიეგებეო:“ შექნეს მზადება ქართველთა და
კახთა, წაბძანდა მეფე ერეკლე ათასის კაცით რუსის ელჩის წინ მი
საგებლად. ქართველი ბატონიც თან-გაყვა ყაზახამდის და იქიდამ დაბრუნდა, მობძანდა ქალაქსა თბილისისასა: რა ჩაბძანდა მეფე ერეკლე,
მოუვიდა ბძანება: ,,ისევ დაბრუნდიო:“ სხვა ჯარები მოეგებებინათ და
ამის-თვის მურახასი ექნათ, დაბრუნდა განსჯის მინდვრიდამ, მობძანდა
ლხინ შექცევითა:
მოვიდა სარდალი ქაიხოსრო, ებოძა ხელმწიფეს ხალათი მძიმე
და ინამად ორმოც-და-ათი თუმანი, გამოეგზავნა ბატონისა-თვის თეთრი ათასი თუმანი და რაყამი დიდის წყალობისა: ეს ამბავიც მოვიდა, ხონთქარი და ყაენი შერიგდენ: მოვიდა ახალ-ციხით ყაზახის
სულთანი, რომელი იყო პატიმრად სუფნევერდი-ბეგ. უბოძა ბატონმა
ხალათი და უიმედა წყალობა, უბოძა ისევ სულთანობა ყაზახისა:
მოვიდა ხელმწიფედამ ქისიყის მოურავი თამაზ, მოუტანა კახს
ბატონს რაყამი დიდის წყალობისა:
მოინება მპყრომელმა ქართლისა-მან, მეფე-მ ცხებულ-მან თეიმურაზ, ნადირობა ყარისა, მოიწვივა ძე თვისი მეფე კახეთსა ერეკლე
კახ- დარბაისლით. წაბძანდნენ ქალაქით თვესა იანვარსა, ქორონიკონს
ულე, რა ჩაბძანდნენ ნაგებში, განაწესნეს ყოველნი რიგნი ნადირობისანი და განაწყვნეს ჯელგა, ვითა წესი იყო: ინადირნეს პირველნი
ტყენი და მოწყვიტეს ნადირნი ურიცხვი. ამისა შემდგომად გაისტუმრეს ჯელგა ღამით, გაუმძღვარეს პაპუნა გაბა-შვილი, შემოარტყა მინდორსა ყარისასა და მიბძანდნენ ბატონებიც ღამითვე,წესისა-ებრ ცის1-31 სტრ., 126
კრისა ჟამსა დაევსნენ, დიდი ჟამი გარდაცვლილ იყო და ყარაია აღარა-ვის ენადირა და ქართლი ასე წამხდარ იყო, რომ მშვილდ-ისრი
თა შოვნა გაუჭირდათ ქართველთა: უბძანა ბატონმა. ,,ვისაც მშვილდი არა ქონდეს, ხის მშვილდები დაიკეთონ, იმით დადგნენო:“ ყველამ დაიკეთეს მშვილდ-ისარი ხისანი და ის ეჭირათ, წესი იყო ყარის ნირობისა თოფით კარზე ჯერანს ვერა-ვინ მოკლევდა: დაიწყო
დენა ჯერანმა,რომ რიცხვი არ ეგებოდა, მოკლეს ბატონებმა კარზე
ჯერანი:
აგრევე ამოწყვიტეს ქართველთა და კახთა ურიცხვი, გაიყარა

ნადირობა, მიბძანდნენ ბატონები, ჩამოხდენ ხევანსა შინა, მიართვეს
ყოველთა ჯერანი, აღწერეს მდივნებმა და მას დღეს მოკლულ იყო
სამასი. დასხდნენ მეჯლისად. ნახეს ლხინი უზომო, დიდად მხიარულად ბძანდებოდნენ ბატონები ორნივ, ამით რომ დიდი ხანი გარდაცვლილ იყო ყარაია არა-ვის ენადირა, კარგადაც შეექცნენ და ხელმწიფეც მწყალობელი ჰყვანდათ და ეგრე თვის[ა]დ ნებად იქცეოდენ:
გაბძანდნენ მტკვარს, ინადირეს ჭალა, გამოვიდა სიმრავლე ღორთა,
მას დღეს შვიდი ქართველმა ბატონმა მოჰკლა ისრით ღორი და ხუ
თი კახმა ბატონმა, ამოწყვიტეს,რომ ერთი ამის-თანა ნადირობა და
შექცევა არას ქართველის ბატონის დროს არა ყოფილ-იყო, გაისტუმრეს ნადირნი უთვალავნი ქალაქსა და კახეთს იყო სიხარული ფრია
დი, მიბძანდნენ ბატონებიც ქალაქს, დაიდვეს ნადიმი და გარდიხადეს ლხინი. უბოძა პაპუნა გაბაშვილს ხალათი მძიმე, ვითაც კარგა
გაისარჯა და შეაქცივნა მეფენი, აგრევე ვინ გაბა-შვილი ახლდა ყველანი დამოსნა ხალათით და უიმიდა წყალობა პაპუნას:
მოვიდა იასაული ხელმწიფისა და დაებარებინა ქართლისა და
კახეთის ომალები: მაშინვე წაასხეს. მირზა იბრეიმა, რომელი იყო
ვეზირი ქართველის ბატონისა, ვექილები,ვეზირი მუსტაფა, ყოველივე მოხელენი ქართლისა და კახეთისანი,ბატონმა თვისი მეითარი
ზურაბ თან-გაატანა რა მიახლენ ვარსკლავთა-გან უმრავლეს ჯარსა
მოხსენდა ხელმწიფეს შაჰნადირს, რომელს ახლა ეწოდებოდა შანშე:
მაშინვე მოასხმევინა ომალები და თვით გაიკითხა, არბაბი დაერქმივა,
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ყოველსს ქვეყანას უმრავლეს თეთრს შეაგდებდის, ართმევდის და
აღარიბებდის: ამის-გამო ქართლზედაც ეძებდა მიზეზსა,რათა თეთრის ჯარიმა დაედვა: ჰკითხა ომალებს: ,,ქვეყნაში ან ხანებმა და ან
ქართლის დიდრონმა კაცმა რა შეჭამესო:“ ამათ ყოველთა არა რაი
იცოდეს და ვერა რა მოახსენეს რა: რაც ქართლს სახელმწიფო ხარჯი
ედვა, ის როდის გამოდიოდა ან მეხუთედი, რომ მეტი ვისმე შეეჭამა:
არ მოეშვა ხელმწიფე კითხვისა-გან, გაუწყრა და თითო თვალი მოსთხარა: წადგა ყაზახის ვექილი,რომელი ქართლს ვექილად იჯდა და
ქართველს და კახს ბატონ ქართლისა და კახეთის დიდრონს კაცებს
ყველას არბაბი დაუწერა. მაგრამ არც ეს იყაბულა, თითონ გააკეთა
არბაბი ქართლსა და კახეთ-ზე, ორასი ათასი თუმანი დააწერა და ქართლის ბატონის ვეზირს მირზა იბრეიმას, ვექილებს, ვეზირს მუსტაფას ყველას თუ რამ ჰქონდათ წაართო ორისავ თვალების დათხრა ბძანა:
დათხარეს ყველას და ეგრევე ბრმანი ქართლში გაისტუმრა: მოვიდა
ზურაბ მეითარი და მოიტანა ეს ამბავი და რაყამიც ჰქონდა, რომ

ქართველს ბატონისა-თვის ებძანა: ,,ეს თეთრი მზათ დაიჭირეო
სამასი ათასი ყიზილბაშისა-თვის.“ ამ თეთრის იასაულობა ებძანა:
კახი ბატონიც ქალაქს ბძანდებოდა: რა ეს ამბავი მოისმინეს დიდად
შეწუხდენ, აგრეთვე ქართველნი და კახნი ჯავრისა-გან შეიშვთნეს,
არჩივეს. მაგრამ ამის მეტი ღონე ვეღარ დაიდვეს, რომ გაცლის მეტი
გზა აღარა ჰქონდათ რა, აიყარა მეფე ცხებული თეიმურაზ, ერთ პირ
თან-გაჰყვა ბატონის-შვილი აბდულა-ბეგ, ერთ პირ, აგრევე პატრიარქი,ბატონის-შვილი ანტონი, ეპისკოპიზით და ყოვლის სამღუდელოს
დასით და ქართველნი ყოველნი, ვინა ქალაქსა შინა სახლეულად
იდგნეს. ეს ყოველნი გაყვნენ ბატონს: ქალაქის მელიქი აღა აიყარა
სახლით. აგრევე მოქალაქესა, რომელსა შეეძლო, უფროსი აიყარა
ქალაქსა და წავიდნენ. მიბძანდა ბატონი და დადგა აბაბურს,ეს ყოველნი თავადნი ანუ მოქალაქენი დააყენეს თვის-თან და არა რომელი
გაეშვა თვისა ადგილსა: ორბელიან-სარდალს ქაიხოსროს უბოძა ახალდაბის ციხე, მიიყვანა ცოლ შვილი და დააყენა მას შინა. სარდალი
ქვეშის ციხეში იდგა ერთ-პირად, ბატონი მიბძანდა ანანურს, ბძანებითა მეფისა გამოგზავნა ძე თვისი რევაზ და აყარა და მიიყვანა
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სახლეულნი თვისნი ციხესა ახალ-დაბისასა, ვინა ორბელიანთ სახლის
შვილნი იყვნეს, ყოველნი სახლეულით ბატონს გაყვნენ: რად-გან
თვისა ქვეყანასა შინა აღარა-ვინ ეგულებოდათ. ქვეყანა ასე ირყეოდა
ყაენის შიშისა-გან, რომ ქართლის ქვეყანაში გამაგრების იმედი აღარა-ვის ჰქონდათ. მაგრამ პაპუნამ ორბელიანმა და ყაფლან თავის მამულის დაკარგვას ისევ თავისი წახდენა ირჩივეს, გამოსთხოვეს ბატონს ფირმანი და წამოვიდნენ თვისა მამულსა შინა, მოვიდნენ პირველ ხრმისა ხეობასა შინა და სადა ციხე იყო ანუ გალავანი გაამაგრეს და მისცეს იმედი: ,,თუ რომელი ამბავი მოხდეს მტრისა-გან
თქვენ-თან დავიხოცებითო: მის მეტი ღონე აღარა ჰქონდათ, რადგან ბატონს მოშორდნენ თავისის მამულის გილისა-თვის, უსიკვდილოდ გაშვება აღარ ეგებოდა: აიყარნენ სახლეული-თურთ და მივიდნენ თვისა სამკვიდროსა ციხესა დმანისისასა, აყარეს მამული თვისი
და შემოკრიფეს ციხესა შინა, აგრევე აყარეს ტაშირის ქვეყანა და
შემოიყვანეს ციხეში იყვნენ პაპუნა და ყაფლან ორბელიანი დღე-და
ღამ მატებასა სიმაგრეთა ციხისა და აგრილებდენ ყმათა თვისთა და
ყმათაც ეს იმედებოდათ,რომ რახან ცოლ-შვილით ესენი იქ დაიგულვეს, გული დააჯერეს ერთ-გულობასა ზედა: რად-გან ყაენს ლორის ხანისა-თვისაც არბაბის თეთრი ბევრი ეთხოვნა და გასცლოდა
ხანი ლორიდა-მ, დარჩომილ-იყო ქვეყანა უპატრონოდ,მოვიდნენ
ქეთხუდები ლორისა დმანის და შემოეხვეწნენ ამათ: ,,ჩვენ მუდამ
ორბელის შვილით ოჯახის შემწეობით ვდგომილ-ვართო და ახლა

ასე უპატრონოდ ვართო და მოგვიარეთო:“ წავიდა მაშინვე ყაფლან
ჯარით და შევიდა ციხესა ლორისასა და დამშვიდნა ქვეყანა ლორისა,
შეაყენა კაცნი თვისნი ციხესა და თითონ მოვიდა დმანის: გაგზავნეს
კაცი და სადა ლეკი იყო ქართლის ქვეყნებში, რომ დიახ ბევრს ახდენდნენ და წინა-აღმდეგიც აღარა-ვინ ჰყვანდათ,ეს ლეკის ჯარები
სულ შემოირიგეს და დმანის მიიყვანეს, რაც უფროსი კაცნი იყვნეს
დამოსნეს ხალათითა, მისცეს ჯარს ულუფა და დააყენეს სოფელსა
ჩინჩახურს, ციხისა მახლობელ და აღარსად გაუშვეს ლეკნი მარტოდ,
ინახევდენ თავისის მამულით და არასა აწუხებდენ ქვეყანათა: აგრევე
გამაგრდენ მყოფნი ქართლისანი ციხეში ვისა ჰქონდა და ვისა არა
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ჰქონდა ერთმანეთში იხიზნებოდენ: კახეთი მთლივ ოთხ თარაფად
გაკეთდა და ოთხი სიმაგრე გაიკეთეს. ერთი კალური მთა, რომ თითონ კახი ბატონიც იმაში დგებოდა და მეორე ბოჭორმა, მესამე
ლოპოტის მთა, მეოთხე თიანეთისა-კენ, აგრევე ყოველნი მყოფნი
ქართლისა და კახეთისანი იყვნენ მზადებაში საომრად და მოელოდენ
ჯარსა ყიზილბაშისასა. ბრძანდებოდნენ ბატონები ანანურს:
ამა ყოფასა შინა გორს ისევ ავღნის ჯარი იდგა.რა ეს ამბავი
მიესმათ და ბატონების ანანურს მიბძანება, დაცალეს გორის ქალაქი
და ავიდნენ, გაამაგრეს ციხე გორისა, ხალხიც აიყარა და მთებში
შევიდა: შემოიყარა მეფე-მ თეიმურაზ მთების ჯარი, აგრევე ქართველთა და მიბძანდა გორს, დაუწყო ავღნის ჯარს ლაპარაკი. მაგრამ
ნებით არ დააცალეს, ბატონს თოფხანა არ ახლდა, ამით ციხის აღება
საჭირო შეიქნა: ამაში ქსნის ხევის ჯარი მიესივა გორის ქალაქსა და
აიკლეს. ვინც მათის ჯარი იყო ყველამ დაუწყო გლეჯა და ოხრება,
ეცადა ბატონი. მაგრამ ჯარი დიდი იყო და მერე დიდი ხანი გამოსულ იყო, რომ ქართველის ბატონის მორჩილება აღარ ექნათ, ვერ
დააშლევინეს, აიკლეს რაც დაახელეს, საყდრები ააოხრეს, მრავალი
ხატი დაამტვრივეს. აღარ დადგა ბატონი და წაბძანდა ისევ ანანურს:
უკუსდგომოდა ამ ყაენს მთლივ ადრიბეჟანის ქვეყანა, რა მისლოდათ
მეფე თეიმურაზ, ქართველთ და კახით სულ უკუდგნენო, განეხარათ
დიდათ:
მოეწერათ ერევნის ხანსა და სულ იმ ქვეყნის უფროს კაცთ
ბატონსა თვის არზი: ,,და რახან თქვენ ეგ საქმე გიქნიათო, ჩვენ
თქვენს ყმასავით გვიმსახურეთ, საცა გეპრიანებოდეს, ჩვენს ჯარს იქ
გაახლებთო:“ ბატონმაც ამისი შესაფერი პასუხი მისწერა და გაისტუმრა კაცი: სამის თვის ამის წინათ სპასალარი ამირ ასლან-ხან მოსულ იყო დიდის ჯარით და ერევანს ადგა, იყო ყოველ დღე სროლა

ზარბაზანთა და ყუნბარათა. მაგრამ ვეღარა ავნეს-რა ციხესა ერევნისასა: ამ ქართლისა და კახეთის უკუდგომა-ზედ კიდევ უფრო გამაგრდენ, ჩასლოდა ამბავი შაჰნადირ ყაენსა, რომელსა ახლა ერქვა შანშე: ,,მეფე თეიმურაზ და მეფე ერეკლე უკუ-გიდგენო, დაცალეს
ქართლი და კახეთი, მთებში ავიდნენ:“ მიეცა ფრიადსა შეჭირვებასა
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გამოუსივა მაშინვე ჯარი დიდი მაგრამ ისევ დააბრუნა გზიდამ, ამისთვის რომ ბევრ ჯელ ენახა ქართველთ ხმალი და თვისი საწადელი
ქართლში ვეღარ აღასრულა: თითო თავადი ქართლისა უკუდგის და
ერანის ჯარი ამოწყვიტის, ხაზინა რამდენი გაფუჭის და ძლივ ისევ
ქართლის ჯარით დაიმორჩილის: ახლა ქართლი და კახეთი ორივ
ერთად გაერთებით გაუდგნენ, რას დააკლებდა. მერე მეფის თიმურაზის სახელი ასე გაფენილ იყო, რომ ერანში ერთმანეთისა საქადურად და საყვედურად ამისი სახელი ჰქონდათ:
მოუვიდა ბატონს ჩაფარი ყაენისა, მოუწერა რაყამი სიტკბოებისა და წყალობისა.თხუთმეტი ათასი თუმანი, რომ მეფეს თეიმურაზისა-თვის ეთხოვნა და ათი ათასი თუმანი მეფეს ერეკლესა-თვის, ეს
თეთრი ეპატივებინა და ქვეყნის თეთრისაც ებძანა: ,,როგორც შენ
გინდოდეს ისე გაარიგეო, ბძანება კი გააგონე ხალხს ჩემიო, ისევ
ქალაქში ჩამოდი და ქვეყნას მოუარეო:“ ეს ჩაფარი ჯაშუშსავითაც
იყო,ხელმწიფის ბძანებას არ დამორჩილდებოდნენ ამის ჯარსა და
რიგს გაშინჯევდა, ჩავიდოდა, ამბავსა რომ ჩაიტანდა. მაშინვე დიდი
ჯარით წამოვიდოდა: ბატონი შვილი აბდულა-ბეგ და სარდალი ქაიხოსრო საბარათასშვილოში იყვნენ, რომ მენაპირედ დაეყენებინა ბატონს: ამა ამბავ-ზე მაშინვე მოუვიდათ ჩაფარი და დაიბარეს ანანურს.
მივიდნენ რა ესენი, რაყამი წაუკითხეს, ერთი რაყამიც მეფეს ერეკლეს-თან იყო, რომ ხელმწიფეს თავის-თან დაებარებინა: ,,რასაც მაგის პირით მომახსენებთო გარიგებული გეგონოსთო:“ შეიქნა ამისი
რჩევა, ბატონმა მეფეს ერეკლეს წასვლა შორს დაუჭირა,მის-მეტი
ძე არ ესვა და მერე რამდენი ხანი ინდოეთსა და ქვეით ქვეყნებში
ახლდა მეფე ერეკლე ხელმწიფეს, კახეთიც უპატრონი დარჩებოდა,
ქალაქს ჩამობძანება კი ამჯობინეს. ამის-თვის რომ ქართველთ დარბაისელთ ჯალაბნი, რომ ბატონს თან-ახლდენ ყველამ ფარვანი მოსთხოვეს: ,,ჩვენს ალაგებში წავალთ ჩვენის ცოლ-შვილითა და ჩვენს
ქვეყნებს გავამაგრებო:“ ქართლის ჯარიც მართებულად არ შემოეყარა,
მთის ქვეყნის ჯარებმაც უარშიობა დაიწყეს, ასე ამ რიგის ყოფასა,
ისევ ხელმწიფის მორჩილება ირჩივეს: აიყარა ბატონი, აყარა დედოფალიც და ჩაბძანდა ქალაქსა თბილისისასა, ქართველთ ყველამ თავი-
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სი ცოლ შვილი თავ-თავის ადგილას წაასხეს, ბატონი-შვილმა აბდულაბეგ თავისი არამი მოიყვანა ციხესა სამშვილდისასა:
გამოვიდა დიდი ჯარი ლეკისა, შეიარეს სომხით-ზე, დაესხნენ,
ვაზახის ელი და ბაიდრისა ერთად იდგნენ, მთა-ზე, მრავალი სული
საქონელი და ტყვე წაასხეს და გარდაიტანეს ჯავახეთს:
რად-გან მეფის ერეკლეს წაბძანება აღარ ამჯობინა, ქალაქშიაც
ჩამობძანდა, ბატონმა ესევ ამჯობინა, რომ თავისი წაბძანება. ბძანა:
,,ხელმწიფეს-თან წავალო, ჩემი თავი ქვეყნისა-თვის დამიდვიაო, თუ
ქვეყანას უშველო რამე და ან ხელმწიფეს ჩემი სიტყვა შევასმინე,
ქართლს პირველს რიგ-ზე დავაყენებო და თუ ვერ შევასმინე რაო,
მერე ყველამ თქვენს თავს უშველეთო:“ გარდადვა თავი ქრისტიანობისა-თვის, წაბძანდა მეფე ცხებული თეიმურაზ ერანში ყაენ-თან,
რომელსა ეწოდებოდა სახელად შაჰნადირ:
გაბძანდა ქალაქით, მაისს ი, თან-იახლა ორბელიანი სადალი
ქაიხოსრო, თარხანი ლუარსაბ, მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო, მო
ლარეთ-ხუცესი პაატა, მილოხორბაში რევაზ, სუფრაჯი მამად-უსეინ
და ორიოდ ყულუხჩი და ეგრე სუბად (სუბუქად) წაბძანდა ქალაქით
ბატონი, მიბძანდა სამშვილდეს, ნახა და ორი დღე ნახეს ლხინი და
მესამეს დღეს წაბძანდა სამშვილდით და მიბძანდა ბოლნის, თან-გაჰყვა
აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილი და სულ ქართველთა და კახთ დარბაისელნი, უბძანა ქართველთა: ,,ბატონის-შვილს აბდულა-ბეგს ნუ გაეყრებითო და ჩვენის ერთ-გულობით ამისი სიტყვის გამგონნი იყავი
თო:“ აგრევე აბდულა-ბეგს უბძანა: ,,რადგან მეფე ერეკლე მუდამ
ქართლისა-თვის ვერ მოიცლისო, ქართლს მოუარეო და ერთმანეთის
ნებით და შეკითხვით ორივ ქვეყნები მტრისა-გან კარგა გაამაგრეთო
და ჩემდა მოსვლამდის მშვიდობიანად იყვნეთო: მიბძანდა ბატონი,
ჩამოხდა ლორის მიწაში, ლორის ციხე ყაფლანს ორბელიან ეჭირა,
გამოართო ბატონმა და ისევ ლორის ქეთხუდებს მიაბარა და ლორის
სულთანობა ქალბი-უსეინ ხანის შვილს მუსას მისცა:
წამოიღო ლორის ციხიდამ აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილმა ზარბაზნები და ჯაბახანა, შეიტანა, ციხესა სამშვილდისასა და მოესალმნენ ქართველნი და კახნი ბანბაკს და გამობრუნდნენ. ბატონი წაბ1-32 სტრ., 132
ძანდა, აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილი მოვიდა სამშვილდის ციხეში და
უწყო კეთება და მაგრება ციხესა:

მეფე თეიმურაზი რომ ერევნის მიწაში მიბრძანდა, გადაგზავნა წინ
მამად უსეინ სუფრაჯი ამირ ასლან ხან სარდალ-თან, რომელი ადგა
ერევნის ციხესა და იყო ყოველ დღე ომი ფიცხელი: რა სცნა მეფე
თეიმურაზის მისლვა განიხარა ფრიად და უბოძა მამად უსეინ ხალათი
მძიმე და თეთრი ურიცხვი, თვითონ შეჯდა ცხენსა სარდალი და ბატონს სამ აღაჯ-ზე წინ-მოეგება, მოესალამა მდაბალად და მოართვა
თავისი საჯდომი ცხენი, რად-გან ერევანი და დარათის ქვეყნები ხელმწიფეს უკუ-სდგომოდენ და ამ სარდლისა-თვის თავს დაედვა და გამოეგზავნა, ცდილობდა დაჭერასა, ქართლის იმედი სულ არა ჰქონდა:
რახან მეფე თეიმურაზს გაუსჯელად და დაუპატიჟებლად მიბრძანდა,
დიდად იამა და მისართმევით და დახდომით კარგად ეცადა, ამით რომ
ხელმწიფესაც სამსახურად დაანახა: მიართვა ბატონს მისართმევი,
აგრევე დარბაისელნი, რომელნი ახლდენ ყველას ხალათი, ცხენი და
ინამი მისცა, გაატანა კაი მემანდრები და გაისტუმრა ხელმწიფესთან: წაბძანდა ბატონი ერევნით ყაენ - თან.
გამოვიდა ჯარი ლეკისა ფრიადი, წაახდინეს მრავალი ადგილი,
წაიღეს ურიცხვი ტყვე და საქონელი, წაბძანდა მეფე ერეკლე კახთა
და ქართველთ ჯარით, ქისიყის ბოლოს შეებნენ, გააქცივეს ლეკი,
ამოწყვიტეს მრავალი, რომ ერთი ამის-თანა გამარჯვება ამ ცოტას
ხანში არ ყოფილ-იყო, წამოასხეს ტყვე და საქონელი, მობრძანდა ქალაქსა თბილისისასა და უბოძა ისევ თვისავე პატრონებსა. განისვენა
ცოტას ხან ლხინ ფრიალობით და წაბრძანდა მეფე ისევ კახეთს:
მეფე თეიმურაზ რომ წაბრძანდა, დედოფალი კეთილ მორწმუნე
და შვენებინა სადგური ანახანუმ მძიმედ ბრძანდებოდა. შემდგომად
მცირედთა ხანთა დაწვა დედოფალი და შვა ძე კეთილ-ნერგად აღმოცენებული, ძირით იესესით აღმონორჩებული, ცხებულ მეფის ძეობით
აღმოცისკრებული, ბატონი-შვილი სოლომონ, თვესა მაისსა კდ. ქორონიკონს ულე, ქრისტეს აქეთ ჩშმზ:1747წ.
შემოირიგა აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილმა რაც ქართლში ლეკი
იყო, აგრევე სულხანს ორბელიანს ლეკი ჰყვანდა შერიგებული დმანის
1-30 სტრ., 133
ჰსთხოვა და მოუძღვა სულხან და შემოარიგა, დამოსა ლეკთა ბელადები ხალათით და დააყენა ციხესა სამშვილდისასა:დახვდა ლეკის
ჯართა ქისიყის მოურავი თამაზ წინა, გაემარჯვა ლეკ-ზე, ამოწყვიტა
მრავალი და წამოვიდა გამარჯვებული მეფეს ერეკლეს -თან, მოართვა
თავი ლეკისა მრავალი:
შეიქნა ადრიბეჟანის ქვეყნებში ყრილობა და არეულობა, უკუ-

უდგნენ ყაენს შაჰნადირს და თავრიზს თითონ დასვეს ყაენი,რომელსა ერქვა საამ-შა, ძველის ყაენის შვილობით იხსენიებდენ, რაც
გაეწყობოდათ ყაენის რიგი მისცეს და ჯარი შემოახვივეს: თურმე
დიდი ყაენი შაჰ-ნადირც მოეკლათ, თავის ძმის-წულს ალიყული-ხანს
ეღალატა და თითონ მის-წილ ყაენად იქ ის დამჯდარ-იყო და ამისთვის უფრო ირეოდა ქვეყნები: ეს ამბავი ჩვენ რა ვიცოდით, ქართლში ვინ გვეტყოდა და ვერც მეფე თეიმურაზს შეეტყო, თორემ
რაღათ წავიდოდა, სპასალარი ამირ-ასლან რომ ერევნის ციხეს ასაღებლად იდგა, ამას საამშაჰ მტრობა დაუწყო და ეს სპასალარიც გაეცალა ერევანს და ასამ შაჰ სამტროდ წავიდა: რადგან ეს ქვეყნები ასე
აირივა და მეფე-მ თეიმურაზ ყაენ-თან ვეღარ მიაწივა, ყაზმინს დააყენეს და აღარ-სად გაუშვეს: ამასობაში ქართლში მეფის ამბავი
აღარ მოვიდა, ორი სამი ჩაფარი აქედამ გაგზავნეს და ვერღა-რა
იმით შევიტყევით და ვერცა-რა მეფე-მ თეიმურაზ იშოვა გზა, რომ
ქართლში ჩაფარი გამოეგზავნა და თვისი ანძა ეცნობებინა:
ამა ამბავში ბატონი-შვილი ადულა-ბეგ საბარათასშვილო შემოიფიცა: „შენს მეტი ბატონი არ გვინდოდესო, შეუდეგ სამშვილდისა და ბირთვის ციხეების კეთებასა:“ განიზრახა: „თუ მეფეს თეიმურაზს დაუშვანდა, ქართლი ჩემი არის და აღარა-ვის დავანებებო:“
ააშენა სამშვილდის ორი დიდი ბურჯი, ამიერ და იმიერ გააკეთა აუზი
დიდი წყლისა სადგურად და დაიჭირა ორის წლისა თადარიკი ყოვლი-ფრით. ვინა თვისისა სიტყვის მორჩილი იყო, გლეხი ყოველივე
აყარა და ამ ორს ციხესი დააყენა, ანუ თუ-რამ ქალაქით უნდოდა,
ყველა მიატანინა,წინა-აღმდეგიც აღარა-ვინ ჰყვანდა: ბორჩალოს სულ1-29 სტრ., 134
თანი, რომელი შანადირს გამოექცა და სამღერეთს იხიზნებოდა ასიოდენ კაცთა ისიც აყარა და ციხეში შეიყვანა და თვისი საზდათი
ინახევდა: ,მისწერა საამშას, რომელი იჯდა თავრიზს ყაენად, აცნობა
ყმობა და ერთ-გულობა თავისი და თავს-იდვა ქართლი და სამსახური
მისი: ეს ამბები არ შეიტყო მეფე-მ ერეკლე-მ, მაშინვე გაგზავნა
კაცნი ყოველ-გან და დაიბარა ჯარები, მოვიდა კახეთსა თუშფაშსა,
ხევსურ-მოხევისა,ორისავ საერთოსი და ქართლისა, ყოველის ადგილს
ჯარი შემოეყარა ქალაქსა თბილისისასა მეფე ერეკლეს:
წავიდა სამშვილდით ჯარი ლეკისა, მიუხდენ სომხითის მელიქს
და წაუხდინეს ქვეყანა და წამოიღეს ტყვე ანუ საქონელი მრავალი,
მოიტანეს სამშვილდეს:
უბოძა მეფე-მ ერეკლე-მ შანშეს ისევ ერითობა ქსნისა და მამული თვისი და სთხოვა ჯარი: შეიყარა მაშინვე კაი ჯარი და ჩამო-

ვიდა ქალაქს და დაუდვა ფიცი მტკიცე, პატრიაქიცა თავდებობითა:
„მამას შენსა და შენს მეტი ბატონი არ ვიცოდე:“ მოუვიდა აბდულა-ბეგს ქართლის ბატონობის რაყამი საამშასან და შანადირის სიკვდილიც გამოგვიცხადა და აქამდის ქართლში არ ვიცოდით ყაენის
სიკვდილი, მოსწერა აბდულა-ბეგ ბატონის-შვილმა მეფეს ერეკლეს:
„მეფე არჩილობით ქართლი ჩემიაო, დამანებეო და შენ კახეთს მიეპატრონეო:“ აგრევე ქართლის დარბაისელთ ყველას მეფობის ბძანებით წიგნები მოუვიდა: „ახლაც ჩვენს სამსახურში მოდითო:“ ეს
ამბები დიდად იწყინა მეფე ერეკლე-მ და აგრევე ქართველთა ყოველ
თავე დიაღ შორს დაიჭირეს, ამით რომ მეფე თეიმურაზ ქართლის
გულისა-თვის თავი გამოიმეტა და წავიდა, ჯერ მისი ამბავიც მართალი არა იცოდნენ რა, მერე ადილშა, რომელი ახლდა ყაენად დამჯდარ
იყო,სიძე იყო მეფის თეიმურაზისა, ქეთევან ასული მისი ცოლად
ჰყვანდა: მის-გან უფრო კიდევ დიდს წყალობას მოელოდენ: ეს საამშა ერთი არზარქარი ვინმე გამოჩენილ-იყო და იმის სიტყვით მეფეს თეიმურაზს როდის წაუვიდოდნენ: მისწერა მეფემ ერეკლე-მ
1-32 სტრ., 135
მუქარიანი წიგნი და აგრეთვე ქართველთა და უარი და წინა-აღმდეგი
სიტყვები: „ჩვენ-გან შენი ყმობა აღარ იქნებაო:“ რა ეს ამბავი მიუვიდა აბდულა-ბეგს დიდათ ეწყინა, თადარიკს შეუდგა, ნება რომ აღარ
იქნა, ძალით ცდასა შეუდგა, ყაზახს ბორჩალუც აბდულაბეგთა-გან
დადიოდნენ და ემსახურებოდნენ: გაუსივა მეფე ერეკლე-მ ჯარი დიდი
ბურჩალუსი და ყაზახისა ელები სულ წაახდინეს. ვინა მოენდოთ, არა
აწყინეს რა, მოიტანეს ნაშოვარი ურიცხვი, შეიყარა ბორჩალოსი და
ყაზახის ქეთხუდები, მოვიდნენ მეფეს ერეკლეს-თან, მიართვეს ფეშქაში და ითხოვეს დანაშაულის ფარვანი. რად-გან ქაიხოსრო სარდალი
მეფეს თეიმურაზს ერანში თან ახლდა, ეშიკაღას-ბაში დიმიტრი რევაზ სარდლის-შვილი და იოანე ორბელიანი ქალაქს ცოლ-შვილით
მეფე ერეკლეს ახლდენ და არც ამათგან მეფის ერეკლეს გაყრა იქნებოდა. ამათს ქალაქს ყოფასა და თავის-თან უმყოფელობას აბდულა-ბეგ
წყინობდა, ვითაც მხლებელი იყო. გაუსივა ლეკის ჯარი და ბარათიანნი, აიღო იფნობის ქვაბები, იავარ-ჰყვნეს საქონელი და ტყვე
ლეკთა, მისცა და შეაყენნა კაცნი თვისი მისანდო ქვაბებში. ვინა
ქაიხოსრო სარდლის კაცნი იდგნეს გამოიყვანა ყოველნი რისხვით:
აგერვე წავიდის სამშვილდით მარბიელი და მოაოხრის ორბელიანთმამული და ბატონის ციხესა სამშვილდისასა:
მოვიდა ერთი უცხო ჯარი ლეკისა, რომ ჯერ ქართლის მიწაში
ამ გვარი კანცი არ გვენახა, ზღვის პირს კაცნი იყვნეს და სულ
მოისარ-შუბოსანნი და კარგა დაკაზმულნი, სანახავად კარგნი, შე-

მოიარეს ალგეთის ხევ-ზე, კუმისის და იმ ძირობის საქონელი წამომეღოთ,თან-მოყვანდათ საბელადობით, ბირთვისის ძირი გაიარეს,
დახვდენ ბარათიანნი ჩახიქვათას, ომი ძილიანი აკიდეს, გაიქცივეს და
არა დაანებეს რა: წავიდა ეს ჯარი, მიუხდა ციხე-ქვაბს, გატეხეს ზევითი გალავანი, აიკლეს, ტყვე ანუ საქონელი წამოიღეს, დიდი-გორი
ჩაატარეს და უვნებელად გაატარეს, წავიდნენ ისევ თვისა ადგილსა:
მეფე-მ ერეკლე-მ გამოუგზავნა ბატონის-შვილს აბდულა-ბეგს
თბილელ ეპისკოპოზი ათანასე, დაელაპარაკა და აღუთქვა საბატონოშვილო მამული თვისი სარჩოდ, დაწყნარება დაპატიჟა და ნახვაც
მოინდომა: ეს არ ინება და რად-გან მეფობა ეთქვა აღარ შეიკდიმა
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აბდულა-ბეგ, შემოუთვალა: „ქართლი ჩემიაო და კახეთი შენიაო,
შენ იმას დასჯერდი, მე ქართლი დამანებეო:“ ზაალ მუსხალა-შვილიც თან-გაატანა, ჩამოვიდა თბილელი ეპისკოპოზი და ეს ამბავი ჩამოიტანა ქალაქს: რომ ახლა მართლა გული დააჯერა მეფე-მ ერეკლე-მ, რომ შფოთი აღარ დაწყნარდა, ჯარისა მატებასა და ყოველგზის მტრის პასუხის მიცემისა თადარიკს შეუდგა აგრევე დარბაისელთა ქართლისათა დიდი უარი შეუთვალეს ბატონი-შვილს აბდულაბეგ: „ჩვენი და შენი ბატონ-ყმობა აღარ იქნებაო:“ ეს ამბავი რომ
მოუვიდა სამშვილდეს მანც ციხის მაგრება და ჯარის მატებას შეუდგა,
გაგზავნა მეფე-მ ერეკლემ და ვინა თვის მოსამსახურენი პირ-აქეთი
ლეკი იყო, მათი ჯარი სულ მოასხმევინა:
რად-გან საბარათაშვილო მას-თან იყო და სომხით კი არ მოუდგა,დასცა კარს დასტური და წავიდის, მოარბის სომხითის ხეობა,
გადაუხდიან ახპატ-სანაინსა, აოხრიან და ტყვევიან და ურიცხვი საქონელი მოიტანიან ციხესა სამშვილდისასა. პაპუნა ყაფლან და სულხან ორბელიანი თვისა ციხესა ხულუტსა იდგნენ და იქიდამ თვისა
მამულსა პატრონებდენ, წავიდის ამათი ჯარი, მიუხდის ყარსასა ქვეყანასა და წამოიღიან უთვალავი საქონელი, ასე შეაშინეს ოსმალუს
ქვეყანა, რომ თუ არ სიმაგრეთა და ციხეთა სხვა-გან ვეღარსად დადგიან ჯავახნი ანუ ყარსელნი:
შეიყარა ჯარი ალიხან, რომელი მცირედითა ხანთა ქართლში ხანად იჯდა, ნადირშაი რომ მოკვდა ამანაც აქა იქ ტაცება და რბევა
დაუწყო. ეს წამოვიდა ქართლ-ზე, მეფე თეიმურაზ რომ ქვეით ბრძანდებოდა ქალაქში თვისი წინა-აღმდეგი კაცი აღა-რა ვინ ეგონა. მოვიდა ყაზახში, შემოეყარა ყაზახის ჯარი, მოსცა თალი-ბეგ ყაზახის
სულთნის ძმა-მ პირობა: „ქართლს მე დაგაჭერინებთო:“ გამოუძღვა
წინ, მოვიდნენ ქალაქ-ზე წინ ორი ჩაფარი გამოუგზავნა, ერთი მეფეს

ერეკლეს-თან და ერთი აბდულაბეგ-თან სამშვილდეს.ორივე თავისთან დაიჭირა და დიდათ ამაყანი სიტყვა შემოეთვალა: მეფე ერეკლე-მ
შეუთვალა: „თუ ყაენის ბრძანება და რაყამი გაქვს ის შემატყობინეო
და თუ სამტროდ მოხვალ,მეც მზა ვარო:“ არც აბდულა-ბეგ მოენდო:
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მოვიდა, ჩამოხდა კუმის. მინბაშს კაცი გამოეგზავნა, არც იმან
შეუშვა ციხეში: იწყინა ალი-ხან, ჯარი დიდი ჰყვანდა, მოუხდენ ქალაქს, ხევით და ვერის ხეობის საქონელი სულ წამოიღეს: უბძანა
მეფემ ერეკლე-მ ჯარს გასვლა, უთავა ორბელიანი დიმიტრი ეშიკაღაბაში: რა მივიდნენ ქალაქით მაშინვე დაწკიპეს ცხენები და რა მოეწივნეს, შიგ დაერივნეს, გაიქცა ყიზილბაშის ჯარი, მიყვნენ ხმალდა-ხმალ, ამოწყვიტეს მრავალი, რომ რისხვა ღთისა დასცეს: მიყვნენ
გაქცეულთა კუმის თავამდის, ვინ მორჩა ცხენები აქ დარჩათ, ეგრევე იარაღები ჰყარეს და ქვეითნი უიარაღონი ალიხანს შემოეყარნენ:
გამოუძღვა დიმიტრი ეშიკაღასბაში და შემოვიდა ქალაქში გამარჯვებული, მოართვა თავები ბატონს, იამა დიდად და დაპირდა დიმიტრი
ეშიკაღაბაშს წყალობასა ფრიადსა: გასცეს ქალაქის ციხითა, ამზადეს,
კიდევ ალიხანს იმავ ღამეს თავს-დასხმა დაუპირეს, ალი-ხან იმავ წამს
აიყარა და წავიდა ისევ ქვევითვე სირცხვილეული:
ჩავიდა განჯას და ახლა მოინდომა საამშას მტრობა, რომელი
იჯდა თავრიზს ყაენად, მივიდა ალი-ხან, ამა-ზედა დაიჭირა საამშა
ხელებ-შეკრული სარდალს ამირ ასაღან გაუგზავნა: იმანაც თვალები
დასთხარა და ალიშას ყაენს გაუგზავნა: ეს ამბავი მოვიდა ქართლში,
ქართველთ დიაღ იამათ და განიხარა მეფე-მ ერეკლემ და დაჭმუნდა
აბდულა-ბეგ, გაუგზავნა კაცი და ფეშქაში სარდალს ამირ ასაღან ხანს,
მოვიდა მის-გან წიგნი დიდის იმედისა აბდულა-ბეგს: შეიქნა მეფეს
ერეკლესა და აბდულა-ბეგს შუა მტრობა და ომი, ცემა ერთმან-ერთისა, გაუსივა ჯარი სამშვილდით ლეკისა და საბარათაშვილოსი, შემოაყენა თაფანის ციხესა, იყო სროლა ორი დღე და ვერა ავნეს რა:
ამასობაში მოეშველა დიმიტრი ორბელიანი ქალაქიდამ დიდის ჯარით,
შემოუტიეს, გააქციეს და სამშვილდემდის ცემით მიყვნენ, პაპუნა ყაფლან და სულხან ბატონის-შვილს აბდულას-თან იყვნენ, ცდილობდენ
მის-გან თავისის მამულის მოხმარებასა. რა-ხან ამათის სამშვილდეს
ყოფით ორბელიანთ მამულს არა ეშველა რა, თავისი ძმებიც ქალაქს
მეფეს ერეკლეს სამსახურში ჰყვანდათ, პაპუნა და ყაფლანც წამოვიდნენ, მოვიდნენ მეფის ერეკლეს სამსახურში, უყო წყალობა ისევ
პირველი:
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აესივნენ ლეკნი, აგრევ საბარათასშვილოს კაცნი და დაუწყეს
რბევა ქართლის ქვეყანასა, სულხან-ორბელიან ისევ დმანის დადგა,
უწინვე ლეკში ყოფილ-იყო და ბელადები კარგად იცნობდენ, შეურიგდა
ლეკთა და ზოგი რამ თავისა ქვეყანა მოარჩინა, ბატონი-შვილმა აბდულა-ბეგსაც სულ-ხან კარგად მიაჩნია და ერთ-გულთა თანა აღრაცხა:
რადგან მტრობა აღარ დაშალეს და ამ ლეკისა-გან ბევრი ალაგიც წახდა, მეფე ირაკლიც გამოვიდა ქალაქიდა-მ, თოფხანა, ჯაბახანა ყოველივე მინაბაშს გამოართო და გამოემზადა საბარათაშვილო
ზე. მოვიდა მეფის თეიმურაზისა ამბავი მშვიდობისა, რომ ადილშასთან მიეწივა, რომელი იყო სიძე მისი, მიეცა პატივი, დიდი იმედი
და მამაშვილური, ებოძა ურიცხვი საქონელი, შეიქნა სიხარული, ამდენი ხანი ყოფილა, რომ ბატონის ამბავი აღარა გაგონილ-იყო-რა,
შეიქნა სიხარული ფრიადი ქართველთა შინა:
მიბძანდა მეფე ერეკლე დიდის ჯარით, შემოადგა სამშვილდეს,
იყო სროლა ზარბაზანთა და ყუმბართ დაუცდელად. აგრევე ისროდენ ციხიდამ თოფითა და ზარბაზნითა: მეფე ერეკლე იდგა კრწანის
ქვემორე და ჯართა ყოველ-მხრით საფარი ჰქონდათ და ეგრე იბრძოდენ, იყო რამთენიმე დღე ბრძოლა (იყო) და მერე იგულს-მოდგინეს მყოფთა ციხისათა და შეიქნა ერთმანერთში ლაპარაკი, მოითხოვა აბდულა ბეგმა ბატონის-შვილმა დიდრონი კაცნი, შევიდა სახლთხუცესა კახისა გრიგოლ, თუშთ მოურავი ჯიმშერ და ელისეთ მოურავი დავით ალაპარაკეს და ეს პირი დადვეს: „მანამდისინ მეფე თეიმურაზ ერანის ქვეყნიდამ მობრძანდებოდესო ჩვენ ორნივ მყუდროებით
ვიყვნეთო:“ რაც სამშვილდეს ციხეში ლეკის ჯარი ჰყვანდათ, მეფეს
ერეკლეს რომ ლეკის ჯარი ახლდა, ამისმა ბელადებმა ლაპარაკი დაუწყეს და სულ გამოიყვანეს და მეფეს ერეკლეს შემოეყარნენ, ისევე
ინებეს მშვიდობა და შერიგდენ თითო პირობის წიგნი ერთმანერთს
მისცეს და მოშალეს ბრძოლა: შეიქნა ერთმანერთში მშვიდობა, ჯარის
კაცი ციხეში შევიდის და ციხის კაცი ჯარში გამოვიდის, აიყარა მეფე ერეკლე, ჩაბრძანდა ქალაქს, ბატონი-შვილი აბდულა-ბეგ დარჩა ისევ
ციხესა სამშვილდისას:
გამოვიდა ჯარი ჭარიდა-მ, მოუხდენ ღამითვე, დაესხნენ სონ1-31 სტრ., 139
ღალუხს, მრავალი ცხვარი და ზროხა წაასხეს: გამოუდგა დიმიტრი
ეშიკაღასბაში მცირის კაცით, მოეწივა ყარაიაზე, გააქცივა ლეკი, გა-

აყრევინა საქონელი და შემოვიდა გამარჯვებული ქალაქსა თბილისისასა: მიუხდა ლეკის ჯარი ბოლნისის ხეობას, მიაშველეს ყაფლან
ორბელიანი ქალაქიდა-მ, მივიდა, შეება გულ-სრულად. გააქცივეს ლეკი, დახოცეს, მაგრამ დიდათ რომ შიგ დაერივნენ, ფიცხელი ომი
რომ შეიქნა, ჰკრეს ყაფლანს თოფი და გამობრუნდნენ: მაშინვე წამოიყვანეს დაწყულებული, მოკვდა ყაფლან ბოლნისს: მეორეს დღეს
მოუვიდა მეფეს ერეკლეს სპასალარის ამირ ასლან ხანიდამ ცხენი შეკაზმული და ხალათი მძიმე, აგრევე ქართველთა და კახთა დარბაისელთა-თვის ოცდა-ათი ხალათი ბრძანებითა ალი-შაჰ ყაენისათა: შეიქნა სიხარული ფრიადი. ამათ რომ ალი შას ყაენობასაც გული დააჯერეს
და მეფის თეიმურაზის წიგნი და კაი ამბავი, რომ მოუვიდათ ამით
კიდევ უფრო შევქნათ სიხარული:
გამოვიდა ბელადები ლეკისა ათასის კაცით, შემოიარეს ქართლი, მოვიდნენ, აიღეს საკირისციხე, გარდმოვიდნენ, შემოადგნენ,
ატენის ბოლოს ციხე იყო, აიღეს ისიც, წამოიღეს ორისავ ციხის
საქონელი და ტყვე უთვალავი, გარდამოვიდნენ საბარათაშვილოში, მიაგება კაცი აბდულაბეგ ბატონი-შვილმა შეირიგა ეს ლეკის ჯარი და
დააყენა ციხის გარეთ კრწანის:
მოვიდა ადილ-შაჰი ყაენისა-გან ჩაფარი, ებოძა მეფის ერეკლესათვის ხალათი მძიმე და რაყამი დიდის წყალობისა: „რად-გან მეფე
თეიმურაზ ჩვენს სამსახურში არისო, ქართლსა და კახეთს ორსავ კარგა მოუარეო:“ აგერვე მეფის თეიმურაზის წიგნი და მშვიდობიანი ამბავი მოვიდა, შეიქნა დიდი სიხარული და განცხრომა, რომ უკეთესი
აღარ ეგებოდა, შესწირეს ქართველთა მადლობა ღმერთსა: ებოძა იქიდამ მეფეს თეიმურაზს ორბელიანისა-თვის მდივანბეგობა ქართლისა,
მეფე-მ ერეკლემაც ბრძანებისაებრ მამისა და აღრისხეს დალიჭასა
საბრძნოსა და მისცეს სასწორი სიმართლისა, ვითაც იოანე საფილოსოფოსოთა წესითა აღჭურვილ-იყო და კიბეთა ბრძნობისათა აღმხდარიყო და ქართლშიაც უბრძნე და უმცოდნე არა-ვინ იპოვებოდა, და1-31 სტრ., 140
უმტკიცეს ესე საბრძნო ხარისხი და საზომისა-ებრივ არა დააცადებდა მეცნიერად ყოველთა მიგებებასა სამართლისასა:
უკუდგა სპასალარი ამირ-ასლანს ალი-შაჰს და ამინც მოინდომა
ადრი-ბეჟანის ქვეყანაში ყაენობა: დაიჭირა ქვეყნები, ყაენიც ამ ქვეყნებს დაშორებულ-იყო და ქვეით წასულიყო, დაუწყო სპასალარმა აქა
იქ ცემა:

აბდულა-ბეგ ბატონიშვილმა გაუგზავნა ფეშქაში სპასალარს
ალაჯან უზბაშის ხელით და სთხოვა ჯარი და მოხმარება: გამოებრუნებინა აღაჯან და მოეწერა იმედი და დაპირებოდა მოხმარებისა:
გაუსივეს ფანა უზბაში, დაახვედრეს ლორეს,წინ მოკლეს აღაჯან
უზბაში, სხვანი სულ დაიჭირეს, ორი სპასალარის კაცი იყო და სხვა
აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილსა, მოასხეს ქალაქს,მოართვეს მეფეს
ერეკლეს: უყო წყალობა ფრიადი ფანა უზბაშს და სპასალარის კაცებს არა ავნო-რა, პატივიც მისცა და სხვანი პყრობილ ჰყვნა,ზოგთა თვალნი დასთხარა: ამა-ზე ისევ აიშალნენ, საბარათაშვილოს კაცებმა ქალაქის პირს სოფლებს ცემა დაუწყეს, ქალაქიდამ ჯარი გავიდის და საბარათაშვილოს ჰსცემდენ და აოხრებდენ ყოველ-თვისა.
მაჰმად სულთანი ლორისა, რომელი იყო სამშვილდეს, მოუვიდა
რაყამი,მიეცათ განჯის ხანოსა,წავიდა სამშვილდიდამ და ჩავიდა
განჯას,არ ინება სპასალარმა ალიშასა-გან მიცემა: დიაღ მრავალი
ტყვე ჰყვანდა ლეკებს სამშვილდის ციხეშია და გაიყო ჯარი,ზოგმა
ტყვე წაასხეს დაღისტანში და სხვა ჯარები აქავ დარჩა და არბევდენ
მუდამ სომხითს და აგრევე დმანისის ხეობას და მიქონდათ სამშვილდეს:
გამოეგზავნა სპასალარს კაცი და ხალათი მეფის ერეკლესა-თვის
და ეცნობინა ხერხით ნდომა და სიყვარული:
უბოძა მეფე-მ კახეთისა-მან და გამგებელმა ქართლისა-მან, სათნოებისა საფუძველ-მან, ძე-მან ცხებულის მეფისა-მან. მეფე-მ ერეკლე-მ ორბელიანს დიმიტრი ეშიკაღაბაშს ელიაღასობა სრულიად ქართლისა, ელის საჯილდაოთ, ვითაც ალიხანის ჯარ-ზე დიდად გაიმარჯვა დიმიტრი-მ და მერე ლეკ-ზე მხნედ გაისარჯა და გააქცივა,
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ნაშოვარი დააგდებინა, ვითა წყალობას ემართლებოდა და ეგრევე აღუსრულა და დაუმტკიცა წყალობა ესე:
აჰყარეს ყაზახის სულთანი მუსაბეგ და ქალაქში დააყენეს, აგერვე
ქეთხუდები ბეიდრისა და ყაზახ-ბორჩალუსი შემოკრიბეს ქალაქს:
უბოძა მეფე-მ ერეკლე-მ ქალაქის მურაობა მუხრანის ბატონს,
ხოლო ხუცეს კონსტანტინეს: დახვდა ლეკთა მოურავი ქისიყისა თამაზ,
გაემარჯვა დიდათ:
ალი-შაჰ ყაენი მაზანდარას წასულ-იყო, მეფე თეიმურაზ თანახლდა, ადრიბეჟანის ქვეყნებს დაშორდენ: მოიცა ძალი სპასალარმა
ამირ ასლა-ხან, ჯარი დიდი შეიყარა, ადრიბეჟანის ქვეყნები სულ მი-

უდგა, მაგრამ ქართლი და კახეთი არ მიუდგა, ამის-თვის რომ ეს
არც ხელმწიფე იყო და რასაც იქმოდა თავისის ძალითა, მერე რომელიც ერანის ხელმწიფე იყო მეფე თეიმურაზ იმას ახლდა: ამით
ეს სპასალარი ქართლსა და კახეთს ემუქრებოდა, მტრობაც უნდოდა
მაგრამ ვერ იჩენდა, ბევრ-ჯერ ენახათ ქართველთ ხმალი: გაგზავნა
მეფე-მ ერეკლე-მ სპასალარ-თან დემეტრე მდივანი საცნობელად ამბისად: ჩავიდა მდივანი შამახიასა, შეეყარა სპასალარს, დიდი პატივი
მისცა და იამა, ამით რომე ამითის გალაპარაკების იმედი არ ჰქონდა:
ავდულა ბეგს ბატონიშვილსაც საამ ბარათა-შვილი და გლახა ციციშვილი გაეგზავნა, ესენიც იქ წავიდნენ: გამოისტუმრა მდივანი, ხალათი მიეცა და მეფის ერეკლესა-თვის კაი თავაზიანი წიგნი მოეწერა და ყაზახ ბორჩალუს და ქალაქის ქეთხუდები დაებარებინა, საამ
და გლახა გამოესტუმრებინა და აბდულა ბეგ ბატონი-შვილი დაებარებინა, ქორონიკონს ულე:
კახეთისა დედოფალი ანნა მარტყოფს წაიყვანეს, იქ დაწვა,შვა
ასული შვენიერი თამარ: მოვიდა მდივანი დემეტრე, ეს ამბავი მოუტანა მეფეს ერეკლეს. მაგრამ ქეთხუდები ვერ გაუგზავნა, იცოდენ
რომ ყველას ხერხით ეკიდებოდა,თორემ რად-გან მეფე თეიმურაზ
ყაენ-თან ეგულებოდა და ეს ყაენის უკუმდგარი იყო, ქართლისა და
კახეთის კაცს როდის დაინდობდა, მის-თვის არც ესენი მიენდვნენ:
წავიდა აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილი სპასალარ-თან, ჩაიარა ყაზახში, უკუდგა ყაზახი მეფეს ერეკლეს, გაყვა თალი-ბეგ ყაზახის ქეთხუდებით,
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ჩავიდნენ, მოსცა ქართლისა და კახეთს ბატონობა და ჯარად რვა ათა
სი მეომარი კაცი თან-გამოატანაა
მოვიდა ეს ამბავი ქალაქში, შეიქმნა მზადება ომისა, აყარეს ანნა
დედოფალი მარტყოფიდამ, მიიყვანეს ბოჭორმის ციხეში, ქართველთ
დიდრონის კაცების ბარგიც იქ მოვიდა: თუ გაუჭირდებოდათ ცოლშვილი იქ მოვიდოდნენ, ქალაქის ციხის მინბაში მეფეს ერეკლეს
აღარ მოენდო, დაჯდა ციხეში, და აღარ ჩამოვიდა ქალაქში: მოვიდა
აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილი ამ ყიზილბაშის ჯარით, ჩამოხდა კოდა
ზე: ამ ჯარის თავი ქაზემ-ხან იყო, რომ შაჰნადარ ყაენის მახლობელი ყმა ყოფილი-იყო და თვალებიც იმ ყაენს დაეთხარა და ახლა
იმ ყაენის სიკვდილის უკან სპასალარ-თან მოსულ-იყო და დიდი პატივი მიეცა და ახლაც სარდლათ აქეთ გამოელაშქრებინა, აბდულა-ბეგ
ბატონი-შვილისათვის გამოეტანებინა, არცა ომი და პირ-და-პირი ეგონათ: გამოუგზავნეს ერეკლეს მეფესა კახეთისას და გამგებელსა
ქართლისასა, ,,ქალაქი დაგვიცალეო.“ და ქართველნიც დაებარებინა
კოდა-ზე და ეგრევე მინბაში ციხისა: რა მოისმინა მეფე-მ ერეკლე-მ

ამბავი ესე ბრძანა: ,,სანამდის სული მიდგას ჩემ-გან აქედამ გასლვა არ
იქნებაო:“ აგრევე ქართველთა ყოველთა შეუთვალეს, ჩვენი და შენი
ბატონ ყმობა არ იქნებაო არც მინბაში მიენდო: ეს აბდულა-ბეგ ბატონის შვილმა დიდად იწყინა, აიყარნენ დილას ადრე, ლაზარობის
წინა-დღე პარასკევი იყო და ამოვიდა ეს ჯარი მთლივ შინდისის წვერზე, იქავ კოდა-ზე შემოყრიდა ძმა ,,თავისი უსეინ-ბეგ, რომელი ჰსცევდა
ბირთვისის ციხესა საბარათშვილოს ჯარით. აგრევე სულხან ორბელიანი
შემოეყარა, მოვიდნენ ქალაქ-ზე წინ საბარათაშვილოს მოიძღვრეს:
შეიქნა ქალაქში მზადება ომისა, შეყარა სამღთო დასნი ყოველნი
ანტონი პატრიარქ-მან, კეთილ-სათნოებისა საფუძველ-მან და ეკკლესიანი ქალაქისანი ყოველნი პარაკლისათა და ცრემლთა დინებით
მოილოცნა. ამისა შემდგომედ აკურთხა მეფე ერეკლე ჯარითურთ და გაბძანდა ქალაქით ომად: უბძანეს რევაზს ორბელიანს
და ქისიყის ჯარს მეწინავედ მისვლა საბარათაშვილოსი, აქ მეფეს
ერეკლეს-თან იყვნენ - ორბელიანნი სრულიად, სულხანს გარდა, ზურაბის შვილები, იარაღის შვილები, სოლოღა შვილები, გაბაანი და
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თურქისტანის შვილები. ესენი შემოეყარა რევაზ სარდალმა, აგრევე
პაპუა ქისიყის მოურავის შვილმა ქისიყელნი და მოქალაქენიც ამათში
იყვნენ, ავიდნენ ესენი თაბორისა-კენ, მეფე ერეკლეც წაბრძანდა წაკვისის მხარეს: მოვიდნენ ისინიც ქვეით, საბარათაშვილოს ჯარს უსეინ-ბეგ ბატონიშვილი მოუძღვა, ლეკისა და ავღნის ჯარს (ჯარი) ამათში იყო, ზევით წავკისაკენ აბდულ-ბეგ ბატონი-შვილი, თალი-ბეგ და
ყაზახის ჯარიც თან-ახლდა და შუაზე ქაზემ-ხან. ამ დიდის ჯარით
ამ ციხეს უკან მთა-ზე წამოდგიან. შეიქნა ომი ფიცხელი, რომ თოფის ხმისა-გან აღარა ისმოდა-რა და კომლისა-გან ჯარი აღარა ჩნდა,
პირველსავე მოსლვა-ზე გაემარჯვათ რევაზ ორბელიანს და ქისიყელთ
გაიქცეს ჯარი: ესე რა ნახეს ჯარის გაბრუნება შეუტივეს ქართველთა
და კახთა ერთ-პირ გაიქცა ეს ჯარი მთლივ, დაუწყეს კაფა რომ
ღთის რისხვა დასცეს რა დაშვრა ჯარი ხოცისა-გან მოსდიან შუბი
ანუ ხმალი და ხუთი და ექვსი თითო კაცმა ყიზილბაში ეგრე იჭირის მიყვნენ იაღლუჯის ბოლომდი, დარჩათ კარავი მოფენილობა,
თუ რამ სხვა:
ასეთი გამარჯვება მოუხდა მეფეს ერეკლეს, არას ქართლში ამის- თანა გამარჯვება არ მამხდარ-იყო რაც (არც) ამ რიგად ყიზილბაშს ქართლში დამარცხებოდათ, ხანებს დროშები აქ დარჩათ,
წავიდნენ სირცხვილეულნი და განჯამდის ვეღარ დადგნენ და აბდულბეგ ბატონი-შვილი მიბრძანდა სამშვილდეს, ბარათიანი, ვინა გარდარჩ-

ნენ მივიდნენ ბირთვის: მეფე ერეკლე შემობრძანდა ქალაქში გამარჯვებული. მიეგებნენ დასნი სამღვთონი და ანუ გუნდნი ერთანი და შეასხმიდან ქებასა, დაბძანდა და შეიქნა მოტანა თავისა და მოლოცვა,
აღწერდნენ მდივანბეგი, იქნა რიცხვი თავისა ანუ ცოცხლისა ათას შვიდასი, გამოგზავნეს ყოველ-გან მახარებელი და ეგრევე ვინც ცოცხალი ყიზილბაში მოართვეს, ყოველი თავ თავის ქვეყნებში გაისტუმრა და ამით კიდევ უფრო განიფინა ამბავი გამარჯვებასა, ან ვინა ბარათა-შვილი ცოცხალი მოართვეს განუტევა მშვიდობით და აპატივა
ცთომა თვისი, დაჯდა ნადიმად, ნახა ლხინი და გასცა საბოძვარი:
გაისტუმრის კაცნი დიდებულნი ბოჭორმას და დედოფალი ანნა
ქალაქს რა მოიყვანეს და უმატეს დამკვიდრდა მეფეს ერეკლეს ქართ1-29 სტრ., 144
ლში. დაუწყეს ყაზასის ქვეყნებმა ხვეწნა მეფეს ერეკლეს და დანაშვილის ფარვანი მოითხოვეს, მოართვეს მოსართმევი ურიცხვი და
შეუნდო, აყარა მათი ქეთხუდები და დააყენა ქალაქს იმათ-თან, ვინც
სულთანი ყაზახისა ქალაქს იყო ცოლ-შვილით, აგრევე ბორჩალოს და
ბაიდრის ქეთხედები აჰყარეს და ქალაქში დააყენეს:
მოვიდა ყაზახი ქვეყნებში ზუბეიდალა, ბელადი ლეკისა შვიდასის კაცით, წაახდინეს მრგვალი ადგილი, წამოიღეს ტყვე ანუ საქონელი და მოვიდნენ, შეურიგდნენ აბდულა-ბეგს ბატონი- შვილსა, დააყენა ციხესა სამშვილდისასა და იქიდამ დაუწყეს ცემა ქვეყანათა ქართლისათა: გაუსივა მეფე-მ ერეკლე-მ ცხრა ათასი კაცი ქართველთა
და კახთა, მიუხდენ სამშადილოს, წაახდინეს და მოიტანეს ნაშოვარი
ურიცხვი: შეეშინდა ადრიბეჟანის ქვეყანას და ყველამ დაუწყეს ხვეწნა
და ლაპარაკი მეფეს ერეკლეს, მოვიდა ხილხილის ხანი, მოართვა
მრავალი და შემორიგდა: წავიდის სამშვილდით ჯარი ლეკისა, მოარბივის სომხითის ხეობა და მოიტანიან ციხესა სამშვილდისასა შეწუხდა სომხითის ხეობა, ვეღარ შეიძლეს დგომა ქვეყანათა თვისთა, აიყარა მელიქი სომხითისა თავისის სახლის კაცით და ყმით, აგრევე.
არღუთას შვილები, მთლივ სანაინის ხეობა და ახპატის ხეობა, ჩამოვიდნენ ქალაქსა და ქალაქით წავიდნენ ერთ-პირ მუხრანში, მისცა
ალაგი მუხრანის ბატონმა კონსტანტინე-მ და დააყენე ქვეყანასა თვისსა: მთელს სომხითში ბოლნისის მეტი და სამწევრის მეტი შენობა
აღარსად არ იყო, ორბელიანთ მამულიც ასე დაიცალა, რომ დმანისა
და ფიტარეთის მეტი შენობა აღარ-სად იყო:
შემოიყარა ჯარი მეფე-მ ერეკლე-მ და წაბძანდა საბარათაშვილო-ზე, მიბრძანდა, ჩამოხდა დაღეთს, გაგზავნა ზურაბ საზვერლის

შვილი და გაბა შვილი პაპუნა ბირთვის, დაუწყო ლაპარაკი, ენება
შემორიგება, ფიცი: ,,რომ ჩემ-გან არა დაგზიანდეთ-რაო, თუ ჩვენს
სამსახურში მოხვიდეთო, თუ არა და წაგახდენო:“ ბატონი-შვილი
უსეინ-ბეგიც ბირთვისის ციხეში იყო, მივიდნენ ესენი და უანბეს და1-32 სტრ., 145
ვედრებული ყოველი მეფის ერეკლესი: იმათ მოახსენეს გარდაწყვეტილი. ,,თუ ბატონი ჩვენი სამშვილდეს ზისო, ჩვენ იმისი ყმანი და
მორჩილნი ვართო, თუ ის შერიგდება, ჩვენც თქვენს სამსახურში
მოვალთო და თუ ეგ არ შეგირიგდებათ, ჩვენ უმისოდ თქვენთან
მოსვლა არ შეგვიძლიაო.“ მოვიდნენ ზურაბ და პაპუნი და ეს სიტყვა მოახსენეს მეფეს ერეკლეს: ბატონი-შვილს აბდულა-ბეგს რაც ლეკის ჯარი ჰყვანდა, ციხეს გარეთ სანგრები შეკრეს და იქ დააყენა,
ციხე სამშვილდისა გაამაგრა კარგად და დადგა საომრად:
მეფეს ერეკლეს ოთხი ლეკის ბელადი ახლდა, წავიდნენ დაღეთით ეს ბელადები და სამშვილდის ლეკებს ლაპარაკი დაუწყეს,
შემორიგებას ცდილობდნენ, მიიტყუვეს იმათ და სამშვილდეს გაიყვანეს, დაიჭირა აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილმა ეს ბელადები და შეუყარა
ხელ-ხუნდი და ეგრე დააპატიმრა. ერთს ბენდა ბელადი ერქვა, მეფის
ერეკლეს ერთ-გული იყო, ის კი მოკლა და სხვები დაჭერილი შეინახა რა მოისმინა მეფე-მ ერეკლე-მ, ეწყინა დიდად. მაგრამ აღარა
გაეწყობოდა რა, რა ნებით შერიგება არ მოხდა და არც ციხის (აღება)
და არც შემოდგომის რიგით გამოსულ-იყვნენ, შებრძანდა თითონ და
ჯარი სულ რაც სამშვილდეს გამოღმა, ან დაეღებისა, საცა რამ მოსავალი იყო, მკის ჟამი მოახლებულ-იყო, ყანა სულ გათიბეს, ვენახები სულ გაკაფეს და აიყარნენ დაღეთიდამ და გარდმობრძანდა, ჩამოხდა ფარცხის, იქაური მოსავალიც ბირთვის ქვეით სულ გათიბეს:
ჩამოეგებნენ ბარათიანნი ტბის, შემოებნენ გულ-სრულად, შეიქნა ომი
ფიცხელი, დილით-გან შუადღემდის სროლა იყო, ქვეითი ჯარი ბევრი ჰყვანდა მეფეს ერეკრეს, თითონ დაბრძანდა ტბის გამოღმა გორაზე საყდარ თან ქვეითობა შეუსივა, გააქცივეს ბარათიანნი და
მიყვნენ ციხემდის. ბირთვისის ციხის ომი, ხომ არ იქნებოდა, ჩამოეცალნენ, წაახდინეს, საცა რამ შენობა იყო, საამის შვილის სასახლე დაწვეს და ბძანა ქალაქსვე წაბრძანება მეფემ-ერეკლე-მ: იქ უბოძა: ამირინდოს ამილაზარობს, დიმიტერის გამოართო: აიყარა ფარცხისიდამ და ჩამობრძანდა, ჩამოხდა დურნუკს ბოლოს ალგეთ-ზე, იქ
მოუვიდა ჩაფარი ადილშას ყაენისა, რაყამი დიდის წყალობისა, მეფეს ერეკლეს-თან კახეთის ბატონობით და ქართლის ნიაბობით მო1-32 სტრ., 146

ეწერათ. აგრევე მეფის თეიმურაზის წიგნები მშვიდობიანი და მრავლის წყალობის მინიჭება ადილ-შაჰსა გან: შეიქნა დიდი სიხარული,
ჩამობრძანდა მეფე ერეკლე მაშინვე ქალაქს და შეიქნა ცემა ქოს-ნა
ღარათა და სპილენძ-ჭურითა, სროლა ზარბაზანთა, ამით რომე დიდი ხანი იყო მეფის თეიმურაზის ამბავი არა სმოდათ და მერმე
ალიშას წყალობა და ქართლის ბატონობის განახლების რაყამიც მოუვიდათ:
მიუდგა სააბ იხტიერი ამირ ასლან-ხან ალიშას ყაენის უფროს
ძმას და ყაენს ალიშას უკუუდგნენ, შეექმნათ ერთმანეთში მტრობა.
რად-გან მეფე თეიმურაზ ალიშას-თან იყო და არც მეფეს ერეკლეს
იმედი ჰქონდათ, იბრეიმ მირზას და ამირ ასლან-ხანს ბატონი-შვილის აბდულა-ბეგისა-თვის წიგნი მოეწერათ: ,,თუ ქართლს ჩვენ გვიმსახურებ, ქართლს შენს მეტს არა-ვის ვაბატონებთო:“ აგრევე ქალაქის ციხეს მინბაშისა-თვის მოეწერათ: ,, ვინც ჩვენი ერთ-გული ყმა
არ იქნებაო, ციხეს ნუ მინდობთო:“ ამ ამბავზე ციხიდან შეიქნა
სროლა ზარბაზანთა, ის შადლუხი იყო, ამა ამბის სიხარული გარდაიხადეს: მეორე დღეს დაკეტეს კარი ციხელებმა და შეიქნა მტრობა ქართველთა და თათართა, ვინც მაშინ მძევლად ყაზახისა და ბორჩალოს ქეთხედები ცოლ-შვილი მოიყვანა მეფე-მ ერეკლე-მ ბორჩალუს სულთანი, და ბაიდრის სულთანი, ესენიც სულ ციხეში დარჩნენ და ვითაც ქრისტიანობის მტერნი იყვნენ, ეგრევე იმათაცა გამოიჩინეს. ამათ ცალკე მეტეხის ციხე გაამაგრეს, შეუკრეს ქალაქით
საფრები ციხის მეიდან-თან მტკვრიდამ კლის უბნამდის სულ გაკრეს: ჩამობრძანდა მეფე ერეკლე და გაარიგა საფრის კაცნი. ქართველთა და კახთ დარბაისელნი სულ ყოველნი საფრებში იყვნენ, აგრევე ჯარი გუნდნი და გუნდნი გააწყვნა: უბძანა წყალობა ყოველთა და
განაძლიერნა. ერთობით ქართველი ასეთი ერთ-გულობის სიყვარული
დაედვათ მეფის თეიმურაზისა და მეფის ერეკლესი, ასე არას ბაგრატიონისა არ ყოფილ იყვნენ, შეიქნა სროლა ციხით ყუნბარა-ზარბაზანთა, რომ კომლისა-გან ციხე აღარ ჩნდა, ხმისა და ზრიალისა-გან
ქალაქი აღარ ჩნდა:
და აქათ ქალაქი ყო სროლა თოფით და იქით ციხით, რომ
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ყურთა ხმა აღარ ისმოდა: გამოეგზავნა აბდულა-ბეგს ბატონ
შვილს თავისი უფროსი შვილი აღასი და გამოეტანებინა სამოცი
კაცი საბარათაშვილოსი, ვინ საბატიოს კაცის შვილი იყო, ვინ
აზნაურ შვილი. სახლიდამ ერთი არა-ვინ დააეკლო, შემოვიდნენ
ციხეში, დაააყენეს ნარიყალაში, იყვის სროლა მუდამ დღე-ღამ.

სამშვილდიდამ მუდამ უგზავნიდა პურსა და ღვინოს ან რა
აკლდისთ ციხეში შემოგზავნის მუდმისად და აძლიერებდა ციხესა
თბილისისასა ბატონიშვილი აბდულა-ბეგ: რა შეიტყომეფე-მ ერეკლე-მ, რომ ციხეში საზდო აკლდათ და საბარათასშვილოდა-მ მოსდიოდათ ყოველ-ღამ, უთავის ერთი სარდალი ხუთასს კაცს და გაგზავნის, შეუკრის გზები: ეს რომ აბდულ-ბეგ ბატონიშვილმა შეიტყო, ორასი ლეკი შეგზავნა ქალაქის ციხეში, მინბოშომა დააყენა აბანოებში, ზეიდამ რომ საზდო მოსასვლელი შეიქნის, ეს ლეკნი მიეგებებიან წინ და შეიტანიან ციხეში: მრავალ-ჯერ დააყრევიან მეფეს
ერეკლეს ჯარ-მან და აკიდებული პური შეიტანიან ქალაქსა თბილისისასა:
გურიელს თავისი ბიძა შემოქმედელ ეპისკოპოზი გამოეგზავნა,
მოერთმევინა ფეშქაში მეფი ერეკლესა-თვის და შემოხვეწოდა ურემზე მოხმარებასა: შესწამეს ქალაქის მელიქს აღას ღალატი და ციხელების ლაპარაკი, დაიჭირა მეფე-მ ერეკლე-მ, პატიმარ-ჰყო ცოლ-შვილით ავჭალას, წაართვა მელიქობა და ათასი თუმანი ჯარიმა და ანტონი პატრიარქის შუა-მავლობით ისევ განათავისუფლა პატიმრობისა-გან, მელიქობა უბოძა... პაპას...
შეიქნა უფიცხე ომი, რომ ზარბაზანი და ყუნბარა ასე მოდიოდის ქალაქ-ზე, რომ ვითა ცეცხლი წვიმსო, მარა ბრძაანებითა ღვთისათა ვერა-რას ავნებდიან მყოფთა ქალაქისათა: მოუმართეს მეტეხით
ზარბაზანი და უსროდიან სასახლესა მეფისას, ხან-და-ხან ციხიდამ
სიხარულის შადლუხი ჰყვიან. ,,იბრეიმ ხანისა და სპასალარის რაყამი
მოგვივიდაო, ალიშა გაუფუჭებიაო:“ გზები წახდა, არეულობა შეიქნა ადრიბეჟანის ქვეყნებში და აღარც ალიშას ყაენის რაყამი მოუვიდათ მყოფთა ქალაქისათა და ვერც მეფის თეიმურაზის ამბავი შეიტყვეს, მაგრამ არა მოუძლურდა მეფე ერეკლე და უმხნეს და უმხნეს
1-32 სტრ., 148
იქცეოდა და გოლიათობის ძალსა გამოიჩენდა: ქართველნი საბარათასშვილოს გარდა, სრულიად თან-ახლდენ, მთებისა ჯარები და კახნი
გაუყრელად, აგრევე მოქალაქეთა ვისაც თოფის აღება შეეძლოთ ყოველნი საფრებსა არა დააკლდენ დიდნი და მცირენი ერთ-გულად და
დაუზარებლივ სამსახურსა არა დააკლდებოდნენ:
გაგზავნა ბატონმა ამილახვარი ამირონდო და გორიდამ დიდი
ზაბაზანი დაიბარა, ეს ზაბაზანი შანადირ ყაენმა მოიტანა ქართლში
ერევნიდამ, იტყოდენ: „ორი ათასი ათასი ლიტრა არისო, მოიტანეს პირველ და მეტეხის ციხეს მოუმზადეს, აგრევე თაბორის ციხეს სროლა დაუწყვეს: რა ეს ზარბაზანი ნახეს ციხელებმა, მაშინვე

შეშინდენ, დიდად აქცევდა, საცა მოხვდის და მისისა ხმისა-გან ქალაქი ირყეოდა, ათი ლიტრა ტყვია მოუნდის და წამალიც მისი შესაფერი: შემდგომად მცირედთა ხანთა მოვიდა ჯანდიერის შვილი ჯანდიერ, მეფის თეიმურაზის მშვიდობიანი ამბავი მოტანეს, ალიშას
ყაენისა-გან მრავლის საქონლის მიცემა და ქართველის გაკეთების და
გამდიდრების პირობაც მიეცათ მეფის თეიმურაზისა-თვის: განიხარა
ფრიად მეფე-მ ერეკლე-მ და ქართველთა ყოველთა შეექნათ ურიცხვი
სიხარული: აბძანდა მეფე ერეკლე თაბორის საომრად, სანგარი შეკრეს ქართველთა პირ-და-პირ და იქიდამ ჩავიდეს მებრძოლი, საღამომდის იყვის სროლა ერთმანერთში და საღამოს ბატონი ისევ ქალაქს
ჩამობძანდის და თითო სარდალი დადგის: რა გაჭირდა აღება ციხისა,
ბძანა ბატონმა დიდის ზარბაზნის გამოტანა თაბორ-ზე: წამოიღეს,
სონღალუხს წყალში გამოიტანეს, თელეთ-ზე შემოატარეს და შინდისის მხრიდამ მოიტანეს თაბორ-ზე. მოუმართეს ციხესა თაორისასა, განუმზადეს ჯარი იერიშისა, მივიდა ქართველთა და კახთმეოთხე რომ ჰკრეს და უყვეს იერიში, მივიდა ქართველთა და კახთ
ჯარი და მთლივ ციხეს გარს შემოეხვივნეს, გარს მოწით სავსე თოფ
რა შემოეხვივათ ციხესა-თვის, რომ სიმაგრე მიეცათ, მცირედნი კაცნი იყვნეს შიგა, მაგრამ არ ავად იყვნეს მყოფნი ციხისანი. არ თოფის სროლა გაუწვეტიათ და სანამდის ციხეში შიგ არ ჩაუცვივდენ,
არც ომისა-გან დასწყნარდენ, აიღეს ციხეს და იავარი-ჰყვნეს საქონე
ლი, შიგა მყოფნი კაცნი ზოგი ცოცხალი მოართვეს მეფეს ერეკლეს
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და ზოგთა თავი წარკვეთეს: არ ავად იყო იმ დღეს მღებრის შვილი
შავედრა, ყმა პაპუნა ორბელიანისა. მივიდა გულ-სრულიად და ზედ
კოშკზე აიჭრა, მეტის სიახლოვისაგან იარაღი რომ ვეღარ ახმარა
ციხიდამ ხელ-და-ხელ ეჭიდებოდნენ, რომ ჯარი სულ ხედვიდა და უქებდენ მამაცობასა, დააწყლულეს ბაირამ და წამოიღეს, ეგრე დაწყლულებული მოართვა პაპუნამ მეფეს ერეკლეს, უბოძნა წყალობა და სცა
ნუგეში: ამისა შემდგომად დააყენა მუშა ფრიადი, შემოავლო სწრაფად გალავანი თაბორის ციხეს და დააყენა ჯარი კახთა, აგრევე რომელი იყო სანგარი ჯარისა იქაც დაადგმევინა კოშკი მაგარი და შეაყენა კაცნი მისანდონი, თითონ ჩაბძანდა ქალაქს გამარჯვებული და
იურვა საქმე ციხისა:
წავიდის ქალაქით მარბიელი, მოარბივის საბარათასშვილო, მი
უხდიან სამშვილდეს და ბირთვისის გარეშემო მოარბივიან და მოიტანიან ქალაქსა თბილისისასა, აგრევე წამოვიდნენ ჯარი ბარათიანთა
ლეკის ჯარით, რომელი იდგა ციხესა სამშვილდისასა, მოუხდიან კოჯრის კერძოი და ცხენი დაახვდისა ბალახზე გასულა ანუ კაცი ჯა-

რისა და მოიტანიან და ციხესა სამშვილდისასა მიიყვანიან:
წავიდა სამშვილდით ბელადი ერთი ლეკისა ცოტას კაცით, შემოიყარა ცხენოსანი ჯარი დაღისატანში, მოვიდა, მოუხდა ღამითვე,
დაესხა ავ-ჭალას და ქალაქის საქონელი და ნაპირის სოფლებისაც
სულ ლილოებ-ზე იდგა, დაესხნენ ყველას ერთად და მრავალი
საქონელი წაიღეს, აგრევე ტყვე უფრო მცირედი. მაგრამ საქონელი სიმრავლისა-გან უფრო ვერ მიუდიოდათ, ეგონათ: „ციხეს
ა დგანან, იმას ვერ გაუშვებენო და არა-ვინ გამოგვიდგება და ეს საქონელი ჩვენი შეგრჩებაო:“ მაგრამ მეფე-მ ერეკლე-მ, გოლიათობი
სა საფუძველ-მან, არა ინება მათი ეგრე წარსლვა, ჯარი, ვითა იდგნენ საფრებსა და ქუჩაბანდებსა არ მოშალა არც ერთი და თითონ
მცირეს კაცით წაბძანდა, წინ ჩაფარი გაგზავნა, კახნი კაის ჯარით,
ზოგი საგარეჯოს, ზოგი მანავის ბოლოს შემოიყარნენ: გამოუდგა
და შირაქის ბოლოს მოეწივა ჯართა ლეკისათა, ახსენა დამბადებელი
ღმერთი და პირველი თითონ შეუტივა და უბძანა ჯარსა: „ ვის უყვარს
ღმერთი და ერთ-გული არის ჩემი, გულ სრულიად შეიბასო:“ მის1-32 სტრ., 150
ლვასავე ჩამოაგდო კაცი და შეუტივეს, ერთობით გაიქცნენ ლეკნი
გაერივნენ ქართველნი და კახნი ხმალ-და-ხმალ და ხოცდენ ლეკთა,
ვითა კატათა, ამოწყვიტეს, რისხვა ღთისა დასცეს: ბატონი ერთს
ადგილს ჩამოხდა, ჯარი მაშვრალი იყო და მერე ვითაც მოართვეს და
გამარჯვება მოულოცეს, თურმე ეს გაქცეული ლეკის ჯარი, ერთს
მომავალს დიდს ლეკის ჯარს წინ შემოყროდათ, თვისი ამბავი ეანბათ: „ღალატით საქონელი წაგვართვეს კახთაო, ცოტანი არიანო:“
მოეცთუნებინა ეს ლეკის ჯარი, მოუძღვნენ ამ დამარცხებულის ლეკის
ჯარის კაცნი დილას, რომ ჯერ მართლა არ ენათლა, ზოგი ტან გახდილი იყო, ზოგი ილოცვიდა და ზოგთ ეგონათ, ვერ გაიგეს-რა
ქართველთა, ეგრე უფიქროდ თავს წამოადგნენ: რა შეიტყვეს მაშინვე
ბატონი ცხენს შებძანდა, შეუტივა, ვინ ცხენი მოისწრო ერთმანეთს
არ მოუცადეს, შეუტივეს, გააქცივეს, გაერივნენ შიგა, დაყარის ცხენისა-გან ლეკნი და ვინა გარდარჩათ ისიც ქვეითი წავიდნენ, რომ
ცხენები დაყარეს და ეგრე ტყეში შეცვივდნენ: ეგეთი ომი გარდაიხადა იმ დღეს მეფე-მ ერეკლე-მ რომ პირველი ომი ლაღობად ჩაიგდებოდა, მოართვეს თავი მრავალი და ცხენსა და იარაღს რიცხვი არ
ქონდა, რაც საქონელი იყო ისევ პატრონებს უბოძა და ეგრე გამარჯვებული წაბძანდა ქალაქსა თბილისასა, ჯერ ქალაქში არ შემობძანებუ-იყო. ბატონი-შვილი სოლომონ დამარცხდა ივლის იჱ:
გამარჯვებისა-თვის დიდი სიხარული იყო. მაგრამ ზედ ეს სიმწუხარეც დაერთვათ, შეიქნა დიდი წუხილი, მიიღეს სიონში: შეწუხდენ

მეტეხში მყოფნი ციხოვანნი და მიაგებეს წინ კაცი ბატონს მარტ
ყოფს, შეეხვეწნენ და შენდობის ფარავანი სთხოვეს: „ კაცი გვიბოძე,
ციხეს მოგართომთო:“ გამოგზავნა მაშინვე სულხან ეშიკ აღას-ბაში
ჯიმ ჯერ თუშთ-მოურავი, რომელსა ებარა არაგვის ერისთვის მამული, იმის-თვისაც ებძანა მეტეხის ციხე-ზე მისვლა, მარტყოფის
არეჯოს ჯარი გარს-ადგა: მოვიდა სულხან ეშიკაღსბაში და
ჯიმშერ ქალაქიდამ, გავიდა საერისთაოს ჯარით, მონასტერ-თან ნავები
იყო მრავალი და ჯარი მას ზედა დადიოდა, თორემ ხიდი ხომ აღარ
ჭირათ, მიადგნენ ღამითვე, გაუღეს ქვეითი კარი და შევიდნენ ჯარი
კახთა, მიადგნენ გალავნის ძირს, რა ინათლა და შევიდნენ მეტეხის
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ციხეში: რა ეს შაიტყვეს, ქართველთა აღარ იყოვნეს და მიადგნენ
დაბლა ციხესა, მოიტანეს კაბები მოქალაქეთა, მიიდგეს და შეიქმნა
დენა გალავან-ზე. ამით მიმძღოლი და თავი მუხრანი ბატონი კოსტანტინე იყო და ორბელიანი, მდივან-ბეგი იოანე და პაპუნა თავისის
მსახურ-აზნაურ-შვილითა, გარდაუცვივდნენ ციხეში და მოადგნენ, შიგნიდამ ციხისა ჯარსა პირთამდის მიწით აევსოთ, დააყენეს მუშა და
კარის გაღებას ეცადნენ: მოსქდა ქალაქი და ან ვინც ქართველნი იყვნენ
ქალაქში, ზოგმა ახლა შეიტყვეს, აგრე მალე ციხის აღების იმედი
არა ჰქონდათ და მოვიდნენ, კარიც გააღეს და სულ ციხე ჯარით
აივსო, გაიქცნენ ციხელები და სულ ნარიყალაში აკრბნენ, დარჩათ
გამარჯვება და ციხის აღება ქართველთა, შეიქნა ზევით ციხიდა-მ
სროლა თოფთა და ზარბაზანთა რომ ყუთა ხმა აღარ იყო, კაცი
ბევრი მოკლეს. მაგრამ რა ნახე ნაშოვარი ციხეში ნახეს და იშოვეს ქართველთა, აღა-რა ინაღვლეს-რა, შეიქმნა მაღლა ციხე ყალაბნდი განჯის კარი და აბანოების კარიც ქართველთა დაიჭირეს:
ამა ამბათა შინა მობძანდა მეფე ერეკლე, მიუგებნენ ქართველნი და კახნი, მიულოცეს გამარჯვება, უიმედა წყალობა და უბძანა:
„თუ ჩვენი გამარჯვებულნი მოვედითო არც ავად თქვენ დაგვხდითო:“
მერე მობძანდა სასახლეში, გაუმჟღავნეს ბატონი შვილი სოლომან და
შეიქნა წუხილი უზომო:
ამასა შემდგომად მოვიდა ჯარი ლეკისა, სულ ცხენოსასი, შეიარეს მუხრანი, წაახდინეს საამილახვაროსი, მრავალი წაიღეს და ერთი
კოშკი ამილსახვრისა აიღეს, ქარემიძები იდგნენ შიგა, აიკლეს ამი
ლახვარის სალთხუცესი ქარუმ, მოკლეს, წაიღეს ეს ნაშოვრები და
მიადგნენ აბაშიძის ქვიშხეთის ციხესა, აიღეს ისიც და წამოიღეს
უთვალავი ტყვე ანუ საქონელი ურიცხვი, და მოვიდნენ ციხესა სამშვილდისასა: მისცა ხალათები ბელადებს ბატონი-შვილმა აბდულა ბეგ

და დააყენა სამშვილდეს, უგზავნიდა შემოპარვით კაცსა მინბაშსა და
თავის შვილს და ეგრევე ბარათიანთ აძლიერებდა, მაგრამ რა ეს ციხები აიღეს, დიდად შეშინდენენ მყოფნი ციხისანი, ციხე ცოტა იყო
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და სული მრავალი, ზაფხულის ჟამი იყო ივლისი და სულმა დიდათ
შეაწუხათ, საზრდოც მოაკლდის, დაუწყეს ლაპარაკი და ხვეწნა მეფეს ერეკლეს: ,,თუ დანაშაულს გვაპატივებო და არ დაგვხოცო ციხეს დაგანებებთო: ,,ერთი ამან უფრო შეაწუხათ, თაბორიდამ რომ
დიდი ზარბაზანი მოუმართეს, შიგ ჩამოესროდათ და დაიღ ბევრს
ახდენდა და აოხრებდა: ვითა ხელმწიფობის წესია, შემცოდე კაცი
რომ შენდობას მოითხოვს მიუტევებენ, ამანც ეგრე მოწყალების კარი
განაღო და მიუტევა ვინც ციხეში ივნენ ყველას ერთად ცთომა თვისი, დიდი მოწყალება იხმარა, თორემ ციხის თათრებს ეს როგორ
შეენდობოდა, სიონს მონასტერს ზარბაზანს ესროდენ და მეფის საჯდომი სასახლე ყუნბარით აავსეს და ზარბაზნითა დაამტვრივეს, ყუნბარით ერთი ქვის სროლა შემოიღეს, რომ ქალაქი სულ ქვით აავსეს,
ასეთ ქვას ისროდნენ, რომ იყო ლიტრა, მოვიდოდა: ეს ყველა აპატივა და თავისის საქონლით გაშვება ბძანა, რომ არც საქონელი წაართვა, ეს უფრო დიდი მოწყალება იყო, გაგზავნა ქისიყის მოურავი
თამაზ და ეშიკაღაბაში სულხან, შეფიცეს: ,,რომ არ დაგიშავდეთ
რაო:“ გამოვიდნენ სულ ერთ-პირ და მოუძღვნენ, წამოვიდნენ ბატონთან, აბდულა-ბეგის შვილი აღასი, ვინც ბარათიანი ახლდენ, იმათით
მინბოში თავისის თაბუნის კაცით, ციხელები სულ და ყაზი მათი,
სჯულის თავნი არიან, მოვიდნენ, თავი დაუკრეს მეფეს ერეკლეს,
სიტყვა უბძანა მიტევებისა, დააჯერეს გული მათიცა და უბძანა დაყენება და სადგომების მიცემა და უბოძა ულუფა ყოველთა და დააყენა
ქალაქში. გამოზიდეს ციხელებმა ბარგი ციხიდა-მ და მოასხეს ცოლშვილი, დაცალეს ციხე: აბძანდა მეფე ერეკლე ციხეში, ნახა ჯაბახანა,
ყოველი დაწერა სრულიად და დააყენა ნარიყალაში მერაბ ენდრონიკას
შვილი სამოცის კახის კახის კაცით. დაბლა ციხის სახლები უბოძა თავადთა
ყოველთა და მეტეხის ციხეში დააყენა ალადაღ ჩერქეზის შვილი კახის კაცითა:
რა ეს ამბავი შეიტყვეს, ადრიბეჟანის ქვეყნების კაცთა შეშინდნენ დიდად და მაშინვე გამოუგზავნა განჯის ხანსა და ერევნის ხანს
ფეშქაში მეფის ერეკლესა-თვის, აგრევე აჯიჩალაბის, რომელი იყო
ისიც ერთი ჯარის პატრონი დაღისტნის მხარეს და პატივსა სდებენ
1-32 სტრ., 153
ყოველნი: ამა ამბავში მოუვიდა ხალათი მეფეს ერეკლეს ალიშა ყაე-

ნისა-გან, შეიქმნა სიხარული დიდი და შადლუხი, სროლა ზარბაზანთა,
ებოძა მეფის თეიმურაზისა-თვის ყაენსა ალიშას ურიცხვი ოქრო და
ვერცხლი და ყოველივე ხელმწიფური შესაფერი საქონელი, აგრევ ორბელიანს სარდლის ქაიხოსროსა-თვის ხუთასი თუმანი და ცხენი შეკაზმული, დანა მურასა ძვირ-ფასისა და ხალათი მძიმე, აგრევე ვინ
ქართველნი, ანუ კახნი დაბაისელნი ახლდენ, საქონელით აღევსო:
მეფის წიგნი და ეს ამბავიც, რომ მოვიდა უფროსად განიხარეს, მეფის მშვიდობანი ამბავი და მრავალის შოვნა დიდად იამათ. მაგრამ
სარდალი ქაიხოსრო (არ) ავად გამხდარ-იყო, გამოესტუმრებინა ბატონს მრავლის საქონლით. მაგრამ აღქანთას რომ მოსულ-იყო, იქ
დამარცხებულ-იყო, თარხანი ლუარსაბ, პაატა მოლარეთ- ხუცესა და
ზურაბ მიეთარიც მიცვლილ-იყვნენ: ბატონს დარჩომოდა ქაიხოსრო
მარტყოფის მოურავი და ამილახვარი რევაზ: ამა ამბავ-ზე მეფე ერეკლე
შეწუხდა, ამის-თვის რომ მეფე თეიმურაზიც შეწუხებულ-იყო, თორემ
სხვა რიგად სიმდიდრე და ხელმწიფის წყალობა არ აკლდა, ყაენი
გამოსტუმრებასაც დაჰპირებოდა მეფეს და ქართველთა და კახთა გამდიდრებას და მრავლის მოცემას:
აეშალა ცხადად ყაენ ალიშას თავისი ძმა იბრეიმ მირზა, სარდალი
ადრიბეჟნისა ამირასლან ხან, მივიდნენ ერთმანერთ-ზე, ორსავ დიდი
ჯარი ჰყავანდათ, მაგრამ ვითაც მუხანათნი არიან ერანელნი, ამ უმცროსის ძმის-კენ უფრო მოიწივეს, შეიბნენ გაემარჯვა ყაენ-ზე იბრეიმ
მირზას და ადრიბეჟანის სარდალს, ამოიუწყვიტეს ალიშას ყაენსა, წაართვეს ხაზინა და თითონ დაიჭირა და თვალები დასთხარა: დიახ
დიდი ხაზინა სადმე ჰქონდა, ნადირშა რომ მოჰკლეს, იმისი დარჩომოდა, აავსო იბრეიმ მირზამ თავისი ჯარი საქონლით და უმეტესი
ჯარები შეიმატა: ახლა თითონ განემზადა ყაენად. მეფე თეიმურაზ
თავისის ცოტას კაცით განშორებოდა ამ ჯარს და წასულ-იყვნენ მა
ზანდარისა კენ, მრავალი ჭირი გადაეხადათ, თუ რამ საქონელი ან
სიმდიდრე ჰქონდათ სულ ასე დაკარგოდათ, რომ თითოს ცხენისა
და თითოს ხელის იარაღის მეტი არა შერჩომოდათ რა: მრავლის
ცდითა და სასჯელით მაზანდარის ქვეყანაში მისულ-იყვნენ, იქ ამი1-32 სტრ., 154
ლახორი გივი დახვედროდა და მოგებებოდა, ვითაც მართებდა ეგრე
განეხარა და მრავლის მისართმევით და ლხინ ფრიადობით განესვენა,
მეფისა-თვის, ცდილ-იყო სამსახურსა მონურსა და არა რა კლებულ
ექმნა, რაც ძალი სდებოდა: ესე ამილახორი გივი იყო, რომელ
ქართლსა შინა საჩინოდ ქმნილ-იყო და სახელოვნად ხსენებით, რომელსა ყოველთა ქართლისა მეპატრონეთა-გან მარად პატივ-ცემულ
ქმნილ იყო და ოდეს ყიზილბაშთა განუდგა და მეფეს თეიმურაზს

უბძანა მრავლის ჯარის წარმოვლენითა, გამოიყვანეს სურამის ციხიდამ ფიცითა მტკიცითა და წარავლინეს წინაშე შაჰნადირ ყაენისათა
რად-გან მეფეს თეიმურაზს ფიცი მიეცა, ვერც ყაენმა მოკლა და
რად-გან სახელოვანი კაცი იყო, არც ამდენს ენდო რომ კიდევ ქართლში გამოემგზავნა, ხორასანს დააპატიმრა: შაჰ- ნადირ რომ თავისმა
ძმის-წულმა ადილშა-მ მოკლა და თითონ ყაენად დაჯდა, ეს ამილახვარი
გივი იმან გამოიყვანა, მრავალი უბაძა და რად-გან შემძლებელი კაცი
იყო ყულარაღასობაც მისცა და მაზანდარას ერთის ციხის ქალაქის
გაკეთებაც უბძანა: ეს ციხე გაეკეთებინა. ადილ-შაჰ ყაენიც თავის ძმას
წაეხდინა და მეფე თეიმურაზც იმ დროს მიბძანდა, დიდათ ეცადა
თავისის ხელმწიფის დახდომას და ვითა ერთი მცირე მონა, ეგრე
მოქცეოდა. მრავალიც მოერთმევია: ამა ამბავსა შინა იბრეიმ მირზას
მოეკითხა ქართლის ვალი: ,,მეფე თეიუმურაზ ჩემს ძმას-თან იყო, რა
იქნაო, საცა ჩემს საბძანებელში იყოს მოიპოვნეთო:“ მისულიყო მაზანდარას ეს ბძანება და წაეყვანათ დიდის პატივით და ხელმწიფურის რიგით. რა რომ ენახა იბრეიმ მირზას დიდი პატივი ეცა და
მრავალი ებოძა და თვისისა დიდების საკადრად დაედგინებინა:
ამისა შემდგომად სარდალი ამირ ასლან ხან უკუდგა გაუსივა
ჯარი, ეძლივათ მის-თვისაც და მოერთმევინათ იბრეიმ მირზისა-თვის
დაჭერილი. დასთხარა თვალები და აიკლო სრულიად: ამა ამბავში
ებოძა მეფის ერეკლესა-თვის ხალითი მძიმე და რაყამი წყალობისა:
,,რად-გან მამა შენი მეფე თეიმურაზ ჩვენს სამსახურში არის, შენ
ქართლსა და კახეთს კარგად მოუარეო:“ დიდათ განიხარა მეფე-მ
ერეკლე-მ ხელმწიფის წყალობა და უფროსად მეფის მშვიდობიანი ამბავი და ამ მირზას-თან მოსვლა და იმის-გან შეტკბობა, რომ რად1-32 სტრ., 155
გან ერანის ჯარს ხმალი დაჰკრა ეშინოდათ და ახლა ამით გული დააჯერეს, რომ თუ გასწყრომოდა, არც მეფის თეიმურაზს პატივს
მისცემდა და არც აქ ხალათს გამოუგზავნიდა: ამისდა სასიხარულოდ
გაგზავნა ჩაფარი მრავლისა მიცემითა მეფე-მ ერეკლე-მ და უყო არზი
ერთ-გულობისა, დაიდო სამსახური თავსა რომ რამ-წამს ჩავიდა ჩაფარი, მაშინვე გამოუზავნა, კიდევ მეორედ მურასა და დანა და ხალათი
მოუვიდა და წყალობისა და ერთ-გულობისა რაყამი: აგრევე პატრიაქსა
ანტონის მოუვიდა ხალათი და რაყამი წყალობისა, თანვე აბდულა-ბეგს
ბატონი-შვილს მოუვიდა ხალათი და რაყამი დაბარებისა: წავიდა მაშინვე სამშვილდიდა-მ და დააგდო თვისად ნიაბად ძმა თვისი უსეინბეგ: მაშინ იბრეიმ მირზა მოსულ- იყო თავრიზს. დაჯდა ყაენად და
დაირქო შაჰ-სულთან იბრეიმ: მოვიდა ბძანება, დაებარებინა კახის ბატონის-შვილი ასან მირზა და ქართლისა და კახეთის თავადნი და

უფროსნი კაცნი: გაისტუმრა მეფე-მ ერეკლე-მ ბატონი-შვილო ასან
მირზა ხელმწიფურის რიგითა თან-აახლო ქართველნი და კახნი
სახლისა-გან ერთი თავადნი: ამილახორს, რომელსა ერქვა შაჰყულიხან და ყულარღასი ყაენისა, გამოეგზავნა ქართლში ოქრო და ვეცხლი მრავალი თავისისა მსახურ აზნაურ-შვილთა-თვის და ესენიც სულ
და თვისი ძმის-წულიც დავით, დაებარებინა თავრიზს: გაიკეთეს იარაღი ყოველთა ოქროსი და წავიდნენ თავრიზს: დიდათ მოსწონებოდა
ბატონი-შვილი ასან მირზა და ერთობით ქართველთა და კახთა-თვის
ორი ათასი თუმანი თეთრი და ასი ხელი ხალათი მოეცათ დაეყენებინათ ულუფით: აგრევე ბატონის შვილის აბდულაბეგისა-თვის ხალათი
და ინამი უბოძა, ან ვინ ბარათიანი ჩაყოლოდენ ყველასა-თვის ცალცალკე ეწყალობათ, მოუვიდა კიდევ მეფეს ერეკლეს შაჰ სულთან იბრეიმისა-გან ხალათი. სალთ-ხუცესი გრიგოლ გაგზავნა ჩაფრად თავრიზს, ჩავიდა, დიდი პატივი მიეცა ხელმწიფეს და ხალათი, დანა ოქროსი, თეთრი ინამად ებოძა და მოვიდა ქალაქს, მოუტანა მეფეს
ერეკლეს რაყამი დიდის წყალობისა და მეფის თეიმურაზის წიგნები
და მშვიდობიანი ამბავი, ხოჯა გამოეგზავნა და ტყვეები გთხოვნა:
ამაზე დიდათ წუხდა ბატონი, გარევა ეზარებოდა, მაგრამ დიდათ
ეფიქრებოდათ, მტერი ბევრი ჰყვანდათ და აბეზღებნენ, მერე მეფე
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თეიმურაზც იქ ეგულებოდათ და ეს აჭმუნვებდა, თორემ მეფე იყო
მორწმუნე და პატრიაქი იჯდა ზენათ ტრფიალი ქართლიდა-მ ტყვის
გასლვა როგორ იქნებოდა: გაგზავნეს ჩაფრად რამაზ ყორჩიბაშის
შვილი და სოლომონ მორდალი: რა ჩავიდნენ, ნახეს ყაენი, ამათ
უბოძა ხალათი და ოქროს დანები და ინამად თეთრი, მოვიდნენ ისევ
მალე და მოართვეს რაყამი და ტყვეების დაბარება მალობით:
რევაზ ამილახორი მოვიდა, რომელი ახლდა მეფეს თეიმურაზს
და მოიტანა ბატონისა კაი ამბები და მობძანდების იმედი და კიდევ
ხალათი მოუვიდა მეფეს ერეკლეს: გამოემგზავნა თაღი-ხან სარდალი
ყაენს, მოვიდა ბარდას, გამოეგზავნა ჩაფარი და დაებარებინა ქართლისა და კახეთის უფროსნი კაცნი: გაგზავნა მეფე-მ ერეკლე-მ სომხითის მელიქი ბაადურ და ესენი კი აღარ გაგზავნა, გაგზავნეს ზაზა დედოფლის ეშიკაღასბაში შაჰ-სულთან იბრეიმ-თან ჩაფრად, მოვიდა ბაადურ მელიქიც და მიეცა ხალათი და ინამი: გაისტუმრეს ხოჯა და ტყვეები, მრავალი აჩუქეს ხოჯას, დიაღ მახლობელი და კაი
ყმა იყო ყაენისა, რომელსა ერქვა აღათალიბ, მოვიდა ჩაფარი და დაებარებინა ხელმწიფეს აბუდულა-ბეგის შვილი აღასი, რომელი იყო ქალაქში პატიმრად, გაისტუმრეს, მივიდა სამშვილდეს სახლსა მამისა
თვისასა და იქიდამ წავიდა, ჩავიდა თავრიზს, ნახა ხელმწიფემ და

დააყენა მახლობელ თვისსა:
მოუვიდა კიდევ ხალათი მეფეს ერეკლეს და ხმალი მურასა,
დიაღ მალ-მალ მოსდიოდის წყალობა. ამით რომელ, თუ ქართლი და
კახეთი არ მისდგომოდა, ვერც ადრიბეჟანის ქვეყნებს დაიმორჩილებდა,
ყველას მეფე ერეკლეს-თან ჰქონოდა პირი, ხანები ასე უთვლიდნენ:
,,ვისიც შენა ხარ, ჩვენც იმისი ვიქნებითო:“ მერე ხმალიც აჩვენა
ჩასულ-იყვნენ, დიდათ ამებოდა ხელმწიფეს და ხოჯასაც დიდი მადრიელობა და ქება ეთქვა მეფის ერეკლესი: მეფეს თეიმურაზს ბატონი შვილი აბდულა-ბეგ შეერიგებინა. სელიმ-ხან, რომელი იყო ეთიმადოვლე ყაენისა, შუა ჩამოვარდნოდათ და მიეცათ ბატონის შვილის
აბდულბეგისა-თვის, რაც საბატონიშვილი იყო სომხით საბარათაშვი1-32 სტრ., 157
ლოსი და ბოლნისები, წინწყარო და სხვა რაც ძალით ეჭირა ხელი
აეღებინათ:
მოუვიდა ხალათი კიდევ მეფეს ერეკლეს და ამ ხალათისა მერვესა დღესა კიდევ მოუვიდა ცხენი, თვისი საჯდომი მურასა უნაგირით და ოქროს რახტით შეკაზმული, ხალათი და ათასი თუმანი სულ
ფლურად, რომელი იყო ერთი ფლური ექვსის მინალთუნისა: აგრევე
პატრიარქს ანტონი ბატონი-შვილს ხალათი მძიმე და რაყამი წყალობისა, კვალად დარბაისელთა ქართველისა და კახეთისათა. მუხრან ბატონის კოსტანტინეს, სარდალს რევაზს, ეშიკაღესბაშს დიმიტრის,
შანში ერისთავს, ამილახორს, ალავერდელს, ქისიყის მოურავს თამაზს, თუშთ მოურავს, ჯიმშერს, ელისეთ მოურავს დათუნას, ეშიკაღასბაშს სულხანს. ამით ყოველთა ხალათი მოუვიდათ: ქართლის დედოფალსა ანახანუმს და კახეთის დედოფალს ანნას, ოროლი ხელი
ხალათი და ასი თუმანის ჯამაგირის რაყამი მოუვიდათ. აგრევე ბატონის შვილის ანნასა-თვის ორი ხელი ხალათი ებოძა და რაყამი დიდის
წყალობისა:
უბოძა მეფე-მ ერეკლე-მ სარდლობა სომხით საბარათაშვილოსი
რევაზს ორბელიანს, ვითაც ძველათ-გან მკვიდრად ამათი სახლის სახელო ყოფილ-იყო და მერმე ამ რევაზის მამა სარდალი ქაიხოსრო
მეფეს თეიმურაზს ერანის ქვეყანაში გაყოლოდა, მრავალს-ჟამ ემსახურა და იქავ დამარცხებულ-იყო: ამანაც არა უგულებელს- ჰყო შრომა
მისი და თვისივე ხარისხი და პატივი შვილთავე თვისსა მიუნიჭა:
ამა ამბავსა წინათ გამოეგზავნა ხელმწიფეს ერთი ხანი სამოცის
კაცით და ეთხოვნა ათასი ნოქარი ქართლიდამ და კახეთიდამ: მეფე-მ

ერეკლემ არზი უყო: ”ჩვენი-გან ეს არ გარიგდებაო:“ ესმინა ეს
მოხსენება და ამ ათასი ნოქარ-ზე ხელი აეღოთ და მარტყოფის
მოურავი ქაიხოსრო, რომელი ახლდა მეფეს თეიმურაზს ის გამოეგზავნათ და ამილახორი ამირანდო, ასან მირზა ბატონი-შვილს რომ
გაყვა, ამათის პირით ეთხოვნა ხელმწიფეს სამოცი თავადის შვილი
და აზნაურ შვილი ქართლიდა-მ და ორმოცი კახეთიდა-მ. ,,ჩამოვიდნენ და ბატონის-შვილს ასან მირზას-თან იყვნენო.“ სამასი ნოქარი,
კიდევ ყაზას ბორჩალოს-თვის ეთხოვნა: ეს ყველა ასან მირზასა1-32 სტრ., 158
თვის მიებარებინა ამათი სარდლობა მიეცა, გაარიგეს ეს ბძანება და
ისევ გაუძღვა მოურავი, ქაიხოსრო და წავიდნენ:
გამოეგზავნა შაჰ-სულთან იბრემს თვის სახელ-ზე ზარაფხანა
ქალაქში და დაჰკრეს სიქა, ბრძანებისა-ებრ მისისა მოსჭრეს სამ აბაზიანი
და შაური, ფლური ოც-და-ათის შაურისა:
გამოეგზავნა ამილახორს გივის, რომელი იყო ყულარაღისი ყავნისა შაჰ-ყულიხან, ფეშქაში მეფისა-თვის და ქართველთ დიდრონის
კაცებისა-თვის, აგრევე პატრიარქის ანტონის ბატონის შვილისა-თვის
ორასი თუმანი უდაბნოებისა-თვის, ცალ-ცალკე ფრანგების საყდრები
სა-თვის, და იმერეთს ანუ ახალ-ციხესა, ამ ქვეყნებში ვისაც იცნობდა
დიდრონის კაცებისა-თვის ყოველთა-თვის მრავალი ორი და ანუ ლარი ტურფა მოუძღვნა ყოველთა ცალ-ცალკე:
ჩამოვიდნენ ბარათიანნი სრულიად მეფეს ერეკლეს-თან და მოითხოვეს შენდობა დანაშაულისა, აპატივა ცთომა თვისი ყოველთა და არა
უსაყვედურა რა: აგრევე ყაზახელთ რამდენი ორგულობა იდვეს თავსა
და შესცოდეს. მაგრამ როსცა მოვიდნენ მიუტევა დანაშაული, ვითა
ქრისტიანობის წესია: ,,ვინც შეინანის მიეტევის ცთომა მათი:“
მეფე-მან კეთილ-მორწმუნემან და პატრიარქმა სათნოებისა საფუძველ-მან ინებეს და სურვილითა მოიძიეს სჯულნი ქრისტესნი და
სიმართლით და ღთის-მსახურებით წეს-ქცეულებანი ქართლისანი.
კარგა ხანს გამოევლო, რომ ქართლს ქრისტიანი მეფე აღარ სჯდომოდა, აგარიანნი პყრობდენ მრავალ-ჟამ. ამის მიზეზით მრავალ-რიგად მართლ-მადიდებლობის რიგი შეცვლილ-იყო, რომელიმე ნათესაობისა აღრევითა, რომელიმე მრუშებისა მიზეზით წმინდასა სახარებაზე
წინა-აღმდგომ ექმნებოდეს, რომელიმე სამღვდელოთა დასთა თვისი
ქცევა და ეკკლესიის რიგი შეეშალათ, სხვაცა რაიმე ამ გვარი საქმით
მრავალ რიგად კლუბელ-ქმნილ-იყვნეს მყოფნი ქართლისანი: შემოკრიფეს

ქართლისა და კახეთის ეპიკოპოზნი ანუ სამღვდელოსი დასნი სრულიად, დაბძანდა მეფე ერეკლე სახლსა ანტონი კეთილ-მორწმინისა
პატრიარქისასა და ესე სამღვდელოთა დასნი ყოველნი მიკრფნეს იქა,
დაისვენეს ცხოველსა-მყოფელი ჯვარი პატიოსანი, დაიდვეს წმიდა სახარება და სჯულის კანონი და იქ მსოფლიო კრება ქალაქსა ტფი1-32 სტრ., 159
ლისისასა, თვესა... გამარჩივეს და აღმოფხვრეს ყოველივე უწესოდ
ქცევანი და დაუდვეს მოციქულთ და მღდელთ მოძღვართ კანონით
სჯული მტკიცე და შეურყეველი ქრისტიანობისა, რომელსა მოგითხრობსთ წმიდა კანონი მათი: ესეცა შესძინეს, გამოიძიეს დიდის ცდით და გამოიღეს სტამბა, რომელ პირველ მეფეს ვახტანგს
მოეღო ვლახეთით და მის მეფობას აქეთ ქართლში აღარსად იყო:
ანტონი ბატონი-შვილმა, პატრიარქმა კეთილ-მან და სარწმუნოებისა
და ქრისტეს სჯულისა განმაძლიერებელმა იგულის-მოდგინა ფრიად.
შემწე ექმნა მეფე ერეკლე და გამოიღეს სტამბა და აღავსეს წიგნი
თა ქართლი: ყოვლით კერძო იჯდა ქართლსა შინა მას ჟამსა ეპისკოპოზად. მთავარ-ეპისკოპოზი თბილელი, დმანელი, ბოლნელი, წირკნელი, სამთავნელი, მროველი, ურბნელი, ნიქოზელი. აგრევე კახეთში ალავერდელი, ბოდბელი, სამებელი, ნეკრესელი, ჭერმელი,
რუსთველი, ნინო-წმიდელი: მოუვიდა ამბავი ორბელიანს რევაზს
სარდალს ხელმწიფის რაყამი სარდლობისა, აგრევე მეფის თეიმურაზის წყალობის წიგნი: ,,როგორც მამა შენს ჰსჭეროდეს, ჩვენც მამის სახელო და პატივი შენ-თვის გვიბოძებიაო. რად-გან მამა შენი
სარდალი ქაიხოსრო ჩვენ-ზედ ერთ-გულობა-ზე და სამსახურ-ზე მრავალს გაისარჯაო და აქავ ჩვენ სამსახურში მოკვდაო, ჩვენ-გან მუდამ
წყალობისა და პატივის მოიმედე იყავო:“ რა მოუვიდა წყალობისა
რაყმები რევაზს სარდალს განიხარა დიდად, ვითა სიმწუხარესა მისსა
შეეფერებოდა, ეგრე სიხარული მიითვალა და მადლობა ღმერთსა:
გაგზავნა დედოფალმა ანახანუმ სუფრაჯი ზურაბ ყაენ-თან და
მიართვა ფეშქაში საკადრისი ხელმწიფისა და მეფის მობძანებას რომ
გვახარბედენ ამის შესატყობელადცა: ჩავიდა ზურაბ, მიართვა ფეშქაში,
უბოძა ხელმწიფე-მ ხალათი და ინამი და მაშინვე გამოისტუმრა და
მეფის მობძანების ამბავიც ზურაბ მოგვიტანა და მოვიდა, შეიქნა
სიხარული ქალაქსა შინა:
აყარეს ბარათიანნი სრულიად ცოლ-შვილით ბირთვისის ციხიდამ
და ჩამოიყვანეს, დააყენეს ქალაქში: ხანი, რომელი იყო ქალაქში ყაენის გამოგზავნილი, იმისი დაჭერა ებძანა მეფის ერეკლესა-თვის
ყაენს, დაიჭირეს მაშინვე და მოუყენეს მცველნი: თავრიზს ქალაქსა
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შინა უღალატეს ბებურის შვილებმა პაპამ, რომელი ახლდენ კახი ბატონის-შვილს ასან მირზას, მათს ვეზირს აბითურაბეგს, დაკაფეს
ხმალ-და-ხმალ და გავიდნენ თავისის ხლმის ძალით, მოვიდნენ კახეთს: მოხსენდა ყაენს და უკვირდათ სულ ერანელთ ასე თამამად გაბედვისა-თვის და უქებდენ ყოველნი მამაცობასა: ხელმწიფე აქ იჯდა
,,ეს გაბედესო, ქართველს კაცს თავის ალაგში ვინ დაუდგნობსო:“
ეწყინა მეფეს და აგრევე ასან მირზამ დიდი სიმწუხარე გარდაიხადა
მაგრამ რაღა გაეწყობოდა:
დაითხოვა მეფე თეიმურაზ ყაენმა, გამოისტუმრა ქართლში, გამოდგა თავრიზით თვესა მარტსა კთ, მოვიდა მახარობლად რევაზ
ამილახვარი და ბატონის მობძანების ამბავი მოიტანეს: შეიქნა სიხარული ფრიადი, მისცეს მახარობელთა უზომო მეფე-მ ერეკლე-მ,
დედოფალთა და ქარველთა: საცა მობძანდა ბატონი ადრიბეჟანის
ქვეყნებში დიდად გამოჩვენებით დახვდენ, მრავალი მოსართმევი მოართვეს, ყაზახ ბორჩალუში რომ მობძანდა, ვითაც თვისი ყოლბეგი
იყო, ახლა კიდეც უფრო ამ შაჰ-სულთან იბრეიმს ასეთი რაყამი მოეცა მეფის თეიმურაზისა-თვის რომ: ,,როგორც საქართველო ეგრე
ყაზახ-ბორჩალო იმსახურეო:“
მიეგებნენ ყაზახისა და ბორჩალოს სულთნები, თავისის ჯარებით დახვდენ ყმურად და მიართვეს მისართმევი, წამობძანდა რა ყაზახის ქვეყნით, აქედამ წაბძანდა მეფე ერეკლე ქართლისა და კახეთის
ჯარით, აგრევე პატრიარქი, ბატონი-შვილი ანტონი სამღვდელო დასით: მობძანდა ბატონი ბაიდარში, ესენიც მოვიდნენ. რა მოხსენდა
ბატონს მეფის ერეკლეს მიბძანება, ჩამოხდა, დაბძანდა და იახლენ
გვერთ დარბაისელნი, რომელ ახლდენ-თან: მიბძანდა მეფე ერეკლე,
შორით გზით... ეგრე შეიყარნენ, გარდაეჭდენ ერთმანერთსა, რომ
ყოველნი კაცნი.... უყურებდეს, მერე მიესალმა წმიდა პატრიაქი და
შემდგომად დასნი სამღვდელონი, შემდგომად მოვიდნენ ქართველთა
დარბაისელნი, მიესალმნეს მუხლს-კოცნით და ეგრევე კახთ დარბაისელნი და შორით თაყანი-სცეს ჯართა ყოველთა:
მობძანდნენ სავსენი სიხარულითა, ჩამოხდენ იმ ღამეს მარნეულს,
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მეჯლისი გარდაიხადეს და იყო ლხინი უზომო, მეორეს დღეს მობძანდნენ, ჩამოხდენ კოდაზე, მეჯლისის რიგი ყოველივე მზა ექმნათ
ბძანებითა ერეკლე მეფისათა და ის დღე იქ ილხინ-ფრიადნეს და საღამოს დროს მობძანდნენ ქალაქსა თბილისისასა, მიეგებნენ მოქალა-

ქენი, დასნი სამღვდელონი, შემოსილნი შეასხმიდენ ქებასა და მადლობდენ ღმერთსა ბატონის მობძანებისა-თვის: გაუშალეს მოქალაქეთა
ფეინდაზი, მორთვეს ბაზარნი და ალამპარნეს ჩირახდნით: შებძანდა
ბატონი სახლთა პატიოსანთა, მოეგებნეს დედოფალნი მშვენიერნი და
ასული თვისი ანნა ნათლით მოცული, იყო სიხარული უზომო, რომ
იმ დღისა სიხარულსა ჩემი უძლური სული ვერ შეიძლებდა. შეიქნა
სროლა თოფთა და ზარბზანთა, ,,რომ ყურთა ხმა აღარ იყო და კომლისა-გან ქალაქი აღარ ჩნდა, გამოეტანებინა ყაენს მინბაში სამასის
კაცით და ებძანა: ,,რად გან ჩემი ერთ-გული ხარო, რაგვარდაც აქამდის ქალაქისა თბილისის ციხეში ჩემი კაცი მდგარაო, ახლაც ისევ
დააყენეო: ,,დააყენეს მინბაში თავისის დასტით მაღლა ნარიყალაში და
ვინც მკვიდრე ციხის კაცნი იყვნენ ესენი სულ ბატონისა-თვის მოეცა
ხელმწიფეს. ,,რად-გან შენ თვის ამდენი შეუცოდებიათო, მომიცემია
საცა გენობის იქ დაასახლეო.“ აყარა მეფე-მ სულ ერთობით ეს ციხელები და კახეთს გაღმა მხარში გაიყვანა და გრემს დაასახლა:
დაებარებინა ხელმწიფეს ხანი, რომ იყო დაჭერილი ქალაქში
ყასუმ ხან, აუშვეს და გაისტუმრეს მშვიდობით:
ბატონი შემობრძანდა ქალაქში თვესა აპრილსა გ, ქორონიკონს
ულზ, მარად ცდილობდენ მეფენი ქვეყნის შემატებასა და აშენებასა,
ვითაც ლეკის-გან ქართლისა და კახეთისა ქვეყანა დიდათ შეწუხებულ-იყო, მოინებეს სადა მოსავალი გზა იყო ციხეების აშენება: წაბძანდენ ორივ მეფენი საგურამოს, მოიყვანეს ქართლის მუშა აღაშენეს ციხე ბოკოწანს, დააყენეს კაცნი ფრიადნი, წაბძანდა მეფე ერეკლე
კახეთს აღაშენა ციხე ჭოეთისა და გაამაგრა ფრიად მაშინ განასრულა ციხე ბოჭორმისა, ჩამობძანდა მეფე თეიმურაზ ქალაქსვე და
მობძანდა ერეკლე მეფეცა, ლხინობდენ და უკუიყრიდენ და საცა მტერი გამოჩნდის ქვეყანათა თვისითა რისხვასა მიფენდნენ: გამოიყვანეს
ციხიდამ მიმბაში ზედალიხან, დააყენეს ქალაქში, ციხეში ისევ
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დააყენეს მერმე ენდრონიკა-შვილი, მოუყენეს ჯარი კახეთისა და
მოქალაქეთა-გან, ვინცა-ვინ ბარათა-შვილი იყო ცოლ-შვილით ქალაქს
იდგნენ და ბირთვისის ციხეში აბდულა-ბეგ ბატონის-შვილის კაცნი
იდგნენ: გაუსივა ბატონმა რევაზ მილახორი ბოლნის, დაიჭირეს
ბოლნისის მოურავი გლახა ციცი შვილი და სხვა ვინც ბატონი-შვილს
აბდულა-ბეგს კარის კაცი და მოხელე ჰყვანდა სულ ბოლნისებში
იყვნენ ყველა დაიჭირეს და ჩამოიყვანეს ქალაქს. ჰსთხოვეს ციხე
ბირთვისისა და დაჰპირდნენ აშვებასა ამა კაცთასა: აბდულა-ბეგ ბატონი-შვილი ხომ ქვეით იყო და უსეინგ-ბეგ ბატონი-შვილი სამშვილდის ციხეში იყო და ცოლ-შვილიც იქ უდგათ... დააცლევინეს ბირ-

თვისის ციხე, გაგზანა ბატონმა უზბაში დავით დიასამიძე, თავისი
წინა-მდგომნი მეთოფენი და დააყენა ციხესა ბირთვისისასა და ესე
ვინა დაჭერილნი იყვნენ უყო წყალობა და აუშვეს ყველანი:
შეიქნა ყრილობა ერანის ქვეყანაში, უღალატეს ყაენს შაჰ-იბირიემს, გაიქცა მცირეს კაცით აიკლეს ხაზინა და არამი ყაენისა,
შეიქმნა დიდი არეულობა, შეიყარა ვინც ქართველნი იყვნენ ან კახნი
შემოეხვივნენ ბატონი-შვილს ასან მირზას, დააპირეს წამოსლვა ქართლში, მაგრამ გაუჭირდათ დიდათ, ამით რომ ღარიბად იყვნენ, შიმშილმან შეაწუხა და თუ არა დაეხარჯათ-რა, ვერც მარტო თავის ძალით წამოსლვას შეიძლებდენ: ამილახორმა გივმა, რომელი იყო ყაენისა ყულარღასი შაჰ-ყულიხან, მისცა ქართველთა, ვის როგორ ეფერებოდა ან საზდელი და რაც კლებულობა ჰწონდათ, ყველა გაურიგა
ქართველთა, გამოუძღვა და წამოვიდნენ ქართლისა-კენ დახვდნენ წინ
ყიზილბაშნი მრავალ-ჯერ, მაგრამ ასე ლომ-გულად და კაის სარდლობით მოიქცა შაჰ ყულიხან, რომ საცა მტერი აუჩნდისთ რისხვა ღთისა დასციან და ეგრე ხლმის ძალით მოვიდნენ ქვეყნისა ქართლისათა: მოვიდა წინა-კაცი და მოხსენდა ბატონს, ბატონი-შვილის ასანმირზას მოსვლა, დიდათ იამა ძმის-წულის ნახვა და მერე ამდენის
ქართველის კაცის გამოხსნა: მიაგება ქაიხოსრო ბოქაულთ-ხუცესი
ორბელიანი, შემოვიდნენ ქალაქსა თბილისისასა, მაგრამ რომ გენახათ
გივი ამილახორი, რომელსა ერქვა შაჰ-ყულიხან, მნახავთა-თვის სასიამოვნო იყო, დიდისა დიდებითა და გამოჩენით, ვითაც შეეფერებოდა
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სიმდიდრესა და სიმაღლესა მისსა, ეგრე განეწყო მოსანი თვისნი და
აღემკო მოხდომით და აღეჭურვა ყოველნი იარაღითა ოქროსათა, ესე
იყო სიკეთე მისი რომელსა საძნელსა საქმესა ჩავარდის, ასე რიგად
მოიყვანის საქმე, რომ დიდება და პატივი არ მოაკლდის და უმაღლესსა
ხარისხსა აღვიდის სიბრძნითა და მხნე და ქცევითა თვისითა: ესე რომე
აუშვა პატიმრობისა-გან ყაენმა ხორასნით და რა მიაწივა ხელმწიფის
კარზე, ასეთი სამსახურები აჩვენა ხელმწიფეს, რომ სიმაღლეს აღიყვანეს და უშურველად უთვალავი საქონელი უბოძა დსა ერთი დიდი
პატივი ეს მიანიჭა, რომ ყულარაღასობა მისცეს და სჯული ვერ დააგდებინეს და ეგრევე ქრისტეანობით მოვიდა ქართლში, დიდი პატივი
მისცა მეფე-მან თეიმურაზ და მეფე-მან ერეკლემ და დადგა ქალაქში
და აღარ წამოვიდა სამკვიდროსა თვისსა და სუფევდა მდიდრობით ქალაქსა თბილისასა:
შეიქმნა დაღისტანში ყრილობა, შეიყარა დიდი ჯარები ლეკისა,

რომ ამის-თანა ჯარი ჯერ ერთად არ შეყრილ-იყო, წამოვიდნენ, პირველ დააპირეს ჩამოსვლა კახეთში: შემოიყარა ჯარი ქართლისა და
ყაზახ-ბორჩალუსი მეფე-მან თეიმურაზ და მაშინვე გაბძანდა კახეთში,
შემოიეყარა მეფე ერეკლე კახეთის ჯარით, მიბძანდენ და დადგნენ ბაკურციხესა: შეიტყვეს ლეკთა ამ ჯარების ამბავი, წამოვიდა ერთი
ბელადი მცირეს კაცით ცნობად ამბისა, გავიდა მტკვარს, დაჰკრეს
შამშადილოსა, შეიყვეს ბატონებმა, გამოუდგნენ, შეუკრეს, გზა შირაქის ბოლოს, იგრძნეს ლეკთა, გაიქცნენ და გავიდნენ ჭარში: შემოიარეს მეფეებმა ჭარის პირ-და-პირ, დაელაპარაკნენ ჭარელებს და
მოსთხოვეს მუქარა: შემოჰფიცეს ჭარელებმა: ,,არც ჩვენს ქვეყანაში
დაღისტნის კაცი შემოუშვათო და რაც თქვენი ბძანება მოგვივიდეს
თავს ვიდვათო:“ წამობძანდენ ბატონები ამ ჯარებით და ჩამოხდენ ისევ
ბაკუ-ციხესა: მოუვიდათ ამბავი, რომ ეს ლეკის ჯარები შეყრილიყვნენ კახეთში ჩამოსასვლელად, შეშინდენ, ვეღარ გაბედეს ჩამოსლვა
და ისევ მოიშალნენ:
გამოეგზავნა ერევნის ხანს კაცი სანდონნი და შემოხვეწოდა
მოხმარებასა: ერთი ერევნის მემკვიდრე კაცი გამოჩენილ-იყო, რომელსა შაჰნადის ყაენი ღალატით მოეკლა, მაჰმად-ხან ამას ეშოვნა
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ჯარი და ერევანის ხანის ძმა დაეჭირა, ცოლ შვილ აეკლო და ერევნის
ციხეს გარეთა ქვეყანა სულ დაემონებინა და მუდმის და ციხედაც სთხოვდა: დიდათ ეწყინათ ბატონებს, ერთის იმ გვარის კაცისა-გან თავისის ძალით ქვეყნების დაჭერა, ბძანეს წაბძანება და მოხმარება ერევნისა: შეეტყო ეს იმ მაჰმად-ხანს, რომ ერევნის ხანი ქართველს ბატონს შეეხვეწიაო, გამოეგზავნა იმასაც კაცნი ბატონ-თან და მუქარა
გამოეთხოვა: ეს იწყინეს და წაბძანდენ ქართველი ბატონი და კახი
ბატონი დიდის ჯარით ერევანს, ყაზახში რომ მიბრძანდნენ მოუვიდათ
განჯის ხანის კაცი, დაედვა თავს სამსახური და ისიც შემოხვეწოდა
მოხმარებისა, იქაც გამოჩენილ-იყო, ერთი ჯავანშირელი კაცი, სახელით ფანა, შეეყარა ჯარი და გელჯდა განჯა-ყარადაღის ქვეყნებსა:
მოვიდნენ სიღნახის მელიქის შვილებიც ასი-ოდენ კაცით და ისინიც
შემოეხვეწნენ ფანაზე მოხმარებას. მაგრამ რად-გან ერევან-ზე გამზადებულნი იყვნენ, აღარ მოიშალეს, ამათაც მოხმარებას დაპირდენ
და წაბრძანდნენ ერევანს. რომ შეიტყვეს ჯარის მისვლა, შეიქნა დიდი
სიხარული ერევნის ციხეში, მოაგებეს კაცნი წინა და მოახსენეს ამბავი მაჰმედ-ხანისა, ერევნის ციხის ერთს მანძილზე რომ მიბრძანდენ,
შეეტყო მაჰმად-ხანსაც, დაეწყო რაზმი, მოსულ-იყო და ნახევარ აღაჯზე, ციხეს სიახლოეს დამდგარ-იყო, მიბრძანდენ მეფენიც, მოეგება
ერევნის ხანიც, დაუპირდაპირდენ, განაწყვეს ჯარი ქართველთ და

კახთ, ოთხს დროშად, მეწინავედ ორბელიანი, რევაზ სარდალი საბარათაშვილოს ჯარით და თათრის ქართლის ელით, ქისიყის მოურავი
თამაზ ქისიყით ჯარით და ვინა დროშის კაცნი ჰყვანდნენ, მემარჯვენედ
ამილახორი ამირინდო ზემო-ქართლის ჯარით და ვინა მემარჯვენე ჯარი იყო კახის ბატონისა და ყაზახის ჯარსაც ამათ-თან უბძანეს მისვლა, მემარცხენეს მუხრანის-ბატონი, სახლთ-ხუცესი კოსტანტინე ორივ
საერთოს ჯარით და ბოჩალუს ჯარით, ჩერქეზის ბატონიც ჯარით
თან- ახლდათ, იმისაც მემარცხენე დროშაზე უბძანეს მისვლა, ორისავ
ბატონის დროშები თვისისა ჯარებით ბატონებს ეხვივნენ და ესე
რაზმ დაწყობილი გავიდნენ საომარსა ალაგსა: მეფე თეიმურაზ რაზმ
წყობით მიბრძანდებოდა და მეფე ერეკლე ხან ერთს დროშაზე მიბრძანდის და ხან მეორეს დროშაზე, ჯარებს არიგებდის, აძლიერებდის და
1-32 სტრ., 165
უბძანის იმედი წყალობისა: შეიქნა ომი ფიცხელი, სარდალმა რევაზ
და მოურავმა თამაზ მიიყვანეს მეწინავე ჯარი გულ სრულას. ასე შეცვივდნენ ყიზილბაშის ჯარში, რომ ვითაც ქორი გუნდსა ტრედისასას გაიქცა მამეს-ხან, შეუტივეს მემარჯვენე-მ და მემარცხენე-მ
ჯარმაც, გაერივნენ ქართველნი და კახნი, კაფეს ხმალ-და-ხმალ აგრევე
იჭირეს ცოცხალი თათარი ურიცხვი, უბძანებლად მოიშალა ბატონის
დროშის ჯარიცა და ამათაც შეუტივეს გაქცეულს ჯარსა, იწყინა მეფე-მ თეიმურაზ დიდათ და გაუწყრა თვისის დროშის კაცთა. მიყვნენ
ქართველნი ოთხს აღაჯზე, ასე გააქცივეს მაჰმად ხან, რომ თვის ციხეში ვეღარ შევიდა ცოლ-შვილში: ჩამოხდენ ბატონები ერთს გორაზე, გათავდა ომი მზის ჩასვლამდის, რომ მიართვეს თავი და ცოცხალი კაცი ათას-შვიდასი, შეიქნა შადლუხი და სროლა ზარბაზანთა,
ერევნის ციხეში მიბრძანდენ ბატონები, ჩამოხდენ ციხეს გარეთ, ერთი
ამის-თანა ხმალი და გამარჯვება ქართველთა-გან ერანის ქვეყანაში არ
მომხდარ იყო:
წაბრძანდა მეფე ერეკლე იმავ ღამესვე ჯარით, მიუხდა მაჰმადხანის ციხეს, სადაცა უდგა ცოლ შვილი, აიღო ციხე, აიკლო ცოლშვილი, იავარ-ჰყო საქონელი, გამოიყვანა ძმა ერევნის ხანისა, რომელი პატიმარ ექმნა მაჰმად-ხანს, წაბრძანდა მეფე თეიმურაზ და აიღო
მეორე ციხე, რომე რაც მაჰმად ხანის სანდო კავი იყო იმაში იდგნენ,
ტყვის დატყვევება და კაცის სიკვდილი კი აპატივა და საქონელი იავარჰყვეს: მობრძანდა მეფე ერეკლე მამას-თან, მრავლის საქონლით, შეყარეს ორისავ ციხის საქონელი ერთად და გაუყვეს ჯარსა, სარდლებს,
თავადთა, აზნაურთა, გლეხთ, ჯარსა ყოველთა, ვის როგორ შეეფერებოდა, ეგრე უბოძეს თეთრი, ლარი ანუ ხოვსტანგი: აიყარნენ.
მობძანდენ ისევ ერევნის ციხესა, მოართვეს ხუთი-ათასი თუმანი

ერევნელთა, ისიც გაუყვეს ციხესა, ინამად ჯარსა და წამობრძანდენ ისევ ქვეყანასა ქართლისასა. ყაზახში რომ გადმოვიდნენ ერევნის ხანიც თანგარდმოჰყვა. ფანა, რომელი იდგა შამახიის ქვეყანაში მაჰმად-ხან
შეჰხვეწოდა და იმათ საქმეც ერთი იყო, შეყარა ჯარი დიდი, მოსულ-იყო განჯას და წინ დახდომასა ლამობდა: ბატონებო რომ ყაზახს
მობძანდენ ფანა მოვიდა ალაქოლას, შეიქნა მზადება ომისა, გზა-ზე
1-32 სტრ., 166
დამარცხდა კახის ბატონის-შვილი ასან-მირზა, ამის-თვის ორივ მეფენი მჭუნვარე იყვნეს. თორემ ომი სახარულად მიაჩნდათ, ქართლის ჯარი კიდევ დაბარებული-იყო და კახეთისა: მოვიდა ქართლის
ჯარით ეშიკაღაბსში დიმიტრი ორბელიანი, სიძე მეფის თეიმურაზისა, რომელი იჯდა ქალაქს ზანიშიდან, შემოეყარა ბატონს, ესეთი
ჯარი მოიყვანა, რომ მტერს თვალი დაუბნელდა, მოყვარეთა-თვის
დიდი საამო იყო, კაის რიგითა და წყობილობითა, რომ ორთავ მეფეთა დიდათ იამათ და აღუთქვეს წყალობა, აგრეთვე მოვიდა ჯარი
კახეთსა: რა ესმა ამბავი ესე ფანახანს, აღარ მოინდომა შემობმა და
დაუწყო ლაპარაკი, ენება შემორიგება,გამოეგზავნა ფანახანს კაცი და
მიეხმა მუხრანის ბატონი კონსტანტინე, ვითაც კაი ყმა იყო და ერთგული ბატონისა და მისის პორით შემორიგება უნდოდა: გამოართვეს
მზევლად შირვანის და განკა-ყარადაღის ქვეყნების დიდიბეულნი კაცნი
და გაგზავნეს მუხრანის ბატონი, თან-აახლეს მდივანი გიჯასპი: მივიდა რა მათს ჯარში, დიდათ იამა ფანას და დახვდა მხიარულად: ერთი
თავი კაცი იყო კაის ჯარის პატრონი, აჯი-ჩალაბი გვარად ლეკი,
ისიც ფანას მოჰყოლოდა. მაგრამ ის ბატონებს უდგა და შერიგებასაც ცდილობდა, მოსცეს მუხრანის ბატონს მოსაცემი საკადრი, გამოისტუმრეს, შემოუკვეთეს: ,,მამად-ხანის ცოლ-შვილის საქონელი
მოგვეცითო და ყაზახის ქვეყანაც დამანებეთო და შემოგიერთდებიო:“
ეს დიდიათ ეწყინა მეფეს თეიმყრაზს და მეფე ერეკლეს, იმის-გან
ისე ამაყად ლაპარაკი და ასეთი იმედიც ჰქონდათ, რომ ორი იმდენი
ჯარიც ჰყოლოდა, მაშინ ქართველნი ასე დათამამებულნი იყვნენ
ყიზილბაშ-ზე, რომ ერთის შეტევით ვერ გაუძლებდენ: იმ სიტყვის
პასუხი ესე შეუთვალეს ფანას: ,,ეს რა შემოგვეთვალა,ხომ არც ერთი
იქნებაო და შენ ეს კი უნდა ქნაო, რაც ჯარი გვახლავსო კაც-ზე ხუთი
თუმანი ანამი უნდა მისცეო და რაც ელი გისახლობს ჯავანშირი მუდამ ქართველის ბატონის ყმა ყოფილაო, ეგ ელიც დაგვანებეო. თო
რემ ჩვენი შერიგება არ იქნებაო:“ ეს ამბავიც იმის-გან ძნელად საქნელი იყო, შუა-მავლებმა ასე გაარიგეს რომ, აღარც ბატონებს ელი
ათხოვნინეს და თეთრი არც ფანას, რაც შემოეკვეთა ის გაუგონეს და
ბატონის სამსახური ფანახანს თავს დაადვეს და შერიგდენ, გაიყარნენ

1-32 სტრ., 167
მშვიდობით, ესეც უბრძანეს: ,,რად-გან მაჰმად-ხან ერევნელი არისო,
იმის ცოლ-შვილს ერევნის ხანს მივსცემო და ამან ვისაც ენებოს
მისცეს: ,,ფანა-ხან აიყარა, განჯას ჩავიდა, ქართველი ბატონი და
კახი ბატონი მობრძანდა ქალაქსა თბილისისასა, ერევნის ხანიც თანმოჰყვათ:
დედოფალო კახეთისა ანნა დამარცხდა ქალაქს, დეკემბერს ზ,
ქორონიკონს ულზ: მიიღეს მცხეთას, იქნა გლოვა მწუხარება ფრიადი, იქნა წმიდა კრება და აღმოფხვრეს ქართლისა ქვეყანისა გან საქმე
ყოველი უჯერო, წმიდამან პატრიარქმან ანტონიმ განმართნა განდრეკილება და წინა-აღმდეგი სჯულისა, ტირილი და უჯერო კერპური
გლოვა ყოველივე დააყენეს:
მოვიდა განჯის ხანის ბიძა ყოჯა-ხან და ჯაფარ-ხან ერევნელი,
რომელსა დასტყვეებოდა ცოლ-შვილი მაჰმედ-ხან-თან, ამათი ცოლშვილი ითხოვეს,შეეხვეწნენ ბატონებს, უბოძეს ყოველივე ერევნის
ხანს და იმათი ნებაც მისცეს იმას ისინი, ამ პირობით გაისტუმრეს
და ერევნის ხანს აჩუქეს მრავალი, გაატანეს ზაზა თარხნი შვილი
მემანდრად და გაისტუმრეს საბეგლაროსა თვისა:
გამოეგზავნა ნახჩევის ხანს, ბამან-ხანს ჩაფარი და შემოხვეწოდა
ორსავ ბატონს ქართლისასა და კახეთისას, ეთხოვნა კარი და მეშველე:
უბძანეს ზაალს ორბელიანს, რომელი იყო თვანქჩი-აღასი, წავიდა
მცირეს ჯარითა და მივიდა ნახიჩევანს, იამა დიდათ ბამან-ხანს და
მოსცა ურიცხვი ზაალს და კაცთა მისთა და დააყენა ქალაქსა ნახჩევნისასა დიდებულებისა რიგითა: გაითქვა ხმა ყოველ-გან ადრიბეჟანის ქვეყანაში: ” ქართლის ჯარი ჩამოაგდო და პირველისა-ებრ ადრიბეჟანის ქვეყანა ქართველმა ბატონმა დაიჭირაო:“ შეშინდა ყოველი ქვეყანა და მონებდენ მეფესა ქართლისასა თეიმურაზს და ძესა მისსა
მეფესა კახეთისასა ერეკლეს:
აიშალნენ ფანა-ხან და განჯის ხანი შავერდი-ხან, მოინდომა ფანამ განჯის-ხანობა თავის-თვის და ადრიბეჟანის სარდლობასაც ცდილობდა: ეს შავერდი-ხან არ იყაბულა და ფანამ ჯარი შემოიყარა, თითონაც კაი ელი ჰყვანდა, ჯავანშირი და ყარადაღში შიგ ჩადგა, ჯარი
ასე შემოიყარა, რომ განჯის ქალაქის მეტი აღარა დარჩა, გამოგზავნა
1-32 სტრ., 168
განჯის ხანმა თავისი ძმა რაზაყული-ბეგ ქართლში და შემოეხვეწა
მეფეს თეიმურაზსა და ძესა მისსა მეფეს ერეკლეს: ,,დამიხსენით ამ
კაცისაგანო, მე და ჩემი ქვეყანა თქვენი მონა შევიქნებითო, ჯარსაც
ჯამაგირს მივსცემო და სიღნახის ორი მელიქიც, რომ აქ იყვნენ და

ეხვეწებოდენ. ,,ქრისტიანე ხელმწიფე ბრძანდებითო, თქვენ დაგვიმონეთო, თათრის ხელისა-გან დაგვიხსენითო:“ ამა ამბავსა შინა ერთი
სომხის ეპისკოპოზიც მოვიდა, ფანა-ხან სიღნახში ჩამდგარ-იყო, დიდათ შეეწუხებინა: ესეც რომ შემოეხვეწა ბატონებმა თავი შეიდვეს
და ჯარის თადარიკი დაიჭირეს: ამა ხანთა შინა მოვიდა განჯის ხანის
ჩაფარი, ფანა-ხან განჯის ციხეს გარს-შემოდგომოდა, ააოხრებინა ქალაქი განჯისა და შეეწუხებინა მყოფი ციხისანი: უბრძანეს მეფეთა
ქართლისა და კახეთისა ჯარებსა და დაეშურნენ მიშველებისა განჯისასა.
ამით რომე ჯერ პირი მოეცა ფანა-ხანს ,,ჩემს ელს დავჯერდეო და
არას ქვეყანას არა უმტერო რაო:“ ეს პირი გაუტეხა, მერე თუ განჯას ძალით დაიჭერდა ყაზახ-ბორჩალუსაც მოინდომებდა ყაენი აღარსად იჯდა მას ჟამში და ამით ბევრს შფოთებს აშლიდა მერე ქართველნი ყიზილბაშთა საომრად დიდად აღლესილ- იყვნეს, მოიწვივნეს
ჯარები ქალაქსა თბილისისასა ქართველნი სრულიად, იმერნი, ჩერქეზნი,
ოსნი და კავკაზისანი, აგრეთვე კახს-ბატონს შემოეყარა კახნი სრულიად
თუშნი, ფშავნი, ხევსურნი და ლეკნი, რომელნი მონებდნენ კახს ბატონს: რა ეს ჯარები შემოკრბნენ ქალაქსა თბილისისასა, გავიდა
თოფხანი და გაბძანდა მეფე თეიმურაზ და მეფე ერეკლე ქალაქით
თვესა ფებერვალსა, ჱ ქორონიკონს ულჱ, გატეხილ ხიდზე რომ
ჩაბძანდენ, ბორჩალუს ჯარი შემოეყარათ, ყაზახის ჯარი ყაზახში და
მიბძანდნენ სამშადილოში, ერევნის ჯარებიც ბადარებულ იყო და მოელოდენ, სამშადილონი და მოართვეს ფეშქაში ორსავ
ბატონებს:
რა ესმა ფანა-ხანს: ,,ქართველ ბატონ შენ-ზედ მოვიდაო:“ ვითაც ვერ შეიძლებდა პირდა-პირ ქართველთასა, აიყარა მაშინვე ღამით
განჯიდამ და წავიდა, ჩავიდა თავის ელებში. დაუწყო აყრა და მაგრება: მოეგება განჯის ხანი მინარის ბოლოს, მობძანდნენ ბატონები,
ჩამოხდენ განჯის ქალაქისა მახლობელ, მოვიდა ჯარით ერევნის ხანი,
1-30 სტრ., 169
შემოეყარა და მოართვა განჯის ხანმა მეფეს თეიმურაზს და მეფეს
ერეკლეს ცხენები, შეკაზმულნი მძიმედ და მოსართმევი ხელმწიფური.
აგრევე დიდებულთა კაცთა ყოველნი აღავსნეს ხოვსანგითა და ლარითა ტურფითა:
გაგზავნეს კაცი შირვანს და აცნობეს ალი-ჩალაბს, რომელი იყო
შაქელი და პყრობელობდა შაქსაცა და შირვანსაც. მაშინ-ვე გამოსცა
პასუხი და მოახსენებინა ბატონებისა-თვისცა: ,,მიბძანეთო, ჩემის ჯარით იქ გიახლებიო, ყოველივე სამსახური თავს მიდვიაო:“ ასე
გაეხადა ფანა-ხანის ჯარს განჯა, რომ ციხის მეტი შენობა აღარ-სად

გაეშვა, მეჩითებიც კი დაექცია, ვითაც ემართლებოდა დაქცევას თორემ სხვას რას შენობას გაუშვებდა, გამოვიდა განჯის ხალხი ციხიდამ და ისევ დაიწყეს შენობა ქალაქისა განჯისასა. ბატონები აიყარნენ
მეექვსე დღეს და წაბძანდნენ ფანას ხან-ზე. მასცა თავისი ელები
ჯავანშირი აეყარა, არაზის პირისა-კენ გაესტუმრებინა და თითონ ექვსის
ათასის კაცით გზაზე დაგვდგომოდა, ყარადაღის ჯარი ჯავანშირისა
შამშადილისა, სიღნახისა, ბარგუშითსა და შაჰ ისევანისა, ამ ქვეყნების
ჯარი სულ თან ახლდა, მოსულ-იყო და ხეივანს დამალულ-იყო, ლამოდა ზაკვით შემობმასა: რა ჩავედით ხეივანს, იქ შემოეყარა აჯიჩალაბის-შვილი ცხენოსანის ჯარით და მოვიდა თეიმურაზ მელიქი სიღნახისა და ოქევარტერი განძასარისა, მოართვეს ფეშქაშები ბატონებს
და დაიდვეს სამსახური და მოიტანეს ჯარისა-თვის სურათი, რომელ
არს ულუფა:
გავედით იქით, რა ერთსა აღაჯსა გავიარეთ, გამოჩნდა ჯარი
ფანა-ხანისა. თურმე იდუმალ იდგნენ და ჩვენმა ყარაულმა არ შეიტყო,
თითონც გამოჩნდნენ. მაგრამ საომარსა ალაგსა ვერ გამოვიდნენ,
ტყეთა პირ იდგნენ და ტყე და სიმაგრე ზურგად ჰქონდათ: იმ დღეს
აღარ-მოხდა შებმა. წაბძანდენ ბატონები, ჩამოხდენ სიღნახის ქვეყანაში, იქ მოერთვათ იმ ქვეყნების სურათი და ქეთხუდები მოვიდნენ
სამსახურში: აშათან მუხრან ბატონის-შვილი ორის კაცით უკან საშოვნად დარჩომილ-იყვნეს, ამათ ფანას კაცნი შეყროდენ და დაეხო1-32 სტრ., 170
ცათ, თავები ფანა-ხანისა თვის მიერთმევიათ: ამ აშათანს ფანა მრავალ-ჯერ ენახა და იცნობდა, დიდი კაცის შვილი იყო, მისწერა ჭარში
წიგნი: ,,დაუმარცხე ქართველთაო, გავაქცივეო, მუხრანის ბატონი მოვჰკალიო, გაქცეულნი მთის ძირისა-კენ ავიდნენო და მე უკან მივსდევო,
თქვენ გამოდით, გზები შეუკარითო, საქონელი სულ თქვენ დაგრჩებათო და თქვენც წყალობას სხვასაც გიზამო :“ ასრევე შამშადილოე
ლებს მიუწერა და იმათ ჯარიც თან ახლდა: დაიჯერეს, გამოვიდნენ
ჭარელნი, ზოგნი ყაფან დაგვიდგნენ და ზოგნი ისევ მტკვარს გაღმა
იყვნეს აგრევე სამშადილოელთ შეგვიკრეს გზები, ჩვენ რა ვიცოდით,
წავედით სიღნახიდამ და მოვმართეთ სადა გვეგულებოდა ფანა-ხანის
სადგური: რა გავიარეთ მცირე რამ ალაგი, მივედით ერთსა კლდოვანსა ალაგსა, მოვიდა ჩვენი ყარაული, მოახსენა მეფეს ერეკლეს:
,,აქათ ჯარი დგას ფანასიო:“ თურმე თითონ ფანა-ხან მოსულ-იყო
დარჩეულის კაცით და წინ გვიდგა, ლამოდა შემობმასა, მინდვრად
კი ვერ გაბედა ომი და საღალატოსა ალაგსა ცდილობდა შემობმასა:
არ მოისმინა მეფე-მან ერეკლე-მ, მამას მეფე თეიმურაზს კაცი
აახლო: ,,თქვენით ჯარით მინდვრათ წამობძანდიო და მე მცირეს კაცით

მათ ვნახაო:“
წაბძანდა მეწინავეს ჯარით, ვისაც შეეძლო ის იახლა, აღმართი
იყო და კლდე. ისინი, ტყიანი მთა იყო, იმა-ზე წამომდგარ-იყვნენ,
სანამდის ავიდოდით, რაც ჯარი მიგვდევდა ნახევარი ვეღარ ამოგვყვა:
რა აბძანდა მეფე ერეკლე, მცირე რამ კაცი აყვა, ასე დავახლოვდით,
რომ ჩვენი და იმათი კაცი ერთმანეთს ეცნენ: ბძანა მეფემ ერეკლე-მ: ,,ვინ არის ერთ-გული ჩემი და აქვს გული მამაცობისაო, ჟამი ეს
არის:“ თითონც, ვითა ლომი ეგრე მიესივა და ჯარი ვინა იქ იყვნეს.
ვინღა დადგებოდა, მეფეს ერეკლეს-თან თავს ვიღა ზოგავდა. მერე
ყიზილბაშის ჯარ-ზე ქართველნი და კახნი ასე გამამაცებულ-იყვნეს,
რომ ერთი ჩვენი კაცი ას ყიზილბაშს არ დაერიდებოდა: მიუძღვა რევაზ ორბელიანი, სარდალი საბარათაშვილოს ჯარისა და ქისიყის მოურავი თამაზ ქიზიყელთ, თითო თოფი დასცალეს და მერე ხმალ-დახმალ გაერივნეს, პირველ-ზე ისინიც კარგად იყვნეს, რომ ალმები
ჩვენს ჯარში შემოიტანეს. მაგრამ რა ქართველნი და კახნი თავ-გა
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მომეტებით, იმათ ჯარში შიგ შეცვივდენ, ვეღარ დადგნენ ყიზილბაშნი და გაიქცნენ:
რა შეიტყო ფანა-ხანმა, მეფე ერეკლე ამ მეწინავეს ჯარში ურევიაო მაშინვე გაიქცა: ეს მეწინავე ჯარი ცოტანი იყვნეს. მაგრამ
დიდათ მამაცად გაისარჯნეს, რომ დიდის ჯარის მზგავსი საქმე ქნეს:
ორბელიანი სრულიად მეწინავეში დაესწრნეს და არ ავად იყვნეს, რომ
ქება რაღა მოგახსენო: მეფე თეიმურაზ დიდის ჯარებით ქვეიდამ
მინდვრით მობრძანდა, კაცი აახლო მეფე-მ: ,,თქვენის დოვლათით
ამათი საქმე ჩვენს ხელთ დარჩაო და ჯარი მოგვაშველეთო, რომ მართლად ჩვენი ხმალი ვაჩვენოთო:“ ბძანა მეფე თეიმურაზ ჯარის შეტევა, შეიქნა ზამბურაკის სროლა და ნაღარახანის ცემა, შემოუტივეს
ამ დიდმა ჯარმა. მაგრამ აღმართი იყო და გვიან ამოვიდნენ. სანამდის ეს ჯარი მოვიდოდა, მეწინავე ჯარი ომობდა, მრავალი კაცი ჩამოაგდეს, ცოცხალიც ბევრი დაინარჩუნეს, მოვიდა ჯარი, გაერივნენ
შიგა გაქცეულს ჯარში, გაიყარეს წინა და მიჰყვნენ კაფით,რომ
რისხვა ღთისა დასცეს. ოთხი საათი კიდევ დარჩენილ -იყო და შუაღამემდის ჩვენი ჯარის კაცი ისევ უკან მისდევდა და ხოცდა ყიზილბაშთა: ამდენი კაცი მოკლეს და ცოცხალი დაინარჩუნეს, რომ ერთი
ამის-თანა გამარჯვება არას დროს ერანში ქართველას ბატონისა-გან არ
მომხდარ-იყო.
ჩამოხდენ ბატონები მას ღამესა ნაომარსა ალაგსა, მიართვეს
თავი ანუ ცოცხალი ყიზილბაში, რომ სიმრავლისა-გან აღმწერელნი

დაშვრებოდის, ქართველთა ზოგთა ოთხი თავი მოქონდისთ, ზოგთა
ოთხი და ხუთი ცოცხალი ეჭირასთ, უკეთუ ყოველნი თვითოეულად
აღმეწერა, სიგრძისა-გან ამბისად საწყინო შეიქმნებოდა: ქართველნი და
კახნი ერთობით ყოველნი კარგად იყვნეს და უმეტესად მიწინავე ჯარი, ორბელიანნი, საბარათაშვილო და ქისიყის ჯარი: ამ გამარჯვებაში არა ჯარი ყიზილბახშისა არა რეულა , ერევნისა, განჯისა და ანუ
აჯი-ჩალაბისა, შაქელნი და შირვანელნი, ყოველნივე შორით იმზერიდეს და ვინა საქართველოს ჯარი იყო, დემურჩასალი, ხცაზახნი და
ბორჩალუ ესენი დიდად მამაცად გაისარჯნენ და კაცი ბევრი დაინარ1-32 სტრ., 172
ჩუნეს: წავიდა ფანა, რაც კაცი დარჩენოდა იმითი და ყარადაღის მთას
მიმართეს, თავის ელსაც გასწივა:
მეორეს დღეს წაბძანდენ ბატონები, გამარჯვებულნი და სიხარულით სავსენი, მიბძანდენ, სადა იყო სანგარი ფანა-ხანისა, სიღნაღის ბოლოს თულში იქ დარჩომოდა ფანა-ხანს თოფხანა და ჯაბახანა:
მიართვეს მეფეთა მორწმუნეთა და ლომ-გულობისა საფუძველთა და
მიულოცეს ყოველთა, აღავსნეს ნუგეშით და წყალობის სიტყვით
ქართველნი და კახნი: მოვიდა თულის მელიქი, რომელი იყო დიდის
ჯარით ფანახან-თან და ითხოვა მიტევება დანაშაულისა და დაიდვეს
სამსახური თავს, ვითა ჩვენი მეფენი ღთის-სიყვარულითა და მოწყალებითა სავსენი იყვნეს: აპატივეს ცთომა თვისი: უბრძანეს სიღნაღელთ
ექვსის დღის ჯარის ულუფის მიცემა და განემზადნენ ბარგუშათსა
და ფანახანის გაქცეულს ელ-ზე: გამოგზავნეს მახარობლები განჯასა,
შირვან-შაქსა, ჭარსა, კახეთსა, ქართლში, ყაზახ-ბორჩალუში, ერევანსა
და ნახჩევანსა და აცნობეს გამარჯვება: შეიქნა სიხარული, ყოველ გან
და მოიშალა ჯარი ჭარელთა, რომელი შეყრილ-იყვნენ წინ დასახდომად ქართველთა და შერცხვათ შამშადილოეოლთ, რომელთა წაეხდინეს
გზანი და აპირობდენ ღალატსა ქართველთა და კახთასა:
განარჩივეს კაცი მეომარი და რჩეულის ჯარით წაბძანდენ მეფენი არაზის პირისა-კენ აღმოფხვრად წინა-აღმდეგთა თვისთასა, დააგდეს თულას ჯორ-აქლემნი, ბარგნი, სამძიმონი და თოფხანა, მოუყენეს ჯარი და უთავეს მისკრობაში : აღარა გავიარეთ ორი დღე , მესამეს დღეს გაუშვეს მარბიელი, წავიდა ჯარი, მოიცვა ალაგნი ბარგუმათისა და არაზის გაღმა-გამოღმა, დარჩათ უთვალავი საქონელი,
დახვდა ფანა-ხან მცირეს კაცით ხოზაფუნის ხიდ-ზე, ეწადა ომი.
მაგრამ რა სცნა მისვლა ქართველთა დაუტევა ელი თვისი და გაიქცა და მორჩა მცირეს კაცით: ჩამოხდენ ბატონები არაზის პირ-ზე

და წავიდა ჯარი, მოარბივეს მუღანჩოლს ზევით, ნაშოვრის სიმრავლესა ამის მეტს ვეღარ მოგახსენებ. ეს დიდი საშინელი ჯარი
ახლდათ ქართველს ბატონს და კახ-ბატონს და იმ ნაშოვრის მოვლა
ვერ შეიძლეს: წაბძანდა მეორეს დღეს მეფე ერეკლე, მპყრობელი კახეთისა ბარგუშათის ქვეყანა-ზე. მოეგება ხანი ბარგუშათისა, შემოე
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ხვეწა დიდათ: ნუ წამახდენო: ,,აპატივა სახლი და ქალაქი თვისი და
ბძანია მოოხრება ქვეყნისა, ამდენი წამოვიღევით, რომ პირველის ნაშოვრისა გან უმეტესი, ეს ორივ ერთად რომ შეიყარა, დიდი სიმრავლე შეიქნა საქონლისა, რომ შენახვა ვისა არა ძალ-ედვა, ორ-შაურად ცხვარსა ჰყიდდენ და ხუთ-აბაზათ ძროხას. ომ-მილანთუნად
ტყვეს: უბოძეს ჯარსა თეთრი, სამი ათასი ტყვე გამოიხსნეს და განუტევეს პატრონთა ჩვენთა და არა ინებეს დაპატიმრება ტყვისა: გაგზავნეს გუგუნა ბოქაულთ-ხუცესი ყარადაღს ქაზუმ ხან -თან, რომელი
იყო დიდებული კაცი და პატივ-ცემული შაჰნადირ ყაენისა-გან, აცნობეს ამბავი ესე ყოველი: წამოვიდა თითონ ნახვად მეფეთა ჩვენთა:
რა მოუვიდათ ამბავი მოსვლა ქაზუმხანისა, მიეგება ორას აღ[.]ჯზე
მეფე ერეკლე, მოიყვანეს დიდის პატივით, ჩამოხდა მეფეს თეიმურაზ-თან , მოეგება და დაისვა მახლობელ, მოართვა ფეშქაში ორთავ
მეფეთა და დიდებულთა თვისცა თითო ცხენი უბოძა, დაიყოვნეს დღენი
რაოდენიმე ბარგუშათისა ქვეყანათა, აჰყარეს გარემონი კაცნი, ვინა
მიეყვანეს ფანას მძლავრებით:
დავარდა ხმა: ,,მოვიდა ქართლის ვალი და მეფე კახეთისა,
ააოხრა ქვეყანა და დაიმონა ქალაქნი და ქვეყანანი ადრიბეჟანისაო:‟‟
შეშინდენ ყოველნი და მოართვეს ფეშქაში თავრიზის ხანმა და ანუ
რომელ მისსა საბელიგლარბეგოსა ხანი სადმე იჯდა, აახლეს კაცი, მოულოცეს გამარჯვება და მოართვეს მოსართმევი ხელმწიფური: წამობძანდნენ ბარგუშაგით, მობძანდნენ ისევ თულას, მოართვა ორთავ
მეფეთა განჯის ბეგლარბეგმა შავერდიხან თავისის ქვეყნით და ყულბეგით ათი ათასი თუმანი, გააწერეს ქვეყანასა თვისსა, გაგზავნეს
შავერდი ხანის ძმა რიზაყულიბეგ და თან გაატანეს ბატონის-შვილი
ისაყ-ბეგ ამ თეთრის ასაღებად. აგრევე გაგზავნეს იასაულად ქართველთა, კახთა და თავადთა აზნაურთაგანი და გაატანეს ყოვლისა
ქვეყნების კაცნი ასაყრელად გლეხთა, რაც საქართველოსი, კახეთისა,
ყაზახ-ბორჩალუსი ანუ ერევნისა, რაც გლეხი ყარადაღის და სიღნაღის ქვეყნებში ჩასულ-იყო სულ ააყრევინეს მეფეთა ჩვენთა:
ბატონის შვილი ელისაბედ დაიბადა თვესა მარტსა, კე, ქორონიკონს ულჱ, მახარობელი მოუვიდა ბატონს ქვევით: და განჯას რომ
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მოველით ერევნის გლეხი ერევნის ხანს უბოძა, ყაზახისა ხაზახის
სულთანს, ბორჩალუსი ბორჩალუს და ქართლისა ქართლში გაისტუმრეს და კახეთისა კახეთში: ასეთი ბძანება გადის ადრიბეჟანის ქვეყნებში მეფის თეიმურაზისა, რომ რასაც ალაგს ამისი კაცი და ბძანება მივიდის, ვითა ყაენისა, ეგრე დამორჩილდებოდა, მონებდა ყოველი ქვეყანა ადრიბეჟანისა ქართველს ბატონს: აჯიჩალაბისა და შირვანის ჯარი იქავ ბარგუშათიდა-მ დაითხოვა და სხვის ჯარებით განჯას
მობძანდა, ჩამოხდა ორას აღაჯზე, მოართვეს ეს ათი-ათასი თუმანი
და ამის-გან ათას ხუთასი დააკლდათ, რომ ვერ აეღოთ, ამ ათას ხუთასის თუმნის გირაოდ მოართვეს შამშადილოს ქვეყანა: წამობძანდენ
განჯიდან, მობძანდენ შამშადილოს. განჯის ხანმა მოიყვანა შამშადილოს ქეთხუდები, მიართვა ბატონს და თითონ დაითხოვა ბატონმა,
წავიდა განჯას, ერევნის ხანი დაითხოვეს, წავიდა ერევანს, ბ[ა]ტონები წამობძანდენ ქართლისა და კახეთის ჯარით ქართლისა-კენ: ყაზახში რომ მობძანდენ, იქ მოეგებნენ ბამან-ხან, ორი ავღნის ხანი,
ოდეს პყრობდა ავღანი თავრიზს, მოართვეს ფეშქაში და თან გამოჰყვნენ ქართლში: ნაშოვარი ქართლისა ქართლში წავიდა, კახეთისა
კახეთში. მაგრამ სიმრავლისა რაღა მოგახსენო. ასე იტყოდენ: ”ორასი ათასი ცხვარი იყოო, რაც სულ ჯარმა იშოვა და ამისა შედეგათ
ძროხა და ანუ კიდებული საქონელი: და აქებდენ მეფეს თეიმურაზს
და ძესა მისსა მეფეს ერეკლეს: შეშინდა ყოველი ქვეყანა და მონებდენ ქართველ ბატონს ხმლის ძალით გარშემონი ქვეყანანი, მობძანდენ საყალთუთანში, წმინდა აღდგომა იქ გადაიხადეს და შემობძანდენ ქალაქს თბილისს, აპრილს, ივ. წმინდა პატრიარქი ანტონი სამღვდელო დასით იქავ საყალთუთანში მიეგება და რა მოეახლა, მოეგებნენ მოქალაქენი და დასნი სამღვდელონი, შეასხემდენ ქებასა: შეიქნა სროლა ზარბაზანთა ქალაქსა შინა, რომ ყურთა ხმა აღარ იყო:
მორთვნეს მოქალაქეთა ბაზარნი და იყო ჩირაღდანი და ლხინი ქალაქსა შინა, დღესა სამსა: დაითხოვა ბატონმა ჩერქეზის ბატონი,
უბოძა მრავალი, აგრეთვე ჯარსა მათსა და ოსისა პირ-იქით ჯარსა,
აღავსო ყოველნი საბოძვრით და გაისტუმრა ქვეყანასა თვისსა:
ისაყ ბატონის შვილი, რომელი ესევდა სჯულსა მაჰმადისასა,
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აღიარა წმიდა სჯული ქრისტიანობისა და განიხარა მეფე-მან მორწმუნე-მან, ცხებულ-მან თეიმურაზ, განიყვანეს ქალაქისა გარეთ, ჩასვეს
ისაყ მტკვარსა შინა, განანათლეს შვილი-თურთ წმიდისა ნათლისღებითა და აღბეჭდეს წმიდისა ბეჭდისა მირონისათა. აღმქმელ ექმენ

თითონ მეფე ცხებული და უწოდეს სახელი ქრისტიანობისა ალექსანდრე და ძესა მისთა უწოდეს იოანე და სოლომან და ეგრევე ნათელ ჰსცხეს ოსთა, გაურიგეს მამული საბატონიშვილონი ალექსანდრე
ბატონი-შვილს და მარად ცდილობდენ მეფენი მორწმუნენი მატებასა
ქრისიანობისასა: ინებეს და განეშვნეს მეტეხის ყოვლად-წმიდისა
მონასტერია, წმიდას ეკკლესიად , დაადგნინეს დასნი სამღვდელონი,
რომელი ქმნილ იყო . . . . . ხოლო განაბრწყინვა წმიდა-მან პატრიარქ-მან ანტონიმ სახლად ღვთისად და განანათლა ყოველი კერძო:
ბრძანა მეფე-მან და აღიღეს გალავანი ქალაქისა, რომელი იყო
ციხესა და ქალაქსა შუა და გააერთნეს ციხე და ქალაქი თბილისისა:
დაითხოვეს ხანები ნახჩევნისა და ავღნისა, უბოძეს საბოძვარი,
წავიდნენ ქვეყანათა თვისთა და მონებდენ ბძანებასა მეფეთა ჩვენთასა:
აღიარა წმიდა სჯული ქრისტიანობისა ციცი-შვილმა მერალი-ბეგ
და ნათელ-ჰსცეს წმიდისა ემბაზით ქალაქსა თბილისსა, უწოდეს სახელი ქრისტიანობისა დიმიტრი:
მოვიდა წელსა ამას მკალი ურიცხვი, რომელ მთა ანუ ბარი ასე
ხელთ ეჭირა რომ კაბდოები შეაბეს მრავალი და ისე ხვეტეს და
ვერა რასა თავს აუვიდნენ, ქართლისა და კახეთის ქვეყანა ასე გაათავა, რომ მიწის ნაყოფიერება აღარ-სად დარჩა: იყო დიდი ტირილი
და ვედრება, და მადლითა ღთისათა *) მოაკლდა ძალი მათი და შემცირდენ სიკვდილით: უბრძანა მეფე-მან ცხებულ-მან თეიმურაზ დიმიტრი
ეშიკაღასბაშს ორბელიანსა და წარავლინა აღშენებად ციხეთა და სიმაგრეთა ქვეყანასა სომხითისა და საბარათასშვილოსათა: ისმინა ბრძანება
და აღაშენა მალიად ციხე შულვარისა, ციხე მარნეულისა და ციხე რა1-32 სტრ., 176
ტევანისა, დააყენა მეთოფენი მცველად ციხისა და დაასახლნა გლეხნი,
რაოდენი დაიტევდენ ციხენი ესენი:
შეიქნა ყრილობა დაღესტანში და მოინდომეს გარდამოსლვა კახეთში და ეგრევე დაპყრობა ქართლისაც მოინდომეს: ისმინეს ამბავი
მეფეთა ჩვენთა, შეიყარა ქართველთ ბატონმა ჯარი ქართლისა, ყაზახ-ბორჩალუსი და წაბძანდა კახეთს, კახეთის ჯარიც იქ შემოეყარა
და დადგნენ მაღაროს: რა მიესმა ლეკთა ამბავი ესე ქართლისა და
კახეთის შეყრილობა, ვეღარ გაბედეს გარდამოსლვა და უკუდგნენ.

ისევ ინადირეს, ვითაც კახეთის ქვეყანა კაი სანადიროა შირაქის მინდორში მრავალი ირემი ამოსწყვიტეს, ლხინი და ნადირობა კარგი
გადაიხადეს და ქართველ ბატონი ისევ ქართლში წამობძანდა და მეფე
კახეთისა ერეკლე განაგებდა საქმეთა კახეთისათა, ეგების მცირეს ხანს
სტუმართა ებრ, თორემ მეფე ერეკლე კახეთში მიბძანდის, სულ
მამას თან ქართლში ბძანდებოდის და ორისავ ქვეყნის საქმეთა იურვიდა და დიდათაც მორჩილებდა მამასა თვისა მეფეს თეიმურაზს:
მოვიდა ქალაქში კაკის სულთანი, რომელსა ეწოდებოდა მამადხან, თან მოჰყვა ჭარელთ ქეთხუდები, შემოხვეწოდნენ ჭარელნი შემოგებას და ეს კაკის სულთანი მისცეს მეფეთა ჩვენთა, შერიგებასაც დამორჩილდნენ. მაგრამ მზევლები ჰსთხოვეს ჭარელთა და უბოძეს მისაცემელი ფრიადი და გაისტუმრეს: რა მივიდნენ ჭარში მოისმინეს მეფეთა ჩვენთა ბძანება. თურმე დაღისტანშიაც ელაპარაკებოდენ და აქაც შიშისა-თვის სიტყვით ცდილობდენ შემორიგებასა, თორემ მზევლებს როდის მოსცემდენ: მისცეს პირი დაღესტანს და
შეიქნა ჯარის მზადება და დააპირეს წამოსლვა ქართლსა და კახეთზე: მცირეთა ხანთა მოვიდა კაცი, მოახსენა მეფეს ერეკლეს დაღისტნის შეყრა და აქეთ ამომავლობა: მოახსენა მამასა თვისა მეფესა,
თეიმურაზს. შეაწერეს ჯარი ქართლში და შეიქნა მზადება კახეთს
წასასვლელად, გაბძანდა ბატონი, დადგა ლილო-ზე, შემოეყარა ჯარი,
ჯარი ქართლისა და ყაზახ-ბორჩალუსი, იქიდამ წაბძანდა, ხაშმზე დადგა და იქ უყურებდა ამბავთა ლეკისათა. რა გამოხდა ხანი და ლეკის
ჯარი აღარ გარდამოვიდა, ეგონათ აღარ გარდამოსლვა, მაგრამ ეს ლეკთა
ოსტატობით ჰქნეს, შეეტყოთ ქართლისა და კახეთისა შეყრა და და1-32 სტრ., 177
ყოვნეს და ხმა დაიგდეს. ,,აღარ გარდავალთო:” ვითაც ამას წინათ,
რომ ქართველი ბატონი მაღაროს დიდის ჯარით ჩაბძანდა კიდევ ამავ
ლეკის შესაბმელად. რა შეეტყოთ ლეკთა გაბრუნდენ და თუშეთს მიხდომოდნენ. აქედამ კახი ბატონი მეფე ერეკლე მიეშველა, იქიდამ
გაიქცნენ და ახლა ეს იყო, კიდევ მეორედ შეიყარნენ, დიდათაც შიშობდენ კახეთში და ქართლში მოსლვას, ბევრ-ჯერ ენახათ მეფეთა
ჩვენთა ხმალი. მაგრამ ამას განიზრახვიდენ: ”თუ ჩვენ არ გარდავალთო ქართველთა ჯარი აქ დაღისტანში გარდმოვლენო:“ ამა საქმეზე ჭარელნიც ემოწმებოდენ და მხარსაც აძლევდენ: ახლა რომ გარდმოსლვა დაუგვინდათ, უიმედონი შეიქნენ კახნი და მოახსენა მეფე-მ
ერეკლე-მ მამასა თვისსა ცხებულ მეფეს: ,,ისევ ქალაქს მიბძანდითო, ლეკის ჯარი მოიშალაო:“ მობძანდა ბატონი, მობძანდა ქალაქსა თბილისისასა და უბოძა ჯარებს დასტური, წავიდნენ ყოველნი
სახლად თვისად:

ქალაქის მოურაობა შაჰ-ყულიხანს უბოძა ამილახორის-შვილსა:
ბამან-ხანის ცოლ-შვილი მოვიდა ნახჩევნით ქალაქში, რომელი იყო
ასული ქსნის ერისთვის შვილის იასე ყულარაღასის: გამოვიდნენ
ლეკნი და დაიფანტნენ, მრავალი ტყვე და საქონელი იშოვეს, საციციანოს მიუხდენ, მრავალი წამოიღეს თრიალეთ-ზე დიდი ქარავანი
წაახდინეს: გამობძანდა მეფე თეიმურაზ, ჯარი შემოეყარა, დადგა
შულავრის ბოლოს აივაზოლოში, გააყენეს ყარაულები ყოველ-გან,
მოვიდა ერთი ჯარი ლეკისა, რომელსა წაეხდინათ საციციანო და ქარვანი აზრუმს მიმავალი ალგეთ-ზე, მარნეულის ბოლოს რომ ჩამოვიდნენ ყარაულმა მოახსენა ბატონს, შებძანდა ბატონი და მობძანდა
ზედ ლეკ ზედ. ლეკნი ერთს ჭალაში გამაგრდნენ, ბძანა შემოხვევა
ჯარისა, შემოეხვივნენ გარს, შეიქნა სროლა, რომ თოფის კომლისა-გან ჯარი აღარა ჩნდა. ბძანა და დაუშინეს ზარბაზანი, შეესივა
ჯარი ქართველთა, ამოწყვიტეს ლეკნი, რომ რისხვა ღთისა დასცეს:
ამისა შემოდგომად, მოვიდა მეორე ჯარი ლეკისა, ორბელიანთ
მამულს და სომხითს ნაშოვარი მოქონდათ და მერე ბატონს მოხსენდა, გამოუდგა უკან, გავიდნენ მტკვარს, მოეწივნენ ნაგებში, დააყრევინეს თუ რამ მიქონდათ და მრავალი ლეკი მოკლეს და მოართვეს
1-32 სტრ., 178
თავი ანუ ცოცხალი: ბატონს გაგზავნა მახარობელი კახს ბატონ-თან,
გამარჯვებისა და ბატონი მხიარულად, გამარჯვებული ქალაქსა:
უსეინ-ბეგ ბატონი-შვილი ჩამოვიდა სამშვილდით, შემოირიგა
მეფე-მან და ბოლნისები კი დაადებინეს და ისევ სახასაოდ დადვეს და
უსეინ-ბეგს სარჩოდ საბატონის-შვილო სოფლები უბოძეს და ორმოცი
თუმანი ჯამაგირი გაურიგეს: ამისა შემოდგომად მოვიდა ზაალ ორბელიანი ნახჩევნით ქალაქსა თბილისისასა, აზანათ-ხან, რომელი სპასალარობდა ადრიბეჟანში ის გასწყრომოდა ბამან ნახჩევნის ხანს და ის
თავისის დედა-წულით წამოსულ-იყო, ცოლ-შვილი აქ რომ ქართლში
გამოგზავნა და თითონ ერევანს ამოსულ-იყო,ზაალიც ვისთან-ღა
დადგებოდა, მოვიდა ესეც თავისის ჯარით, რაც ქართლიდა-მ გაყოლოდა, დარჩა ნახჩევანი აზათ-ხანს, დასო ხანად თვისი მისანდო კაცი
ნახჩევნისა ქვეყანასა:
რა შეიტყვეს ლეკთა ქართლისა და კახეთის ჯარები ისევ გაბრუნდენო, ჯარი შეყრილ-იყო და გარდმოვიდნენ, რაც დაღისტანში
ბელადი იყო სულ შეყრილ-იყვნენ, დიაღ დიდის ჯარებით, რომ ასე

მოახსენა ბატონს: ,,ლეკის ჯარი ამის-თანა არას-დროს არ გარდმოსულაო:“ მოვიდნენ ჭარში ჭარელნიც შეეყარნენ, ჯარსაც უსადგურეს,
ულუფა მისცეს და გამოვიდნენ ჭარიდამ, ქისიყს ცემა დაუწყვეს: მიეშველა კახი ბატონი, ორ-ჯელ გაემარჯვა, გააქცივეს, ლეკიც ბევრი
მოკლეს. დიდათ დაუმარცხა მეფე-მ ერეკლე-მ და იმ ომებში კაის
სარდლად მოიქცა თამაზ მოურავი და თითონაც გულოვნად შეება,
ბევრი დაუზიანეს ლეკთა, ისევ ჭარში გავიდნენ. მაგრამ ასეთი ჯარი
იყო ლეკისა, რომ ამ დამარცხებით არ გაბრუნდებოდნენ და არც ჭარელნი უშვებდნენ, თავის თავისაგანაც ეშინოდათ: ეს ამბები მოახსენა
მეფე-მ ერეკლე-მ მამასა თვისსა მეფეს თეიმურაზს, მაშინვე შემოიყარა დიდი ჯარი და წაბძანდა კახეთს: ამ ლეკის ჯარი წავიდა შვიდი
ათასი ცხენოსანი, ყაზახის ქვეყანას დაჰკრეს, მრავალი საქონელი,
ტყვე წაიღეს, სხვა ქვეითობის ჯარი ისევ ჭარში ჰყვანდათ: ქართველ
ბატონი, რომ საგარეჯოს მიბძანდა, ყაზახიდამ კაცნი მოვიდნენ და
მოახსენეს ყაზახის წახდენა: წაბძანდა საჩქაროდ ბატონი, მიაშურა ქი1-32 სტრ., 179
სიყს, რომ კახი ბატონიც იქა ბძანდებოდა და კახეთის ჯარიც იქ შემოეყრებოდა, მოეგება კახი ბატონი ბეჟან-ბაღზე, მიბძანდენ მაღაროს,
დაუძახეს, შემოიყარეს კახეთის ჯარი, მოვიდა ამბავი: ,,ლეკისა ჯარი
იორზე ჩამოვიდაო:“
წაბძადენ ორივ მეფენი ქართლისა და კახეთისა ჯარით, შირაქზე ჩაიარეს, საცა გზები იყო ლეკთა გამოსასვლელი, ის გზები
შეუკრეს, ლეკნი გაბრუნდენ, იორის პირს დაჰყვნენ და განჯის ბოლოს, ალაზანი და იორი რომ იყრება დანღიზს, იქ ჩავიდნენ: ეს
ამბავი მოახსენეს მეფეთა ჩვენთა: წაბძანდენ დღით და ღამით საჩქაროდ, მივეწივენით ალაზნის პირ-ზე, დილას ადრე შეიქნა ომი ფიცხელი, ლენკი ასე უწინ შემოეგებნენ, რომ უფროსი ომი აღარ იქნებოდა, მეწინავის ჯარი რომ მივიდა მემარცხნის ჯარიც მიეშველა,
ძლივეს ლეკთა, გაიქციეს ლეკნი, შეიტყვეს ქართველთა და კახთ,
ერთობით გაჰყვნენ მლაზანსა და აგარის შუა ერთი მთა არის, ლეკის
ჯარი იმაში შეცვივდა, მიყვა ჯარი ქართველთა, დაიქვეითეს და ისე
შეესივნენ: თითონ მეფე ერეკლე მოწინავეს ჯარში ბძანდებოდა და
ისე ბრძოლებდა და აძლიერებდა წყალობისა სიტყვით, დაკაფეს,
ამოწყვიტეს ლეკნი, რომ ყათლამი დამართეს, რომ ერთი ამის-თანა
გამარჯვება და ძალიანი ხმალი ბატონს ჩვენს არ მოსლოდა: მიბძანდა მეფე ერეკლე, ჯარი ძალად ჩამოაცალა, თორემ ორის სამის დღით
ჩვენი ჯარი ლეკთ არ შემოეშვებოდა, გამოუძღვა გამარჯვებულს ჯარს
და მოულოცა ცხებულს მეფეს, მამასა თვისსა. ბატონი ჩამომხდარიყო ალაზნის პირ-ზე გაღმა, მიართვეს ლეკის თავი და ცოცხალი
შვიდასი და ცხენი ლეკისა ათას ხუთასი. წამობძანდა დიდის სიხარუ-

ლით გამარჯვებულნი:
ჩამოხდენ ნაომარსა ალაგსა და შეიქნა შადლუხი სიხარულისა,
სროლა ზარბაზანთა და ზამბულაკთა: მიესმათ გარემოსთა სოფლებთა
და მოვიდნენ მოლოცვად დანღიზელნი და იმა ალაგებისა კაცნი,
რომელთა პატრონობდა ჰაჯი ჩალაბი, მოართვეს მოსართმევი და შეასხეს ქება: მეორესა დღესა გამოემართა გამარჯვებული დროშა კახეთისა-კენ, შეიქნა ნადირობა ივრის პირზე, ამოწყვიტეს ირემი,
ღორი და სხვა მრავალი ნადირნი, რომ სიმრავლის რიცხვი არ შეი1-31 სტრ., 180
გებოდა: მოვიდა იმ დღეს,მოეგება განჯის ხანის ეშიკაღასბაში განჯის ჯარით, მოულოცეს გამარჯვება და შეასხეს ქება, მოვიდა ჰაჯიჩალაბის კაცი და მოულოცა გამარჯვება: ესე სიხარულით სავსენი
მობძანენ ისევ კახეთს მაღარის, გაისტუმრეს მახარობელნი საცნობელად გამარჯვებისად, პირველ ქართლსა შინა და მერე ადრიბეჟანისა ქვეყანისა ყოველ-გან , ეს ლეკის ჯარი დამარცხებულნი წასულიყვნენ, ზოგი კაკში და ზოგი აჯიჩალაბის მამულში. იმათაც ქართველ
ბატონის შიშით არ დაეყენებინათ და წასულ-იყვნენ ქვეყანათა თვისთა: ჭარელნი რა ჭარსა შინა მივიდნენ, ვინც ქვეითობა ლეკის ჯარი
იქ იდგა გულხადარა, შეშინდენ და მაშინვე დაღისტნისა-კენ გასწივეს, ჭარელნი ეცადნენ მრავლის მისაცემლით, რომ დიდად ეშინოდა ჭარელთა და ვერ დააყენეს: ამისა შემოდგომად ბატონმა ჯარებს
მურახასი უყო და მცირეს ჯარით მიბძანდენ, ორივ მეფენი ალავერდს
წმიდის გიორგის მონასტერში, მოილოცნეს, წმინდათ საფლავნი.
მაშინ განსრულებულ-იყო გუმბათი და სამხრონი ეკკლესიისანი, რომელ დაიქცა ძვრისა-მიერ, იგულს-მოდგინა და ხელ ჰყო აღშენებად
საფასითა თვისითა, სულ-ბრწყინვალე-მან და ცხებულთა მეფეთა ასულმან, დედოფალმ-მან ქართლისა და კახეთისა-მან თამარ და შემდგომად
მისსა განასრულა ძე-მან მის-მან, პატრონ-მა კახეთისა-მან მეფე-მ
ერეკლე-მ და შეამკო ყოვლადვე:
მერე წამობძანდენ თელავს, დახვდა მეფესა ცხებულს მამასა
თვისსა, აჩვენა ლხინი, გარდაიხადეს სიხარული ფრიადი და უბოძა
მეფე-მ ერეკლ-მ ქართველთა დარბაისელთა ყოველთა საბოძვარი
უშურველობით: და მოვიდა ჩაფარი შარუხ-შაჰ ყაენისა და ებოძა რაყამი მეფის თეიმურაზისა-თვის, არაყისა და ადრიბეჟანისა სპასალარობისა და მეგის ერეკლესა-თვის ამის ნაიბობისა და დიდის წყალობისა, შეიქნა სიხარული უზომო და წამობძანდენ ქალაქს, რა მოეახლნენ, შეიქნა სროლა ზარბაზანთა, რომ ყურთა ხმა აღარ იყო ქალაქსა შინა: ერევნის ხანის ძმა და აირუმლუს ხანიც მისულ იყვნეს

ხილვად მეფეთა ჩვენთა, დახდომოდა გამომჩვენებით სიძე მეფეთა,
ეშიკაღას ელიაღასი დიმიტრი ორბელიანი, რომელი იჯდა ქალაქში
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ჯანიშინიად. რა ბატონი გაბძანდის ლაშქარს, ეს განაგებდა საქმეთა
ქართლისათა:
წარავლინეს იმერეთად ხორაშან ბატონის-შვილი და თან აახლეს
ნინო-წმიდელი საბა ეპისკოპოზი და ითხოვეს ქალი დადიანისა დარეჯან, მეფის ერეკლესა-თვის: წამოიყვანეს სახლით მეფისა ალექსანდრესით და მოიყვანეს სურამს: ქალაქიდამ წაბძანდა მეფე ერეკლე,
თან-გაყვა პატრიარქი ანტონი ბატონის-შვილი, მიბძანდენ სურამს, ნახა
ქალი მეფე-მ, დიდად მოეწონა შვენიერება მისი და წამოიყვანეს
ლხინ-მრავლობით და ჩამობძანდენ ქალაქს: მზა ექმნა რიგი ქორწილისა მეფეს თეიმურაზს ცხებულს და შეიქნა ქორწილი და სახლსა
ახალსა, რომელი აღეგო მეფეს თეიმურაზს მტკვრის პირს, შვენიერი და შემკული ყოვლით კერძო: იყო შვიდს დღეს და ღამეს შვება
და განცხრომა უზომო, რომ ერთი ამის-თანა სიხარული არ გვენახა:
დაპატიჟებულნი იყვნეს განჯის ხანი, ერევნისა და ჰაჯი-ჩალაბის ძმისწული. მოვიდნენ, მოართვეს მოსართმევი, ხელმწიფეთა საკადრი, და
მცირეთა ხანთა ალხინ-მრავლნეს, უბოძეს მეფეთა ჩვენთაც საფერად
თვისად, დაითხოვნეს და წავიდნენ ისევ ქვეყანათა თვისთა: იყვნენ
მეფენი ჩვენნი მარადის სიხარულსა და განცხრომასა შინა: მას ჟამს
გაერთნეს ქართლი და კახეთი, იურვიდენ საქმეთა ორისავ ქვეყნისას
ერთად ვითაც მამა-შვილნი იყვნეს. მეფენი ჩვენნი სახელმწიფონიც
გაერთნეს, დაადგინა მეფე-მ ერეკლე-მ დედოფალი დარეჯან სახლსა
მამისა თვისისასა:
ერთი შაზადა მოვიდა ადრიბეჟანის ქვეყნისა-მ ქალაქსა თბილისისასა, რომელი ამბობდა ყაენის შვილობას. შემოეხვეწა ქართველს
ბატონს ჯარსა და მოხმარებასა, დააყენეს ქალაქში პატივით და აღარსად გაუშვეს:
რად-გან ლეკთა ქართლისა და კახეთის (მტრობა) არ მოიშალეს,
ამას სულ ჭარელნი ამტრობდეს, გარდმოყვანდეს ჯარი დაღესტნიდამ,
უსადგურიან ბელადი მისციან და აოხრებდიან მუდმისად ქართლსა
და კახეთს: მოინდომეს ქართველთა და კახთა ჩინებულთა კაცთა ჭარზე მისლვა, მეფე-მან თეიმურაზ და ძე-მან მის-მან მეფემ ერეკლე-მ
დაამტკიცეს რჩევა და შემოიყარეს ჯარი ქართლისა და კახეთის,
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ყაზახ-ბორჩალუსი სრულიად და გაემართნეს ჭარზე, დაიბარეს

განჯის ხანი, გზიდამ გაისტუმრეს წყალობით აჯიჩალაბის ძმისწული, რომელი იახლა ასის კაცით და დააჯერა ფიცით ერთგულობა თავისი აჯიჩალაბმა: რად-გან ჭარს გარდა პირ-აქეთ ბატონს ჩვენს მტერი აღარა-ვინ ჰყავდათ, ჭარის დაჭერის იმედი ჰქონდათ, ჯარიც დიდი ჰყვანდათ და კაის ხელმწიფურის რიგით და თადარიგით წაბძანდენ: თოფ ყარაჯაღში რომ ჩაბძანდნენ, შემოეყარა
განჯის ხანი ყარადაღის ჯარით: ჭარელთ ხვეწნა დაუწყეს და შერიგება მოინდომეს, მაგრამ როგორც ბატონს ჩვენებს უნდოდათ და ან
შერიგების გზა იყო, ისე არ შემორიგდენ და არც ამათ ინებეს:
აჯიჩალაბმაც მოინდომა მათი შემორიგება, მაგრამ თითონ უნდოდათ იმას ამბობდენ, ბატონების ბძანება, რომელიც იყო, იმ ბძანებას არ დამორჩილდენ: მიბძანდენ, ჩამოხდენ ალაზნის პირ-ზე, ფადარში გადვეს ხიდი: უბძანეს მეფეთა ჩვენთა მეწინავეს ჯარს, გავიდნენ ალაზნის გაღმა, დადგნენ სანგარსა შინა. თურმე ჭარელნი
სულ აყრილ-იყვნენ, ზოგი სიმაგრეებში შესულ-იყო და ზოგი აჯიჩალაბის ქვეყანაში დახიზნულ-იყვნენ: ამა ამბავთა შინა გამოეგზავნა
აჯიჩალაბს კაცი. ,,თუ გამოეცლებითო ჭარელთა კარგიაო, თუ არა,
და მე ჩემის ქვეყნით მაგათ-თან ამოვსწყდებიო:“ ეს მუქარის გამოთხოვა და ამაყიანი სიტყვა დიდად ეწყინათ მეფეთა, მოშალეს მაშინვე ხიდი, გამოიყვანეს მეწინავე ჯარი სარდალი რევაზ და ქისიზის
მოურავი თამაზ, აიყარნენ იმავ დღეს და წარევლინენ აჯიჩალაბის
ქვეყანა-ზე: მეორეს დღეს აჯიჩალაბის მამულში გავიდნენ, მესამეს
დღეს ორშაბათს დილაზე შემოება აჯიჩალაბი, თურმე ჭარელნი, იმ
ძირობის ლეკის ქვეყნები, კაკის სულთანი და ის ქვეყნები სულ შემოეფიცა და ჯარი შეეყარა და მზათა ჰყვანდა. აქა იქ ქვეითობის
ჯარები დაემალა და თითონ ცხენოსანის კაცით შემოება: უბძანა მეწინავეს ჯარს, მივიდნენ სარდალი რევაზ და ქისიყის მოურავი თამაზ
საბარათაშვილოს ჯარით და ქისიყის ჯარით, ასე იყვნენ, რომ ქება
აღარ უნდა: აგრევე მიეშველა მემარჯვენე ჯარი ამილახორის დროშა,
გააქცივეს ლეკი და მრავალი კაცი მოუკლეს აჯიჩალაბს: ამ გამარჯვების ამბავში დამალული ჯარები, რომ ჰყვანდა აჯიჩალაბს, ამათ მე1-32 სტრ., 183
მარცხენეს ჯარს შემოუტივეს, პირველსავე შემოტევაზე გამოაქცივეს
საერისთაოების ჯარი, ვეღარ შემაგრდენ, ამათ განჯის ჯარი უდგა
უკან, ეს რომ გამოქცეულნი ნახეს, ის განჯის ჯარი უკრავად გაიქცა, აირივა ჯარები, მეფე ერეკლე მეწინავეს და მემარჯვენეს ჯარებში ბძანდებოდა, აბრძოლებდა. ქართველი ბატონი უკან დასტაში ბძანდებოდა: რა ეს დიდი ჯარი ერთმანეთს ეცა და აირივა, ეცადნენ
ორივ მეფენი და ჯარი ვეღარ დააყენეს. გამოიქცა ჯარი, ვერსად შემაგრდა, დარჩათ ჯორ-აქლემი, კარავნი ანუ ბარგნი და საცხოვრებელი

ჯარისა, ვინა ქვეითი კაცი ალაზანს ვეღარ გამოვიდა, სულ დარჩათ
ლეკთა:
მობძანდენ ბატონები დამარცხებულნი მაღაროს, იქიდამ ჯარს
ყველას თავ-თავის ქვეყანის დასტური უბოძეს. თვითონ ჩამობძანდენ
ქალაქსა თბილისისასა, ამის მეტად მეფეს თეიმურაზს და მეფეს ერეკლეს არ დამარცხდებოდათ და ახლაც გაუჭირებლად უბრალოდ დაუმარცხდათ, ერთის ავის კაცის მიზეზით, თორემ ამათი ხლმის ძალი და
სახელი ყოველს ქვეყანას განფენილ-იყო: ამა ამბავს უკან ასტყდა
ლეკის ჯარები, ყაზახად ჩამოდგნენ, ქართლსა და კახეთში და მრავალი ალაგი წაახდინეს, წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს, დახვდენ
ლეკნი მანავის თავში, ძლიერებითა ღთისათა გაემარჯვა მეფეს ერეკლეს და ამოწყვიტეს ლეკნი, მოვიდა სხვა ჯარი ლეკისა, დაესხა ავჭალას, წაიღეს საქონელი: მოხსენდა ბატონს, გაბძანდა მაშინვე, მიბძანდა მარტყოფს, იქ შემოეყარა ძე თვისი მეფე ერეკლე, წაეწივნენ
ივრის პირზე, გაემარჯვათ დიდათ, რომ რისხვა ღთისა დასცეს:
მკვდარს გარდა ას სამოცი ცოცხალი ლეკი მოართვეს. შემობძანდენ
ქალაქში გამარჯვებულნი: მიუხდა კიდევ სხვა ჯარი ლეკისა საგურამოს და მრავალი საქონელი წაიღეს. გაუსივა ჯარი, მიეწივნენ, იმათაც გაემარჯვათ იქაც და გააქცივნეს ლეკნი და წაართვეს საქონელი
სრულად:
ამა ამბავთა შინა წამოთამამდენ ყიზილბასნი და მოინდომეს
მტრობა ქართლისა, მაგრამ რად-გან განჯა და ერევანი ქართველ ბატონის მოდგომილნი იყვნეს, ჯერ იმ ქვეყნების დაჭერა მოინდომეს:
აზატ-ხან ავღანი, რომელი თავისის ძალით ადრიბეჟანის ქვეყნებს
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პატრონობდა, ამან გამოუსივა ჯარი ერევნის დასაჭერად და მამად
ხან, რომელი იყო ერევნელი უთავა: მოვიდა ჩამოდგნენ ერევნის
ქვეყნებში, მოვიდა ერევნის ხანი და უფროსნი კაცნი, შემოეხვეწნენ
პატრონთა ჩვენთა, სთხოვეს ჯარი და მოხმარება, გაგზავნეს კაცნი,
მაშინვე ჩერქეზში, ოსეთში და მთების ქვეყნებში, ჯარები დაიბარეს
და აქაც მზადება შექნეს ჯარებისა ამით რომე თუ ერევანი ყიზილბაშთ ძალათ დაეჭირათ, განჯა და ყარადაღიც ხელთ დარჩებოდათ და
მერე სულ ადრიბეჟანის ქვეყნები ქართლ-ზე დაიწყებდენ მტრობასა:
გააყენეს მენაპირეს ჯარად ბამან-ხან რომელი იყო მცირედ ხანს ნახჩევანს და პატრონობდა იმ ქვეყნებს ბრძანებითა სპასალარისა, მეფისა
საქართველოსა თეიმურაზისათა: ესე ბამან-ხან სიძე იყო ქსნის ერისთვისა, მტრის გამოცდილი ვეღარ დამდგარ-იყო ნახჩევანს, მოვიდა

ქალაქსა და იყოფებოდა ბძანებასა ქვეშე პატრონისა ჩვენისათა: ამას
მისცეს ჯარი თათრისა, აგრევე ზაალ ორბელიანს უბოძეს ჯარი ქართლისა და გაისტუმრეს, უბძანეს: ,,სანამდის ჩვენ გამოვემართნეთ,
ჩვენ გვაუწყევით ყოველივე ამბავნი და ძლიერებითა ღთისათა,
ჩვენცა ადრე მოვალთ და დავსცემთ რისხვასა მტერთა ჩვენთა ზედა.“
წავიდნენ, მივიდნენ ბანბაკის ხევში, მოინდომეს ერევნის ქვეყანაში გარდასვლა. მაგრამ ერევნის ქვეყნები დიაღ მოეოხრებინა და
შიგ ჯარი იდგა ავღნისა, ერთის ციხის მეტი აღარ დარჩომილ-იყო
რა, სულ მტერს ეჭირა, დადგნენ ესენი ბანბაკში და მოახსენეს მეფეთა ჩვენთა ესე ამბავნი ერევნისანი: მეფენი ჩვენნი მოემზადნენ და
შემოიყარეს ჯარი ქართლისა და კახეთისა და ყაზახ-ბორჩალუსი, რაც
მთებისა მოესწრათ: მეფე-მან თეიმურაზ თითონაც მოინდომა წაბძანება. მაგრამ ქართლი მტრით სავსე იყო, რომ ალაგი აღარ იყო,
რომ ლეკი არ იდგა. მაგრამ მაგრამ სხვის მტრების ფიქრებიც ჰქონდათ:
მოახსენეს დიდებულთა, წარჩინებულთა თავადთა დაუშალეს წაბძანება: მოახსენა ძე-მან თვის-მან სასურველ-მან, პატრონმა კახეთისა-მან, მეფე-მან ირაკლიმ: ,,ბძანდებოდე აქა და დადექ ქალაქის გარეთ ჯარით და მე მიბძანე და წავალ ვეპასუხები მტერთა
ჩვენთაო:“ უსმინა რჩევა ძესა თვისსა, აარჩივა ჯარი, რომელი ენება მეფეს ირაკლის და გაატანა, გაისტუმრა ძე თვისი,
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ოთხივე სარდალნი საქართველოსი თან აახლო: წაბძანდა მეფე ირაკლი
ერევანს, შეიარეს სომხით-ზე , მიბძანდა ბამბაკში, იქ დახვდენ ჯარით
ბამან-ხან და ზაალ ორბელიანი: მოვიდა ქალაქში ჯარი ოსეთისა პირიქითნი კაცნი, უბოძა მეფეთა ულუფა და გაუმძღვარა კაცნი და გაუგზავნა ძესა თვისსა, მივიდნენ, შეეყარნენ მეფეს ირაკლის ბამბაკში:
წაბძანდა ბანბაკიდამ, რა გარდაბძანდა ალაგთა ერევნისათა იგრძნეს
ავღანთა, აიყარნენ ქანქირიდამ და ჩავიდნენ ქვეით, დადგნენ მახლობელ ციხისა ერევნისათა: მიბძანდა მეფე ირაკლი, დადგა ქანქირს:
გამოვიდნენ ერევნის ციხიდამ წყვდეულნი ყიზილბაშნი და შეასხეს
ქება, დიაღ შიმშილს ძალი ექნა ციხის მყოფთა-თვის: უბძანა ჯარსა
თვისსა, მკის ჟამი იყო, ამკევინა, ალეწვინა ჯარის კაცსა და ათი ათასი
კოდი პური გამოართო ჯარსა და შეუგზავნა ციხესა ერევნისასა: ასე
მოოხრებული იყო ერევნის ქვეყანა, მკის მუშაც აღარ იშოებოდა:
ერევნის ციხისა და ეჩმიატის მეტს ალაგს შენობა აღარსად იყო: ეს
ავღნის ჯარი და მამად-ხან ისევ ერევნის ქვეყანაში იდგნენ, პირ დაპირი ომი კი ვერც გაბედეს და მოუხდიან ყაზახად, ცხენსა და კაცს
მოიტაციან, გავიდის ჩვენი ჯარი, შეუტიის გაექციან და არა მოუ-

ცადიან საომრად ავღანთა: აიყარა მეფე ირაკლი, მიბძანდა შარურისა
და სადარაგიას იალაღებზე. დადგა მთაზე და იქიდამ გაუსივა ჯარი
მარბიელად: სადა მიმდგომნი კაცნი სადმე იყო ავღნისა სრულად მოარბივეს, აახორეს, იავარ-ჰყვეს ნახჩევან აქეთი არაზის პირამიდის
ქართველთა და კახთა, აღივსნენ ყოვლითა ხოვსტანგითა. ეგრე აღვსილნი საქონლით მოვიდნენ: ჩამოხდა ბატონი ყირხბულახს, აყარა
ერევნის ციხიდამ ცოლ-შვილით ზეიდალიხან, ერევნის მინბაში ბადიმბეგ და ოთხი კიდევ დიდებული კაცი, გამოატანა ჯარი ბორჩალუსი
და ზოგი საბარათაშვილოსი, გამოუგზავნა ცხებულსა მამასა თვისა
დასაყენებლად ქალაქსა თბილისისასა. ამათ აბრალებდენ ღალატსა და
გაცემასა ერევნის ციხისასა, თვითონ მეფე ირაკლი დადგა იქავ და განაგებდა საქმეთა ერევნისათა:
მოუვიდა ეს ამბები აზატხანს, აღბორგდა მხეცი ცოფოვანი და
განიზრახა საქმე ბოროტი. ყათლამი ქართველთა და მოოხრება ქართლისა, შემოიყარა თვრამეტი ათასი კაცი, თოფხანა ხელმწიფური,
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ზამბურაკნი მრავალნი. აქლემთა კიდულნი, მძღომელნი წინ[...]ა ეგრე
დიდებით წამოვიდა მეფეს ერეკლე-ზე, ლამოდა იდუმალ დასხმასა,
მოვიდა ყრიხბულახს და სადა მეფე ირაკლი იდგა მთათა ზე წამოდგა:
მოვიდნენ ყარაულნი, მოახსენეს მეფესა მორწმუნესა, უბძანა ჯარს
შესხდომაა და თითონ დადგა ლოცვად, დავარდა ქვეყანათა და ევედრა ღმერთსა მხურვალედ და სთხოვა ძლევა აგარიანთ-ზე : რა გაათავა
ლოცვა შებძანდა ცხენთა, აღჭურვილი სააბეროთა იარაღთა მიერ,
გენახათ ბძანებდით: ,,კაცისა-გან ამას არა დაეგვარება-რაო:‟‟ გაბძანდა საომართა ალაგთა, მიუძღვა ამირსპასალარი რევაზ ორბელიანი
მეწინავეს ჯარით, ქისიყის ჯარიც ამას-თან ერივნეს, აგრევე მემარცხენე და მემარჯვენე ჯარი ქართლისა და კახეთისა ერთად რეულნი,
წესისა-ებრ განეწყვნეს, ბატონი თავისა ჯარითა, მახლობელ ჯარებსა ზურგით კერძო უდგა, ერევნის ჯარი ბამან-ხან და რაც თათართა
ჯარები ახლდა, რომელთამე მეწინევეთა ჯართა თანა უბძანა, რომელთამე მემარჯვნესა და მემარცხენეს თანა, ეგრე მივიდნენ საომრად:
გამოვიდა აზატ-ხანც ზამბურაკთა სროლით და ამაყად, რომ გულსა
მათსა შიშსა ვერ შეატყობდა კაცი, მისცა ჯარი ხუთად, ექვსად გუნდად გაეკეთებინა და ჯარიც ისეთი ჰყვანდა, რომ ქართველთა ჯარი
მათი მეხუთედი ძლივ იქნებოდა: პირველსავე მოსვლაზე მოუხდენ
მემარცხენესა ჯარსა, პირველ გაემარჯვათ ქართველთ, მერე გაემარჯვათ
ავღანთა, გამოაქცივეს მემარცხნე ჯარი ქართველთა, გამაგრდა ქვეითობა ერთს ნასოფლარში ქართველთა, და დიდი ომი გარდაიხადეს,
დაიხოცა ორგნითვე:

ამა ამბავში მოვიდნენ გუნდ-გუნდად ჯარები აზატ-ხანისა და
მეფის ერეკლეს სამსავ დროშის ჯარს ალყად გარს შემოერტყა, ასეთი
იერიში მოუტანეს ავღანთა, რომ შიგ ჩვენს ჯარში შუბით კაცნი ჩამოყარეს: უბძანა მეფე-მ ირაკლიმ ამირ სპასალარს რევაზ ორბელიანს
თავის-თან მახლობელობა. მივიდნენ მეწინავენი და ბატონის ჯარს
შეუერთდენ: ჩამოხდა ბატონი და ბძანა: ,,ვინა ხართ ვაჟ-კაცი ეს არის
ჟამი, გულოვნობისაო, თავი ჩემი დამიდვია საკვდავად და მე აქადამ
ხმალ მოუქნეველად არ გავალო:“ ამისი ბძანებაც გასცა: ,,სანამდის
მე თოფი არ ვესროლო, ნურა-ვინ მოინდომებთ შეტევასაო.“ ოთხ1-32 სტრ., 187
კუთხივ ავღანთა პირველსავე მოსვლაზე შესტყოცა თოფი მეფე-მან
და ერთი ავღნის ჯარის უფროსი ჩამოაგდო: ამის ჩამოგდებაზე
გადრკა ჯარი აზატ-ხანისა, შეუტივეს მეწინავეთა ჯართა. რევაზ
სარდალი იბრძოდა, ვითა ხვდებოდა სიმხნესა და ძალ-გულობასა მისსა, გაიქცა ეს დიდი ჯარი, რომ სიდიდისა-გან ძლივ იძროდა, გაერივნენ ქართველნი და კახნი, კაფეს ხმალ-და-ხმალ: მეფე ერეკლე,
ვითა ლომი დაუშრომელი, ეგრე იბრძოდა თვითცა და ჯარსაც აბრძოლებდა: ამოწყვიტეს ავღანნი და ყიზილბაშნი, რომ ყათლამი დამართეს, ოთხ-აღაჯზე ხოცით უკან მიყვნენ, გამობრუნდენ, დარჩათ თოფხანა, ჯაბახანა, ურიცხვი ზამბურაკნი აქლემ-კიდებულნი, სრულიად
ჯორ-აქლემნი, ბარგ-კარავნი, მეითარ-ხანა და ყოველივე აზატ-ხანისა
და მისის ჯარისა სულ ასე დარჩათ ქართველთა, რომ თითოს ცხენის მეტი არა გაყოლიათ-რა: აზატ-ხან ასეთი კაცი იყო რომ საყეენოდ ემზადებოდა, ადრიბეჟანის ქვეყნებიც დაემონებინა და ამ დიდებით დავიდოდა: აიალაფეს ესე ყოველი ქართველთა. მაგრამ სიმრავლისა-გან ვერა ზიდეს: დაუდგეს აზატ-ხანის კარავი, დაბძანდა
მეფე ირაკლი მას შინა, მოვიდნენ ერევნისა, ნახჩევნისა, აირუმლუსი
ანუ რომელიმე ხანები ახლდენ, მიულოცეს და შეასხეს ქება, აგრევე
მოვიდნენ ქართველნი, კახნი მოულოცეს გამარჯვება, მოართვეს ცოცხალი ანუ თავი, რომ რიცხვი არ იყო: შეიქმნა სროლა ზარბაზანთა
ერევნისა ციხესა შინა და სიხარული დიდი, აგრევე განეფინა მაშინვე
ამბავნი ადრიბეჟანისა ქვეყნებთა შინა: ყოველ-გან უბოძა წიგნი და
აცნობა გამარჯვება გარემოს ქალაქებისა ხანებსა, მისცეს ურიცხვი მახარობელთა: მოვიდა ქართლში მახარობლად მეითარი იოანე და ბერი
მამუჩის-შვილი, მოულოცეს მეფეს თეიმურაზს, განიხარა ფრიად და
უბოძა საბოძვარი მახარობელთა, დაჯდა მეჯლიშად, შეიქნა ლხინი და
სიხარული უზომო, ბძანა შადლუხი და ჩირახადანი ბაზართა, შეიქნა
სროლა ზარბაზანთა, რომ კომლისა-გან ქალაქი აღარა ჩნდა, მორთვნეს ბაზარნი და აღალამპრნეს და იყო სიხარული დიდი ქართლსა

და კახეთში:
მიბძანდა მეფე ერეკლე ერევანს ბძანებითა მამისა თვისისა მეფისა თეიმურაზისათა, უბოძა ერევნის ბეგლარბეგობა აბდულა-ხანს
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რომელ იჯდა ციხეში მინბაშად რომელ -არს ათასის თავი: აგრევე
დააყენა ქართველთა დავადთაგანი გამგეთა საქმეთა ერევნისათა, უბოძა ჯარი ყაზახ-ხორბალუსი და ერევნისა ბამანახანს. აგრევე ჯარი
ქართველთა ზაალს ორბელიანს და გაისტუმრა ნახჩევანს: რა ჩავიდნენ,
დაჭირეს ისევ ნახჩევანი და დადგნენ შიგ:
მეფე ერეკლე აიყარა ერევნიდა-მ, წამობძანდა ქართლში, მობძანდა სომხითს, დახვდა წინ ლეკის ჯარი, რომ დიდი ტყვე და ნაშოვარი მოყვანდათ: უბძანა ჯარსა, შემოეხვივნენ ლეკსა, თქვენმა
მზემა, სულ ცოცხალი დაინარჩუნეს: ესე ორ-გზის გამარჯვებული
მეფე ერეკლე მობძანდა ქალაქსა თბილისისასა, გაეგება ქალაქის მახლობელ მამა თვისი, ცხებული მეფე თეიმურაზ, დიდებულნი კაცნი
ქართველთა და მოქალაქენი, აგრე ქება მრავლობით შემოიყვანეს ქალაქსა შინა: იყო სიხარული და განცხრომა ფრიადი: უბოძეს ბორჩალუს ხანობა მუსას ქალბუსეინის ხანისშვილს, ამით რომე აზატხანის დამარცხებაში დიდათ კარგად ყოფილ იყო და მეფეს ერეკლეს
მოსწონებოდა სიმხნე მისი: ამისა შემდგომად წაბძანდა მეფე ერეკლე
კახეთს, განაგებდა საქმეთა კახეთისათა და ქართლს მართევდა და
აძლიერებდა მეფე თეიმურაზს. ფიქრი აღარა-ვისი ჰქონდათ, თვინიერ
ლეკის მეტისა:
შეიქნა დაღისტანში ყრილობა ჯარისა, გარდმოვიდა დიდი ჯარი
ლეკისა ჭარში, ასეთი რომ ჯერ ამის-თანა ჯარი ერთად არ გარდმოსულ-იყო: მოინდომეს ქართლისა და კახეთისა სრულად წახდენა:
შემოიყარა ჯარი კახმა ბატონმა, ჩაბძანდა ქისიყში, მოახსენა მამასა
თვისსა, შემოიყარა ჯარი ქართველთა და ყაზახ-ბორჩალუსი ქართველბატონმა, გაემზადა კახეთს მისაშველებლად, გაამაგრნეს ციხენი ქართლისა და კახეთისანი: მიუვიდათ ესე ამბავი ლეკთა. ,,ერთად გამოსვლა კი ვერ გაბედეს და იმათგანი ჯარი სამათ, ათას-ათასი კაცი.
ერთი ჯარი მივიდა ყაზახს დაჰკრა, ერთი ჯარი მივიდა ორბელიანთმამული წაახდინა და მესამე ჯარმა საციციანოს დაჰკრეს: იმას ქვეითი
სულ მოაოხრეს და წამოიღეს: ქართველ-ბატონი წაბძანდა მისაშველებლად, სანამდის მიბძანდებოდა ლეკის ჯარი დიდ-გორ-ზე
ჩამოვიდა, ჩამოიარა, ბატონი სურამს მიბძანდა: იმერელნი კიკინაბები
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ქართლის ქვეყანას მუდამ არბევდნენ: ამათი წახდენა მოინდომა. რა
შეიტყვეს გარდმოვიდნენ კიკინაები, მოართვეს ფეშქაში და შემოეხვეწნენ: დაბრუნდა ბატონი, ჩამობძანდა ისევ ქალაქს : რა ნახეს ლეკთა ძალი და შეყრა ჯარებისა შამხლის-შვილი.... და ერთი წადაარისშვილი კაცი, მოვიდნენ ათასის კაცთ და კახს ბატონი შემორიგდენ,
მოიყვანა კახმა ბატონმაც ქართველს ბატონს შემოარიგა ჯარი, თითონ შამხლის-შვილი და თავისი მისანდონი კაცნი ქალაქში დააყენეს
და ჯარს ედიშერ მდივანი გაატანეს და ბორჩალუში დააყენეს, მისცეს
პატივი თვისა თვისად შესაფერად ყოველთა:
სიღნახელნი აჯი-ჩალაბს შერიგდენ, ფანა-ხანც გაძლიერდა. ამის
შესატყობლად მეფეთა ჩვენთა ჩაფრები გაგზავნეს. ყარადაღის ხანსაც
წიგნი მისწერეს: მოვიდა აჯი-ჩალაბი, განჯას შემოადგა, გარშემო
სულ წაახდინა, ელები აყარა ყარადაღისა და წაიყვანა თავის ქვეყანას:
ჩვენი ჩაფრები მოვიდნენ სიღნახიდამ, ვართაპეტიც თან-მოჰყვა, აჯიჩალაბთან ყოფილ იყო და შერიგებას ცდილობდა, შუამავლად მოვიდა:
მარტყოფის მოურავი განჯას გაგზავნეს ამის შესატყობლად, ვინ
იყო ქართველის ბატონის ერთ-გული, ვინ-არა:
მოუხდა აზატ-ხან ნახჩევანს, გამოეცალნენ ჩვენი ჯარი. ბამანხან მოვიდა გოგჩას, ზაალ ორბელიანი მოვიდა ქალაქსა, ბამან-ხანც
დაიბარა ბატონმა, მოვიდა ქალაქს თავისის ჯარით:
მოვიდა განჯადა-მ მოურავი ქაიხოსრო, თან-მოჰყვა განჯის ვექილი, ფანა-ხანის ბიძა-შვილი და ყარადაღის ქეთხუდები და ჯავანშირსა,
ბარგუშათის ხანის ძმის წული: მოეხსენებინათ. ,,ეს ქვეყნები თქვენი
არისო, თქვენ ავღან-ზე მოგვეხმარენითო, ბევრსაც მოგართმევთო
და ჩვენ ეს ქვეყნები ჩვენის ჯარითა და ხარჯით ლეკ-ზე მოგეხმარებითო და თქვენ-თან დავიხოცებითო:“ ეს ამბავი ბატონებსაც იამათ,
ქართველთა და კახთაც. ამით რომ ლეკ-ზე ჯარი იშოვნეს და ამ
მიზეზით. ,, ადრიბეჟანის ქვეყნებიც ხელში დაგვრჩებაო:“ სომხითში
რომ ლეკის ჯარი იდგა, წავიდა ეს დიდის ნაშოვრით: გავიდნენ ორივ
ბატონები ქართლის და კახეთისა, წახვდენ წინ და ყარაია-ზე, ასე გაემარჯვათ, რომ სულ ცოცხლები დაინარჩუნეს, ტყვე და საქონელი
გამოართვეს და ლეკნი დახოცისა-გან შამხლის შვილმა იპატივა და
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ქალაქის თავის ჯარ-თან დააყენა: კიდევ მოვიდა მეორე ჯარი ლეკისა ნაშოვრით სავსენი, კიდევ ამასაც დახვდენ ბატონები და გაემარჯვათ და ცოცხალი დარჩათ: სულ ესეც შამხლის შვილს აპატივეს და
დააყენეს ქალაქში ესენიც:

ერევნის უფროსნი კაცნი დაიბარეს, კაკის სულთანს თავისი
ძმის-წული გამოეგზავნა, შერიგებას შემოხვეწოდა, ჭარელთ განჯისხანი შუა ჩამოაგდეს, შერიგებას იხვეწებოდენ:
მოვიდა პაატა ბატონი-შვილი ძე მეფის ვახტანგისა ხარჭა სტამბოლთ: რუსეთს სასწავლოში ყოფილ-იყო, ესწავლა არტილერია,
საქმე თოფხანისა, მეფე ვახტანგ, რომ მიცვლილ-იყო რუსეთს აღარ
დამდგარ-იყო, იქიდამ გაპარვით წასულ-იყო, საფრანგეთის ქვეყანა
მოევლო, სტამბოლს მისულ-იყო და იქიდამ მოვიდა ქალაქსა თბილისისასა: ნახა მეფე-მ თეიმურაზ და მეფე-მ ერეკლე-მ ვითაც ბიძა
იყო მეფის ერეკლესი და მისცეს პატივი, დააყენეს მიჩნევით ქალაქში,
ქორონიკონს უმ:
შემოიყარეს ჯარი ქართლისა და კახეთისა, პირიქით და პირაქეთი ოსისა, თუშ-ფაშვნი, მოხევე ხევსურნი და ყოველი მთის ჯარები, რომელნი მონებდენ ქართველ-ბატონს ანუ კახ-ბატონს, შამხლის შვილი ლეკის ჯარით, ეს ყოველნი თან-იახლეს და წაბძანდენ
მეფე თეიმურაზ და მეფე ირაკლი განჯას, იქიდამ ენებათ აჯიჩალაბის წახდენა, გავიდნენ ქალაქიდამ თვესა იანვარსა თ, გატეხილ ხიდზე შემოეყარათ ჯარი ბორჩალუსი და ლეკისა, რომელნი ედგნენ
ბორჩალუსი ლეკის ჯარი დიდი შეეყარათ: არა ინებეს პატრონთა
ჩვენთა ამდენის ლეკის წაყვანა, დაარჩივეს ათასი კაი ვაჟ-კაცი ლეკისა, შამხალს აახლეს, თან წაიყვანეს და სხვას დასტური მისცეს წავიდნენ ქვეყანასა თვისსა: წაბძანდენ, ყაზახში, რამდენიმე დღე დაიყოვნეს. შემოეყარათ ჯარი ყაზახისა, მერე ჩაბძანდენ შამშადილოში,
მოართვეს ფეშქაში და ჯარი, ულუფა კარგი საკმარად ჯარისა, რაც
მოუნდებოდათ, მოეგება განჯის ხანის ძმა და შემოეყარათ ერევნის
ჯარი: რა განჯას მახლობელ მიბძანდენ მოეგებათ განჯის ბეგლარბეგი, შავერდი-ხან დახვდა კარგა და მოართვა ფეშქაში: გაგზავნეს
ჩაფრები განჯიდამ ყარადაღს ქაზუმხან თან, ფანახან-თან და დაიბარეს
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იმათ ჩამოღმა ადრიბეჟანის ქვეყნებისა: დაიბარეს პაატა ბატონი-შვილი განჯას წასაყოლად, არ წავიდა, დაიჭირეს ქალაქსა შინა,
დააპატიმრეს: რა შეიტყვეს ქართლის ვალი განჯას მობრძანებულაო,
იამათ, დაიმზადნენ, წამოვიდნენ მაშინვე: ,,თქვენც აზარმათას ჩამობრძანდითო და ჩვენც იქ შეგეყრებითო;“
აიყარა ქართველ-ბატონი განჯიდა-მ, ჩაბძანდა აზარმათს, თანიახლა განჯის ხანი, შემოეყარათ სიღნაღის მელიქები ჯარით, ორის
მელიქის მეტი, მოართვეს ხარჯი ჯარისა, რაც ენებოდათ : მოუვიდათ კაცი: ,,მოდიან ადრიბეჟანის ქვეყნების ხანებიო:“ მიაგებეს
ამირ-სპასალარი რევაზ ორბელიანი: რა ნახეს ხანებმა ასეთი პატივი

მისცეს, რომ ამხანაგურად მიიჩნივეს : ყარადაღის ხანი ქაზუმ-ხან
დიდათ გამომჩვენებით და დიდებით წამოსულ-იყო, რომ ამას იტყოდა
კაცი ,,ყაენის რიგი აქვსო:“ ფანა-ხან ბარგუმათის ხანი, შაისევანის
ხანი და ამათი ქვეყნების უფროსი კაცნი სულ თან-მოყვნენ: რა მოახლოვდნენ ჯარსა, მიეგება მეფე ერეკლე და სულ ქართლისა და კახეთისა ჩინებულნი კაცნი, მოვიდნენ, ნახეს სპასალარი ადრიბეჟანისა
მეფე ქართლისა თეიმურაზ დახვდა მხიარულის პირით და დასდვა
პატივი უზომო. ამ ხანებსაც კაი ჯარები მოყვათ და ქართველთა
ჯარი ხომ ისეთი იყო, რომ ამას ბძანებდი ერთ-ჯარად კმა არსო:
დააყენეს ჯარს მახლობელ, მოართვეს ფეშქაში ყოველთა ხანებმა მეფეთა ჩვენთა, სარდლის რევაზისა-თვისაც მრავალი ლარი ტურფა და
ანუ ცხენ-ჯორი მოეცათ ცალ-ცალკე ხანებსა და დიდად დაჯერებულნი
შექნილ იყვნენ: ,,რომ ჩვენ ქართლის ვალისა-გან კაის მეტი არა
დაგვემართება-რაო:“ იყვნენ ლხინსა და განცხრომაშია, ქართველბატონი იქმოდა მეჯლისსა და უბძანებდა ხანებსა, უბძანებდის ნუგეშს
და პირდებოდა სიკეთის ქნასა ურიცხვსა: აგრევე დაპატიჟა ყარადაღის ხანმა მეფეთა და ქართველთა და კახთა ჩინებულთა თავადთა. ასე
დახვდა, რომ ასე იტყოდენ. ,,თუ არ ყაენისა-გან, სხვისა ამ გვარის კაცის-გან ასეთი დახდომა ძნელად შესაძლებელი არისო:“ წამობძანდენ მეფენი მხიარულად კარავსა თვისსა:
ამა ამბებში ადიდდა ალაზანი, ვეღარ გავიდნენ აჯიჩალაბ-ზე.
ეს ხანები ქვეით ავღან-ზე ეპატიჟებოდენ, თურმე ღალატი ეწადათ
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ქართველთა-თვის: ეს ამბავი შეიტყვეს მეფეთა ჩვენთა, ეს არჩივეს:
,,ეს ხანები დავიჭიროთ და ამათი საქონელი ჯარს მივსცეთო:“
დაასკვნეს ესე თათბირი და მოიწვივნეს ხანები. განჯის ხანი თავისის
ძმით, ქაზუმ ხან ყარადაღელი, ბარგუშათის ხანი, შაისევანის ხანი,
ფანა -ხან და ამის შედეგი უფროსნი კაცნი, იმ ქვეყნებისა და სიღნაღელი ჩანახჩის მელიქი, ესე ყოველნი დასხეს ქართველ-ბატონის
სევანში. ესენი ლხინსა და მეჯლიშს მოელოდენ, ვერა იგრძნეს-რა,
დიდრონი კაცნი ქართლისა და კახეთისანი ხანებ-ზე მიჩენილნი
იყვნეს: მეფენი ორნივ ხალვათში ბრძანდებოდნენ: რა გარიგდენ, ყალიონს წევა დაუწყეს და ყავა მიართვეს, იმ დროს მიესივნენ ქართველნი და კახთა თავადნი, დაიჭირეს ხანები: რა რომ შეიტყვეს
ჯარის კაცთა: ,,ხანები დაიჭირესო:“ ასეთი არეულობა და შფოთი
შეიქნა, რომ მეორედ მოსვლის დღეს დაემსგზავსა. რამდენი რიგი
ჯარი ახლდა მარტო ქართველნი ხომ არ იყვნენ, მიესივნენ იმ დაჭერილს ხანების ჯარსა და კარავსა და ბარგსა, აიკლეს, აიფორიაქეს,
ვინ ცხენს შეჯდა, გაიქცა, ვინ დაიჭირეს დაატიტვლეს, რომ აღა-რა

შეარჩინეს რა. ბატონებს ქაზუმ ხანისა და შეისევანის ხანისა დაჭერა
არ უნდოდათ. მაგრამ ჯარს თავი ვერ დაუჭირეს, ისინიც სხვა ხანებსავით აიკლეს: გასცეს ბრძანება და რაც იმათი საქონელი იპოვეს.
ცხენი, ჯორი, კარავი ანუ იარაღი, ყოველი მოაგროვეს, თავისიც
ბე[.]რი დაადვეს და მისცეს ისევ: აიყარნენ იქიდამ ამ საქონლით და
მოვიდნენ განჯას, დაჭერილნი ხანებიც იქ მიიყვანეს, ენებათ განჯის
ციხე დაეჭირათ, თვისი მისანდო კაცნი დაესვათ და წამოსულ-იყვნენ
ქართლში და ეს ხანებიც დაჭერილნი ქართლში მოეყვანათ: განჯის
ხანის ბიძა ყოჯა-ხან და დის-წული ხუდათ-ბეგ განჯის უფროსის
კაცებით უწინვე განჯიდამ გამოისტუმრეს ქალაქსა თბილისისა მძევლად, განჯის ციხეში ერთი შიხალისლამი იყო, სხვანი განჯელები
შეშინდენ:
ამ ამბავ-ზე დაკლიტეს ციხის კარები და აღარ შეუშვეს ქართველთა კაცი, დადგნენ მეფენი ჩვენნი ქილისა ქანთას: ფანა-ხან ჯავანშირი, რომ ბატონებს შემორიგდა, თვისი შვილები, ძმის-წულები
და ან რაც ნათესავი და მოყვარე ჰყვანდათ, შორეული თუ თვისის
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სახლისა, სულ თან მოიყვანა, უფრო მენდობიანო: ამ დაჭერაში ეს
ამის შვილი და ძმის-წული კაის ცხენს შეასწრეს, წასულ-იყვნენ და
აჯი-ჩალაბს შეხვეწოდენ: ,,გვიშველე და ეს შენი შეიქნებაო:“ აჯიჩალაბმაც გული დააჯერა, თუ ამდენს ხანს და კაცს დაჭერილს ხლმით
დაიხსნიდა ამათი ქვეყნები ამისი შეიქნებოდა: შირვან-შამახიის ჯარი,
ჭარელნი, კაკის სულთანი, თავის ჯარი, შამახიის ხანი, ესენი შეყრილნი იქა ჰყვანდა, რომ ამ ქართველთ ჯარს იქ გაელოდა: ამ ამბავზე მომზადებული ჯარი წამოიყვანა, მაშინვე წამოვიდა, მოუხდა განჯას, ვნებათ-კვირის პარასკევი იყო, იმ დღეს კი აღარ მოხდა ომი,
დაღამდა, მეორესა, რომ დიდი შაბათი გათენდა, გამოვიდა ქართველთა ჯარი და მეფე თეიმურაზ და მეფე ერეკლე არიგებდეს ჯარსა
დას-დასად, მოვიდა აჯი-ჩალაბცა დიდის ჯარით. შეიბნენ განჯის ქალაქს ზევით, შეიქმნა ომი ფიცხელი, რომ ამის-თანა ომი არ გვენახა,
იბრძოლეს დილით-გან საღამომდის, განძლიერდა ომი, დაიხოცა
ორგნითვე ურიცხვი: უბძანა ერევნის ჯარსა მეფე-მან ქართლისა-მან,
მისლვასავე გამოიქცნენ, ადრიკეს ზურგი, ეცა ამ სხვას ჯარებსა და
არივეს ერთმანერთს ჯარები, ვეღარ დააყენეს ბატონებმა ჯარი, ვერცა რისხვით და ვერც წყალობის დაპირებით, დამარცხდენ ქართველნი, დაწყდენ, ზოგი წავიდა სიღნაღისა-კენ, ზოგი ერევნის მხარეს
და ზოგი მაშინვე მოვიდა ქალაქსა თბილისისასა:
მეფენი ორნივე ავიდნენ განჯის მთაში: რა შეღამდა , ჩამოვიდ-

ნენ შამშადილოს ბოლოს და ვინა შერჩათ მით მობრძანდა ყაზახში,
იქიდამ ქალაქში შემობრძანდენ დამარცხებულნი, დარჩათ საქონელი ურიცხვი, რომ თითოს ცხენის მეტი არა მოჰყოლიათ-რა: ომში არ დარჩა
იმდენი კაცი, რომელიც აჯი ჩალაბიცა დაიხოცა. მაგრამ გამოქცეულსა
ჯარს დახვდა წინ შამშადილოელნი, ზოგი ხოცეს და ზოგი ატიტვლეს, რომ საქართველოს სისხლი შამშადილოელთ დაიდვეს:
ჩავიდა აჯი-ჩალაბი განჯას, ჩამოხდა გამარჯვებული და საქონლით სავსე, აუშვა დაჭერილი ხანები, რომელი ჰყვანდა პატიმრად
ქართველ-ბატონს, ყველა შეიფიცა და თავისად გახადა, ყველა თავთავისა ქვეყანასა დააყენა აჯი-ჩალაბმა, რაც ვაჭარი იყო ტფილი1-32 სტრ., 194
სის ქალაქისა ამათი საქონელი სულ აიკლო, რომ დიაღ დიდ-ძალი
საქონელი და ლარი წაიღო და წავიდა შირვანს ქვეყანასა თვისსა:
კაცი გამოგზავნა, მოსწერა წიგნი ყაზახ ბორჩალუს, დემურჩასალის
ელებს, ბაიდარს: ,, ქართველ- ბატონს ნუღარ ემსახურებითო, თორემ
ყათლამს გიზამო, თათარს ქართველს კაცს აღარ გაყმობო:“ იამათ
ეს ამბავი ამ თათრებს, მაშინვე გააკეთეს ფეშქაში ყოველმა საქართველოს ელებმა და ყაზახ- ბორჩალუმ, მივიდნენ, მიართვეს აჯი- ჩალაბს და დაიდვეს სამსახური და მისცე პირი ყმობისა და ერთობისა. მოვიდნენ ისევ შინ, შეიყარეს ჯარად, დაუწყეს ცემა სომხითს
საბარათაშვილოს, მოვიდნიან ბორჩალუ- ბაიდრელნი და ქალაქის გარეშემო მოარბივიან და წაიღიან. აგრევე გამოასხეს ყაზახელთ ჯარი
ლეკისა, ნავებით გამოყვნენ-თან და დაუწყეს რბევა ქართლს: იყვნენ
შეწუხებულნი მეფენი ერთის ამისთანას დაბალის კაცისა-გან დამარცხებისა თვის, რომ ბაიდარიც-კი მტრათ აესივა, რომ ამათის შიშით
ერანის ქვეყანა იძროდა: ეს ყოველივე ჩვენის ცოდვის სიმრავლით
მოგვევლინა, რომ ახლა ამ ხანსა და დროში ამათი დამარცხებულ კაცი
არსად იყო:
გაგზავნეს ზურაბ ზედგინიძე ჩერქეზში ჯარის-თვის, ბატონიშვილი ვახტანგ საერისთოს დუშეთს დააყენეს და მოუყენეს ერისთავი ჯიმშერ: კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს, წაიყვანა დედოფალი დარეჯან, ქალაქის ციხესა და ქალაქს მაგრება დაუწყეს: რევაზს სარდალს უბძანეს სამშვილდეში დგომა. ბატონი-შვილი უსეინ- ბეგ და
მათი ხიზანი ქალაქში ჩამოიყვანეს, სარდალი დადგა შიგ, სომხითი
აჰყარეს, დააყენეს სამშვილდეს, სადა შენობა იყო სიმაგრეებში
შევიდა:
აუშვა პაატა ბატონი-შვილი, კახეთს წაიყვანა, ამყოფა პატივით, გამოეპარა კახეთიდა-მ, გარდავიდა იმერეთს, შეეხვეწა აბაშიძე

ლევანს:
ელისაბედ ბატონიშვილი გიორგის მისცეს ამილახორის- შვილს
ცოლად: შამხლის შვილს ცოლი შერთეს, ქორწილი მეფე-მ გარდუხადა, დაჰპირდა ჯარის შოვნას, წავიდა დაღისტანში: მუხრანის ბატონს სალთ-ხუცეს კონსტანტინეს და ამილახორის- შვილს შაჰ- ყული1-32 სტრ., 195
ხან გივს დადვეს საქმე ქართლისა, ასე რომ ამათსა უნებურსა და
გარდუალსა ვერცა მეფენი და ვერცა თავადნი ვერა-რას იქმოდენ:
გამოიტანეს მეფეთა ჩვენთა თვისსა სალაროთი ოქროსა და ვერცხლის
იარაღი, მისცეს ზარაფხანაში, მოაჭრევინეს ფლური და თეთრი და
აძლევდენ ჯარსა, ცდილობდენ კიდევ შეყრას ჯარისასა: გამოვიდნენ
მოქალაქენი თბილისისანი სამი-ათასი კაი ვაჟკაცნი, კარგ-იარაღითა,
ბძანებითა მეფისა ჩვენისათა და დადგნენ ყველ-გან ქალაქთა გარემო
და მაღლა ციხეთა მეტეხისა, ციხეთა თაბორსა და სცვიდენ დღე-დაღამ და მოელოდენ ბძოლად ყიზილბაშთა:
მოუხდიან ყაზახისა, ბორჩალუსა და ბაიდრის ჯარი ქალაქისა
გარემო და წაიღიან საქონელი ურიცხვი, აგრევე მოიყვანეს ჯარები
ლეკისა, დააყენეს ყაზახში და ბორჩალუში, გაერივიან მათი ჯარებიც,
წამოუძღვიან და აოხრებდიან სომხითსა და საბარაშვილოსა. დაწვეს
ნაშრომი და აღარ-სად გაუშვეს შენობა, თვინიერ სამშვილდისა, ქვეშისა, ბირთვისისა და ციხე- ქვაბის მეტი, საცა მთებში ან ჯავახეთის
ქვეყნებში საქართველოს ქვეყნების საქონელი სადმე იყო, იპოვეს და
სულ წამოიღეს, საცა პური სადმე იყო სომხით საბარათაშვილოში
სულ გაზიდეს: ამის-თანა მტრობა ყიზილბაშს არ უქნია, რაც ამათ
ქნეს, აღივსო საქონლით ყაზახ- ბორჩალუ და ბაიდარი. დაიდვეს თავს
ორგულობა ქართველ- ბატონისა ყაზახელ ბორჩალუელთა და ბაიდრელთა, აგრევე დაუწყეს ცემა ქვეყანათა ჯავახეთისათა და ყარსისათა,
თავისის ძალით წაუვიდნენ ქართველ ბატონს და ემსახურებოდენ აჯიჩალაბს, მიიყოლიეს დემურჩასალის ელებიც და თათარი ვინც იყო
სულ დაიჭირა აჯი-ჩალაბმა, ჩამოუყენა თავისი მისანდო კაცნი ამ
ელებს და ართმევდა ძალიან ხარჯს:
რაჭის ერისთავი და ლევან აბაშიძე დიდის ჯარით იმერელ მეფე-ზე წამოვიდნენ, სოლომონ მეფეც წამოვიდა ჯარით, შეიყარნენ,
შეიბნენ, დაიხოცა ორგნითვე ურიცხვი, ბოლოს რაჭის ერისთავსა და
ლევან აბაშიძეს გაემარჯვათ: მეფე სოლომონ გაიქცა, ახალ- ციხის
ფაშას შეეხვეწა, მეფის მამული ააოხრეს:

ბამან-ხან და ასლან-ბეგ თავეთის ჯარით მენაპირეთ ვაშლოვანს
დააყენეს ლეკ-ზე, გაემარჯვათ, თავები ქალაქს მეფეს მოართვეს, ბო1-32 სტრ., 196
ბოლოს ღალატი შეაჩნდათ, აზატ-ხანს ლაპარაკი დაუწყეს, ბამან-ხან და
უსეინ-ბეგ დაიჭირეს:
რად-გან ეს ქვეყნები ასე აირივა, მტერი ქართლის ქვეყანა-ზე
დიდათ გათამამდენ, ჯარი აღარ-სად იყო შეყრილი, ქართლისა და
კახეთისა ჯარები დაიფანტნენ, ყველა თავ თავის ალაგს ამაგრებდა,
მეტი ღონე ვეღარ მოიპოვეს, აჯი-ჩალაბის შერიგება მოინებეს და
ყოჯა-ხან განჯის ხანის ბიძა, რომელი იყო ქალაქსა თბილისსა მძევლად, იმას წიგნი მიაწერინეს: ,,თუცა გნებავს ქართლისა ვალსა და
კახეთისასა ორსავ მე შეგარიგებო:“ მოეწერა აჯი-ჩალაბს : ,,შენ წამოდი და ერთი ვალის მისანდო კაცი წამოიყვანეთ და შევრიგდებიო:“
ამ ამბავზე გაისტუმრეს ყოჯა-ხან , თან -გაატანეს მილახორი რევაზ
და მდივანი ედიშერ, რა მივიდნენ აჯიჩალაბთან, დახვდა ამაყად და
ამათ-გან შეკვეთილი შერიგების ამბავი იმან არც ერთი არ იყაბულა,
შემოუკვეთა: ,,რაც თათარი ქართველ-ბატონს ემსახურებიანო სულ
ყველაზე ხელი აიღონო, ქართლს დასჯერდესო, ადრიბეჟანის ქვეყნებში საქმე არა ჰქონდესო და შევრიგდებიო, თორემა მტრობა-ზე
ხელს არ ვიღებო:“ ეს ხომ არც ერთი ქართველის ბატონისა-გან არ
იქნებოდა, ვერც ერთ-ზე ხელს ვერ აიღებდა. ეს ელჩები განჯას გამოგზავნა და უთხრა: <<მეც იქ მოვალო და იქიდამ გაგისტუმრებო:“
მოვიდნენ განჯას რევაზ მილახორი და მდივანი ედიშერ, დააყენეს
განჯას და აღარ გამოუშვეს. ქართლში მოეწერათ: ,,შერიგება აღარ
მოხდაო, თქვენი ფიქრი ნახეთო:“ აჯი-ჩალაბმა ჯარი შემოიყარა,
შვილი გამოგზავნა, მოვიდა განჯას, იქაც შემოიყარა ჯარი ყარაბაღისა
და სიღნაღისა:
ჩერქეზიდამ მერაბ ზედგინიძე მოვიდა, ჯარის იმედი მოიტანა,
მაგრამ ჯამაგირი ეთხოვნათ, კიდევ გაგზავნეს კაცნი, დაპირდენ ჯამაგირს: ტფილელ მიტროპოლიტი ძე ამილახორისა ათანისა, გაგზავნეს რუსეთს დიდს ხელმწიფეს-თან, მიართვეს ფეშქაში და არზა
ხვეწნისა: ,,აოხრდა ქართლი უსჯულოსა-გან, შეიბილწა მონასტერი
და დაიჩაგრა ქრისტიანობა. ვევედრებით შენს ხელმწიფობას და სიმაღლეს გვიხსნა უსჯულოს ხელთა-გან და ვაქოთ ხელმწიფება და
სიმაღლე შენიო:“ წავიდა თბილელ მაის ლ:
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გარდმოვიდნენ ჩერქეზთ თავადნი და აზნაურნი და მოისმინეს

ბრძანება მეფისა ჩვენისა და მათიცა სიტყვა ეს იყო: ჯარი რამთენი
უნდოდათ, რომ იმათი ჯამაგირი იქავ გარდაკვეთილ-იყო და მერე
ჯარი გარდმოეყვანათ: მტერი დიაღ მოგვეახლა, ეს ამბები დაგვიანდებოდა, ითხოვა ფარვანი მეფე თეიმურაზისა-გან ძე-მან სასურველ-მან
მის-მა მეფე-მან კახეთისა- მან ერეკლე-მ და წაბძანდა თვით ჩერქეზში,
მიბძანდა, ხევში დადგა, იქიდამ დაგზავნა თავადთა შვილნი ჩერქეზში,
სანამდის შემოეყრებოდა ჩერქეზი, მანამდის შემოეყარა ჯარი ოსეთისა,
მოვიდნენ უფროსნი კაცნი ჩერქეზისანი და მეფეს ერეკლესთან განარჩივეს ჯარის საქმე და გაურიგეს ჯარს ჯამაგირი, წავიდნენ ესენი,
შეყარეს ჯარი. წინ მოვიდა ხუთასი კაცი ჩერქეზთა და ამათ მოუძღვა
მეფის ერეკლეს ბიძა ჩერქეზის ბატონი, თითონ მეფე ერეკლე იქავ
ხევს დადგა, ჯარს ერისთავი ჯიმშერი გამოუმძღვარა მუხრანში: მიაგება ბატონმა შაჰყული-ხან და მუხრანის ბატონი, შეიყარნენ შიოთუბანს, უმასპინძლა ამ ჯარებს მუხრანის ბატონმა კონსტანტინე-მ,
სანამდის მეფე ერეკლე სხვას დიდს ჯარს გარდმოიყვანდა, ამ ჯარს
მუხრანში უნდა მოეცადა:
ზუბეიდალა ბელადი ათას ხუთასის ცხენოსანის ლეკით გამოვიდა, ჩამოდგა ზემო ქართლში, მრავალი ალაგი ააოხრეს, ციხეები
აიღეს, ბევრი იშოვეს, თიღვას ციხეს შემოადგენ, ათი დღე გაუმაგრდნენ. შაჰყული-ხან მიეშველა და ერისთავი ჯიმშერ თეთრი უბოძა
შაჰყული-ხან, კაი ვაჟკაცი აარჩივა ამირეჯიბი ქაიხოსრო უთავა, ღამით
ციხეში შეაპარა, დაუშინეს თოფი, მრავალი ლეკი მოკლეს: რა ჯარის შემატება შეატყვეს ლეკთა, აიყარნენ და მორჩა თიღვის ციხე
აღებასა: გაუძღვა ჩერქეზისა ჯარსა მუხრანის ბატონი, მიიყვანა
ზემო-ქართლში და დადგნენ ხვითსა წამოვიდა ეს ლეკის ჯარი დაარბივეს, პატალა ლიახვის შეყოლება საცა რამ შენობა იყო, დაწვეს
კულბითის გარეშემო: შესხდენ მუხრანის-ბატონი, შაჰყული-ხან, ერისთავი ჯიმშერ არაგვისა, ამილახორი ამირინდო ზემო-ქართლის ჯარით,
გაუძღვნენ ჩერქეზის ჯარს, შეეყარნენ ლეკის ჯარს კულბითის ბოლოს, შეიბნენ, გაემარჯვათ ლეკ-ზე დიდათ, ამოწყვიტეს მრავალი
ლეკი, მიჰყვნენ ორბოძლის მთის ძირამდის, გამობრუნდენ გამარჯვე1-32 სტრ., 198
ბულნი მრავლის ნაშოვრით ჩერქეზნი და ქართველნი, ჩამოხდენ ისევ
ხვითს: ლეკნი გამოქცეულნი წავიდნენ ღამე, მივიდნენ წალკას თრიალეთ-ზე, იქ კიდევ ნაშოვარი ჰყვანდათ და ჯარი იქიდამ გარდვიდნენ
ჯავახეთს, დაუწყვეს ცემა: აიღეს ციხე ფიტარეთისა ლეკთა და იავარჰყვეს საქონელი ურიცხვი საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი:
წამოვიდნენ აჯი-ჩალაბის შვილი და განჯის ხანი შავერდი-ხან

ქართლ-ზე დიდის ჯარით. მიეგებნენ ყაზახისა, ბორჩალუს ჯარი
და დემურჩასალისა, შამშადილოში მოვიდნენ. ყაზახში ეთქვათ ყაზახბორჩალუს ქეთხუდებს აჯი-ჩალაბის და მისის შვილისა აღაქიშისათვის: ,,თქვენ მოდითო და ქართლის საქმე ჩვენ დაგვადევითო:“
ამ სიტყვით მოეღორებინათ, თორემ ქართლში სალაშქროთ არ მოვიდოდნენ. ამით რომ ერანელთ ქართველთ ხმალი ბევრ-ჯერ ენახათ:
მოუვიდა ჯარი ჩერქეზისა მეფეს ერეკლეს ხევს, მაჩაბელი იასე
დიდს ჩერქეზში გაგზავნა კიდევ ჯარისა-თვის და თითონ ამ ჯარით
წამობრძანდა მუხრანში, შემოეყარნენ მუხრანის ბატონი და შაჰყულიხან, ჯიმშერ ერისთავი და ჩერქეზის ჯარი, რომელი პირველ გამოეგზავნა, წაბძანდა, დადგა მცირედ ხანს საამილახოროში, შემოიყარა ჯარი ზემო-ქართლისა და ერისთვებისა. კიდევ მოელოდა ჯარსა
ჩერქეზისასა:
აიყარა ყაზახიდამ აჯი-ჩალაბის-შვილი აღაქიში და განჯის-ხანი,
მოვიდნენ, დადგნენ ბაიდარში: გაგზავნა ჩაფარი მეფე-მ ძესა თვისთან, დაიბარა ჯარით: წამობძანდა მეფე ერეკლე, ჩამობძანდა ქალაქს,
ჩერქეზის ჯარი დიღმის ბოლოს დააყენა და ქართველთ ჯარი ქალაქში შემოეყარა კახეთის ჯარიც: გამოეგზავნა აჯი-ჩალაბის, შვილს
ყოჯა-ხან, გამოეტანებინა ერთი თვისი მისანდო კაცი აჯი-ფრინა, რევაზ მილახორიც გამოეშვა და მდივანი ედიშერც, მოვიდნენ ქალაქს:
რად- გან ამ ჯარების შეყრა და მეფის ერეკლეს გარდმობძანება შეეტყოთ, შერიგება მოინდომეს, მაგრამ პატრონთა ჩვენთა აღარ ინებეს,
რად-გან კარ-ზე მოხდომილნი-იყვნენ, უომბორა აღარ იკადრეს: გაბრუნდნენ მოციქულნი, რა ამბავი მიუტანეს ჯარის სიკეთისა და შეურიგებლობისა აიყარნენ მაშინვე და ჩავიდნენ ყაზახში:
1-30 სტრ., 199
შემოადგა ჯარი ლეკისა ხრამში მუგეთის ქვაბებსა, დიდათ საქმე გაუჭირეს, უბოძეს ჯარი ქართველთა და კახთა დიმიტრი ეშიკაღასბაშს, მიუძღვა წრაუთის მხარეს, შეიბნენ სოფელში, გაემარჯვათ
ლეკ-ზე, მრავალი ამოწყვიტეს და ჩამოვიდნენ გამარჯვებულნი ქალაქს,
აყარეს ხრამის ხეობა: ჩამოიყვანეს ქალაქს: გარდმოვიდა იასე მაჩაბელი, მოყვა დიდის ჩერქეზის ბატონის შვილი ჯარით, დაიწყეს
მზადება მეფეთა ჩვენთა საომრად: მოვიდა რუს ხელმწიფის ბძანებით
ერთი პოდპოლკოვნიკი, რომელი არს ხუთასის თავი ქალაქსა თბილისისასა ცნობათ ამბავთა ქართლისათა:
გაბძანდნენ მეფეთა ქართლისა და კახეთისანი აჯი-ჩალაბის შვილსა

და განჯის ხან-ზე, რომელნი იდგნენ ყაზახში, გატეხილ-ხიდს რომ
გაბძანდნენ დახვდათ ლეკი, გაემარჯვათ ჩერქეზთა ლეკ-ზე: მიუვიდათ
ამბავი ქართლიდა და კახეთის ვალი ორივ შენ-ზე მოდიანო, აიყარა
მაშინვე და წავიდნენ განჯისა-კენ: მოხსენდა ბატონებს, წაბძანდენ
მაშინვე საჩქაროდ, რა მიბძანდენ იმათ ნასადგომარში ბარგი და ქვეითობი იქ დააყენეს და ბატონები ორნივ ცხენოსანით ჯარით გამოუდგნენ, ჩერქეზის ჯარი, სულ ქისიყელთა ჯარი და ქართველთა თავადთა შვილი არჩევით, ეს მეფე-მ ერეკლემ იახლო და მეწინავედ
წაბძანდა, სხვა რაც ჯარი იყო ქართველთა და კახთა ეს სულ ქართველს ბატონს იახლნენ და ისე რაზმ დაწყობით წაბძანდა, ყაზახისხანი და ზოგი ყაზახელნი ბატონს შემოეყარნენ: გაჯდა უკეთესა
ცხენსა მეფე ერეკლე, ჰკრა მათრახი და წავიდა , ვითა შავარდენი.
ყაზახისა და სამშადილოს სამზღვარში რომ ჩავიდა აჯი-ჩალაბის შვილი,
მოეწვია მეფე ერეკლე. რა ცნეს ჯარისა მიწევა დადგნენ და შემოებნენ. ასე ძალიან მოინდომეს(ომი), რომ სახმლოდ შიგ ჯარში შემოვიდნენ, ცოტას ალაგს ოსის ჯარიც გამოაქცივეს: მეფე-მ ერეკლემ იწყინა, მიბძანდა თვითონ, მიუძღვა ჯარს და ვითა ლომი ეგრე
მიესივა, გაერივა ხმალ-და-ხმალ, ამის მნახველი ვინღა დადგებოდა
უომრად, თამაზ მოურავი მიუძღვა ქისიყის ჯარს და ამას ბძანებდი.
,,ამის უკეთესად ერთი მეომარი კაცი აღარ იქნებაო.“ გააქცივეს აჯი1-32 სტრ., 200
ჩალაბის შვილი და განჯის ხანი, გაერივნენ ჩერქეზნი შიგა და ვითა
კატათა ეგრე ხოცდნენ ყიზილბაშთა: დიდის ჩერქეზის ბატონი-შვილი,
რომელსა ერქვა ქერუყ ასე შევიდა ყიზილბაშის ჯარში, ასე ეგონებოდა კაცსა ლხინად მივაო. ქება აღარ გაეწყობოდა, ასე ლომ-გულად
იყო, აგრევე ჩერქეზთა ჯარი ყოველივე ვაჟ-კაცურად იყვნენ და კაი
ხმალი მოიქნივეს: უბძანა ჯარს მეფე-მ თეიმურაზ შეტევება, მოიშალა რაზმი, გაერივნენ ქართველნი, კახნი, ჩერქეზნი ყიზილბაშთა
ჯართა შინა. გაიყარეს წინ და ხოცით განჯის მინარამდის მიყვნენ,
ამოწყვიტეს, ყათლამი დამართეს, მკვდარს გარდა ათას-ხუთასი აჯიჩალაბისა და განჯის ხანის ჯარის კაცი დაინარჩუნეს, შირვან შამახისა
დიდროვანი კაცები დაიჭირეს, აჯი-ჩალაბის სარდლები დახოცეს:
დარჩათ საქონელი, ჯორი, აქლემი, ყოველივე საცხოვრებელი მათი:
მიბძანდნენ მეფენი გამარჯვებულნი და ჩამოხდენ ნაომარსა
ალაგსა სამშადილოსა ალაგსა შინა, ისინი წავიდნენ დამარცხებულნი.
განჯის ხანი განჯას შევიდა, აჯი-ჩალაბის-შვილი შაქს მივიდა, სხვა
რაც ჯარი გარდაჩომოდა დაიფანტნენ , ყველა თავ-თავის ალაგას მივიდნენ, გაუსივეს მარბიელი სამშადილოს ქვეყანასა, მოარბივეს ქვეყანა მ[ა]თი, დაწვეს, მოაოხრეს, ვითაც ემართლებოდნენ ქართველნი,

აიყარნენ იქიდამ, მობძანდნენ ყაზახში, შემოეყარნენ ყაზახის უფროსნი კაცნი, რომელთა დანაშაული ჰქონდათ, ამხილეს მეფეთა ჩვენთა
და დამნაშავენი და ორგულნი რომელიმე მოაშთვეს წყალში, რომელთამე თავი წარკვეთეს და რომელთამე პატიმარ-ჰყვეს, ერთგულთა
წყალობა უიმედეს:
მუსაყული-ხან ძველი ბორჩალუს -ხანი, რომელი შემორჩა ქალაქს
და არ მიუდგა აჯი-ჩალაბს ამას უბოძეს ბორჩალუს ხანობა და გაისტუმრეს აღჯაყალას: ბორჩალუს ხანი, მუსა ბაიდრის სულთანი, ვითაც
დამნაშავენი იყვნეს და ორგულნი გაიქცნენ, მივიდნენ ქვეყანათა ერევნისათა:
აიყარნენ მეფენი ყაზახიდა-მ გამარჯვებულნი და საქონლით სავსენი მობძანდნენ სონღალუხში, დადგნენ იქ და იქიდამ განაწყვეს საქმენი ყაზახ-ბორჩალუსნი, შეუნდვეს ცთომა და აპატივეს დანაშაულნი,
მოართვეს მოსართმევნი და აქებდნენ მოწყალებასა მეფეთა ჩვენთასა:
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დაიბარეს ხუთად-ბეგ განჯის ხანის დის-წული, რომელი იყო ქალაქს
თბილისს მზევლად, გაისტუმრეს განჯას და შემობძანდნენ ქალაქს,
ჩამოხდენ სეითაბადში, გაიხადეს ფეხთ ორთავ მეფეთა და სულ ქართველთა და კახთა დარბაისელთა, პატრიარხი ანტონი სამღვედლო
დასით წინ წამოუძღვა და ეგრე მობძანდნენ სიონს ეკლესიაში და
სამადლობელი პარაკლისი გარდაიხადეს: იქიდამ ისევ ცხენებით და
ჯარით მობძანდენ სამეფოთა დალიჭთა ზედა, შეიქნა სროლა ზარბაზანთა და ცემა ქოს-ნაღარათა და სპილენძ-ჭურთა, იყო ქალაქსა
შიგან სიხარული ფრიადი:
ჩერქეზის ბატონები და მათი თავადნი ქალაქსა შიგან დააყენეს
და მათი ჯარი დიღომს, ხუთი დღე მეჯლისით და ლხინით განუსვენეს და მეხუთესა დღესა უკან დაეთხოვნენ ჩერქეზნი და წასასვლელად
დაემზადნენ, მისცეს მრავალი ბატონთა ჩერქეზისათა და თავადთა მათთა ოქრო, ვერცხლი, ლარი ტურფანი და აგრევე ჯართა მათთა თეთრი, რომელსა დაპირებოდა მეფე ერეკლე: წავიდნენ ჩერქეზნი გამარჯვებულნი და საქონლით სავსენი ქვეყანათა თვისთა და ეს პირობა
მოახსენეს მეფეთა: ,,რასაც დროს თქვენი ბძანება მომივიდეს, მაშინვე
ჯარით გიახლოთო , ჩვენი თავი თქვენს სამსახურ-ზე დაგვიდვიაო:“
მოუვიდა ქართველს ბატონს კალმუხის ხანისა-გან ფეშქაში და მოეხსენებინა: ,,რაერთსაც ჯარს გვიბძანებო, კაის ჯარს გაახლებო:“ უბოძა
საბოძვარი კაცთა მისთა და გაისტუმრა, ზამთრის ჟამი იყო და მისწერა: ,,გაზაფხულის ჟამს ჩვენს კაცს გაახლებთო და რაც ჯარი

მოგახსენოთ იმდენი გამოგვიგზავნეთო:“
ზეიდალი-ხან გაგზავნეს ერევანს მეფეთა ჩვენთა, ამის-თვის
რომ ქართველთ ბატონის დასმული ხანი აბდულ-ხან აზატ-ხანს დაებარებინა და თავის-თან შეენახა, აღარ გამოეშვა, ერევნის ხანობა გამოერთმევინა და ისევ ასან ალიხანისა-თვის მიეცა, რომელი უწინ
იჯდა: გამოგზავნა ეს ხანიცა და ავღნის ჯარიც ერევნის ციხეში დაეყენებინა: ესეები ყველა ბატონის ჩვენის წინააღმდეგი საქმე ექნა. ეს
ზეიდალ-ხან ერევნის ციხეში უნდა შესულ-იყო და თავის მაგიერად
აზატ-ხანს დალაპარაკებოდა: ,,თუ შერიგებას მოინდომებდა, ბატონებიც შერიგდებოდნენ, შაბაზ-ხან იყო აზატხანისა-გან გამოგზავნილი
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ერევანს, დიდებული კაცი, ეს მოეგება ზეიდალ-ხან და დიდი პატივი
მისცა, ერევნის ციხეში დააყენა და ლაპარაკი დაუწკო აზატ-ხანს:
სულ-ხან ეშიკაღასბაში გაგზავნეს ყაზახში, იმ ქვეყნისა საქმის
გასაგებლად. კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს, ქართველთ ჯარები დაითხოვეს ყოველნი, წავიდნენ ქვეყანათა თვისთა:
შეიტყეს გარემოს მტერთა, რომ საქართველოსა და კახეთის
ჯარები მოიშალაო, შემოიყარა ჯარი ჭარისა და შირვანისა აჯი-ჩალაბის შვილმა აღაქიშიმ, წამოვიდა, განჯის ხანმაც თავის ქვეყნის ჯარი გამოუსივა, ეს ჯარები ყაზახ-ზე მოვიდნენ: სულხან ეშიკაღასბაშს
ამბავი მოუვიდა, ჯარი ხომ არა ჰყვანდა, ამის მტერი ვერა ღონე მოიპოვა, წამოვიდა ჩაფრად ქალაქს, ქართველს ბატონს მოახსენა ეს
ამბავი და ჯარი სთხოვა მოხმარებისა. ამა ამბავში მოვიდა აჯი-ჩალაბის შვილი დიდის ჯარით და ყარაბაღის ჯარი ყაზახში, დაუწყვეს
რბევა, ყაზახელნი აყრილ-იყვნენ, სიმაგრეებში შესულ-იყვნენ. მაგრამ
სიმაგრეები გატეხეს და მრავალი იშოვეს, ბევრი ალაგები დაარბივეს,
ეს საქონლით სავსენი ჩამოხდნენ, ისევ ყაზახში : ყაზახს ამა-ზე
მტრობდა და ელაპარაკებოდა: ,,თქვენ მომიყვანეთო და დავმარცხდიო
და ჯარი ქართველთ ამომიწყვიტესო, სისხლი თქვენ-გან მინდაო:“
უფრო მტრობას აპირობდა, ჯერ წასვლა არ უნდოდა, იდგა იქავ და
არბევდა: ქართველთ-ბატონმა ამის მეტი ჯარი ვეღარ მოისწრა, სომხით საბარათაშვილოს ჯარს საჩქაროდ დაუძახეს, ამას დიმიტრი ეშიკაღასბაში და მდივან ბეგი იოანე უთავა. მოქალაქეთა ჯარი, ცოტა
რამ მთის ჯარი იყო ქალაქში ისი, ბამან-ხან თავისას თაბუნის კაცით,
ბორჩალუსა და დემურჩასალის ჯარი, ესე ყოველნი საჩქაროდ შეყარეს:
ამ ჯარს ყველას ბატონმა თავის ნაიბად მუხრანის ბატონი სახლთ-

ხუცესი კონსტანტინე უთავა და ყაზახს მიაშველა: ეს ჯარი რომ აღჯაყალას ჩავიდა, შეიტყო აჯი -ჩალაბის შვილმა. ,,ქართველთ-ჯარი
მოვიდა შენ-ზედაო.“ აიყარა მაშინვე ამ ნაშოვრით და წავიდნენ: სულხან ეშიკაღასბაში და ბამან-ხან კაის ცხენოსნის კაცით, ჩავიდნენ ყაზახში. მაგრამ ვეღარ ჩაუსწრეს. ესენი იქავ ყაზახში დადგნენ, მუხრან-ბატონი და ეს ქართველთა ჯარი დადგნენ აღჯაყალას: ქართველბატონმა გაგზავნა ჩაფარი, ეს ამბავი აცნობა კახს ბატონს, დაიბარა
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ჯარით ქისიყელნი, მიუხდენ სამშადილოს, მრავალი კაცი ამოწყვიტეს
და საქონელი წაუხვნეს, წავიდნენ გამარჯვებულნი, გზა-ზე დახვდათ
მიმავალი ლეკის ჯარი, ნაშოვრით მათ-ზედაც გაემარჯვათ, ლეკი
ბევრი მოკლეს, ტყვე ანუ საქონელი, რაც ჰყვანდათ სულ დააყრევინეს.
ჩამობძანდა კახი ბატონი მეფე ერეკლე, ერთ-პირად ქალაქსა
თბილისისასა, თან-ჩამოყვა დარბაისელნი კახეთისანი და ჯარი შეიყარნენ მამა შვილნი და იყო ლხინი და განცხრომა ფრიადი. დაიბარეს აღჯაყალიდამ მუხრან ბატონი კონსტანტინე და ჯარი ქართველთა,
რომელი ახლდა თან შემოიყარეს ზემო-ქართლისა და ორისავ საერისთოს თავადნი, თვისის ჯარით ქალაქსა თბილისისასა:
მოვიდა აზატ-ხანის ჩაფარი, მოერთმევინა ბატონებისა-თვის
წიგნი დიდის ერთობისა და შერიგებისა ერევანს რომ ზეიდალ-ხან
აქედამ მისულ-იყო შეეტყო, მაშინვე დაებარებინა, რა ჩასულ-იყო და
ენახა დიდი პატივი მიეცა და დიდათ სიხარულად მიეთვალა ქართველს-ბატონისა და კახ-ბატონის გალაპარაკება და შერიგება: ეს ჩაფრები
წინ გამოგზავნა და მერე ზეიდალი-ხან გამოესტუმრებინა მისაცემელითა ფრიადითა და შემოეფიცა ყურან-ზე ზეიდალიხანისა-თვის: ,,მე
ქართველ ბატონის ორგული არ ვიყოო და სამსახურიც მინდოდესო
და რაც მიბძანოს მორჩილი ვიყოვოო:“ ეთქვა: ,,მე რომ შენ შემოგფიცეო, შენ ჩემ მაგიერად მეფეს თეიმურაზს და მეფეს ერეკლეს
შეფიცეო:“ მოვიდა ზეიდალი-ხან ქალაქსა თბილისისა, მოიტანა ეს
ამბავი, თან-გამოეტანებინა აზატ-ხანს ქალაქსა თბილისისა, მოიტანა ეს
ამბავი, თან-გამოეტანებინა აზატ-ხანს ოთხი თვისი მისანდო კაცნი,
მოვიდნენ, ნახეს მეფენი მორწმუნენი და დასჯერდნენ ფიცსა და ამ
შემოთვლასა აზატ-ხანისასა, უბოძეს საბოძვარი კაცთა მათთა და გაისტუმრეს ისევ და თან გაატანეს მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო და
მელიქის შვილი ათაბეგ. ამათაც მისწერეს წიგნი ერთობისა და ნდომისა, უბძანეს პირობა: ,,თუ შენ ჩვენ-ზე არა იმტყუვნო-რაო, ჩვენც
შენ-ზე არა ვიმტყუვნოთ-რაო, წავიდნენ ესენი: მაშინ აზატ-ხან
იდგა....

მეფეს თეიმურაზს მეფის ერეკლეს მეტი ძე არ ესვა და ორთავ მეფეთა სასურველი ვახტანგ იყო ძე მეფის ერეკლესი, შვენიე1-32 სტრ., 204
რი და ხელმწიფობისა მათისა საკადრისი ძე და ყოვლისა სიკეთითა
შემკობილი, ასაკითა იყო მცირე. მაგრამ ამას იტყოდა მისი მნახველი. ,,ახლავ ხელმწიფობა შეეფარებაო:“ ამას უბოძეს მეფეთა რაც
ქართლში და ან კახეთში საბატონისშვილო მამული იყო, სოფელი
ან ციხე და ალაგი, აგრევე არაგვის ერისთვის მამული მთლივ მთა
და ბარი საუფლისწულოდ გაურიგეს: უბრძანეს ჯიმშერს ერისთავს:
,,სანამდის ეს ჩვენი შვილიცა გაიზრდებოდესო, ან ქვეყნის მოვლას შეიძლებდეს, ეს ჩვენი შვილიცადა ეს ქვეყნებიც შენ-თვის მოგვიბარებია, რიგიანის საქმით ამ ქვეყნებს მოუარეო და ჩვენს შვილს ამსახურეო:“ ამისა შემდგომად აღაშენა ციხე დუშეთისა ჯიმშერ ერისთავმა და ცდილობდა შემატებასა ამა ქვეყნებისასა მეფენიც ჯეროვნად
უსმენდნენ:
ქორონიკონს უმა, თვესა იანვარსა, ჩაბრძანდა მეფე ირაკლი ქართლისა და კახეთის ჯარით ბაიდარში: იქ სანი აიღო ჯარისა და ენება ყაზახში წაბძანებულ-იყო, დამდგარ-იყო და იქიდამ გარემოთა მტრისა-თვის პასუხი მიეცა და ყაზახ-ზედაც გული დაეჯერებინა ერთ-გულობისა: შეიტყვეს ყაზახელთ, მოვიდა სულთნის ძმა თაღიბეგ და
ყაზახის ქეთხუდები, მოართვეს ფეშქაში და შემოეხვეწნენ: ,,ამდენის
ჯარის დახდომას ჩვენ ვერ შევძლებთო, მძევლებს მოგართმევთ,
რომ თქვენის მეტი ბატონი ჩვენ არ გვინდოდესო და ჯარიც დაგვიყენეთო და თქვენ კი ნუ გაირჯებითო:“ უსმინა ეს მოხსენება მეფე-მ
ერეკლე-მ, გამოართო მძევლები და გამოაგზავნა ქალაქსა თბილისისასა: აარჩივეს ხუთასი ცხენოსანი კაცი, ამას უთავეს ამილახორი რევაზ და ამილახორის შვილი რევაზ ქართლსა და კახეთის კაცსა, ბამან-ხან თავისის კაცით და ესენი გაგზავნა ყაზახში, დააყენა მენაპირეს ჯარად. რად-გან ელების კაცთ ბევრი შემოსცოდეს ქართველბატონს და ამათაც დანაშაული აპატივეს, აღარც ასე ენდვნენ, რომ
კიდევ იმ გვარი საქმე ექნათ, ჩაუყენა მეფე-მ ერეკლე-მ კაცნი ჩინებულნი ბორჩალუსა ბაიდარში, დემურჩასალის ელებში, კახეთის ელებში და ვინც თავი დობების ქეთხუდები იყვნენ სულ ყველა ცოლშვილით აჰყარა და მოიყვანა ქალაქსა თბილისისასა:
თითონაც აიყარა ჯარით, წამობრძანდა ქალაქიდა-მ ქართველ-ბა1-32 სტრ., 205

ტონი გაბძანდა, შეიყარნენ მამა შვილნი ერთად, ინადირეს, ილხინეს, და ეგრევ ერთად ორივ მეფენი შემობრძანდენ ქალაქსა თბილისსა:
აჰყარა კახეთის ელი კახმა ბატონმა, წაიყვანა კახეთს, დააყენა თიანეთს: მოუხდა ჯარი ყაზახს, შეებნენ ქართველნი და კახნი, გაემარჯვათ ლეკ-ზე: გაიქცა ბამან-ხან თავისის კაცით ყაზახიდამ, თან
გაყვა ცოტას კაცით ზურაბ ქსნის ერისთავის შვილი, მივიდნენ განჯას, მოეგება განჯის-ხანი, იამა დიდათ. დააყენა პატივით განჯას,
აცნობა აჯი-ჩალაბს: მაშინვე დაიბარა, წავიდნენ მაშინვე ბამან-ხან და
ზურაბ მისცა ხალათი და თეთრი ინამად და დაჰპირდა ბამან-ხან და
ზურაბ ერისთვის-შვილი ქართლის დაჭერასა: დაუჯერა აჯიჩალაბმაც
და შექმნა მზადება, შემოიყარა ჯარები და დააპირა წამოსვლა ქართლზე და კახეთ-ზე, ორ-პირად გაყო ჯარი, ერთს ჯარს ბამან-ხან მოუძღოდ[ა] ქართლ-ზე, მეორეს ზურაბ ერისთვის-შვილი კახეთ-ზე, ამათ
ახლდათ ჭარელნი, შაქის-შარვანისა განჯა-ყარაბაღისა, ბარდისა, ბარგუშათისა და სიღნაღისა: ამ ქვეყნების ჯარი ყველა ქართლსა და კახეთ-ზე გამოემზადენ: ამა ამბავსა შინა აეშალა აჯიჩალაბს შამახიის
ხანი და ყუბა-ხან, შემოებმენ, გაემარჯვათ, დაუმარცხეს აჯიჩალაბს და
განჯის ხანს, ასე რომ ყათლამა დამართეს: მოვიდა განჯას გამოქცეული განჯის ხანი და თან-მოყვნენ ბამან-ხან და ზურაბ ერისთვის
შვილი, ჩაუარათ ცუდმა თათაბირმან დარჩნენ განჯას შეწუხებულნი,
ცოლ-შვილი დარჩა ქალაქს თბილისსა: ბამან-ხანს ქსნის ერისთვის
ქალი ყვანდა ცოლად და აღარ მისცეს: რად-გან ერევანს აზატ-ხან
ეჭიდებოდა მძლავრებით, ქართლისაც უნდოდა დაჭერა. მაგრამ ქართველთ ხმალი ბევრ-ჯერ ენახა და ძალით ვეღარ გააწყო რა და ახლა
დაიწყო ცდილობა შერიგებისა-თვის. გამოეგზავნა კაცი და მიეთხოვა
თავის-თან ბატონის სანდო კაცი: აქედამ რომ გაისტუმრეს მოურავი
მარტყოფისა ქაიხოსრო და რად-გან იმან შემორიგება მოინდომა მეფეთაც ნება დართვეს: რა ჩავიდა ქაიხოსრო მოურავი, მისცა პატივი
დიდი და მრავლის მისაცემელით გამოისტუმრა, შემოუკვეთა: ,,ჩემი
სამსახური გეპრიანებათო და ჩემ-გან გულის დაჯერებათ, ერთი თქვენის სახლის ქალი ჩემდა საცოლოდ მომეცითო და მერე მე ვიცი
რამდენს თქვენს ქვეყანას შევმატებო:“ მოვიდა მოურავი, გამოეტა1-32 სტრ., 206
ნებინა თვისნი მისანდონი კაცნი: რად-გან ადრიბეჟანის ქვეყანაში გამოჩენილი კაცი იყო და მერე ქართლს სხვა მტრებიც ბევრნი ყვანდნენ. ამის-თვის ამას უარი ვეღარ უთხრეს მეფეთა ჩვენთა და უბოძა
მეფე-მ თეიმურაზ თვისი დის-წული, (რომელი) ყვანდა აბდულა-ბეგს
ბეგუმ, იმისი ქალი მარიამ ბეგუმ. აზატ-ხანის კაცთ გაატანეს მეითარი იოანე კახი და დაიბარეს წასაყვანელად კაცნი: რა ჩავიდა მეითარი, იამა აზატ-ხანს დამოყვრება ქართველ-ბატონისა და კახ-ბატო-

ნისა, მისცა მეითარს ფრიადი:
ამის შემდგომად გამოეგზავნა აზატ-ხანს ქალის წასაყვანელად
მირზა შეფა თავრიზელი, დიდებული კაცი, რომელი ყოფილ-იყო
შაჰნადირ ყაენისა მახლობელი კაი ყმა და მდიდარი კაცი, ამას მოყვა
ათი-თხუთმეტი ავღნის უფროსნი კაცნი ასის-თავნი და ათასის თავნი.
ამათ თვის გამოეტანებინა მცირე ჯარი, მოერთმევინა საქორწილოდ
თვალ-მარგალიტთა-მიერ შეთხზული იარაღნი ოქროსანი ქალისა-თვის
და აგრევე ბატონისა-თვის ლარი ტურფანი, კიდებულნი ჯორთა და
აქლემთანი და დედოფალთა-თვის, უფლისწულთა-თვის თეთრნი და
ოქრონი, აგრევე დიდებულთა თავადთა ქართლისა და კახეთისათა ყოველთა-თვის ლარნი თვისად და თვისად შესაკადრნი: ესე ყოველთა
მიუძღვ[.]ნეს და მეფეთაც ამა მოსულთა ყიზილბაშთა უბოძეს ურიცხვი:
ამზადეს ქალი მარიამ ბეგუმ და გაისტუმრეს. ამას-თან გაატანეს, ორბელიანი იოანე მდივან-ბეგი და ზაალ თვანქჩი აღასა: წავიდნენ, შეეყარნენ აზატ-ხანს ქვეყანასა არაყისასა ფერიას, სცა დიდი პატივი
მდივან-ბეგს იოანეს და ზაალს, უბოძა ხალათი მძიმე და ინამად თეთრი, გამოუგზავნა კაცი თვისი მახლობელი მეფეთა და შემოუთვალა
მადლი ქალისა და დაპირდა ერთობასა და სიყვარულსა: თითონ წავიდა ქალაქსა ისპაანსა და დასაპყრობად და თანა-წაიყვანა მდივან-ბეგი და
ზაალ ორბელიანნი. ამათ მიანიჭა პატივი დიდი მისაცემელითა ფრიადითა და ლხინ-განცხრომითა განუსვენა ყოველ-დღე იყვნენ აზატხან-თან და სცემდა პატივსა უზომოსა.
გარდმოვიდა დიდრონი ჯარები დაღისტნიდამ, მივიდნენ ქვეყანასა ბანბაკისასა, გატეხეს ციხები, დაატყვევეს, ამოწყვიტეს, ურიცხვი ტყვე და საქონელი წამოიღეს: მიუხვდნენ ყარსისა ქვეყანათა,
1-32 სტრ., 207
წაახდინეს მრავალი ალაგი, ვერსად გამოუჩნდათ წინა-აღმდეგი, მივიდნენ გოგჩას, აიღეს ციხე და აიკლეს ყოველი საცხოვრებელი მათი.
მიუხდენ ერევნისა ქყვეყანასა, დაუწყეს რბევა ქალაქისა თბილისისასა
გარეშემოთა: შემოიყარა ჯარი ქართველმა ბატონმა მეფე-მ თეიმურაზ
და კახმა ბატონმა მეფე-მ ირაკლი-მ ქართლისა და კახეთის ჯარი,
გაბძანდენ ქალაქით, დადგნენ მარაბდას: მოვიდა ჯარი ლეკისა, შეიბნენ, შეუტივეს მეფეთა ჩვენთა გულ-სრულად და განაძლიერეს ჯარი,
ვინღა დადგებოდა მნახველი მათი, რომ არ შეეტივათ, ქართველთა
და კახთა ყოველთავე ერთობით შეუტივეს, გაწყვიტეს ჯარი ლეკისა
ორად: ერთი წავიდა ზევით ბირთვისის მხარეს და მეორე ჯარი
იაღლუჯისა-კენ ზევითსა ჯარსა, თვით მეფენი ორნივ გამოუდგნენ
ხოცითა და ხმალ-და-ხმალ კაფით და ერთსა ვიწროსა ხევსა შიგან
ჩაყარეს და მიბრძანდენ მეფენი და ჯარი გარს შემოიხვიეს: იყო სა-

ღამომდის სროლა, ამოწყვიტეს ლეკნი რომ ყათლამი დამართეს.
იაღლუჯისა-კენ რომ ლეკნი გაიქცნენ ამათ მუხრანის ბატონი კოსტანტინე გამოუდგა და ზოგნი ვინმე ქართველთა და კახთა თავადთაგანი, დაერივნენ შიგ ხმალ-და-ხმალ, ასე მოწყვიტეს ლეკნი, რომ
მცირედიღა გადარჩნეს, იმ დღეს გენახათ მუხრან ბატონი ფალავნისა მსგავსად იბრძოდა, დააწყლულეს მუხრან ბატონი და გამობრუნდნენ გამარჯვებულნი. მოვიდნენ, ჩამოხდენ ისევ მარაბდას მეფენი და
მიულოცეს გამარჯვება ქართველთა და კახთა, უბრძანეს ყოველთა ჯართა იმედი და წყალობიანი სიტყვები: მიბრძანდნენ ორივ მეფენი მუხრან ბატონისა კარავსა შინა, მოიკითხეს დაწყლულება მისი და ნუგეშინის-სცეს, უიმედეს წყალობა და უქეს გულოვნება და გაისტუმრეს ქალაქსა თბილისისასა:
ამილახვარის შვილს რევაზს მინბაშობა უბოძეს, ქალაქის ციხე
მიაბარეს: აიყარნენ მარაბდით, შემობრძანდნენ ქალაქსა რაოდენთა დღეთამე, წაბრძანდენ ღართის კარ-ზე, დაყვეს ხანი ცოტა, კიდევ დაიბარეს ჯარი საერისთაოებისა, დაიჭირეს ერისთავი შანშე, მისცეს ქსნის
ერისთობა მის ძმის-წულს დავითს. შანშე გამოგზავნეს ქალაქს, შეიპყრა სენმა და მოკვდა შანშე: კახი ბატონი წაბრძანდა კახეთს, განასრულა გალავანი თელავისა, ქისიყელნი მიუხდენ, ჭარის სოფლები დაარ1-32 სტრ., 208
ბიეს: ღართისკარ-ზე ჯარი დააყენა, ბატონი მიბრძანდა ქალაქსა: კახი
დედოფალი დაწვა, შვა ასული ელენე:
ქორონიკონს უმბ, მამუკა იმერელ მეფის შვილი გარდმოაგდეს
თავისის მამულით ურუმთა, გარდმოვიდა, შემოეხვეწა ქართველს ბატონს და კახს ბატონს, გაგზავნეს ელჩად ახალ-ციხის მოურავი იორამ,
შეარიგეს ისევ ფაშას და მამული, რომელი წაერთმივა უშვეს ისევ
და გაისტუმრეს ისევ ქვეყანასა თვისსა: მოვიდა ელჩი ახალ-ციხის
ფაშისა, მოეწერა წიგნი ერთობისა და სიყვარულისა: წაბძანდა კახი
ბატონი ფშავში, შემოიყარა ჯარი ფშავისა და ხევსურისა და ჩამობძანდა ქალაქსა თბილისისასა:
მოვიდა ჯარი ლეკისა, ჩადგა სომხითში, მივიდნენ იდუმალ ღამით, შეეპარნენ სამწევრისის ციხესა, აიკლეს ერთი მხარე ციხისა,
გაუმაგრდენ მეორესა მხარესა მყოფნი: შემდგომად ამისა მიუხდენ,
შემოადგნენ ციხესა მჩხიკვითისასა, შემოგზნეს ცეცხლი გარსა და
გამოწვეს კოშკსა შინა ვინა ბარათიანთაგანი იდგნენ შიგა: მივიდა ეს
ლეკის ჯარი ამა ციხების ნაშოვრებით და დადგნენ ფიტარეთის ციხეში: გზა იყო საჭირო და ვერა მივიდნენ ჯარნი ჩვენნი. მოინდო-

მეს მეფეთა ჩვენთა მათი შებმა, იგრძნეს ლეკთა, გავიდნენ ისევ
სომხით-ზე, მივიდნენ ასპატს, იქიდამ ჩაიარეს ყაზახის მთა-ზე და
ჩავიდნენ განჯას:
აპრილს ქორონიკონს უმბ, დამარცხდა ამილახვარის-შვილი გივი შაჰყულ-ხან, რომელი დიდებული და მდიდარი კაცი და ყოველგან სახელ განთქმული, ქალაქის მოურაობა მისცეს ბატონის-შვილს
ვახტანგს, ნაიბობა მილახვარს რევაზს: მოვიდა კაცი განჯის ხანისა,
მოეწერა წიგნი შერიგებისა და ერთობისა, მეფეთა გაიტანეს მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო, ამათა ინებეს ერთობა და შერიგება
შირვანის ხანისა, აგრევე ერევნის ხანისა ელჩები მოვიდნენ, ცდილობდნენ გარემონი ქვეყნების კაცნი შერიგებასა და ერთობასა ქართველთასასა: წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს, მიბრძანდა ქისიყს, დაიჭირა ქისიყის მოურავი თამაზ და პყრობილ გაგზავნა და დააპატიმრა ციხესა სურამისასა: მიბრძანდა ქართველი ბატონი, აღაშენა ციხე
წარასყურისა და დააყენა მას შინა ბარათიანნი: მცირედთა ხანთა უყო
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წყალობა ქისიყის მოურაობისა ამილახვარი-შვილს იასეს და დაადგინა
ქისიყს მოურავად: განუტევა მშვიდობით პატიმრობისა-გან თამაზ
მოურავი:
მოვიდა მარტყოფის მოურავი განჯიდა-მ, მოჰყვა კაცი განჯის
ხანისა, მოეწერა წიგნი ერთობისა და სიყვარულისა: ბამან-ხან, რომელი იყო სიძე ქსნის ერისთავისა და განჯას იყოფებოდა შემოწყრომით, შემოხვეწილ-იყო და მოსვლის დასტური ეთხოვნა: გაგზავნეს
მეფეთა ჩვენთა ამის მოსაყვანად ნახჩი-ბაში სვიმონ მუხრან ბატონიშვილი: მოვიდა კაცი მდივან-ბეგის იოანე ორბელიანისა და ზაალისა,
რომელნი იყვნენ ისპაანს აზატხან-თან, მოსულ-იყვნენ ერევანს, მოეცა
აზატ-ხანს ამათ-თვის ოქრო და ლარი ურიცხვი, ორი თავისი მისანდო ყულიც თან-გამოეტანებინა მეფეთა და დედოფალთა-თვის საკადრად თვისად ოქროთა იარაღი ან ლარი, ტურფანი მოერთმევინა
აგრევე პატრიარქისა და ქართველთა და კახთა დიდებულთა კაცთათვის: დავარდა ამისი ხმა ყოველ-გან. ერანის ქვეყნიდა-მ დიდი ხაზინა მოდისო, ტყუვილი არ იყო. მაგრამ რომ ეგონათ გარემოსთა
ქვეყნებისა კაცთა, იმდენი კი არ იყო: წამოვიდა ორ-სამ პირად ლეკის
ჯარი. ერთი წავიდა ერევნის მხარეს, მეორე სომხითის მხარეს და
მესამე ჯარი ზემო-ქართლისა-კენ შეიარეს: ბატონებს მოხსენდათ. ეს
ჯარები ყველა იმათს დასახდომად გამოვიდნენ: მაშინვე გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი ერევანს, მისწერეს მდივან-ბეგს იოანეს და ზაალს:
„მანდავ მოიცადეთო, ეს ჯარები თქვენ ზე წამოვიდაო და როგორც

ჩვენი ბძანება მოგივიდესთო ისე ქენითო:“ დამდგარ-იყო ერევანს და
მიეცა ერევნის ხანს დიდი პატივი. აგრევე კარგათ დახდომოდათ სომხითს პატრიარქი ეჩმიატის: ერევნისა-კენ რომ ლეკის ჯარი წავიდა,
იმან წაახდინა სადარაგი, უყვეს ყათლამი, წამოიღეს საქონელი, ტყვე
ამდენი, რომ სიმრავლისა-გან ძლივ მიქონდათ, ჩაიარეს ყაზახ-ზე და
წავიდნენ ნაშოვრით სავსე. ყაზახის ჯარიც თან-გაყოლოდათ ამ ლეკის
ჯარს, იმათაც ბევრი ნაშოვარი მოიტანეს:
აბძანდენ ორივ მეფენი ქართლისა და კახეთის ჯარით, მიეშველნენ ზემო-ქართლს, გაგზავნეს ჩაფარი და მდივან-ბეგი და ზაალ
ორბელიანი დაიბარეს: „მაგ აზატ-ხანის კაცსა და საქონელსა გამოუ1-32 სტრ., 210
ძეხითო, ურუმის ქვეყანა-ზე გამოიარეთო და ზემო-ქართლში შემოგვეყარენითო:“ რად-გან სომხით საბარათაშვილოს ალაგები ხარაბა იყო
და მტრით სავსე, იქით მშვიდობისა-თვის დაიბარეს, ისპაანის ყაფილაც მოსდევდათ, და ემორჩალეს ჯარი მიაგებეს ერევანს, გამოუძღვნენ, მოვიდნენ ახალ-ქალაქს, დახვდენ საკადრად დიდის პატივით
ურუმნი, მოართვეს სამასპინძლო, წამოვიდნენ, იქ მიაგებეს ჯარით
აბაშიძე ნიკოლაოზ, ჩამოიარეს ხეობა-ზე, მოვიდნენ ქვიშხეთს, ვითაც
სიძე იყო ნიკოლაოზ აბაშიძე მდივანბეგისა. განუსვენეს ლხინითა
უზომოთა და მისცა მდივან ბეგმა ასულსა თვისა თვალ-მარგალიტი
და ლარი ტურფანი, აგრევე სიძესა თვისსა, წამოვიდნენ, მოვიდნენ
გორს: ლეკის ჯარმა წაახდინა ტინის-ხიდი და მივიდნენ, შემოადგნენ
დირბის ციხესა: მიაგებეს დიმიტრი ეშიკაღაბაში მდივან-ბეგს და
ზაალს ორბელიანთ, წაუძღვა გორით, მივიდნენ ქრცხილვანს ქართლისა და კახეთის პატრონნი ორივ მეფენი ჯარებით იქ იდგნენ და
უმზადებოდენ შებმასა ლეკთასა: რა მივიდნენ მდივან ბეგი და ზაალ
ნახეს მეფენი, აგრევე აზატხანის კაცნი თან-მიყვათ, დიდათ იამათ
მეფეთა და სცეს პატივი უზომო, მიართვეს აზატხანისა-გან გამოგზავნილი ფეშქაშნი. ორივე მეფეთა-თვის მოერთმევინა, მძიმენი და
უცხო-ქსოვილნი ლარნი, ტურფანი, საკადრად მეფობისა მათისა,
ქართველის დედოფლის ანახანუმისა-თვის ლარი ტურფანი და ქამარი
ოქროსი, მურასად გაკეთებული ძვირ-ფასისა, კახის დედოფლისა-თვის
ლარნი საკადრნი მრავლობით, აგრევე წმიდის პატრიარქის ანტონისაგან მძიმენი ლარნი და აგრევე ყოველთა დიდებულთა საჩინოთა თავადთა ქართლისა და კახეთისათა ყოველთა-თვის ლარნი ტურფანი
მოეძღვანებინა, ესე ყოველთა მიართვნეს: დააყენეს აზატ-ხანის კაცნი
გორს, მეფენი მიეშველნენ დირბს, პირველსავე მისვლაზე აგრძნეს
ლეკთა, მოეგებნენ, შემოებნენ, შეიქნა ომი ფიცხელი: უბრძანეს წყალობა მეფეთა ქართლისა და კახეთის ჯარსა, მივიდნენ გულ-სრულად,

ასე რომ თავადთა შვილნი რომელიმე მოკვდა, რომელიმე დაწყლულდა, სძლიეს ლეკთა ზედა, გააქცივეს, ამოწყვიტეს ლეკნი,
გაემარჯვათ მეფეთა გაიქცნენ ლეკნი, მივიდნენ ციხესა წალკისასა:
მორჩა ტყვეობისა-გან დირბელნი, დიდათ გაეჭირებინათ საქმე, რომ
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აღებად მიეწურათ. მაგრამ იოანე ხერხეულიძე დასწრებოდა ციხეში
და იმას გაემაგრებინა და ძალა მიეცა და რა მეფენი მიეშველნენ,
ვითა შავარდენთა გუნდნი ტრედთანი, ეგრე დაფანტეს ჯარი ლეკთანხ ( ლეკთანი ), წამობრძანდნენ გამარჯვებულები, ჩამობძანდენა გორს,
დასხდენ მეჯლისად ნახეს ლხინი უზომო:
ამა ამბავთა შინა მოვიდა ამბავი კახეთით. „ხუნძახის ბატონი
დიდის ჯარით შილდის თავს ამოვიდაო, კახეთ-ზე მოდისო, მუქარა
მოეთხოვა ქართლსა და კახეთს დავიჭერო, ჯარიც ასეთი ყავსო, რომ
ჯერ ამის-თანა ლეკის ჯარი ქართლსა და კახეთში არ ჩამოსულაო:“
შეწუხდენ მეფენი და თავადნი ქართლისა და კახეთისანი, ამის-მეტი
რჩევა ვეღარა გააწყვეს-რა, ქართველი ბატონი ისევ ქართლის ჯარით
იქავ ქართლში დადგა და კახი ბატონი კახეთის ჯარით კახეთს მიეშველა, პირობა ასე დადვეს: „თუ კახეთს გაუჭირდებოდა, ქართველი
ბატონი მიეშველებოდა. და თუ ქართლს გაუჭირდებოდა კახი ბატონი
მიეშველებოდა. თუ თავ-თავისად პასუხი შეეძლოთ, ეს ქართლს გაამაგრებდა, ის კახეთსა: მიბძანდა კახი ბატონი მეფე ერეკლე თელავს,
ქუნძახის ბატონი იდგა შილდის თავში და ყოველ დღე ემატებოდა
დაღისტნიდა-მ ჯარი ლეკისა: აყარა კახეთი კახმა ბატონმა და სულ
ციხეებში შეიყვანა და ჯარი სულ კახეთისა თელავს შემოიყარა და
ქართლშიაც ხიზნობა სიმაგრეებში შეიქნა. ჭარელთ, კაკის სულთანმა, აჯი-ჩალაბმა, შირვანელთ ფაბა-ხან, განჯის ხანმა, ამათ ყოველთა
პირი მიეცათ : „თუ ეს ქუნძახის ბატონი ქართველსა და კახს ბატონზე გაიმარჯვებდა, ეს კაცნი სულ ქართლსა და კახეთ-ზე მოვიდოდნენ
და ვითაც მტერნი იყვნენ ეგრევ ააოხრებდენ, დაატყვევებდენ და მერე
აოხრებულს ქვეყანასა რას უზემდენ, თავის-თვის უნდოდათ ის კი არ
ვიცით: გაგზავნეს მეფეთა კაცნი ჩურქეზში, აღუთქვეს მისაცემელი
ფრიადი და დაიჭირეს ჯარი, ეგრევე ოსისა და მთის ჯარები, კავკასიდამ მოიწვივეს ჯარები: ამ ამბავში წამოვიდის თრიალეთის წალკას რომ ლეკის ჯარი იდგა, გამოვიდის საციციანოზე, დაარბივის
ზემო-ქართლის ქვეყანა და მიიტანის ციხესა წალკისისა, გამოუდგის
ქართველი ბატონი მეფე თეიმურაზ, უპასუხის და ზოგ-ჯერ წაიღია
და ვეღარ მოეწევიან ქართველნი, ამით დიაღ შეაწუხეს ქვეყანა ქარ1-32 სტრ., 212

თლისა: ამისა შემდგომად ჩამოვიდა ხუნძახის ბატონი კახეთში: მოსწერა კახმა ბატონმა მამასა თვისსა მეფეს ცხებულს თეიმურაზ:
„მოშველების დრო ეს არისო, ჯარი ჩამოვიდა კახეთში და ახლავ
უნდა წამობრძანდეთო:“ რევაზ სარდალი საბარათასშვილოს ჯარით ტაბახმელას იდგა მენაპირეთ, მოუვიდა ბრძანება : „ახლავ შემოგვეყარეო:“
წამოვიდა სარდალი მაშინვე, წამობრძანდა ბატონიც ქართლით კახეთისა-კენ: გამოიარა ქუნძახის ბატონმა გაღმა-მხარეზე, დაწვა ზოგიერთი ალაგები, გამოვიდა ალაზანს, მოვიდა, დაწვა რუის-პირი, აიყარა, ავიდა, დაწვა ახმეტა, გაიარა, ავიდა გაგანაკორას: ქართველი ბატონი ჯერ არ მიბრძანებულ-იყო და მარტო კახეთის ჯარით კახი ბატონი ვერ შეება. ხუნძახის ბატონს დიდი ჯარი ჰყვანდა, წამოვიდა
ქართლზე, კახეთზე ხელი აიღო, გამოუგზავნა კაცი მეფეს თეიმურაზს მეფე-მ ერეკლემ. „ჯარი ქართლ-ზე წამოვიდაო და ეგ ქვეყნები
გააბრთხილეთო, მეც უკან მოვსდეო:“ წამოვიდა თითონც კახეთით,
ჯარი კახეთისა ქვეითი და ცხენოსანი მთლივ თან-აახლო: გაყო ჯარი
ლეკისა ოთხად ხუნძახის ბატონმა და გამოვიდა არაგვს ოთხ-პირათ,
შემოუშვა ჯარი არაგვის ერისთვის მამულში, დაწვეს, აიკლეს, ააოხრეს
ანანურს აქეთ აღარსად-რა გაუშვეს წაუხდენელი: მივიდნენ დუშეთს, დაწვეს სასახლე ერისთვისა, შეაბილწეს მონასტერი, ჩამოხდენ
იქ დიდის ნაშოვრით. მიბძანდა ქართველ-ბატონი ახალ გორს ქართლის ჯართ, მოელოდა ძესა თვისსა კახს ბატონს, აიყარა ხუნძახის
ბატონი დუშეთიდა-მ თვესა აგვისტოსა ი, გარდმოვიდა, შემოაყენა
ჯარი ციხესა მჭადიჯვრისასა, რომელი აღეშენებინა მუხრანის ბატონს
სალთხუცეს კოსტანტინეს, ჩამოხდა თითონ ხუნძახის ბატონი ციხის
ბოლოს ჭალაში, გაეკეთებინა სანგარი მაგარი, დაადგმევინა კარავნი,
დადგა შიგ და აბრძოლა ციხესა ჯარი ლეკისა. იყო დღე-და-ღამ
ბრძოლა და ომი გაუწყვეტლად: არ ავად იყვნენ მყოფნი ციხისანი,
მრავალი ლეკი მოუკლეს და დიდათაც გულ-მამაცად იყვნენ ციხის
კაცნი, უგზავნიდა მუხრან ბატონი ყოველ-დღე კაცსა და ტყვია წამალსა, აძლიერებდა, უთვლიდა იმედსა დაპირდებოდა წყალობასა და
მოხმარებასა: მიბძანდა კახი ბატონი დუშეთს, აცნობა ქართველ-ბატონს, წამობძანდა ახალ-გორიდამ, იქ დააყენა პატრიარხი ანტონი,
1-32 სტრ., 213
თან-აახლო მდივან-ბეგი იოანე ორბელიანი, მობძანდა ბატონი
დუშეთს , შეეყარა ძესა თვისსა, შეიყარნენ ქართველნი და კახნი
ერთად, შეექნათ რჩევა შებმისა, წამობძანდა მეფე ერეკლე,
დახვდა ზევით მთიდამ ჯარსა ლეკისასა, ბევრი დიდრონი ჯარები ენახა ერანის ქვეყანაში, ბევრი ხანი დაეყო ჰინდოეთს,
თან-ახლდა ყაენს და ჯარის ბევრსა და ცოტაობას კარგად იცნობდა:

ნახა რა ჯარი ლეკისა დიდათ მეტი იყო ქართლისა და კახეთის
ჯარ-ზე, ამით რომე ეს ხუნძახის ბატონი დაღისტნის ერთის ქვეყნის პატრონი იყო და მერე რა ქართლ-ზე და კახეთზე წამოსულა
აცნობა ლეკთა, რაც დაღისტანში ბელადები და უფროსი ჯარები კაცები იყვნენ, თან-გამოყოლოდენ და ამის-თვის დიდი ჯარი შეყრილიყო: ეს ხუნძახის ბატონი კაის დიდებით წამოსულ-იყო, რაც ლეკობას გაეწყობოდა, მართლა ხანობის რიგ-ზე თურმე იქცეოდა: დიდათ
წუხდნენ ქართველნი და კახნი და შებმაც არ ენებებოდათ. მაგრამ შებმის მეტი რაღა ღონე ჰქონდათ, შეაწუხეს ციხე და მოსდიოდა კაცი
მუხრანის ბატონს: „თუ არ მოგვეშველებითო, ამის მეტი ღონე აღარა გვაქვსო: ჩერქეზის და მთების ჯარებს მოელოდენ, გაგრძელდა
ხანი და რა ეს ჯარი აღარ მოუვიდათ დაასკვნეს ხვალისად შებმა.
წამობრძანდნენ დუშეთიდამ მეფენი შესაბმელად ლეკისა, გარდმოვიდნენ
ჭილურტის მხარეს, ჩამოვიდნენ ზევიდამ. ზედ-ადგა გარე-შემოცვით
ლეკის ჯარი ციხესა მჭადისჯვარისასა და იყო ომი ფიცხელი, შეეწუხებინათ მყოფნი ციხისანი და თურმე აპირობდენ მიცემასა ციხისასა:
რა ჰცნეს მისვლა ქართველთა განძლიერდენ და შეექნათ ომი
ფიცხელი ციხიდა-მ: გაყვეს ჯარი მეფეთა, ცალ-კერძ დააყენეს ქართველნი და ცალ-კერძ კახნი. აგრევე ამიერ და იმიერ ქვეითობის
ჯარი მიიმძღვარეს, თოფხანა ამათ მიაყოლეს და ერთი სხვა რაიმე
ღონე მოიპოვნეს. აღავსნეს ურემი მრავალი ჯარჯითა და ნახევარ
ამიერ და ნახევარ იმიერ, ესეცა თოფხანას მიადევნეს. ამის-თვის
რომე ჯარს საფრად გაუკეთეს: მივიდნენ ამ რიგით ქართველნი და
კახნი, გამოვიდნენ ლეკნიცა საომარსა ალაგსა. ლეკის ქვეითობამ ქარ1-32 სტრ., 214
თველთ ქვეითობას შემოუტივა და ცხენოსანი ლეკის ჯარი ცხენოსან-ზე მოვიდნენ. მაგრამ ლეკის ცხენოსანი სამად გაყოფილ-იყო და
ყოვლის-მხრიდა-მ მოვიდნენ, ქართველი ჯარები დიაღ თვალში ეცოტავათ და დიდათ ამაყად მოინდომეს ომი ლეკთა:შეიქნა ომი ფიცხელი, რომ უფიცხე აღარ ეგებოდა, მოვიდნენ ასე რომ ლეკის ქვეითობას ცოტაღა უკლდათ ხმალ-და-ხმალ ჩვენს ჯარსა შინა შემოსვლა
რა გაჭირდა ომი ბძანა ბატონმა დაქვეითება ჯარისა, გარდახადა თვით
მეფე ერეკლე ცხენისა-გან და უბძანა გარდახდომა ყოველთა: „ეს
არის დღე ვაჟ-კაცობისაო და სიყვარული რჯულისაო:“ დაიქვეითეს
ქართველთა და კახთა, შეიქნა სროლა თოფითა, რომ კომლისა-გან
კაცი აღარა ჩნდა, მეფე ერეკლე ხან იქით და ხან-და-ხან აქა აძლიერებდა ჯარსა დაპირდებოდა წყალობასა, შეუტივეს ქართველთა და კახ-

თა გულ-სრულად, დაუშინეს ზამბურაკნი და ზარბაზანნი, გააქცივეს
ერთი დასი ჯარი ლეკისა, ჰკრეს ეს გაქცეული ჯარი მეორესა ჯარსა,
აირივა ეს საშინელი ჯარი ლეკისა. გაიქცნენ, შეუტივეს ხმალ-დახმალ,დაერივნენ შიგ, რომ ვითა კატა ეგრე ხოცენ, ლეკთა. თითონ მეფე-მ ერეკლე-მ ჩამოკაფა ლეკი ხმალ-და-ხმალ, მიყვნენ ხოცით
არაგვამდის, რომ მათის მძოვრით აღვის ტყე და ველი(აავსეს),
ვინა მორჩა მათი ცხენიც და იარაღიც ჩვენს ჯარს დარჩათ:
იმ დღეს მამახად და ლომ-გულად მუხრან-ბატონი კონსტანტინე,
სარდალი რევაზ ორბელიანი, ქსნის ერისთავი დავით, არაგვის ერისთავი ჯიმშერ, ამილახვარი ამირინდო, ციცი-შვილი ალექსანდრე და
ყოველივე თავადნი ქართლისანი. ასე რომ ქებისა-გან უზომოდ გაისარჯნენ, მხნედ ხმალი მოიქნივეს, თითონც შეიბნენ და ჯარიცა
კარგად შეაბეს და განაძლიერნეს. აგერვე მამაცად ვაჟ-კაცობისა თვისისა საკადრად კახნი შეიბნეს, თავადნი გლეხის კაცისა გან უმჯობეს
და გლეხი კაცი თავადისა-გან უკეთესად. ეგრე ყოველივე უკეთეს და
უკეთესად გაისარჯნენ. ქისიყის მოურავი ძველი და ახალი ორივ მოსაწონად შეიბნენ, რომე იმ დღეს მათი ქება ბევრისა-გან მოგვესმნეს, ვითა ქართველთა და კახთა ომისა სიკეთე და ხმალი განთქმულა ყოველ-გან. იმ დღეს იმის-თანა გამარჯვება მოუხდათ, დახოცეს,
ყათლამი დამართეს უფროსი-ერთი უკრავად კლდე-ზე გარდაცვივნით
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დახოცნეს: ხუნძახის ბატონს მოუკლეს ბიძა და ბიძა-შვილი, დარჩა
კარავნი და ყოველივე საცხოვრებელი და დიდება, რომელი წამოეღო
დაღისტანიდამ: მოვიდნენ ნაომარნი ჯარნი, მოულოცეს მეფეთა მორწმუნეთა და მოართვეს თავი ლეკისა ხუთასი: განიხარეს მეფეთა,
უბძანეს წყალობა, ყოველთა თითოსა თავისა-თვის ერთი თუმანი ინამი: წავიდა ყოველ-გან მახარობელი ამბისა ამისად, შეიქნა სიხარული
ურიცხვი ქართლსა და კახეთში: წავიდა ეს დამარცხებული ჯარი,
საცა გაიარა,დახვდენ კახნი და დაუმარცხეს: მივიდა ხუნძახი ბატონი სირცხვილელული დაღისტანში, ჩამობძანდენ მეფენი ქალაქსა
თბილისსა,დასხდენ მეჯლიშად, ნახეს ლხინი და გასცეს საბოძვარი
ჯარისა ქართლისა და კახეთისა-ზე, რომელ აღეთქვათ, უბოძეს დიდით
მცირემდი ყოველთა:
ამისა შემდგომად გარდმოვიდა ჯარები შემწედ, რომელნი დაიბარეს მეფეთა ჩვენთა, ჩამოვიდნენ ანანურს ჯარი ჩერქეზისა, კალმუხისა, ჯიქისა, ქიშტისა,ღლიღვისა, ნოღისა და ოსისა, ამა ქვეყნების
ჯარები თავ-თავისასა უფროსითა კაცითა იყვნეს:

ესენი სხვა-და-სხვა რჯულთა მსახურნი, მომადიანნი და უფრორე კერპთ-მსახურნი, ავად-მქცევნი და საჭმელთა ფინთთა და არაწმიდათა მჭამელნი.ზოგნი კარგი თვალად ტანადნი და ზოგნი დუხჭირნი და ავ-სანახავნი, თმათა-წვერთა უქონელ და ცხვირთა ძნიად ჩენილ,
კარგ-ცხენოსან-მოისარნი და ფიცხად-მქცეველნი: გამოუძღვა ერისთავი ჯიმშერ და ჩამოიყვანეს ქალაქსა თბილისსა მახლობელ, დააყენეს
დიდუბეს, დააყენეს მემანდარნი და უბოძეს ულუფა კმა საყოფელად
მათდა:
მას ხანთა შინა იდგნენ მეფენი ჯარით ტაბახმელად, ამის-თვის
რომე ზემო-ქართლი, რომ წაახდინეს ის ლეკის ჯარი თრიალეთს
წალკის ციხეში იდგა. კიდევ ქვეიდამ სხვა ლეკის ჯარი გამოვიდა,
შეიარა, ჯავახეთს გარდავიდა, ერთი ციხე აიღო, დიაღ მრავალი
იშოვეს ტყვე ანუ საქონელი,რომე სიმრავლისა-გან ძვლივღა მოუდიოდათ: ამათაც მოიტანეს წალკას, იქ რომ ლეკის ჯარი იდგა,
იმათაც ქართლში ნაშოვარი ბევრი ჰქონდათ: ახალ-ციხის ფაშას წიგნი
მოეწერა ქართველ-ბატონისა-თვის: „ჩემი ქვეყანა ლეკმა გააოხრაო და
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მრავალი საქონელი მოაქვთო, თქვენი სახელი და ხმალი გვასმიაო და
მოგვეხმარენითო:“ ამის-თვის ტაბახმელას დადგნენ, რომ ყარაულები
ჰყვანდათ, რომელსაც გზა-ზე ჩამოივლიდენ, წინ დახვდებოდენ. იქ
დაიბარეს ამ ახალის ჯარის უფროსი კაცები: ავიდნენ ყოველნი, ნახეს
მეფეთა, უსალმნეს და რომელნი მათ შეეფერებოდა პატივი-სცეს:
ამითა სიტყვა შეიტყვეს და გაგზავნეს კაცი და ამითი ჯარების იქ
დაიბარეს; მეფენი წაბრძანდენ ქართლისა და კახეთისა და ახალის ჯარებით ლეკის თავ-დასასხმელად. წალკას ბედენის მთა-ზე რომ აბრძანდენ, იგრძნეს ლეკთა მისვლა ჯარისა, აიყარნენ ღამე ლეკნი, წაიღეს
ეს ნაშოვარი, გაიარეს დმანისის თავს, მთის ძირზე ტაშირზე ჩაიარეს და მივიდნენ ახპატისა ხეობა-ზე: მოხსენდა ყარაულებისა-გან
მეფეთა. გამობრუნდენ ბედენიდამ და ჩამობრძანდნენ ნახიდურს, იქიდამ
გაგზავნეს კაცნი ყაზახსა და ბორჩალუში, ცდილობდენ შეკვრას გზათასა ვითაც ქართლისა და კახეთის ჯარები დიაღ კაი ჯარები ახლდათ.
აგრევე ეს ახალნი გადმოსულნი ჯარები დიდათ კაი ჯარები იყვნეს
და ერთად რომ შეიყარნენ დიდი ჯარი შეიქნა.გავარდა ყოველ-გან
ხმა: „ ქართველ ბატონს უცხო ჯარები უშოვნია და დიდი ჯარი შეუყრიაო:“ შეშინდენ გარემოს მტრები და ფიქრი შეექნათ, ქუნძახის ბატონ-ზე გამარჯვებაც შეეტყოთ:
ეს ამბავი ახპატს რომ ლეკის ჯარი იდგა ნაშოვრიანი თათართა ქართლისათა აცნობეს, ვითაც რჯულის მტერნი არიან და ჩვენსას

იმათი ირჩივეს: „დიაღ დიდის ჯარით მეფე თეიმურაზ და მეფე
ერეკლე წინ გიდგათო,თქვენი ყათლამი უნდათო:“ აიყარნენ მაშინვე
და შედგნენ ყაზახის მთა-ზე და განჯისა-კენ გაემართნენ ღამით და
წავიდნენ. აიყარნენ მეფენიც, წაბძანდენ ამ ჯარებით მტკვრის პირს
დადგნენ საყალთუთანს: რაოდენთა-მე დღეთა აიყარნენ იქიდამაც და
შემობრძანდენ ქალაქსა თბილისსა: ეს ახალი ჯარები დააყენეს დიღომსა
მინდორსა შინა და რომელი-მე ვერის ხევ-ზე ბაღებსა კერძო: დავარდა
ხმა ამ ჯარებისა, უკუდგა მტერნი და აღარსად გამოუჩნდეს,თვინიერ
მცირედ ავაზაკთასა: მოახსენეს ამ ჯარის უფროსთა კაცთა: ან გვაჩვენე მტერი თქვენიო და ზედ შემოგვახოცეთო და ან დასტური გვიბოძეთო ჩვენ ქვეყანაში წავიდეთო:“ ქართლი მტრისა-გან დიდათ შე1-32 სტრ., 217
წუხებულ-იყო და ღარიბნი შენახვასა დაზარდენ, რომ ხარჯი ბევრი
უნდებოდათ: ბრძანეს მეფეთა ჩვენთა გასტუმრება, უბოძეს უფროსთა
კაცთა ოქროს და ვერცხლისა იარაღნი და ლარნი ტურფანი და ჯარის
კაცთა ყოველთა მისცეს თვის-თვისად შესაფერნი ლარნი და იარაღნი
და ან რომელთა ოსთა ჰქონდათ ძველთავე ბაგრატიონთა-გან ჯამაგირის წიგნი განუახლეს და უბოძეს ჯამაგირი, აღავსეს ესე ჯარები
საბოძვრითა და გაისტუმრეს ქვეყანასა თვისსა მისცეს პირობა მეფეთა ჩვენთა ამ ჯარების უფროსთა კაცთა: „როდესაც ბრძანება თქვენი
მოგვივიდეს, ვითა ყმანი ეგრე სწრაფათ შეგეყარნეთო და თქვენსა
სამსახურში დავიხოცნეთო:“
მოვიდა რუსეთით ბარათას-შვილი თომა ქართლში, რომელი
გაყოლოდა ქართველს ბატონს მეფეს ვახტანგს რუსეთს: მეფე ვახტანგ რა გარდაცვლილ-იყო, ვინა ქართველი თავადთა-შვილი იყო
რუსეთს ხელმწიფის დავთარში დაწერილ-იყვნენ, მიეცათ ჯამაგირი და
მას აქეთ იყოფებოდენ იქ ქართველნი რომელი-მე და მსახურებდეს:
ახლა ამ თომასა-თვის მიეცათ თეთრი და იმ ქვეყნიდა-მ ეთხოვნათ
ხელმწიფისა, შესაკადრნი ცხენნი ბედაურნი:წავიდა ეს თომა ახალციხის ქვეყანასა, გადავიდა იმერეთს, ოდიშ-გურიასა და სადა პოვა
ცხენნი ბედაურნი, იყიდნა ძვირ-ფასად და გარდმოიყვანა და დააყენა
სურამს, ბძანებითა ქართლის მპყრობელისა მეფის თეიმურაზისათა,
მოუყენა რუსნი რომელნი ახლდენ რუსისა ხელმწიფისა გამოტანილნი რუსნი. თითონ თომა ჩამოვიდა ქალაქსა თბილისისასა, დააყენა
პატივით მეფემა:
მოვიდნენ რუსეთის ხელმწიფეს-თან შესახვეწრად გაგზავნილი
სვიმონ მაყას-შვილი და თბილელის კრებულნი, ქალაქსა თბილისისა
და თბილელი ათანასე, სნეულების მიზეზით მოსკოვსა ქალაქსა შინა

დამდგარ-იყო: ებოძა რუსეთის ხელმწიფეს ქართველის ბატონის მეფის თეიმურაზისა-თვის და კახის ბატონის მეფის ერეკლესა-თვის
ბეწვნი სამურისანი და ლარნი ოქრო-ქსოვილნი, ძვირ-ფასად ღირებულნი და ხელმწიფობისა შესაკადრნი და მოხმარებისა-თვის იმედი
ებძანა, ჯარი კი არ მოეცათ, შურითა ვისმე და ეჩხუბა ისევ ქართველთა შვილსა, თორე-მ დიდი მოხმარებისა და ჯარის იმედი გვქონდა
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და ღიდისა მაღლისა სანატრელის პეტრე ხელმწიფის ანდერძიც იყო.
საქართველოს მეფე ვახტანგ, რომ რუსეთს მივიდა შესახვეწნელად
ჯარის სათხოვნელად ქართლის მოხმარებისა-თვის და მეფე ვახტანგ
ვეღარ მიუსწრა: რუსეთის მპყრობელი პეტრე ხელმწიფე რომ შეწუხებულ-იყო. მაშინ ანდერძი ებძანა: „საქართველოს უჭირსო და
რჯულის გულისა-თვის მოეხმარენითო, ჩემის ხაზინით ჯარი ათხოვეთო:“
მას აქეთ, ვინცა ხელმწიფენი დასხდენ რუსეთისა მპყრობელად
იმათაც მოინდომეს, რომ პეტრე ხელმწიფის ანდეძრს ვერ მოშლიდენ.მაგრამ ვინა ქართველთა შვილნი რუსეთსა შინა იყოფებოდენ
იმათ ერთმანერთის მტრობა და შური არ მოშალეს და ამათის მიზეზით ქართლში მოხმარება რუსთა აღარ ინებეს:
ქორინიკონს უმგ. ამა ხანთა შინა ხევსურის ქვეყანა აღარ დამორჩილდა კახს ბატონს და პირველისა-ებრ აღარ მონებდენ. ჩამობძანდა კახეთიდა-მ კახი ბატონი ერეკლე ქალაქს და მოსთხოვა ფარვანი მამასა თვისსა ქართველ ბატონს მეფეს თეიმურაზს, ინება ხევსურეთისა დალაშქრვა, გაისტუმრა მამა-მან ცხებულ-მან ძეი თვისი
მეფე ერეკლე და გასცა ბრძანება თავადთა ქართლისათა, რათა იახლნენ
თან: მიბრძანდა მეფე ერეკლე ანანურს, შემოეყარნენ იქ ქართველნი
ამორჩევით დიდებულთა შვილნი და აზნაურ-შვილნი, ზემო ქართლისანი და ერისთავები ორივე დავით და ჯიმშერ, წაბძანდა ანანურიდა-მ,
მიბრძანდა თიანეთს, იქ შემოეყარნენ ჯარი კახეთისა.ზამთარი იყო,
თოვლი დიდი და გზა საჭირო, დაიქვეითეს ყოველთა, თვინიერ მეფისა და იმანცა ბევრ-ჯერ იარის ქვეითად, მივიდნენ, ფშავნი მოეგებნენ, ფშაველნი დახვდნენ, რაც იმ ქვეყანას გაეწყობოდა მოართვეს
მოსართმევი, ენებად იქიდამ გარდასვლა ქვეყანასა ხევსურისასა:
რა შეიტყეს ხევსურთ შემოეხვეწნენ ხევსურნი და ითხოვეს დანაშაულისა მოტევება, შეუნდო ცთომა მათი და შემოირიგა, იახლნენ
უფროსნი კაცნი და მოართვეს ჯორნი, ძროხანი და ცხვარნი ფეშქაშად და დაიდვეს თავს სამსახური, რაც ძველთა-გან კახ ბატონებისაგან სდებოდათ, გამოართო ბატონმა მძევლები და განუტევა ხევსურნი

მშვიდობით, აგრევე მოართვეს ფშაველთა ფეშქაშნი და ბეგარა და
1-30 სტრ., 219
წაბძანდა ბატონი, ჩამობძანდა ქალაქს, შეეყარა მამას, ცხებულს
მეფეს:
გაბრძანდენ ორივ მეფენი ბორჩალუსა მხარეს და მოვლეს სომხითისა ქვეყანა, მტერი ვერსადა დახვილეს (დაახელეს) და ინადირეს
და შემობძანდნენ ისევ ქალაქსა თბილისისასა:
გამოართვეს ბორჩალოს ხანობა მუსაყული-ხანს და დააყენეს დიმიტრი ეშიკაღასბაში ორბელიანი მონაპირედ ჯარში ბორჩალუს:
მოვიდა ბამან-ხან ლეკის ჯარით ყაზახის ქვეყანაში, ექვსი ბელადი. დაღისტნის უფროსი კაცი წამოეყვანა, დაპირდებოდა მრავალისა ტყვისა და საქონლის შოვნასა.მაგრამ ეს იყო მისი ცდა და
რჩევა, ცოლ-შვილი რომ ქართლში ეგულვებოდა, ქსნის ერისთვის
და იყო, აღარ მისცეს ამის-თვის რომ დაბალი კაცის-შვილი იყო
და თათარი: ეს ქალი ოდეს შანშე ერისთავი და ძმა მისი ყულარაღასი იასე შაჰ-ნადირ ყაენის რისხვით ეღანის ქვეყანაში ცოლ-შვილით
პატიმარ-ქმნეს იქ შეერთო, აქ ქართლში, რომ მოვიდა თავისმა ძმა-მ
ერისთავმა დავით თვისი და თვისა სახლში დააყენა: რაზათ ბამანხან ქართლით გაიქცა, ცოლ-შვილი აღარ დაანებეს. ამას ცდილობდენ
ერთის მიზეზით ეს წაეყვანა, ყაზახიდა-მ ლაპარაკი დაუწყო მეფეთა:
„თუცა ჩემი ცოლ-შვილი მომცეთ, თქვენი საწყენი ჩემ-გან არა იქნას
რაო:“ მაშინვე სარდალი რევაზ და სულხან კახის ბატონის ეშიკაღასბაში ქართლისა და კახეთის ჯარს უთავეს და გაისტუმრეს, მივიდნენ, დადგნენ ბაიდარში: აიყარა ბამან-ხან ყაზახიდა-მ და მოვიდა
ბორჩალუს ქვეყანასა, გამოგზავნა თვისი მისანდო კაცნი ქალაქსა თბილისისასა, მოახსენა მეფეთა ჩვენთა: „ცოლ-შვილი მიბოძეთ და შემირიგეთო, ორი თქვენი მისანდო კაცი მიბოძეთო, გული დამაჯეროსო და მე თქვენს სამსახურში მოვალო:“ გაგზავნეს რევაზ ქართველის ბატონის მილახვარი და მოურავი მარტყოფისა ქაიხოსრო,
მივიდნენ აღჯაყალისა ციხესა შინა: ბამან-ხან და ლეკის ჯარი იდგა
სომხითის მელიქის მამულში, ჩამოვიდა იქიდამ ბამან-ხან, აქეთ ესენი გავიდნენ, ნახეს ერთმანეთი და აცნობეს ანბავნი გულთა თვისთა1-32 სტრ., 220
ნი ერთმანეთს: ესენი ისევ შემოიქცნენ აღაჯაყალისა ციხესა და ისინი
წავიდნენ ჯართა შინა ლეკისათა: ეთხოვნათ ლეკის ბელადებს მზევალი ქართველთა, რათა შემოვიდეთ ციხესა აღაჯაყალისასა და მოვის-

მინოთ ბრძანება მეფეთა: გაგზავნეს შიოშა არღუთას-შვილი მზევლად
ლეკებთა: რა მივიდა, დააყენეს ლეკებმა თვის-თან და წამოვიდა ხუთი
ბელადი. ზუბეიდალა, ამირ-ხან, ამირ და ორი სხვა, მოვიდნენ ციხესა აღჯაყალისასა, მიეგებნენ მილახვარი რევაზ და ქაიხოსრო მოურავი, ჩამოახდინეს სამყოფსა თვისსა, ამათსა მოსპვაში ქართველთა
ჯართა განდიდებულნი კაცთა შვილნი ბევრნი მივიდნენ ციხესა აღჯაყალისასა. სხვათა კი არა იცოდენ რა, მილახვარი და მოურავი დარიგებულნი იყვნენ და ბრძანება ქონდათ მეფეთა-გან <<თუ ბამან-ხან,
ამ (ან) ლეკის ბელადი ხელთ ეგდოთ, უნდა დაეჭირათ:“ ბამან-ხან
ხომ აღარ მოენდო, ეს ბელადები, რომ სახლში დასხდენ, ქაიხოსრო
მოურავმა თქვა: „ბძანება არის, დაიჭირეთო:“ მიესივნენ დარბაისელთა შვილნი და დაიჭირეს ეს ხუთი ლეკის ბელადნი, აყარეს
იარაღი და შეუკრნენ ხელები: ამათის ჯარისა-გან ლეკი ბევრი ჩამოსულ-იყო ბორჩალუში პურისა-თვის, შერიგება ეგონათ, იმათ მიესივნენ ჯარი ქართველთა და ბორჩალუსი და მრავალი ლეკი ამოწყვიტეს, დარჩათ ცხენი და იარაღნი: წამოვიდა ჩაფარი, მოახსენეს მეფეთა დაჭრა ბელადებისა და მოწყვიტეს,(მოწყვეტა) ლეკის: იამათ
დიდად პატრონთა ჩვენთა, მაშინვე შებძანდა ციხენსა კახი ბატონი
ერეკლე მეფე და წაბძანდა ბორჩალუში, წარასყურს რომ მიბრძანდა,
მოეგებნენ მილახვარი რევაზ და მოურავი ქაიხოსრო, მოულოცეს
გამარჯვება, მოართვეს ბელადები ლეკისა ხელ და-ხელ-ხუნდითა.უბძანა
დიდი მადლობა და უიმედა წყალობა უზომო მილახვარსა და მოურავს:
ეს დაჭრილი ლეკები ამათისავ ხელით გამოუგზავნა მამასა თვისსა
ქართველს ბატონს, ერთი ბელადი გარდმოაგდეს ავლაბრის კლდე-ზე
და სხვათა წარკვეთეს თავნი: კახი ბატონი წაბძანდა ბორჩალუხის,
ბამან-ხან და ლეკის ჯარი ისევ სომხითის ტყეში იყვნეს: ჩაბძანდა
მეფე ერეკლე ბაიდარში, ცდილობდა იქ ჯარის შეყრას: რა ჩაბძანდა
ბაიდარში, მოართვეს თავები ლეკისა და ცოცხალი, რომელი შეეპყრათ ბორჩალოელთა: რა სცნა ბამან-ხან და ლეკთა: „მობრძანდა მეფე
1-32 სტრ., 221
ერეკლე დიდის ჯარით თქვენ-ზედაო:“ გაიქცნენ მაშინვე, დღე-დაღამ იარეს და ჩავიდნენ განჯას: არღუთა-შვილი შიოში, რომ ჰყვანდათ ლეკებს მზევლად მოეკლათ გზა-ზე: მიბძანდა მეფე ერეკლე
ბორჩალუში, დადგა რაოდენთა დღეთამე და წამობრძანდა, მობრძანდა ისევ
ქალაქსა თბილისისასა:
მცირეთა ხანსა შინა წამოვიდა ჯარი ისევ ლეკისა განჯიდამ და
დადგა სომხითის ქვეყანაში და დაუწყო ცემა აქა-იქ და დადგა გზებზე, მრავალი მიმსვლელ-მომსვლელი ქარვანი წაახდინა. დიმიტრი
ეშიკაღაბაშს ორბელიანს უბოძეს ჯარი, დააყენეს მონაპირედ: წავი-

და ეს ლეკის ჯარი ჯავახეთისა მთებზე ავიდა, შეკრა გზები:
მოვიდნენ რუსეთის ქვეყნიდამ კაცნი თომას წასაყვანელად, რომელი იყო ბარათა-შვილი და ყმა რუსეთის ხელმწიფისა, მოვლინებული საქართველოში, რომ მის ამბავი ზემო აღგვიწერია. უბოძეს
მეფეთა საბოძვარი და გაისტუმრეს, წავიდნენ და წაიყვანეს ცხენები,
რომელი ეყიდა თომას რუს ხელმწიფისა-თვის: რად-გან ლეკმა ქართლსა და კახეთზე მტრობა აღარ დაშალეს,ზამთარ და ზაფხულ ჩამოდგის და აოხრებდის უმეტეს ქართლსა, მარადის ქართლის ჯარი
ვერ შეინახეს ერთად შეყრილი. ამით რომ, ჯარი შემოეყარის მეფეთა ჩვენთა,ლეკის ჯარი ჩაუდგის სახლებში და აღარა-ვინა ჰყვანდათ
მეპასუხე. ამის მიზეზისა-თვის გამოართვეს ქართლსა და კახეთს ათასი კაი ვაჟ-კაცი, ჯამაგირი გაუწესეს, უზბაშები განაწესეს და დააყენეს ქალაქსა თბილისსა, საცა ვისმე გასჭირებოდათ ამით მიაშველებდენ და თუ დდი მტერი მოვიდის, თვით მეფენი მი[ე]შველებოდენ
ქვეყნის ჯარებით:
გაისტუმრეს ეს ახალი განწესებული ჯარი და დააყენეს ბაიდარში
მონაპირედ, ამ ჯარებითა ასის-თავნი და უფროსნი იყვნეს ამილახორი
შვილი ნიკოლოზ, ამირეჯიბი ზაზა, ციცი-შვილი თეიმურაზ და
თარხნი შვილი მამუკა, აგრევე საბარათაშვილოს უზბაში რომელ-არს
ასის-თავი, იოთამის-შვილი რევაზ, აგერვე კახთა თავადთა შვილნი:
ამისა შემდგომად მოინდომა ხუნძახის ბატონმა მტრობა და
დალაშქრება ქართლისა და კახეთისა, შეკრა გზები იალბუზისა და არც
ჯარი ლეკისა და არც ყაზახად აღარა-ვინ გამოუშვა, ყველას დაპირდა
1-32 სტრ., 222
დაღისტნის ლეკთა: „სულ მე გამომყევით ქართლსა და კახეთს დავიჭერო და ამდენს ტყვესა და საქონელს გაშოვნინებო, რომ შვილითი შვილამდის გეყოსთო:“ ეს ის ბატონი იყო, რომ პატრონთა
ჩვენთა მჭადისჯვარის ციხე-ზე დაუმარხეს ჯარი, ამოუწყვიტეს და დამარცხებული და სირცხვილეული გაიქცა იმ დღის ნაცვლად ცდილობდა, შემოიყარა დაღისტნის ჯარი ასეთი, რომ შამხალი და სურხავიც მოიყენა და თვისის ჯარი თან-წამოიყვანა, პირ-იქითი და პირაქეთი რაც ლეკი იყო, ყველად ჯარი გამოართო, ზოგს ძალად და
ზოგს ნებით გამოემზადა პირველ კახეთ-ზე. მოხსენდათ ეს ამბავი
მეფეთა ჩვენთა: მაშინვე წაბძანდა კახი ბატონი ერეკლე კახეთს, რა
მიბრძანდა თელავს, შემოიყარა ჯარი კახეთისა და აყარა კახეთი სულ
და ციხეებში გაამაგრა და ყოველს ციხეს ოთხ-ოთხის-თვის თადარიკი
დაუჭირა, აავსო პურით, ღვინით, აგრევე მეთოფით და ტყვია წამლით: ბატონი-შვილი ვახტანგ გაგზავნა ფშავში და იმ ქვეყნების ჯარებიც შემოიყარა: ქართველ ბატონი, მეფე თეიმურაზ წაბძანდა ზე-

მო-ქართლში, მიბძანდა გორს, შემოიყარა ჯარი ქართველთა, რომ
იარაღის ამღები აღარა-ვინ დააგდო შინა გლეხი, თორე თავადი და
აზნაურთაგანი ვინ დააკლდებოდა: ამ ჯარებით მიბძანდა ახალ-გორს,
შემოეყარა ქსნის ერისთავი თავისის ჯარით, მივიდა სარდალი საბარათაშვილოსა რევაზც ჯარით და შეეყარა მეფესა, იქიდამ მიბძანდა
და ანანურს დადგა და მოელოდა ამბავსა ძისა თვისისა მეფის ერეკლეს:
მოვიდა ხუნძახის ბატონი დაღისტნის დიდის ჯარით, რომელი
აღვსწერეთ ზემორე, დადგა ყვარლის მთა-ზე, იქიდამ გაგზავნა
შამხლის შვილი გაბაგ-ბეგ ჭარში და დაიბარა ჭარელთ ჯარი აგრევე
გაგზავნა კაცნი აჯიჩალაბის შვილ-თან, კაკის სულთან-თან, განჯის
ხანთან და ამათ ყველას ჯარი და მოხმარება სთხოვა: ესენი ყველანი
ქართლისა და კახეთის მტერნი იყვნენ, აჯიჩალაბის შვილი თვითან
მოვიდა ჯარით, კაკის სულთანიც შემოეყარა, აგრევე ჭარელთ ჯარი
შეიყარა და ესენი ერთად შეეყარნენ ხუნძახის ბატონს. განჯის ხანსაც გამოეგზავნა ჯარი. ეს ყველანი ერთად შეიყარნენ და წამოვიდნენ კახეთ-ზე. გამოგზავნა კახმა ბატონმა მეითარი თვისი იოანე და
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მოახსენა მამას თვისსა: „დრო ეს არის მოშველებისაო, მობძანდითო:“ წაბძანდა ქართველ ბატონი მეფე თეიმურაზ ანანურიდამ ჯარითა საქართველოსათა, მობრძანდა კახეთს, შეეყარა ძესა თვისსა მეფეს
ერეკლეს. დადგნენ თელავს და შექნეს მზადებად ლეკთა ომისად
მოვიდა ეს ლეკის ჯარი, შემოადგა ციხესა ყვარელისასა, დიაღ დიდი ჯარი იყო და შეიქნა ფიქრი ყოველ-გან, აყარეს საგარეჯო და
მარტყოფი. შემოვიდა ქალაქსა თფილისისასა, აგრევე აიყარა ზემოქართლი, მუხრანი და ზოგი საერისთოებში შევიდა და ზოგნი სანდოთა მაგართა ციხეთა შეეხიზნეს, იყო ყოველ-გან შიში დიდი და
და სიმაგრეთა ციხე ქვეყანათა ქართლისა და კახეთისათა: გაგზავნეს რამაზ ენდრონიკა-შვილი იმისავე წინათ ჩერქეზში ჯარისათვის, მოვიდა მცირე-რამ ჯარი ჩერქეზისა, კალმუხისა და ოსისა,
შეეყარნენ მეფეთა და თან-ახლდა მეფეს ერეკლეს ჩერქეზის ბატონი
ცოტას ჯარით, რომელი იყო სიმამრი გიორგი ბატონის შვილისა,
ანანურიდამ გაეგზავნა ქართველ ბატონს იასე მაჩაბელი ჩერქეზში
კარისა-თვის და აღუთქვა ფრიადი: მივიდა იასე ქვეყანათა ჩერქეზისათა, ეცადა დიდათ და ვერ დაიმორჩილა, არავინ გამოყვა: „მთელი დაღისტანი წამოვიდაო და ჩვენ იმათი ომი არ შეგვიძლიაო:“
მოვიდა იასე მაჩაბელი თელავს, მოახსენა ესე ყოველი მეფეთა:
ამა ამბავთა შინა დაეტანებინა ძალა სიღნაღისა-თვის ფანხანს

ყარაბახელსა, ვეღარ ეძლო სომხთა, აყრილ-იყო ერთი ხეობის
მელიქი უსუფ-ბეგ თავისის ხიზნით ასის კომლის კაცით, მოვიდა
საქართველოსა შინა და შემოხვეწად მეფეთა: მოხსენდა ესე ამბავნი
თელავს მეფეთა, მაშინვე უბოძეს კაცი და დააყენეს ეს სიღნაღელნი
ქალაქსა შინა კლდის უბნის მხარესა და თითონ დაიბარეს კახეთს, წავიდა მელიქი უსუფ ბეგ თვისისა ჯარით კახეთს, შეეყარა მეფეთა,
უბძანეს წყალობისა სიტყვები და დააყენეს პატივით:
წამოვიდა ლეკის ჯარიდა-მ საქართველო-ზე წასახდენელად სადმე
ხუთასი ცხენოსანი კაცი ლეკისა, რად-გან ბატონები და სულ ქვეყნის ჯარი კახეთს ეგულებოდათ, აქეთ ფიქრი აღარავისი ჰქონდათ, თუ ამათის მიზეზით ჯარს მოშლიდენ მეფენი, მერე ლეკთ კახეთზე
მტრობა უფრო გაუადვილდებოდათ და თუ ჯარს არ მოშლიდენ ამით
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უფრო ბევრს იშოვნიდენ: მეფეთა ჩვენთა ხომ ჯარი ვერ მოშალეს
და ვერ გამოჰყვნენ: წამოვიდა ეს ლეკის ჯარი, გამოიარა, ავჭალის
საქონელი წაეღო, შეიარა არმაზის წყალ-ზე, ავიდა კავთის ხევისა
ხანდაკსა და ის შეყოლება, საცა რომ ციხეებს გარეთ დაახელეს
წაახდინეს, წაიღეს ნაშოვარი და ავიდნენ ატენის მთაში იქიდამ დაუწყეს რბევა გორისა გარშემოთა:
ჭარელნიც ქისიყს მიუხდენ, ქისიყელთ გაემარჯვათ, შემოსაფრეს
ყვარელის ციხე ლეკთა, იყო ომი დღე-და ღამ, კარგად კაცურად და
მამაცურად ებრძოდენს მყოფნი ციხისანი. მაგრამ ასეთი მაღალი საფრები შეუკრეს გარედამ, რომ შიგ ციხეში თოფს ჩაისროდენ: ამით
შეაწუხეს თორე-მ სხვა რიგად არა უჭირდათ-რა, მუდამ დღე უგზავნიდენ მეფენი კაცსა, ტყვია წამალსა ანუ რომელი რამ აკლდათ ციხეში და აძლიერებდენ იმედით მყოფთა ციხისათა: ომი მოინდომეს
მეფეთა ლეკისა. მაგრამ მისავალი გზა საჭირო იყო და ლეკის ჯარი
დიდი ჰყვანდათ და ამისი შესაბმელი ჯარი არა ჰყვანდათ: ვეღარ გაბედეს ომი, ბრძანეს: „სხვა ღონე რომ მოვიპობნეთო და ყვარელის ციხე განვაძლიეროთო, თუ იმ ციხეს აიღებდა გაღმა-მხარი
ხელთ დარჩებათ და რახან გაღმა-მხარს იშოვნიან, კახეთის შოვნაც
გაუადვილდებოდათო. მერე დასუსტებულს ქართლს რითღა შევიმაგრებთო:“ ამის ფიქრში და რჩევაში იყვნენ მარად-დღე, ამის მეტი
ღონე ვეღარა მოიპოვნეს-რა.უბძანეს ქართველთა და კახთა ერთობით: „რომელიც ინებებს და თვისის გულოვნებით მინდომით წარვალს და შევალს ციხესა ყვარლისასა და იმათ შემწე რჯულისა სიყვარულისა-თვის და ჩვენის ერთ-გულობისა თვის გარჯასა და თავს არ
დაზოგავს ჩვენც სამუფქმოდ ამ წყალობას უზომოდ (უზამთო).თა-

ვადის შვილს თავის შესაფერს სახელოს და რომელსაც თავის მუნასიბსა და სამსახურსა მამულს შემოგვიკვეთს წყალობას უზამთო
და აგერვე აზნაურ-შვილს და გლეხს კაცს, კაცზე ოთხს თუმანს, ორს
საკომლო მამულსა და სათარხნეს მივსცემთო:“ გამოირჩივნენ ამათში
საბარათოს შვილოდამ. იოთამის-შვილი რევაზ-უზბაში, გუგუნას-შვილი
ვახტანგ, სოლოღას-შვილი ტარიელ და ზოგნი ვინმე გლეხთაგანი,
აგრევე ზემო ქართლიდამ. მაჩაბელი ძაღლუა, მუხრან ბატონის შვილი,
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ზედგინიძე და ერთი ხუცესი, აგრევე ქსნის ერისთავისა ორი კაცი
და ზემო ქართლიდამ აზნაურ-შვილი ნამორაძე ერასტი და სხვა ცოტა რამ კაცი. აგრევე კახთა თავადი-შვილთაგან. ბებური-შვილი პაპა,
მდივანის-შვილო სოლომან, თაყა-შვილი ფარემუზ, რომელი იყოფებოდა კახეთსა შინა შეხიზნვით და ბეჟან რატის-შვილი, მახლობელი
ყმა მეფის ერეკლესი, ერთი ორი კაცი თელავიდამ და სხვა კახთა
კაცთა-გან ვერ-ვინ დაიმორჩილეს: შებრძანდა მეფე ერეკლე, თან-იახლნენ
ჯარი ქართველთა და კახთა ცხენოსანნი და ჩაბძანდა ქისიყს, ქართველ
ბატონი თელავს დადგა ჯარით საქართველოსათა, დაუძახა მეფე-მ
ერეკლე-მ ქისიყელთ, აღუთქვა წყალობა,რომელი ებძანათ სხვათათვის და ზემორე აღვწერთ: „ ვინა გამოვა თვისა ნებითა და წავა
ციხესა ყვარელისასა შემწედ აღვრაცხო ერთ-გულთა თანა და მივსცე
წყალობა უშურველი:“ აერჩივნენ ქისიყელნი ას ოც-და-ათ ვაჟ-კაცი,
ეს ქართლისა და კახეთის კაცნი ერთად შეყარა ბატონმა უბოძა ტყვია,
წამალი უშურველად, უბძანა იმედის სიტყვები, გაუმძღვარა ეს ქართლისა და კახეთისა თავადთა შვილნი, რომელნი ზემორე აღვწერეთ
და გაისტუმრა ქვეითნი: წავიდნენ ქისიყით, გავიდნენ ალაზანს, მივიდნენ ღამე და მიენდვნენ ხმალსა და მამაცობასა თვისა: რა მიეახ
ლნენ ციხესა ყვარლისასა ქვემორე გავაზისა მხარე იდგნენ ჭარელნი.
კაკის სულთანი თავისი ჯარით და აჯიჩალაბის შვილი შაქისა და შირვანის ჯარითა, ზემო მხარეს იდგნენ ქუნძახის ბატონი, შამხალი და
სურხავი დაღისტნის ჯარითა: იგრძეს ყარაულთა ლეკისათა მისვლა
ამათი, შეუკრეს გზები მაგრამ გულოვნობისა ძალითა და სიმხნისა
და ვაჟ-კაცობისა მინდობითა მივიდნენ ქართველნი და კახნი ციხესა
ყვარლისასა, მოეგებნენ ციხოვანნი, იმათ დიდათ და უიმედათ მისვლა
მათი, დაუშინეს ციხით და ქნეს შადლუხი,შეატყობინეს მისვლა
თვის ციხესა და თვისთა ყარაულთა მიუტანეს ამბავი: „შემოვიდა
ჯარი ქართველთა ციხესაო:“ ხოცდენ ლეკთა ციხით და განძლიერდენ
ფრიად ციხოვანი: ამა ამბავთა შინა აარჩივა კაცნი გულოვანნი და
კარგ-ცხენოსანნი ქისიყელნი კახმა ბატონმა და გაუსივა ჭარისა ქვეყანასა წასახდენლად: გავიდნენ ალაზანს, დახვდათ საქონელი ურიცხვი
ფადარისა, წამოიღეს მრავალი ცხენი, ძროხა, ტყვე უფრო ცოტა,
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მოიტანეს ქისიყის და მოართვეს მეფეს ერეკლეს: მიუვიდათ ამბავი
ჭარელთ, დაჭმუნდნენ დიდად, დასდვეს საყვედური ქუნძახის ბატონს:
„ჩვენ აქ უბრალოდ ერთს ციხეზე ვიღალებითო და ჩვენს სახლებს
კახი ბატონი აოხრებსო:“ უთხრა ხუნძახის ბატონმა: „აგერ ამ ციხეს ავიღებო და კახეთიც ხელთ დამრჩებაო და თქვენს გარჯას გარდავიხდიო:“ გაუსივა კიდევ ჯარი მეფე-მ ერეკლე-მ ქართველთა და
კახთა ჭარისა ქვეყანათა: რა გავიდნენ ალაზანს, შეეტყოთ ჭარელთაც
და წამოსულ-იყვნენ წინა-დასხდომად: მიუვიდათ ეს ამბავი ქართველთა, გამოუბრუნდნენ ქისიყის მოურავი იასე, სულხან ეშიკაღასბაში და
მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო, მოიყვანეს ჯარი ისევ ქისიყს.ამისთვის შეექნათ ლაპარაკი და ჩხუბი ჭარელთა და დაღისტნის ლეკთა: ამა
ამბავზე ჭარელნი ეუბნებოდენ: <<ციხეს ხომ ჯარი მოიშველეს, ამას
ჩვენ ძლით ვეღარ ავიღებთო, ჩვენს ქვეყანას ქართველთა და კახთა
ცემა და მტრობა დაუწყესო, ჩვენ აქ რას ვიხოცებითო :“ ამა-ზე ჩხუბი
გამოერივათ ერთმანეთში, კაციც მოუკვდათ და ბევრიც დაიჭირა. შემოსწყრნენ ჭარელნი და წავიდნენ ქვეყანათა თვისთა , კაკის სულთანიც თან-გაყვა და აღარც აჯიჩალაბი შვილი დადგა, მოიშალა ერთი
მხარი ჯარი, მეორე ჯარშიაც შეიქნა ლაპარაკი, აიყარა სურხავი თავისის ჯარით და წავიდა ქვეყანათა თვისთა, ამ დაღისტნის ჯარიც
ბევრი გაიყვა, დარჩა ხუნძახის ბატონი და შემოვიდნენ ქართლზე,
გამოიარეს, წაახდინა საგარეჯო, გამოვიდნენ მტკვარს, ღვინობის
თვე იყო და ელი, ახალი ჩამოსული მთიდამ: გაიყო ხუთად ეს ლეკის ჯარი. ერთი ჯარი მივიდა აღჯაყალაზე, ება პირი ქციისა და
დებედის შუა, რომელები სულ იქით დგა და თითონაც ქუნძახის ბატონი მოვიდა ბაიდარზე, შემოადგა ბაიდრის ციხესა, შიგ დახვდენ
ბაიდაურის სულთნის შვილები, დაუწყეს სროლა თოფითა ციხიდა-მ და
რომელი კარში დაესწრა, კარში ისინიც გამაგრდენ სახლებში, ლეკიც
ბევრი მოუკლეს, არც ციხე დაანებეს და არცა-რა წააღებინეს. ასე
კაცურად იყვნეს, რომ ასისა და ორასის კაცისაგან ძნელი შესაძლებელი იყო: საღამომდის იდგა ხუნძახის ბატონი ბაიდრის ციხეს და
საღამოს გაეცალა, გავიდა ბორჩალუს მხარეს: აეკლოთ ლეკის ჯარს
დემურჩასალის ობები და დებედას გამოღმა ბორჩალუს სოფლები და
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ერბივათ, ეშოვნათ ძროხა, ცხვარი,ჯოგი ცხენთა ანუ სახლთა საგანძურნი ურიცხვნი: ის ღამე იქავ დააღამეს, დადგნენ ალაჩუხთა თათრისათა ლეკნი, ამდენი იშოვნეს, რომ სხვა კიდევ ყოფილ-იყო იმის
მეტს წაღებასაც ვერ შეიძლებდენ: ბორჩალუს ელმა აღჯაყალისა ციხესა შეასწრა და ვერა ავნეს-რა, წაიღეს ეს დიდი ნაშოვარი და ტყვეც

მრავალი, ავიდნენ ახპატისა ხეობაზე, გამოუგზავნეს კაცი და ითხოვეს ფასი ტყვეთა: წავიდნენ თარაქამანი, ტყვეც ბევრი დაიხსნეს და
საქონელიც მრავალი მოიყვანეს, რომ სიმრავლით ვერ მიუდიოდათ და
რჩებოდათ გზათა ზედა: ავად ეს ჯარი ფანბაკში ყარაქალისასა, გაიყვეს ნაშოვარი: ხუნძახის ბატონი და შამხალი თავისის კაცით წავიდნენ განჯას, ჩაიტანეს ეს ნაშოვარი, იქ თითონ წავიდნენ ქვეყანათა
თვისთა. სხვა დაღისტნის ჯარი დარჩა ფანფაკში ყარაქლისას, დააგდეს ნაშოვარი იქ, თითონ წავიდნენ, ერევნის ქვეყანა დაარბიეს,
მერე წავიდნენ, დაკრეს ყარსის ქვეყანათა, მოიტანეს მრავალი საქონელი და ტყვე, აგრევე გარდავიდნენ ჯავახეთს, დაარბივეს ბარალეთი,
წამოიღეს მრავალი ნაშოვარი, გარდმოიტანეს ფანბაკში და არა-ვინ
აუჩნდათ მებრძოლი.
ჩამობძანდნენ ბატონები კახეთიდამ ქალაქსა ტფილისსა და გავიდნენ ციხეებიდამ კახეთსა და ქართლისა კაცნი სოფლებთა თვისთა,
რომელნი შეხიზნულ-იყვნენ შიშითა ლეკთასა, უბოძეს დასტური ჯარებთა მთისათა ანუ რომელნი ახლდენ ოსნი და ჩერქეზნი, უბოძნეს
ლარნი კმასაყოფელნი თვისნი. აგრევე უბოძეს წყალობა ქართველთა
და კახთა. თავადთა, აზნაურთა და გლეხთა, რომელნი შევიდნენ ციხესა ყვარლისასა და დიდათ შემწე-ექმნეს, რომელსა დაპირებოდენ
და აღეთქვა მამული, სახელონი ანუ აზატობანი გლეხთანი და თეთრი
ინამად:
ამისა შემდგომად დაიფანტა ჯარები ლეკთა ყაზახობით და დაუწყეს ცემა და მოიცვეს ყოველნი ალგანი, მოვიდიან ბევრ-ჯერ და ქალაქის გარემოთა ბაღებთა, წისქვილებ-თან და მოითარეშიან.უკეთუ
ერთსა მხარესა გავიდის ქალაქიდამ მებრძოლი და გააყრევინის და გააქცივის, მეორე მეორესა მხარეს დაკრიან და წავიდიან: უბოძეს ჯარი
ქართველთა მუხრანისა ბატონს სალთ-ხუცეს კოსტანსინეს და გაის1-32 სტრ., 228
ტუმრეს მონაპირედ და პასუხისა მიცემად მტერთასა, თან-გაატანეს
კახ-ბატონის ეშიკაღაბაში სულხან კახეთის ჯარით. მივიდნენ ესენი
და დადგნენ ამ ჯარებით ყულარში, რომელ მახლობელ-არს ბაიდრისა,
გამოართვეს პური, ქერი და ძროხა, ცხვარნი ბორჩალუსა ქვეყანასა
კმა-საყოფელად ჯარისა და სცვიდნენ გარემოთა ქვეყანათა: რადგან
ჯარით ბაიდრისა და ბორჩალუს მხარეს დაიგულვეს ლეკთა, შევიდნენ
ლეკნი ტყვეთა და კლდეთა სომხითისა და საბარათაშვილოსათა, იქიდამ დაუწყეს რბევა ქალაქისა გარეშემოთა სოფლებთა: ასეთსა კლდეთა შეიტანიან ნაშოვარი, რომ ქართველთა ჯარი იქ ვერ მიუდგიან:
მოვიდნენ ღამე ერტისისა ციხე-ზე, მიდგეს კიბები, გარდაუცვივდენ

შიგ ლეკნი, აიკლეს, აიფორიაქეს და ისევ ღამე წაასხეს ტყვე ანუ
საქონელი, აიტანეს ბირთვისისა მახლობელ ტყვეთა შინა: მოხსენდა
მეფეთა ჩვენთა გაუსივეს ქვეითი მეთოფეები საბარათაშვილოსი, დაესხნეს ღამე, ამოწყვიტეს ლეკნი და წაართვეს ნაშოვარი ანუ ტყვე
ყოველი, ჩამოიყვანეს ქალაქსა შინა: მიუხდენ კიდევ ღამე ლეკნი,
გარდვიდნენ იგინიცა კიბებით სომხითს სამწევრისას ციხესა შინა,
შეუტყვეს ადრე, ზოგნი გაუმაგრდენ შიგავ ბურჯებში და ზოგნი
გამოცვივდენ ქვეით პატარას კარიდა-მ და ჩამოვიდნენ ციხესა ბოლნისისასა:
ამისა შემდგომად მოვიდა ცხენოსანი ლეკის ჯარი, დაყარეს
ცხენები ტყვეთა შინა,დააკეთის კიბეები, მივიდნენ ბოლნისისა ციხესა
ზედა, მიდგეს კიბენი და გარდვიდნენ ციხეში: მაშინ ბოლნისის ციხეში დადგენილ-იყო იოთამის-შვილი დავით, შეუტყვეს, მაშინვე
აცვივდნენ კოშკებში, გაამაგრნეს ბურჯები და საყდრის თავში აიყვანეს დედაკაცნი ანუ ყმაწვილნი, რომელნი იყვნეს ციხესა შინა, დაუშინეს თოფი, დახოცეს ლეკნი, რომ გალავანი სულ ლეკის სისხლით
შეღებნეს, ხოცდენ ლეკთა გალავანზე და არა შეიშინეს და კიდევ
გარდადიოდენ ლეკნი ციხესა შინა, აივსო ლეკთა ციხე, იყო ერთი
დღე და ღამე ერთმანერთში სროლა, ლეკნი სახლებში იყვნეს და ციხის კაცნი კოშკს და ბურჯებში: ასე მამაცურად იყვნენ ბოლნელები,
რომ დიდად საქებელნი არის, აგერვე ორბელიანთ აზნაურშვილები და
ყმანი დაესწრნენ ციხეში, ასე ლომ-გულად ომი გარდაიხადეს, რომ
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მნახავთა-თვის სანატრელი იყო: აცნობეს მუხრანის ბატონს, წამოვიდა მაშინვე შველად მთადა, ჭაპალას რომ მივიდა, ამბავი დახვდა:
„ლეკნი ციხიდამ გავიდნენო:“ თითონ აღარ ავიდა, ჯარი აარჩივა
ციხისა კმა-საყოფელად და შეგზავნა ციხეში ბოლნისისასა: ლეკნი
წავიდნენ დამარცხებულნი, მუხრან ბატონი კოსტანტინე ჯარით ისევ
წამოვიდა ყულარში და დადგა: დავით იოათამის-შვილი და ფარსადანა
ჩობანას-შვილი ქალაქს იახლნენ, მიულოცეს გამარჯვება მეფეთა და
მოახსენეს ესე ყოველი ყოფილი: უბოძეს ხალათები და უიმედეს მათ
წყალობა: უბოძა ეს ჯარი საბარათასშვილოსა და ზემო-ქართლისა
დიმიტრი ორბელიანს ეშიკაღაბაშს და დააყენეს ციხესა ბოლნისისასა შემწედ მათდა: შეიკრა გზეები მტრისა-გან, რომ მგზავრი აღარ
გაატარეს, აღარც ზემო-ქართლიდამ ჩამოუშვეს და აღარც ახალ-ციხისას ქვეყნიდამ ქარავანი, ამით ქალაქს თბილისს ძვირობა შეიქნა და
ხალხი დიახ შეწუხდენ: გაბძანდა ბატონი საქართველოს ჯარით, რომელი ქალაქში ახლდენ, მიბძანდა დადგა მცხეთას, შემოიყარა საერისთოების ჯარი, დააყენა გზებზე, გაიხსნა გზებზე და უკუდგა მტე-

რი, ჩამოვიდა ურიცხვი პური, ღვინო, თუ რაც რაფერი საზდო, აივსო
ქალაქი ყოველთა სანოვაგითა: ქართველ ბატონი რომ მცხეთას მიბძანდა იმ დღესვე კახი ბატონი მეფე ერეკლე კახეთის ჯარით ბაიადარში მიბძანდა, მოეგება მუხრან ბატონი კოსტანტინე და სულხან
ეშიკაღაბაში ჯარითა, მიუძღვნენ, ჩამოახდინეს ყულარში, დაიბარეს
ყაზახ და ბორჩალუს ხანები და ქეთხუდები: მოვიდნენ ორნივ თავისის ქვეყნების უფროსის კაცებით, მოართვეს ფეშქაშნი და პურნი და
საკლავნი ჯარისა ულუფად: იქიდა-მ ჩაბძანდა საყალთუთანში, იქ
განაგო საქმე ყაზახის ქვეყნისა და ბორჩალუსი და გაისტუმრა ხანები ქვეყანათა თვისთა, გაიხსნა ამა მხრისა გზებიც და შემოვიდა ქალაქში საზდო ურიცხვი ყოვლისა ქვეყნიდა-მ რომელნი იყვნენ ქართლისა მახლობელ:
შებრძანდა ისევ მეფე ერეკლე ქალაქსა თბილისსა და ქართველ
ბატონი მეფე თეიმურაზ ისევ ბრძანდებოდა მცხეთას: მივიდა ლეკის
ჯარი ღამე კუმის, გარდავიდნენ კიბით ციხეში, გაუმაგრდნენ სახლებში, ისევ ღამე გამოასხეს ლეკთა ტყვენი და საქონელნი, ზოგი წა1-31 სტრ., 230
ასხეს და მიმართეს ტყეთა და ნაპრალთა: იმავ ღამეს მოხსენად მეფეს ერეკლეს, მაშინვე შებძანდა ცხენს, თან-იახლნენ ჯარი ქართველთა და კახთა, გაუდგა ფიცხად ვითა შავარდენი, მიეწივა იმავ დღეს
სამღერეთს ტყეთა შინა,შეუტიეს მამაცად, შეუცვივდნენ ლეკნი ტყეთა, მოკვდა და დაწყლულდა ლეკნი რამდენიმე, გააყრევინეს ტყვე
ანუ საქონელი და ბარგნი და ცხენიცა თვისი და ესე გამარჯვებული
შემობძანდა ქალაქსა თბილისსა,შეასხეს ქება ყოველთა: ამ გამარჯვების მახარობლად მაჩაბელი ძაღლუა წარავლინა მცხეთას მეფესა საქართველოსა ცხებულსა თეიმურაზს-თან.რა მოისმინა, იამა ფრიად
და შემოსა ხალათი მაჩაბელს:
ამა ამბავთა შინა მოუხდენ ჭარელნი ავლაბარს და ბაღების კერძოვე მრავალი ძროხა და ცხვარი წაასხეს: მოხსენდა მეფეს ერეკლეს,
აღიჭურა მაშინვე საომართა იარაღთა მიერ და განვიდა ბრძოლად
მათდა. რა ნახეს ლეკთა, გაიქცნენ მაშინვე და დაყარეს რა მიყვანდათ, მოეწივა მოურავი ქისიყისა თამაზ და ვითა ეფერებოდა სიმხნე
მამაცობისა, ეგრე ბრძოლა-ჰყო, მიენდო გულოვნობასა და გაერივა
ლეკთა შიგან და ჩამოაგდო უფროსი კაცი თოფითა და შეუტივა
მეორესა ხმლითა: ამა ამბავთა შინა ჰკრა კაცი თოფთა ლეკმა მოურავს და
დააწყლულა ფრიად, გამოვიდა დაწყლულებული:უბძანა ნუგეშისა სიტყვები მეფე-მ ერეკლე-მ და უქებდენ ყოველნი მამაცობასა ამაზედ დაშალეს ომი და წამობძანდა ბატრონი გამარჯვებული ქალაქსა შინა და

მოართვეს თავნი ლეთანი:
ამისა შემდგომად წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს და ქართველ
ბატონ ჩამობძანდა მცხეთიდამ ქალაქსა თბილისსა: როსტომ მირზამ,
ძე-მან აბდულა-ბეგ არჩილისა-მან იშოვა მრავლის დაპირებით ზოგნი
ვინმე საბარათაშვილოდამ თავადთა ძენი ბარათიანნი, ზოგი მცხეთელი
აზნაურ-შვილი და მოქალაქეთა შვილი და დააპირა გაპარვით წასვლა
ერანის ქვეყანასა: შეუტივეს მეფეთა, დაიჭირეს როსტომ მირზა და
ამყოლნი მისნი და ყოველნივე პატიმარ-ჰყვნეს და მცირედთა ხანთა
შინა აუშვეს ისევ პატიმრობისა-გან და ქალაქიდამ წავიდა ყიზილბაშისა
ქვეყანათა, სადა ჰყვანდენ ძმები თვისნი და რომელნი ბარათიანთა ძენი
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აჰყოლოდენ ისინიც აუშვეს პატიმრობისა-გან და დაადგინეს ისევ
სახლთა შინა:
აზატ-ხან რომელი პყრობდა არაყისა და ადრიბეჟანის ქვეყანათა
გამოუგზავნა ერთი ყული თვისი ერევნისა ქვეყანასა: „ რაც საქართველოს ელებიდამ კაცი იმ ქვეყანაში ესახლოსო, სულ აუყარე და ქართველ ბატონს მიაბარეო:“ მოვიდა ეს იასაული, ბორჩალუს ელები და
კიდევ ქართლისა ელებისა, კიდევ სხვა ბევრი ესახლა, ქართველს
ბატონზე ბევრი დანაშაული ჰქონდათ, ეშინოდათ და ვერ მოენდუნენ:
ეს აზატ-ხანის ყული გამოგზავნეს, ქართველისა და კახის ბატონისა-გან ერთი მისანდო კაცი ითხოვეს, მივიდა ეს ყული, მოახსენა
ეს ამბავი მეფეთა, გაისტუმრეს კახის ბატონის ეშიკაღასბაში სუღხან
და თან გაატანეს სომხათის მელიქის შვილი ავთანდილ, უბძანეს ფიცი და აპატივეს დანაშაული ყოველთა შემცოდეთა ბორჩალუსთა: წავიდა სულხან ეშიკაღასბაში და ბრძანება ქონდა. ყაზახისა, ბორჩალუსა,
დემურჩასალის უფროსი კაცები სულ თან წაიყვანა, მივიდა ერევანს,
შემოეყარნენ ბორჩალუს ხანი და ქეთხუდები, ლორისა და ფანბაკის
ქეთხუდები იქ იყვნენ: შეფიცა სულხან ეშიკაღასბაშმა, დააჯერა გული
ყველას და გამოუძღვა, მოიყვანა ქალაქსა თბილისისასა, კახი ბატონიც ჩამობძანდა კახეთიდამა:
შეიყარნენ ორნივ მეფენი, უიმედეს წყალობა ფრიად სულხანს
ეშიკაღაბაშს და უბოძეს ისევ ხანობა მუსა-ხანს ბორჩალუსი და დააყენეს ციხესა აღჯაყალისასა: ბრძანებითა მეფეთა წავიდა ასან-მირზა,
ბატონი-შვილი დედა აზატხან-თან, თან-იახლეს ძმა თვისი ასლან
ბებური-შვილი და კახის ბატონის მოლარეთ-ხუცესი ელიზბარ გლურჯიძე: რა ჩავიდნენ აზატხან თან, მისცა პატივი დიდი, ვითაც სიძე
იყო და ამ ქეთევან ხანუმის ქალი ცოლად აზატ-ხანს ედგა, შეიყვანა

არამში და დედა-შვილურად მიიჩნივა: უბოძა ელისბარს მოლარეთხუცეს ხალათი მძიმე და ინამად თეთრი და წარმოგზავნა ისევ საქართველოსა მეფეთა წინაშე და წარმოატანა კაცი თვისი მისანდო და
მოსწერა წიგნი სიყვარულისა და ერთობისა: ამათაც მისწერეს წიგნი
მაგიერი და დააჯერეს ერთობაზე: გაჰყვა ისევ ელისბარ, ჩავიდნენ,
რა ნახა აზატ-ხან, უბოძა კიდევ ელისბარ მოლარეთ-ხუცეს საბოძვარი
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და გამოგზავნეს, ისევ ქართლში გამოისტუმრა ასან მირზა, დედა
ქეთავან ხანუმ მისაცემელითა ფრიადითა და პატივითა დიდითა, მოვიდა ერევანს. აგრევე უბოძა საბოძვარი ურიცხვი ასლანს ბებურის
შვილს, ხალათი და ცხენი და ყოვლითა საბოძვრითა აღავსო:
ქორონიკონს უმდ, თვესა თებერვალსა ქალაქსა თბილისისასა
დაწვა დედოფალი დარეჯან კახეთისა, შვა ძე კეთილ-სახითა შემკობილი ლევან, იყო სიხარული ფრიადი ორმოცსა დღესა: მოვიდა გურიელის ბიძა შემოქმედელ ეპისკოპოზი, შემოეხვეწა მეფეთა ჩვენთა
შველად გურიელისად. ჩამოსდგომოდენ ურუმნი და მეფე იმერეთისა
სოლომონ, გარდმოეგდოთ გურიელი მამაი, დაესვათ უმცირესი ძმა
გურიელისა, უწყრებოდა ფაშა ახალ-ციხისა და ხელთ- ეგდო, გურიელს სიკვდილსაც უპირებდა: ამისა მეშველად გაგზავნეს ახალ- ციხის ფაშას-თან ელისბარ თაქთაქის-შვილი და პაპუნა გაბა-შვილი,
მისწერა მეფემა საქართველოსა-მან ფაშას: რა მივიდნენ მოციქულნი,
შეიწყნარა ფაშამ ბძანება ქართველ ბატონისა, მოსწერა ფიცი გურიელისა მოუკლველობისა-თვის: ,, რომელიც თქვენი ნება იყოსო, ჩვენ
თქვენის სიტყვის წინააღმდეგობა არ შეგვიძლიაო:“ გამოესტუმრებინა ფაშას საბოძვრით ელისბარ და პაპუნა: მოიტანეს ამბავნი ესე
ფაშისანი, რა მიესმა გურიელს მამიას ამბავნი საამონი, თითონ წამოვიდა ქართველს ბატონთან, რაჭის ერისთვის სახლიდამ და თანგამოყვა კათალიკოზი იმერეთისა ბესარიონ, ძმა რაჭის ერისთავისა:
რა გარდმოვიდნენ საქართველოსა მიწაში და მოაგებნეს თავადნი და
მისცეს ულუფა საკადრად და კმა- საყოფელად მათდა: მოახლოვდნენ
რა ქალაქს, ჩამოახდინეს დიდუბეს, მიაგებეს ბატონი-შვილი გიორგი
დარბაზისა ერნი, ჩინებულნი თავადნი, ყოველნი მოუძღვნენ ეგრე
პატივით ქალაქსა შინა. გურიელი ჩამოახდინეს ქაშოეთს და იმერეთის ქათალიკოზი ალავერდისა სახლსა შინა: ნახეს მეფეთა ქართლისა და კახეთისათა, მიეგებნენ, მიიმჩნივეს დიდი პატივი, დაიდვეს
ნადიმი ჰქნეს მეჯლიში გამოჩვენებით, რომელი ზნეობა და ქართლის
წესი იყო, იმ რიგით აჩვენეს ლხინი. მერე შებძანდენ ცხენთა, თვით
მეფე ქართლისა თეიმურაზ და მეფე კახეთისა ირაკლი, წაიყვანეს
მამაი გურიელი და ინადირნეს ლოჭინის მინდორი, დახოცნეს ჯერანი

1-32 სტრ., 233
მრავალი და ეგრე შექცევით მიბძანდენ ქალაქსა შინა. დასხდეს ლხინად და გასცეს საბოძვარნი გურიელისა დიდებულთა კაცთა ზედა და
ეგრევე რაჭის ერისთვის ჩინებულთა კაცთა ზედა, რომელნი მოყოლოდენ კათალიკოზს ბესარიონს: რაოდენთა დღეთა ეს ლხინითა განუსვენეს გურიელს, კათალიკოზს იმერეთისასა. მერე მიართვნეს ლარნი
ტურფანი საკადრათ მათდა და გაისტუმრეს ახალ-ციხესა ფაშისა შესარიგებლად, თან- გაატანეს სალთ-ხუცესი მუხრანის ბატონი კოსტანტინე შუა-მავლად: რა მიახლნეს ქვეყანასა ახალ- ციხისათა, მოაგება
ფაშამ კაცნი საჩინონი და გამგენი კარისა თვისისანი, დიდი პატივი
მისცა ფაშამ მუხრან ბატონს და რომელი საქმე მოხსენდა გურიელსა
(გურიელისა) გაუგონა კარგად შეარიგა და უშოვა ქვეყანა თვისი გურია. მისაცემელითა ფრიადით გამოისტუმრა მუხრან ბატონი ისევ
ქალაქს და მოსცა საჩუქარნი შესაფერად ამისად და გურიელი ისევ
დაიჭირა თავისთან პატივით, დაპირდა ჯარის გატანებასა ქვეყანასა
თვისა: აგრევ მეფეთა მისცეს საბოძვარი იმერეთის კათალიკოზს ბესარიონს და გაისტუმრეს ქვეყანასა თვისა: მოვიდა მუხრან ბატონი
ქალაქსა თვესა. . . .
ამისა შემდგომად მოვიდა ლეკის ჯარის ქვეითობა, შემოადგნენ
ციციშვილის გივის ციხესა ნიჩბის ზევით, აიღეს ციხე, იავარ-ჰყვეს
საქონელი ანუ ტყვე, წაასხეს ცოლ-შვილი გივისი და მისის ბიძაშვილისა, წაიყვანეს ყარის კერძო: გამოუდგა კახი ბატონი მეფე
ირაკლი ქართლისა და კახეთის ჯარებით, მოვლნეს უდაბნოებისა მთები
და ყარაიისა მინდვრები, გაასწრა ამ ნაშოვრიანმა ჯარმა ჭარში, დახვდა სხვას მეორეს ნაშოვრიანს ლეკის ჯარს ღამე, შეუტევეს ხმალდა- ხმალ მაშინვე გაემარჯვათ ფრიად, გააყრევინეს ტყვენი და დახოცნეს ლეკნი: შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა თბილისისასა მეფე
ირაკლი და წაბძანდა კახეთს და წაიყვანა დედოფალი დარეჯან და გამოართვა ძე თვისი ლეონ დედოფალ-მან ანახანუმ აღსაზრდელად
სახლსა თვისსა:
მიუხდა ცხენოსანი ლეკის ჯარი: წაახდინეს სათარხნოს სოფლები, გამოუდგა ქართველ ბატონი თეიმურაზ საქართველოს ჯარით,
მიეწივა დიდგორ-ზე, გაემარჯვა დიდათ, ამოწყვიტეს ლეკნი და გა1-31 სტრ., 234
აყრევინეს ტყვენი ანუ საქონელი ფრიადი და უბოძა თვისთა პატრონებსა და შემობძანდა ქალაქსა გამარჯვებული: წაბძანდა კათალიკოზი ანტონი ბატონი-შვილი გორიდამ რუსეთს თვესა აპრილსა. . . .
მივიდა ანანურს, თან-გაყვა ხევის სამძღვრამდის ერისთავი ჯიმშერ,

ჩაბძანდა ანტონი ბატონი შვილი თავისის კრებით ყიზლარს,დააყენეს პატივით და მოახსენეს ამისი მისვლა ხელმწიფესა რუსეთისასა:
ჯიმშერ ერისთავი,რომ გამობრუნდა, მივიდა მთიულეთს სახლსა ნაზღაიძისასა, უღალატეს ღამით კაცთა საერისთოელთა და მოკლეს თოფით და ჩამოიტანეს გვამი მისი, დაფლეს ანანურს მონასტერსა შინა: დაჭმუნდენ მეფენი ამ ამბავ-ზე, ფრიად უმეტეს მეფე ირაკლი
თან-შეზდილ-იყო ჯიმშერ და კაი ყმა. მაგრა რა გაეწყობოდა, საერისთოს კაცნი ჩვეულ იყვნენ ერისთვების სიკვდილს და არცა მას
რიდეს:
დედოფალი საქართველოსი ანახანუმ წაბძანდა გორს, თან-იახლნენ დარბაისელთა ჯალაბი, რომელნი იყოფებოდენ ქალაქსა შინა,
აღაშენა სახლნი გორისა შინა და დადგა მას შინა ერთი ზაფხული:
გამოვიდა სამი ათასი ცხენოსანი ლეკი, ზოგნი მიუხდენ ახალციხისა ქვეყანათა და მრავალი ტყვე და საქონელი წამოიღეს, რომ
სიმრავლისა-გან ძლივღა მიუდიოდათ, ზოგნი დაიფანტნენ საქართველოსა შინა და იყო ცემა და ტაცება, ყოველ-გან ხოცა და ტყვეთა
წასხმა: მოეშველა თეიმურაზ, შემოიყარა საქართველოს ჯარი, შეიყარნენ ორივ ერთად მამა-შვილნი, შეებნენ ლეკის ცხენოსანთა ჯართა
ნიჩბის, გააქცივეს ლეკნი, მიჰყვნენ უკან ხოცით, ერთს აღაჯ-ზე
ამოწყვიტეს,დახოცეს ბელადები ლეკისა და ეგრე გამარჯვებულნი
ორივ მეფენი მიბძანდნენ გორსა ქალაქსა შინა და უმეტეს შემოიყარეს ჯარები ქართლისანი, თვე იყო ივლისი, მიბძანდნენ ამ ჯარებით, ჩამოხდენ ახალ-დაბას: ღამესა მას მოვიდა ცხენოსანი ლეკის
ჯარი, მოადგა კარალეთის ციხესა, აიღეს ქვეითი გალავანი, იმავ
ღამესვე წაიღეს ნაშოვარი, ურიცხვი, ტყვე ანუ საქონელი: მოხსენდა მეფეთა მორწმუნეთა, შესხდნენ ცხენთა დილას ადრე, ქვეითო1-32 სტრ., 235
ბისა ჯარი წინ მიიძღვარეს და ცხენოსანი ჯარი უკან შეუდგნეს: რა
შეიტყვეს გაასწრეს ლეკთა, მიაშურეს საციციანოსა მათსა, აიშალა
ჯარები, გამოუდგნენ ფიცხად, თითონ ბატონები და ვისა კაი ცხენი
ჰყვანდათ მივიდნენ წინარე, მიეწივნენ სკრას ნასოფლარ შინა, დააყრევინეს ტყვე ანუ საქონელი, დახოცეს ლეკნი და მოართვნეს თავნი
მეფეთა: იმ დღეს რომ გენახათ ქისიყის მოურავის შვილი ზაქარია,
ამას ბრძანებდით ერთის ფალავანდისაგანც ძლივ შესაძლებელ არისო,
რომ ის მამაცურად გაისარჯა, კაცნი და ცხენი იშოვნა და ლეკის სისხლით შესვრილმა ორთავ ბატონებს თავი და ლეკის ცხენი და იარაღი
მოართო: ასაკითა იყო მცირე. მარა დიდად მამაცურად ომსა შინა

შევიდა და გამარჯვებული სახელოვნად გამოვიდა, იამათ მეფეთა დაუიმედეს წყალობა, მიბძანდენ და ჩამოხდენ დირბისის ბოლოს: მოვიდნენ კიდევ ლეკნი და ქარელის საქონელი და მინდვრიდამ ტყვენი
წაასხეს, გამოუდგნენ მაშინვე, გაყარეს ლეკთა ნაშოვარი, შეასწრეს
ტყეთა შინა, აყარა ჯარი ქართველთა და კახთა ტყეთა შინა, დახოცეს
ლეკნი და მოართვეს თავნი მეფეთა:
მიბძანდენ, დადგნენ მცირედ ხანს სურამს, უკუდგნენ ლეკნი
და წავიდნენ ქართლისა ქვეყნიდამ, ბატონები ჩამობძანდნენ ისევ
გორს: ხუნძახის ბატონს გამოეგზავნა კაცნი მისანდონი და შემოხვეწოდა კახ-ბატონს შერიგებასა: მეფე-მ ირაკლი-მ ეს მოციქულები კახეთიდამ თვისსა მამას ცხებულს მეფეს თეიმურაზ-თან მოიყვანა,
უბოძა საბოძვარი, დამოსეს ხალათით და გაისტუმრეს გორიდამ და
ეს პირი შეუთვალეს: „თუ შენ ჩვენ-ზე არა იმტყუვნო რაო, ჩვენც
შენ-ზე არა ვიმტყუნოთ-რაო:“ წავიდნენ ამა პირსა ზედა ხუნძახის
ბატონის კაცნი დაღისტანში, მიუტანეს ამბავი ესე: შეიყარნენ საქართველოს ელები ერთად, რომელნი იდგნენ ოსმალუს ქვეყანასა,
დადვეს პირი და ფიცი: „ნუღარ მივალთ საქართველოში, ნუ ვემსახურებით ქართველ ბატონსაო, წავიდეთ ერანის ქვეყანაშიაო:“ აიყარა
ყაზახის ხანიც, სულ ყაზახის ელით და ჩავიდა ფანბაკს: ესმა ამბავი
ესე მეფეთა ჩვენთა, ცოტას ჯარით ქართველ ბატონს გორს დადგა
და კახი ბატონი წაბძანდა ბძანებითა მამისა მეფის თეიმურაზისათა
და თან-იახლნენ საქართველოს სარდლები და კახეთისა ჯარებით.
1-29 სტრ., 236
გარდაიარეს თრიალეთი, გარდავიდნენ ყაიყულს, იქ მოეგებნენ დემურჩასალისა და ბაიდრისა ქეთხუდები, (ჩვენი) )ჩემის ერთ-გულობა
თავს დაიდვეს და ბელადობა უბრძანა წყალობა, არჩევით გაგზავნა
კაი ცხენოსანი ჯარი წინა და თითონ ბატონი დიდის დასტით უკან
ჩამოუდგა, მიეწივა მოწინავე ჯარი ყარასუზე ამ ელებს და გარს შემოეტყნენ, მიბძანდა ბატონიც, დიახ, დიდი ელები იყო, მაგრამ
მეფის ერეკლეს ხმა განფენილ იყო და ქართველთ ხმალი ყიზილბაშთ
ბევრ-ჯელ კარგად ენახათ: შიშით ვეღარა იკადრეს რა ომად ხელ-ყოფა,
მოეგებნენ წინ და შეასხეს ქება და ითხოვეს დანაშაულისა მოტევება.
რომელთამე თავნი წარკვეთა და რომელნი აიკლო სახლით და საქონლით: აჰყარეს ეს ელები სრულიად, გაუმძღვარეს სარდალი ორბელიანი რევაზ, და დიმიტრი ელიაღას ეს იშიკაღასბაში, და წინა ჩამოუყენეს, უკან ერისთავი ქსნისა, დავით და მაჩაბელი იასე, წამოიყვანეს ეს
ელები, ჩამოიარეს ტაშირზე დმანისის ციხის პირ-და-პირ და მოიყვანეს და დააყენეს სონღალუხსა.
იქავ გზიდამ გაგზავნეს მცირე რამ ჯარი ქართველთა და კახთა,

უთავეს იოათამის -შვილი, უზბაში ლევან ყაზახის ხანის, გივის ხანის
ციხეში დააყენეს. მოხსენდა ესე ყოველი ქართველ ბატონს, წამობძანდა გორიდამ. ჩამობრძანდა სონღალუხს, და შეეყარა ძესა თვისსა
მეფეს ირაკლის: გამოართვეს ბორჩალუს დემურჩასალის ბაიდარს და
ზოგთა ყაზახელთა უფროს კაცებს მძევლები და აჰყარეს, შემოიყვანეს ქალაქსა თბილისისასა და დააყენეს, მიუყენეს მცველნი, დააყენეს სარდალი რევაზ და ზოგი ვინმე თავადთა შვილნი იასაულად:
ამ თათრის ელებს გამოართვეს ხუთი-ათასი ცხვარი, ოთხი ათასი
ძროხა და ასი ცხენი ჯარიმად და ვინა თან ახლდა მეფეს ერეკლეს
და ამ ჯარებს წყალობად უბოძეს, ამით რომე ამ ელების ჯარი შეყრილ-იყო მთა-ზედა, იქიდამ მიხდომოდენ, ყარსის ქვეყანა დაერბივათ
და მრავალი საქონელი მოესხათ. მეფის ირაკლის მიბრძანება რომ
შეეტყოთ, ერევნის ხანსაც ეახლებინა დიდებული კაცნი ერევნისანი
1-32 სტრ., 237
და მოერთმევინა ცხენები ბედაურნი და ფეშქაშნი საკადრნი: აგრევე
გამოეგზავნა ყარსის ფაშას ფეშქაშნი და კაცნი თვისისა ქვეყნისანი:
,,თქვენმა ელებმა ჩვენი ქვეყანა წაახდინესო, რად-გან თქვენსა და
ჩვენში შერიგება არისო, სამართალი გვიყავითო:“ ამისთვის გაუწყრნენ
მეფენი, წაართვეს რაც ყარსის ქვეყნიდამ საქონელი მოესხათ, და ისევ
ყარსას ფაშას გაუგზავნა მეფე-მ ირაკლი-მ, და სხვა ეს რაც ჯარს
უბოძეს, ჯარიმად წაართვეს აყარეს ეს ელები სონღალუხიდამ, გაუმძღვარეს ბოჩალუს ხანი მუხასან, დააყენეს აღჯაყალას, ბაიდრის
სულთნობა უბოძეს მამაჯან-ბეგს, და დააყენეს თავისის ელით ბაიდარში. აიყარნენ ბატონებიც. ქართველ ბატონი შემობძანდა ქალაქში,
კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს. დაითხოვეს ჯარები, წავიდნენ სახლად
თვისად:
შეიყარნენ გაღმა-მხარს კახნი და თუშთა ითავეს თუშთა მოურავის ძმა ჯანდან, გარდუხდენ დაღისტანს სოფლებს, წამოიღეს მრავალი ცხვარი და ძროხა, ვინა ლეკნი მოეწივნენ დახოცეს და უვნებლად ნაშოვარი კახეთში გადმოასხეს: აგრეთვე მოუხდნენ ქისიყელნი.
ააოხრეს ჭარელნი, სოფლები, წამოიღეს ნაშოვარი, მოიტანეს ქისიყში, წამოვიდნენ, ქვეითობის ჯარი ლეკისა დაიფანტა, საქართველოსა შინა, დახვდნენ მუხრანის ბატონს, სახლთ-ხუცესს კონსტანტინეს
ღართის-კარში ლეკნი მომავალსა, მოკლეს მუხთლად და რომელი
ახლდენ კაცნი თვისნი, ყოველნი გაიქცნეს და ვერაქთა სახმარ-ექმნეს,
ჩამოიტანეს გვამი მისი, დაფლეს მცხეთას სასაფლაოსსა თვისსა შინა:
ესმათ ამბავი მეფეთა დაჭმუნდნენ ფრიად: შემოიყარა ჯარი კახმა ბატონმა ირაკლიმ დახვდა ამ მუხრან ბატონის მკულელს ლეკის ჯარს

წინა. ლალის ყურის-ბოლოს გაემარჯვა დიდიად რომ მოამბე არ
წასვლიათ, დაერივნენ კახნიო და თუშნი ხმალ და ხმალ შიგა და ყათლამი დამართეს: დასჭრეს თავები, აჰკიდეს ულაყთა და საპალნებით
მოართო მამასა თვისსა, მეფეს თეიმურაზს ქალაქსა შინა: მუხრან
ბატონს ხომ არა ეშველებოდა რა, თორემ სისხლი კარგი აიღო
მეფე-მ ირაკლი-მ, და აიყარა თვითონ კახეთიდა-მ, მობძანდა ანანურს,
დააყენა დედოფალი დარეჯან, თითონ ჩამობძანდა მხცეთას: ქალაქიდან გაბძანდა მეფე თეიმურაზ ნოემბერს კა. შეიყარნენ ერთად, მიბ1-32 სტრ., 238
ძანდენ მუხრანში იტირეს მწუხარედ მუხრან ბატონი, და ნუგეშისცეს ცოლა მისსა ბარბარეს, რომელი იყო ასული არაგვის ერისთვისა,
ბარძიმისა, მას-თან დარჩა ორი ძე დავით და იოანე და სამი ასული
უფროსი ქეთევან ნათხოვნი, იყო ვახტანგ ბატონი-შვილისა, სახლთხუცობა უბოძეს, იასე ამილახორის შვილს- იშვილს, რომელი იყო
მცირედ ხანს ქისიყის მოურავი, ისევ უბოძეს თამაზს, მოურავს, ვითაც მამა პაპით მისი სახელი ყოფილ იყო, მუხრანის ბატონობა
უბოძეს სვიმონს, ძესა ლევანისასა: გაგზავნეს ჯარი გორს, ჩამოიყვანეს დედოფალი საქართველოსი ანახანუმ, ჩამობძანდნენ მცხეთას, აკურთხეს კათალიკოზად იოსებ რუსთაველი, კახი ჯანდიერის-შვილი, სათნოებითა და სიწმიდით სიყრმიდგანვე გაბრწყინებული, დასვეს
ტახტსა ზედა საპატრიარქოსა, თქვეს ყოველთა წმიდათა ეპისკოპოზთა ღირს არს და შემდგომადი, რა განსრულდა ესე ყოველი, წარვიდნენ ყოველი ეპისკოპოზნი თვის-თვისად ეკკლესიასა და მეფენი
ჩამობრძანდნენ ქალაქსა თბილისსა:
ქორონიკონს უმე დაიცალა საბარათაშვილო, სომხითი, ორბელიანთ მამული და ზოგი გავიდა კახეთს, ზოგინი ავიდნენ ზემო
ქართლში და საერისთოებში, აღარ-სად დარჩა შენობა იმ მხარეს,
მცირედნი კაცნი ქვიშის ციხეში იდგა და ყარაბუდახის შვილები სამშვილდესა შინა: იყო ცემა ლეკთაგან მარადის და ოხრება საქართველოსა შინა. გავიდიან მეფენი ქალაქით, შეებიან, ზოგ-ჯერ გაემარჯვისთ ლეკ-ზე და ზოგ- ჯერ წაიღიან ფრიადი: მიუხდა ფათიხანის
შვილი მამად ჰასან ხან აზატ ხანს, ამოუწყვიტა ჯარი, წაართო ცოლშვილი, ციხენი და თოფხანა, თითონ ცოტას კაცი გაიქცა, ურემთ
შეეხვეწა, იქ ამოწყდნენ ქართველნი ბევრნი, ეს ხანი მოადგა განჯას,
იქ დაიბარა ქართველ ბატონი ზაკვით, ლამოდა ქართლის წახდენასა,
აუჩნდა ამას სხვა მტერი ქვეიდამ, გაბრუნდა ისევ და მორჩა ქართლი
მისის მტრობისაგან.
მოვიდა ათასი ლეკი, ქვეითი ავალაშვილების მამულში, ხეობაში,
აიღეს ყავბისის ციხე, მერე მიადგნენ ჭაბის ხევს ციხესა, მიეშველა

მეფე თეიმურაზ ქართლის ჯარით, დადგა თითონ ქვიშხეთს, უთავა
ამილახვარი, მოუსივა ჯარი, მიაშველა ციხეს, გაეცალნენ ლეკნი უომ1-30 სტრ., 239
რად მეფე ჩაბრძანდა ისევ ქალაქსა თბილისისა, წავიდნენ ეს ლეკნი,
წაახდინეს ჯავახეთის ქვეყანა:
გურიელმა მამია-მ წმიდის გიორგის ხატი მოართო, ბოჭორმისა
მეფეთა, ძველად დახიზნული იყო ეს ხატი გურიას: დაუმარცხა
იმერეთის მეფე-მ, სოლომონ ურუმის ჯარს, რომ ლევან აბაშიძეს და
რაჭის ერისთავს მოეყვანათ მის წასახდენათ. მოკლეს ლევან, ამოწყვიტეს ჯარი მისი და ურუმნი სულ ხელთ დარჩათ, სამი ფაშები
ცოცხალი დაიჭირეს: ჭარელნი შერიგდენ კახს ბატონს:
ქორონიკონს უმვ მოვიდა ბამან-ხან, ქართველს ბატონს შერიგდა, მისცეს ბორჩალუს ხანობა, განჯას რაც ქართლის ელები იყო,
ყაზახ-ბორჩალუ დემურჩასალოსი სულ მოიყვანა, თავის ალაგებში
დააყენა ყველა: ჭარელნი შემოირიგა კახმა ბატონმა, მისვლა მოსლვა
შეიქმნა კახთა და ჭარელებში: აქ განძლიერდა მამად ასან-ხან, ელაპარაკებოდა ქართველთა, დაიბარებდა თვისად მონებად, გაგზავნეს დი
მიტრი ეშიკაღასბაში და ვეზირი მირზა ალინღი-ბეგ იმას-თან ფეშქაშებით და და შეტყობადცა საქმისა მისისა, სანამ ესენი წავიდნენ, იმას
ჯარმა უღალატა, თვითონ გაიქცა ქვეყანასა თვისა. ესენი ქართლისავე
გაბრუნდენ, უღალატეს გზებში ყიზილბაშთა, გამოვიდნენ ხლმითა:
დედოფალი ანახანუმ მიიყვანეს, დააყენეს სამაჩაბლოში ციხესა,
რომელსა ქვიან ციხე-კლდე:
წამოვიდა კიდევ ქენძახის ბატონი, ქართლის სამტროდ დიდის
ჯარით, მოვიდნენ ორნივ მეფენი ქართლისა და კახეთის ჯარით გორს.
გამოიარა ქუნძახის ბატონმა კახეთი, შემოვიდა ქართლში, მეფენი
მობძანდნენ ქრცხილვანს, მოვიდა ლეკის ჯარიც ქრცხილვანს, შეიქნა
ომი, მოშველდენ მალე. იმ ღამეს ნიქოზს დადგა ეს ჯარი ლეკისა,
მეორე დღეს აიყარა, მიადგა ალაის ციხეს, აიღეს, ამოწყვიტეს,
დაატყვევეს და წაიღეს ურიცხვი ანუ საქონელი, მიიტანეს ახლა-ციხეს , მისცა პატივი და ულუფა ფაშა-მ ახალციხისა-მან: დაიმშა ჯავახეთი, მოვიდა ქარვანი ჯავახეთიდამ პურისა-თვის, დიდიად ბევრი
იყიდეს ქართლში, წავიდნენ, დახვდენ ქართლის მიწაში იმერელნი,
1-25 სტრ., 240
ამოწყვიტეს ჯავახნი, აიკლეს საქონელი: მეფეთა ქსნის ერისთავი

გაგზავნეს იმერეთს, სთხოვეს ჯარი, დიდი ჯარი წამოვიდა, მარა
ვეღარ მოუსწრეს, ქართველთ ჯარი ცოტა იყო და ვერ შეებნენ, მეფე
სოლომან მცირეს ჯარით გარდმოვიდა, ნახა მეფენი გორს, დახვდენ
საყვარლად და გაისტუმრეს ისევ მიცემითა და შერიგდენ პირითა
მტკიცითა: ,,რომელსაც ქვეყანაში მტერი შემოვიდესო ერთმანეთს მივეშველნეთო:
ეს ქუნძახის ბანტონი ამ ლეკის ჯარით გაუსივა ფაშა-მ იმერეთის ქვეყანასა, და დაპირდა ჯამაგირსაც, ჩავიდა ქუთაის ქვეით და
ზევით სულ დაატყვევეს, გააოხრეს იმერეთი, მრავალნი იშოვეს: მეფე
სოლომანმა შებმა ვერ გაბედა, არც ქართველთ სთხოვა ჯარი, გელათის ეკკლესია მაშინ წახდა, ეს ნაშოვარი მოიტანეს ახალ-ციხის
ქვეყანასა, მისცა ფაშამაც ბევრი ლეკთა და გაისტუმრა და დაღისტანსა
შინა: მეფენი ისევ ქალაქს ჩავიდნენ, დედოფალიც ჩაიყვანეს, კახი
ბატონი ლეკის ჯარს დახვდა, გაემარჯვა ლეკზე: ეს ნაშოვარი ნახეს
ლეკთა, წამოვიდა დაღისტნიდამ ქვეითი და ცხენოსანი, აივსო ზემოქართლის ქვეყნები ლეკით, აოხრებდენ და მიქონდათ ურიცხვი:
სრულ იქმნა ძალითა ღთისათა წიგნი ესე მცირე ქართლის
ცხოვრება ხელითა ხარების საყდრის დეკანოზის ძის დავითისითა:
აღმომკითხველთა გევედრებით, უკეთუ ნაწერს ამას შინა ჩემსა ცთომილება იხილოთ რაიმე, ნუ მწყევთ. არამედ კურთხევასა ჰყოფდეთ
ჩემ-თვის, თქვენ უზრუნველად იქნებით და მე დიდად შემწე მექმნება:
თვესა აგვისტოსა, რიცხვსა ლ, ქორონიკონს უჲა:
დედანში რუსულად ჰსწერია ბოლოს:
Вь Тифлисъ, Сентября 27, 1773 года.
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მეფობა ირაკლის მეორისა მეფის თეიმურაზის ძისა:
შემოკლებული ისტორია ირაკლი მეორისა-თვის, თუ
ვითარითა შრომითა მიიღო მან მეფობა ქართლისა,
რომელსაცა გარდამეტებულისა-თვის სიმხნისა მისისა,
პირველად მიუბოძა შაჰნადირ კახთ მეფობა, და შემდგომად შეაერთა მან სკიპტრა ორ-მეფობითა:
ქმნილი ომან მდივან ბეგისამან:(ხერხეულიძე)

წელსა 1722 დაჯდა ყაენად ძე შაჰ-სულთტან უსეინის შაჰ-თამაზ,
და იმ ჟამად იჯდა ქართლში მეფედ ვახტანგ ლეონის ძე. ხოლო
კახეთს იჯდა მეფე კონსტანტინე ირაკლის ძე. რომელსა ეწოდა სახელად მაჰმად-ყულიხან თათრობის გამო: გარნა ესე ორნი მეფენი
იყვნენ სიყვარულსა და ერთობასა ზედა ურთიერთობისადმი: ხოლო
ოდეს ჰსცნა ერთობა ამათი, შაჰ თამააზ არა მცირედ შეუძნდა მას ესე
და განიზრახა მათ-შორის შთაგდება შურისა, რომლისათვის მისწერა და მისცა მეფობა ქართლისა მაჰმა ყულიხანს და მოემცნო მას:
,,ვინად-გან ხარ მაჰმადიანი, შენ ამისთვის სარწმუნოდ გრაცხ და
მეფესა ვახტანგს ვერღა-რა ვენდობი, განაძე მეფე ვახტანგ და ქართლი
იპყარ:“ და მისცა ამის-თვის შემწედ განჯა, ყარაბაღი და ერევანი:
და ამის ძლით შეჰკრიბნა ამ ადგილებით ჯარები და მივიდა მეფე
მაჰმად-ყულიხან მახლობელ ტფილისისა სეიდაბადში, სადაცა განვიდა
მეფე ვახტანგ, ეწყო და აოტა მაჰმად-ყულიხან და წარვიდა მეოტი:
გარნა არა ინება დაყოვნება დროისა. არამედ მასვე ჟამსა მეოტი: განვიდა ჭარში, შემოიკრიბნა ჭარელნი და განიმრავლნა სპანი: კვალად
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მოვიდა მეორედ სეიდაბადში და განვიდა მეფე ვახტანგცა, ეწყვნენ
ურთიერთთა, გარნა ივლტოდა მეფე ვახტანგ და არღა-რა შეიქცა
ტფილისად. არამედ წარვიდა ზემო-ქარელს.ხოლო მაჰმად-ყულიხან
შემოვიდა ტფილისს და დასჯდა ბრძანებითა შაჰ-თამაზისათა:
ხოლო წელსა 1723 ხონთქრის სარასკარი მოვიდა ყარს და
ამან ჰსცნა ესე ვითარება ქართლისა და ნახა ჟამი მარჯვე, რომლისათვის მიუწერა მეფესა ვახტანგს: „მე წარმომივლინე ერთი ნათესავთა შენთაგანი და მე ვაოტო მაჰმად-ყულიხან და შენ დაგიმტკიცო
ქართლი: და მეფე-მან წარუვლინა ძმა თვისი იესე, სარასკარი წარმოემართა ყარსით და მოვიდა შანბიანს და კვალად მიაგება მეფე-მან
ძე თვისი ბაქარ და წამოემართა სარასკარი, მოვიდა და დაიბანაკა
ყურყუთას: ხოლო ჰსცნა რა ესე მაჰმად-ყულიხან, რომელ არა აქვს
პირის-პირ ბრძოლისა შეძლებაი. ამის-თვის მიეგება და მიართვა კლიტენი ციხე-ქალაქისა და ევედრა მიცემასა ქართლისასა და დამტკიცებასა მეფობისასა: ხოლო მან არა ინება და შეიპყრა თხოვითა ბაქარისათა და პატიმარ-ჰყო: ხოლო მასვე წელსა ივნისის თვესა შინა
სარასკარი შემოვიდა ტფილისსა და მისცეს მეფობაი ბაქარს ძესა მეფის ვახტანგისასა და ვინათ-გან არა ნებისა-ებრ ამეფეს იგი, მასვე
წელსა განივლტომან ოსმალთა-გან და მივიდა მამისა თისისათანა:
წელსა 1724 მეფე ვახტანგ და ბაქარ წარვიდნენ რუსეთს,

წელსა 1725 ძმა მეფის ვახტანგისა მეფე იესე გამაჰმადიანდა და
კვალად მისცეს ოსმალთა მეფობა ქართლისა, გარნა არცა იგი აუფლეს ნებისა-ებრ თვისისა და მოკვდა მეფე იესე წელსა 1733:
ამასვე წელსა კახთ მეფეს მაჰმად-ყულიხანს უღალატეს ოსმალთა და მოკლეს სამზირალში და მრავალნი თავადნი და გლეხნი მოსწყვიტეს მის-თანა. გარნა კახეთი ვერა ნებისა-ებრ თვისისა დაიპყრეს
და მაშინ მოინდვეს ძმა კახეთ-მეფისა მაჰმად-ყულიხანსა თეიმურაზ
და მისცეს მეფობა კახეთისა ზაკვით, ვინად-გან ნებავდათ დაპყრობაცა კახეთისა,მსგავსად ქართლისა:
წელსა 1734 უსუფ-ფაშა მოვიდა დიდის ჯარით ქისიყს-მაღაროს და დასდგა მუნ, რათა ნებისა-მებრ თვისისა დაიპყრას კახეთი:
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ხოლო ჰსცნა ზაკულება მეფე-მან თეიმურაზ, შემოიკრიბნა კახნი
მოვიდა ღამე და თავს დაესხა და გაემარჯვა ოსმალთა ზედა და მრავალნი მოწყვიტნეს და უკუნ იქცა უსუფ-ფაშა მეოტი და მიერით
ვერღა-რა აკადრეს ოსმალთა შესლვად კახეთად: და ამასვე ჟამსა მოსულ-იყო თამაზ-ხან განჯას, რომელსა ეწოდა შემდგომად ნადირშაჰ და რა ესმათ ესე ქართველთა, უკუდგნენ ოსმალთა-გან ქართველკახნი და განჯას თამაზ ხანთან წარვიდნენ: და რა იხილეს ოსმალთაა
უკუდგომა ქართველთა, ამის-თვის გაიერთეს ლეკნი და მოიმწეს მუნით სპანი და აოხრებდენ ქართლ-კახეთსა და უფროსად სომხით-საბარათიანოს, და ესრეთ აღაოხრეს, რომელ არღა-რა იპოებოდა შენობა
ქართლსა შინა, თვინიერ ციხეთა და სიმაგრეთა კიდე და კახეთით
გალეკდენ ქისიყელნი და გაღმა-მხრელნი და მისცეს პირი ლეკთა.
გარნა ედგნენ მტკიცედ თავადნი და აზნაურნი და შიგნით კახნი სარწმუნოებასა ზედა მართალსა და განამაგრეს თელავი და ალავერდი და
შეჰკრბენ მას შინა, შეაწუხეს ქისიყი ლეკთა და გაღმა-მხარი, რომლისა-გამო ვერღა-რა შეუძლეს მოთმენა და უღალატეს მუნ მყოფთა
ლეკთა და მრავალნი ლეკნი მოსწყვიტნეს და მოიყვანეს მეფე თეიმურაზ ფშავით და დასვეს მეფედ კახთა:
ხოლო წელსა 1735 მოვიდნენ ლეკნი და ქისიყი მოარბივეს:
მაშინ იყო ძე მეფისა თეიმურაზისა ირაკლი წლისა 15, რომელმან შემოიყარა სოფლიდამ ჯარი, ეწია ნეიშნის მინდორში და ძლიერად შემოებნენ ლეკნი. გარნა თვით ესე ყრმა, ძე მეფისა თეიმურაზისა ირაკლი, მეორეს შევიდა შინაგან ჯარსა ლეკისასა და პირველად ამან მოკლა კაცი და ამის მხილველთა კახთა ერთ-პირად მიმართეს ყივილით და წინა-წარიქციეს კარი ლეკისა, აჰყარეს ტყვენი

და საქონელი და მოსწყვიტეს უმრავლესნი, და მოვიდა მაღაროს გამარჯვებული, რომლისა-თვის ფრიად მხიარულ-იქმნენ კახნი, იხილეს
რა სიმხნე და მამაცობა მემკვიდრისა თვისისა:
ამასვე წელსა 1735 შაჰნადირ დემურ-ტაშზედ სარასკარი დაამარცხა, მაისის 19 და ივნის 11 ტფილისში მყოფთ ოსმალთა ნადირ-შაჰს წერილი მოუვიდათ: „სარასკარზედ გავიმარჯვე და თქვენც
მზად იყავითო:“ ივლისის 30 ოთხშაბათს დღეს ოსმალნი ტფილი1-32 სტრ., 244
სით განვიდნენ და ოკდომბრის 6 ნადირ-შაჰ ტფილისს ქალაქს შემოვიდა. 25 ქალაქით განვიდა და კახეთი მისცა თეიმურაზს, და მეფობა ქართლისა ძმის-წულისა მეფის თეიმურაზისასა ალიხანს და თანაწარიყვანა იგი, ხოლო ტფილისს ქალაქსა შინა დასვა სხვა ხანი ერთი
ყიზილბაშისა:
წელსა 1736 ნადირ-შაჰ სეფი-ხან სარდალი წამოუვლინა ქართლს,
ამან მიუწოდა მეფესა თეიმურაზს კახეთით და ქართველნიცა შეჰკრიბნა ფხვენისის სოფელში, სადაცა უღალატეს მეფესა თეიმურაზს და
დაიჭირეს ყიზილბაშთა და ამას-თანავე დაიჭირეს გივი ამილახორი,
არაგვის ერისთავი ბარამ და თარხანი ლუარსაბ და ეგრეთვე კახნიცა
ჩოლოყასშვილი სახელთ-უხუცესი გივი, ქისიყის მოურავი ქაიხოსრო და
წარასხნეს ესე ყოველნი სპარსეთს. და რა ისპაანს მიიყვანეს იქ პყრობილობისა-გან განსხნეს და პატივით შეიწყნარეს: გარნა იმ ჟამად
შაჰ-ნადირ ყანდაარს წარვიდა და მეფე თეიმურაზიცა თან-წარიყვანა,
რაიცა ქართლ-კახნი თან-ახლდნენ ისინიც თან-იახლნა ყანდაარს, და
ოდეს მიაწიეს ყანდაარად. მაშინ აუწყეს გაცხადება მეფეს თეიმურაზს:
,,რომელ შენი შვილი დაიბარე და რა ის შთამოვა, შენ მაშინ დაგითხოვთო:“ ვინად-გან ჰხედვიდა ქართველთა მხნედ, ამის-თვის
თვით შაჰ ნადირ მოსწერა წიგნი დაბარებისა ირაკლის და მას-თან
დაიბარნა ქართველ-კახნი: ხოლო მსმენელთა ამისთა ქართველ-კახთა
ერთ-პირობით არა ინებეს წასვლა ირაკლისა სპარსეთად, რომელისათვის შეიყარნენ ქართველ-კახნი და არა აუფლებდენ წასვლად ირაკლის.
გარნა არა მიხედა პატივსა და დიდებასა ამის სოფლისასა. არამედ
სათნო-ეყო ბრძანებასა მამისასა, მორჩილი ჰჯულისა, „პატივ-ჰსცემდე
მამასა და დღე-გრძელ-იქმნე:“ და დიდად უარ ჰყო წარუსვლელობა
თვისი და ჰსთქვა. „მამა ჩემი იქ უნდა ჰყვანდესთ და ჩემის იქ მისვლით გამოუტევებდენ და მე ამა-ზედ დავბრკოლდე და არა წარვიდე,
ეს ჩემგან შეუძლო არისო:“
წელსა 1737 წარვიდა ირაკლი ფებერვალს შაჰ-ნადირ-თან და

ყანდაარს ჰშთავიდა, ხოლო ნადირ-შას, ყანდაარი მარტის 16 აეღო
და ოდეს მოვიდა ირაკლი, მყისვე წინაშე შაჰ-ნადირ ლაპარაკი დაუწყო და ჰკითხა ირაკლის ბრძანების გვარად საშიშარის სახით. „არ
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გასთათრდებიო,“ და ვითარცა მოწამე-მან აღიარა მძლავრისა წინაშე
ქრისტე და პასუხ-აგო წლითა და დღითა, ერმა-მან. ხოლო გონებით
ბრძენ-მან, „ჩემი სიკვდილი შესაძლებელ არს და სულისა ვერ-ვის
ძალ უძსო და არც მე გავმაჰმანდიანდებიო.“ შემდგომად უბძანა ნადირ, „ნუ გეშინიან, მე აღარ გაიძულებო.“ და მეორეს დღესა მეფე
თეიმურაზ და ქართველ-კახნი მიაყვანინა და ყოველნი დაითხოვა და
გამოისტუმრა და თვით ნადირ ინდოეთ-ზედ განიმხედრა და ძე მეფის თეიმურაზისა ირაკლი თან -წარიყვანა.შთავიდა ინდოეთს და ინდოეთის ხელმწიფე ამად-შაჰი შემოება 300,00 კაცითა. გარნა ნადირ-შაჰ გაემარჯვა და მთელი ინდოეთის სახელმწიფო დაიპყრა,
მუნით დაბრუნდა და სინდეთს შევიდა და სინდეთის სამეფოცა დაიპყრა. გარნა მუნ დიდნი ბრძოლანი გარდაიხადნა, რომელსაცა ყოველთა ამათ ბრძოლათა და ომებთა შინა თან დასწრებულ-ჰყვა და ყოველთვის თვალითა თვისითა უწარჩინებულეს მხნედ ჰხედვიდა ძესა მეფის
თეიმურაზისა ირაკლის და ამის სიმხნისა და სიკისკისისა-თვის ფრიად
შეიყვარა, მუნით გამობრუნდა და მოვიდა ყანდაარს შაჰ-ნადირ:
წელსა 1739 შაჰ-ნადირ ყანდაარს მოვიდა და ვინადგან მადლიერიყო მეფის ძის ირაკლისა, რომელმანცა აჩვენა სიმხნე და ერთ გულება. ამის-თვის უბძანა. ,,მეფის ძევ ირაკლი, შენ შენს ქვეყანას
ეჭირვები და ნება მომიცია შენს ქვეყანაში წასვლისა და მარადის
ჩვენის წყალობის მოიმედე იყავო:“ ხოლო მან მადლობა მოახსენა
და მაისის 28 ყანდაარით წარმოსრულ დეკემბრის 13 ღამის ოთხს
საათს გასულს კახეთს ალავერდს მობძანდა: ამ ჟამად შაჰ-ნადირ თურქისტან-ზედ წაბძანდა ბალხიბუხარი, ორგანჯი, სამარყანდი და მრთლად
თურქისტანი სრულად დაიპყრა და იქ რაოდენიმე ხანი დაჰყო, მუნით წარმოსრული დაღისტანში მოვიდა ძლიერის ჯარითა და შეამჭირვნა ლეკნი ძლიერითა ბრძოლითა და ეგრეთვე ქართველნი სურსათის თხოვნითა, რომლისა-თვისცა განჰსდგნენ ნადირ-შაჰსაგან, ვიეთნიმე ქართველნი და მოიყვანეს ლეკისა და ოსმალისა ჯარები,
ააოხრებდენ, დაატყვევებდენ ურთიერთარს, ვინათ-გან ვერღა-რა შეუძლეს პირის პირ სამსახური ნადირ-შახი. ხოლო ტფილისს შაჰნადირისა-გან დასმული ხანი ჰბრძოდა მარადის ქართველთა და აოხრებდენ
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მარადის ორნივ მხარენი ქართლსა და ესე ყოველი აცნობა ტფილისს

მჯდომ-მან ხან-მან შაჰ-ნადირს, რომელიცა განძვინდა საქართველოსა
ზედა და განიგულა აყრა მათი და მოწყვიტა ქართლ-კახეთის ერისაჰსცნა რა ესე მეფე-მან თეიმურაზ წარავლინა დედოფალი თამარ,
ასული მეფის ვახტანგისა ვედრებად ყაენისა წინაშე, რათა არა ასწყვიდოს ქართლ-კახეთისა ხალხი და დასცხრესცა მრისხანება მისი ქრისტიანეთა ზედა: ხოლო მოვიდა რა დედოფალი თამარ დაღისტანში
ნადირ-შაჰს-თანა და ევედრა აუყრელობასა ქართლ-კახეთისასა და ესრეთვე აცნობა უცოდველობა ქრმისა თვისისა მეფის თეიმურაზისა და
ერთგულება ძისა თვისისა ირაკლი მეორისა, რომელის-თვის მყის თანად ლმობიერ-იქმნა მძლავრი იგი და პატივ-ჰსცა, ვითარცა დედასა
და ყოველი თხოვილი მიანიჭა და გამოუტევა დიდითა ნიჭითა კახეთს
და მოუწერა შაჰ ნადირ ტფილისს მჯდომს ხანსა, უკუმდგართა ქართველთა ზედა ბრძოლა და ოხრება: მივიდა ესე ტფილისს მჯდომი
ყიზილბაშით და მოადგა აწერის ხევისა, შემუსრა აწერის ხევი და გამოიყვანა ქსნის ერისთვის შანშეს ცოლ-შვილი და ძმებისა მისისა.
ხოლო შანშე ივლტოდა აღსიხას (ახალციხეს), გარნა ჰსთხოვეს იგი
ყიზილბაშთა და მოსცეს ოსმალთა შანშე და შეიპყრეს ძმაცა შანშესი
იესე და წარგზავნეს ცოლ-შვილით ხორასანს და დაიპყრეს ქსნისხევი და მამული შანშესი ამილახორ-მან გივ-მან: და ამ ჟამადვე მოჰკლეს არაგვის ერისთავი ყმათა თვისთა და გამოაძეს სახლის კაცნიცა
მისნი და მაშინ იწყო გივ-მან დაპყრობაცა არაგვისა, მოიცა ძალი
ოსმალთა-გან და განსდგა ყიზილბაშთა-გან: ესე ყოველი ამცნო ტფილისს მჯდომ-მან ხან-მან და გამოუცხადა შაჰ-ნადირს ერთგულება მეფის თეიმურაზისა და ძისა მისისა ირაკლისა: ხოლო შაჰ-ნადირ უბოძა არაგვის საერისთავო მეფეს თეიმურაზს და მოუმცნო ბრძოლა
და კირთება გივი ამილახორისა, რამეთუ გივს აქვნდა ქსნის-ხევისა
ციხენი განმაგრებულნი და ჰყვა ბიძა შვილი თვისი რევაზ: ეზრახნენ
მეფენი ამ რევაზს და აღუთქვეს წყალობა, უეთუ მოსცეს ციხენი
და მაშინ მოსცა რევაზ ციხენი ქსნის-ხევისანი და დაიპყრეს ქსანიცა
მეფე მან თეიმურაზ და ირაკლი-მ და მრავალნი ბრძოლანი გარდაიხადეს: ხოლო ვიეთთამე ქართველთა მოუწოდეს ძესა მეფისასა ირაკ1-32 სტრ., 247
ლის და წარვიდა ირაკლი სამასისა კაცითა და წარიყვანა სამასი
ლეკიცა და შემოეყარნენ რაოდენი-მე ზემო-ქართლელნი თავადნიცა
ირაკლის ძესა მეფისასა. მივიდნენ და დასდგნენ ქრცხინვალს ზემო,
აბო-წმინდასა: ჰსცნა რა ესე გივ-მან სურამს მდგომ-მან, შემოიყარა
ოსმალისა და ლეკის ჯარი, ვიდრე 5000 და ვიეთნიმე ქართველნიცა
შეეწეოდენ გივსა, მოვიდნენ ღამე და დილას ბინდს დაესხნენ ირაკლის: ეკვეთა ირაკლი, ძე მეფისა ძლიერად და ფიცხელი ომი მოუხდათ. გარნა მოსცა ღმერთმან ძლევაი ირაკლის ძესა მეფისასა და

ამათ-გან ლტოლვილნი იგი ოსმალ-ლეკნი წავიდნენ გივითურთ სურამს: ხოლო მეფის ძე ირაკლი წაბძანდა კახეთად და მეფე თეიმურაზ მივიდა ზემო-ქართლს და ერედუს დასდგა:
არამედ ამ ჟამად ძველი ყაენის შვილი, ლტოლვილი შაჰ-ნადირისაგან,დაღისტანში იყოფოდა,ამას დაღისტნელთ ლეკები გამოუძღვანეს და ხონთქარ-თან გაისტუმრეს და ვინად-გან ქსან ზედ გივი
ამილახორი ეგულვებოდათ, იქ მივიდნენ: ჰსცნა ესე მეფის ძე-მ ირაკლი-მ კახეთს მყოფ-მა და ფიცხელად დევნა უყო. ეწია ქსან-ზედ
ყანჩაეთს და შეიპყრა იგი და მისთანანი, წარასხნა და ერედუს თავის
მამას მიართვა: ხოლო მეფე-მან თეიმურაზ მაშინვე თვისი ძე ირაკლი
ნადირ-შასთან გაისტუმრა და იგი ყაენის შვილიც თან-წარატანა: იმ
ჟამად შაჰ-ნადირ ოსმალთ მოსულს ჰბძოდა და მუნ მიესმა: „ვითარმედ შირვანი უკუდგა, ყაენის შვილი მოიყვანეს და დაღისტანიც
ითანხმეს და გაახელმწიფესო:“ ამის-თვის თვისი შვილი ნასრულმირზა გამოისტუმრა დიდის ჯარით და მტკვრის პირ-ზედ რა მივიდა და შირვანში განსასვლელად, იმ ჟამად მეფის ძე ირაკლი მივიდა და
ყაენის შვილი პყრობილი მიართვა, რომელმანცა ფრიადი მადლობა
უბრძანა და ესე ყოველი მისწერა მამასა თვისსა ნასრულ-მირზამ,
ვიდრე მისვლადმდე ამისსა: ხოლო შაჰ-ნადირ მუსულით წარმოსულიყო და ესე ამბავი გზასა ზედა ემთხვია, რომელიცა ფრიად მადლიერ-ექმნა და მოსწერა წიგნი მადლობისა მეფეს თეიმურაზს და
მიუბოძა ათი ათასი ოქრო და მოუმცნო ტფილისს მჯდომს ხანს ყიზილჯალი-ხანს: „მეფის თეიმურაზისა-თვის იხტიარობა მომიცია და
ყველას საქმეს მაგას ჰკითხვიდესო,“ და თვით შაჰ-ნადირ უკუნ-იქცა
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და ყარსის ციხეს მოადგა: ,,ხოლო ნასრულ-მირზამ მისცა მრავალი
ნიჭი მეფის ძეს ირაკლის და გამოუტევა დარწმუნებულისა სიტყვით.
,,შენ წარვედ , რად-გან ახლა შენს ქვეყანას ეჭირვები, იქ მიეშველე
და მაგიერს ჯილდოს მსწრაფლ-მოელოდეო:“
ხოლო წელსა 1744 წარმოავლინა ხონთქარ-მან უსუფ-ფაშა სპითა დიდითა და წარმოატანა ხაზინა, რათა წარგზავნოს იგი დაღისტანსა შინა და მით გამოიყვანოს ჯარი და მწე-ეყოს ამილახორს გივს:
ხოლო მოსრული უსუფ-ფაშა და გივი მივიდნენ რუისს და დასდგნენ
მუნ: ხოლო ჰსცნა რა ესე ტფილისს მჯდომ-მან ალიხან, ამან აცნობა მეფესა თეიმურაზს და იგი წარმოვიდა სწრაფად კახეთის ჯარით
და მოვიდა ალი-ხანისა-თან: ხოლო ხანმაცა შემოიყარა ქართველნი,
მივიდნენ და დასდგნენ გორს, მოვიდნენ ოსმალნი თედო- წმიდას და
ყიზილბაშ ქართველნი განვიდნენ გორით საომრად, იკვეთნენ ძლიე-

რად. გარნა იძლივნეს ოსმალთა-გან ყიზილბაშ-ქართველნი, გამოაქციეს და მოჰყვნენ გორის გალავნის კარებამდე, გაბრუნდნენ ოსმალნი
და დასდგნენ რუისსვე მაშინ მოიყვანეს დაღისტნის ბელადი მალაჩი
და მიაბარეს დაღისტანში გასაგზავნი ხაზინა: ხოლო ესე მალაჩი
იყო იმ ჟამის წარჩინებული დაღისტნის პირველი ბელადი და ყოველნი დაღისტნელნი მორჩილ-იყვნენ მისა, ესე წარუძღვანეს ორი
ათასის ლეკით და თან წარატანეს ორი ათასი ოსმალნი და გაისტუმრეს : ხოლო ესე ყოველი მოუწერა ხან მან ირაკლის ძესა მეფესასა
და აცნობა ყოველი ყოფილი, სმენასავე თანა-ახლდნა და მსწრაფლ
შემოიკრიბნა რაოდენიმმე ნაშთნი სპანი კახეთით და ორასნი ყიზილბაშნიცა მოერთვნენ ტფილისით და ამ მცირედის ჯარით შეუკრა
არაგვის პირი: და მივიდნენ რა დილას ოსმალ-ლეკნი დაიწყეს განსვლად არაგვისა, მყის ეკვეთა ირაკლი და იქმნა ბრძოლა ძლიერი და
სასტიკი: შეჰკრეს სანგარი ლეკთა დასავალით არაგვის პირთა და
იწყეს მუნით ძლიერად თოფთა ცემა და დარჩა ძე მეფისა ირაკლი
არაგვს გამოღმა აღმოსავლით კერძო, რომელ არაგვის მდინარე მაშინ ფრიად განდიდებულ-იყო და უფონოდ არ გაისვლებოდა და განგრძელდა თოფთა ცემა იმიერ და ამიერ: მაშინ შეუხდა ძე მეფისა
ირაკლი არაგვსა და პირველ ყოველთასა თვით განვლო ფონი იგი,
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ხოლო მხილველთა სპათა არღა-რა ჰრიდეს საშინელებასა წყალთასა
და შეუდგნენ ყოველნი სპანი მისნი და იქმნა ბრძოლა უძლიერესი,
ვინაით-გან ოსმალ ლეკნი უმეტესობდენ და ძლიერსა ამას ომსა შინა
პირველ მიუხდა ირაკლი ძე მეფისა დაღისტნის პირველი ბელადი
მალაჩი თვით მოჰკლა. ხოლო სიკვდილსა მისა მყის იძლივდნენ ოსმალ-ლეკნი და მიჰყვნენ ესენიცა ვიდრე ქსანს გაღმა ოკმამდე და
მრავალი მოსწყვიდეს და დაიჭირეს, და რაიცა წარვიდენ ნაშთნი
ოსმალ ლეკნი, მივიდნენ რუისს უსუფ-ფაშისა-თანა. გარნა ფრიად
შიშნეულების-გამო მასვე ღამესა წარივლტო უსუფ-ფაშა, ვითარცა
მეოტი: ხოლო მეფე-მან და ყიზილბაშთა დევნა უყვეს ოსმალთა.
მაგრა ვერღა-რა ეწივნენ: ესე ყოველი ყოფილი და ქმნილი ირაკლის
მიერი მიწერა ხან-მან შაჰ-ნადირს, რომელიცა ფრიად მადლიერექმნა მას და მოხარულ-მან წარმოუვლინა ცხენი ოქროსა აღკაზმულობითა და ხრმალი მძიმედ მოჭედილი და მოუბოძა ქართლის მეფობა თეიმურაზს და კახეთის მეფობა ირაკლის, ძესა მისსა,
წელსა 1744:
ხოლო ამასვე წელსა შაჰ-ნადირ ყარსით გამობრუნდა. ჰსცნა ესე
მეფე-მან თეიმურაზ და წინ მიეგება აბოცს (რომელ-არს ყაიყული),
იქიდამ მობძანდა ბორჩალის და დებედის პირზედ, გოგთაფას დას-

დგა, და რაოდენსამე დღეს მუნ დაჰყო. ხოლო აქ მობძანდა დედოფალიცა თამარ და კახეთით ირაკლი. რომელთაცა დიდად პატივ-ჰსცა
და უმეტესის პატივით მიიღო და მაშინ ევედრნენ მეფე თეიმურაზ
და ირაკლი დედოფლის თამარით და მოითხოვეს ერისთავი შანშე,
ძმისწულნი და სახლეულნი და მასვე წამს პატივ-სცა და მიანიჭა და
მიუწერა ბრძანება ხორასანს ხან-თან განთავისუფლების მათისა და
გამოტევებისა: გაბრუნდა შაჰ ნადირ, ყაზახსა და განჯა-ზედ ჩავლო,
მუღამს შთავიდა და მუნ რაოდენსა-მე ხანსა დაადგრა. სადა მოვიდა
შანშეცა ხორასნით სახლეულით თვისით და მეფე-მან თეიმურაზ და
მეფე-მან ირაკლი ოსმალთა-გან წანართმევნი მამულნი მისნი და ერისთაობა ქსნისა კვალადვე მიუბოძეს შანშეს:
კვალად წელსა 1745, გივ-მან ამილახვარ-მან განამაგრა ციხე
სურამისა ოსმალთა მიერ, შევიდა და დასდგა მუნ: მაშინ მოვიდა
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მეფე თეიმურაზ და მეფე ირაკლი ბძანებითა ნადირ შაჰსათა და ერთი ყიზილბაშის ხანიცა და მოადგნენ გარს და შემდგომად რაოდენისა-მე თთვისა გამოიყვანეს ციხით პყრობილი და წარიგზავნეს შაჰნადირს:
შემდგომად ამისა, წელსა 1747, შაჰ ნადირ განრისხდა ყოველსა
სამფლობელოსა ზედა თვისსა და საქართველოსაცა არბაბი შემოაწერა,
ვითარცა სხვათაცა ქვეყანათა: ამასვე წელსა მოჰკლეს შაჰ-ნადირ ყიზილბაშათა და დასვეს ყაენად ძმის-წული მისი ადილ-შაჰ: ხოლო მან
მოუწოდა მეფესა თეიმურაზს და მეფე-მან თეიმურაზ ქართლი მიაბარა ძესა თვისსა ირაკლის. გარნა დავედრა საქმის კითხვა იესე მეფის ძის აბდულაბეგისაცა. არამედ ამან აბდულა-ბეგ გარდაჰბირნა
რაოდენნი-მე ქართველნი სომხით საბარათიანოდა-მ და ვიეთნიმე სხვანიცა და უკუ-უდგა ირაკლი მეფესა მოიყვანა ყიზილბაშის ხანი სახელით სააბიხტიარ ჯარით. ამას მოყვნენ განჯა-ყარაბაღის ხანები,
დაღისტნის ხანი აზატ-ხან და საქართველოს ელები. შამშადილი,
ყაზახი , ბორჩალუ, დემურჩასალი, ბადიარი და სხვა ყოველი ყურდა
ოიმალები და მოვიდნენ მახლობელ ტფილისისა: მხილველი ამისი
მეფე ირაკლი განვიდა ურიდად მცირითა სპითა, ეკვეთა ძლიერად,
მოსცა ღმერთმან ძლევა და განემარჯვა და ივლტოდა აბდულა-ბეგ
მეოტი და შევიდა ციხესა სამშვილდისასა და განამაგრა იგი:
წელსა 1748, კვალად მორბინა ქალაქის ციხის-მცველნი მეციხოვნენი აბდულა-ბეგ და განუდგნენ ირაკლი მეფესა და უგრძნეულად საქმისა იწყეს ციხით თოფთა და ზარბაზანთა ცემა ქალაქსა
შინა: ხოლო ამას მოადგა მეფე ირაკლი ქართლ-კახეთის ჯარებით და

უმეტეს ტფილისის მოქალაქენი ჰბრძოდენ ციხესა და მტკიცედ
სდგნენ ერთგულებასა მეფის ირაკლისასა და აბდულა ბეგცა შემოაშველა ციხეში 500 ლეკი და იყო დღე ყოველ ბძოლა: ამ ჟამად
მოვიდა დაღისტნის ბელადი ყოჯას დიდის ჯარით და ავ-ჭალები მოარბივა, ტყვე და საქონელი წარიღო : ჰსცნა რა ესე მეფე-მან ირაკლი-მ, რაიცა ჯარები ჰყვა ტფილისის ციხის ბრძოლად დაუტევა და
თვით ორასის კაცით სატიოზედ მტკვარი განსცურა და ყოჯახ-ბელადს წარუდგა და მდევრულად ქისიყის ჯარიც შემოიყარა ნაპირის
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სოფლებიდა-მ და გადაასწრო ქისიყის ბოლოს შირაქში. მუნ შეება
ყოჯახს და ფიცხელი ომი მოუხდათ, მოსცა ღმერთმან ირაკლის
ძლევა და განუმარჯვა, მრავალი მოწყვიტეს, ტყვე და საქონელი სულ
დააყრევინეს, უკმოიქცა მეფე ირაკლი და მუნვე შირაქის თავში დედოფლის წყარო-ზედ მობძანდა და იქ დასდგა და ამა ყოჯახს დანაშთის ჯარით გაქცეულს სხვა დაღისტნის ჯარი შემოეყარათ ახალი
მომავალი და ამ დამარცხებულთა ყოველივე თვისი გარდასავალი უამბეს : იმ ახალმა მომავალ-მან ჯარმან უთხრა ყოჯახს ბელადს. ,,თუ
იმ თქვენ-გან ნაშოვარს ტყვესა და საქონელში წილს დაგვიდებს დღეს
ისინი ვერ-სად გაგვასწრობენ, ჩვენც გიშველით, მოვეწევით და ისევ
დავაყრევინებთო:“ რა ეს ყოჯახს ესმა ფრიად მხიარულ-იქმნა, შეითქვნენ და წარმოვიდნენ, იმ ღამეს იარეს და მეორეს დილას დედოფლის წყარო-ზედ მეფეს ირაკლის თავს დაესხნენ: გარნა ძლიერი იგი
და მხნე მეფე ირაკლი უწინარეს ყოველთა აღმხედრდა ცხენსა და
პირველ თვით ესროლა თოფი და ყოველთა უწინ ამან მოჰკლა კაცი
და უბძანა ჯართა მხნედ შეტევება და უმეტეს პირველისა დაამარცხეს იგი ლეკთა ჯარნი და უმრავლესნი ლეკნი მოსწყვიტეს: მუნით
უკმოქცეულ-მან აღიღო ტფილისის ციხე და თვისი მეციხოვნები
შეაყენა, წაბძანდა და სამშვილდის ციხე აღიღო და შემოიქცა გამარჯვებული ტფილისიდანვე:
წელსა 1749 მეფე თეიმურაზ ერანით მობრძანდა. იმ ჟამად
ერანში იბრეიმ-შაჰ მოკლედ და სრულიად ერანი აირივა და ურთიერთარს რბევა, ტყვევნა და ოხრება დაუწყეს: ამ დროს მაჰმად-ხან ვინმე
ადრიბეჟანის მხარეს განძლიერებული, მრავალსა ქვეყანასა აოხრებდა,
რომლისა-თვის მოსწერეს ერევნელებ-მან მეფესა თეიმურაზს და მეფეს
ირაკლას: ,,ერანში მეპატრონე აღარ არის და ეს მაჰმად-ხან ამ ქვეყანას აოხრებს, თქვენ მოგვშველენით , ამას მოგვარჩინეთ და თქვენ
გმსახურებთო:“ ხოლო სმენასა-თანა მეფენი ორნივე წარვიდნენ ჯარებით, ერევნის მისაშველებლად. გარნა მეფე ირაკლი წინ-წარვიდა
ხუთასის კაცით და რა ეს მაჰმად-ხან-მან შეიტყო თავისი სრულის

ძალით წინ მოეგება და მეფე ირაკლი შემოება, მოსცა ღმერთმან
ირაკლის ძლევა და გამარჯვება, გაიქცა მაჰმად-ხან და ყარაბაღში შთ1-32 სტრ., 252
ავიდა, რემეთუ მუნ ხარ-გვირაბის ციხე განმაგრებული აქვნდა და თვისი ცოლ შვილნიცა მას-შინა ჰყვა: მიჰყვა ირაკლი მეფე და გარს მოადგა, აღიღო ციხეცა და ცოლ-შვილნიცა მაჰმად-ხანისა გამოიყვანა და
რაცა აქვნდა სიმდიდრე ხაზინისა ყოველივე მეფე-მან ირაკლი წამოიღო და მობრძანდა ერევანს: მუნ მოვიდნენ ერევნელნი მეფისა თეიმურაზის-თანა და მეფის ირაკლისა და თვით ერევნის ხანიცა. მაშინ
მოსცეს თავი მოხარკედ და თავს-იდვეს სამსახური. და ამათ მეფეთა
დასვეს თვისი კაცი ერევანს და უკმო-იცნენ: ხოლო ვიდრე მუნით
მეფენი გამობრუნდებოდენ ყარაბაღის-ხანი ფანა, განჯის-ხანი შავერდი-ხან და ნუხის-ხანი აჯი-ჩალაბი, ესენი შეკრბნენ განჯა ყარაბაღისა
და შაქი შირვანის ჯარებით და მოვიდნენ ყაზახს აღსატაფაზედ და ამ
ჟამადვე მეფენიცა ერევნით ყაზახში გარდმობძანდნენ. გარნა ამ შეკრებულ-მან ხანებ-მან ომი ვეღარ გაუბედეს, მირიდეს და სიმაგრეში
დასდგნენ და დაუწყეს მეფეთა ლაპარაკი მშვიდობისა, ზავ-ჰყვეს ურთიერთარს და უკუნ-იქცნენ და მეფენი მოვიდნენ ტფილისს გამარჯვებულნი და მიერ დღით იყო ერევანი მოხარკეობასა ქვეშე მეფეთასა, ვიდრე მოსვლამდე საქართველოსა შინა ყაჯარი მაჰმად ხანისასა.
გარნა ვერცა მან მოშალა სრულიად ერევნისა სამსახური საქართველოსადმი:
და შემდგომად წელსა 1750 მოვიდა ყარაბაღის ხანი ფანა და
მოადგა განჯას. მაშინ მოსწერა წიგნი განჯის ხან-მან და ითხოვა
შეწევნა მეფის თეიმურაზისა და მეფის ირაკლისა-გან: შემოიკრიბეს
ჯარები მეფეთა და წარემართნენ. ესენი რომ ყაზახში შთავიდნენ და
ჰსცნა ფანა-ხან-მან მსწრაფლად განჯას მირიდა და თვისსავე ქვეყანასა
მიიქცა და ჯარები განიმრავლდა და რა ესე მეფენი განჯას შთავიდნენ.
მაშინ შავერდი-ხან თავის ჯარით მეფეთა მოერთო და მუნით წარვიდნენ ყარაბაღში და ფანა-ხანიცა დიდით ჯარებით წინ მოეგება საბრძოლველად, ურთიერთისა მოშორვებით დასდგნენ და მეფე ირაკლი
ორასის კაცით ჯარების დასახედავად წარვიდა: რა ესე მათ ჰსცნეს
სრულიად ჯართა შემოუტიეს და მეფე-მან ირაკლი-მ ერთი კაცი ამა
ამბისა საცნობლად უკმოაქცია მეფეს თეიმურაზ-თან და ესე ყოველი
აცნობა და თვით ირაკლი ამ ცოტას კაცით პირის-პირ საბრძოლვე1-32 სტრ., 253
ლად დაუდგა, ესრეთ ურიდი შემმართებელი არა ჰრიდებდა ომსა და
შეექმნათ ომი და განგრძელდა ბრძოლა და მეფე თეიმურაზცა ჯარე-

ბით მოეშველა. გარნა უწინარესვე მისცა ღმერმან ძლევა, ვიდრე მეფე თეიმურაზ მიბრძანდებოდა და ამ მცირის კაცით დამარცხდა იგი
მძლავრი ჯარი და ამ გაქცეულთა ჯართა მოსწყდენ მდევრულად მეფის თეიმურაზის ჯარნიცა და მრავალი მოკლეს და დაიჭირეს : მეორეს დღეს ორნივე მეფენი ყარაბაღის მოსარბეველად განემზადნენ,
წარვიდნენ და არაზს გაღმა მრთელი ყარაბაღის მამული მოარბიეს და
იშოვეს და დაჰყვეს მუნ თვე ორი და მოინდვეს მრთელნი ყარაბაღელნი და დასდვეს ხარკი განჯა ყარაბაღსა და მოსცესცა ამისა პირი:
,,რომელი სადაცა ჯარი გთნდეს, იქ ჯარიც მოგცეთო :“ მაშინ უკმოიქცნენ და მოვიდნენ ტფილისს გამარჯვებულნი: ხოლო ამასვე წელსა შეჰკრბნენ დაღისტნელნი და მოვიდნენ მოპარვის გვარად, ვითარცა არს მარადის ჩვეულება მათი, მოარბიეს ელები და მრავალი იშოვეს ტყვე და საქონელი: ესე ჰსცნეს მეფეთა და დევნი-უყვეს, ეწივნენ დამღისს, მუნ სადაცა ერთვის იორის მდინარე ალაზნის მდინარესა და იმ ალაზნის პირზედ შეიბნენ: მოსცა ღმერთმან ძლევა მეფეთა, განემარჯვათ და მრავალი კაცი მოკლეს და უმრავლესნი
ალაზნისა-გან მოიშთვნენ ლეკნი. ხოლო ნაშთნი რომელნიც გაღმა
გავიდნენ, არცა იგინი ათავისუფლეს, გაუხდნენ გაღმა და შიშნეულთა მათ გარდაჩომილთა ლეკთა მიმართეს ერთს დამწვარსა
ფლატიან გორასა, სიმაგრის იმედეულთა შევიდნენ ამ გორაებში,
მოსქდა ეს დამწვარი ფლატიანი გორა და ესრეთ დაინთქნენ ეს დანაშთნი ლეკთ ჯარნი, რომელ მატყვიცა ვერღარა გაწერა: უკმოიქცნენ მეფენი გამარჯვებულნი და მოვიდნენ ტფილისს და მიერითგან ვერღარა იკადრეს ლეკთა ჯარად გამოსვლა გარნა ქურდად არა
დასცხრობოდნენ ავაზაკობასა:
წელსა 1732, ქორონიკონს 439, წავიდნენ ორნივ მეფენი ჭარისა და შაქი-შირვანის დასარბევლად, შემოიყარეს ჯარები და შთავიდნენ იორ-ზედ სადაცა მოერთვნენ განჯა-ყარაბაღის ხანები, წარვიდნენ მუნით, ჭარი დააგდეს და ჯარს ქვემო აგრისზედ განვიდნენ:
მოვიდა ნუხის ხანი აჯი-ჩალაბი, შემოიყარნა ჭარელნი და დაუდგნენ
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პირის-პირ: ეზრახა აჯი-ჩალაბი იდუმალ მეფეთა თანა-მყოფთა განჯისა და სხვათა ხანებთა , გარდაჰბირნა ესე ხანები და მეორეს დღეს
შეემოება აჯი-ჩალაბი, მეფეთაც დასტები დააწყეს და მიმართეს ძლიერად და ორი და სამიცა დასტა დაამარცხეს აჯი-ჩალაბისა ქართველკახთა და ორი ძლიერი სანგილი დააგდებინეს. მაშინ აჯი-ჩალაბი მოუხდა ყაზილბაშთ ხანებისა დასტასა და განზრახვითა ურთიერთითა,

უწინარეს მისლისა გამოიქცნენ ესე ხანები პირობისა-ებრ და წარვიდნენ თვისსა მხარესა მშვიდობიანად : რა ესენი გაქცეულნი ნახეს
ქართლ-კახეთის ჯართა, ესენიც აირივნენ და ურეგულომან ჯარ-მან
ვერღარა შეიძლეს დადგრომა და გამოიქცნენ: ხოლო მეფენი სიმხნითა თვისითა მრავალსა ეცადნენ. გარნა ვერცა გარე შეიმაგრეს ჯარი
და მიზეზითა ამით მრავალნი მოსწყვიტნენ ქართველ-კახნი და უმრავლესნი ალაზანსა შინა მოიშთვნენ და მოვიდნენ ორნივ მეფენი ტფილისს დამარცხებულნი: ხოლო ესე იქმნა თვესა ფებერვალსა და მასვე წელსა ივნისის თვეში მოვიდა დიდძალითა ჯარითა აზატ-ხან და
დაუწყო ერევანს რბევან და ოხრება, ვინად-გან აზატ-ხანს ეპყრა მიდია( რომელ-არს ადრიბეჟანი) და და იწოდებოდაცა პყრობელად სპარსეთისად. ხოლო ამის-თვის მოუწერეს მეფესა ირაკლის ერევნელთა:
,,ვინად-გან მიიღებთ ხარკსა და ვართ მორჩილებასა ქვეშე თქვენსა,
გაქვსთ ვალი და თანამდებობა, რათა განგვათავისუფლო ესე-ვითარისა
მძლავრის ხელისა-გან.“ და ჰსთხოვეს მიშველება, რომლისა თვის
ინებაცა მეფე-მან ირაკლი-მ მიშველება ერევნისა: გარნა ოდეს ჰსცნა
მუსახა-მან, რომელიცა მოსდგომოდა ერევნისა ციხესა მისვლა ირაკლი მეფისა, მასვე წამსა მიჰრიდა მან ციხესა . ხოლო მეფე ირაკლი
მივიდა ერევანს და დიდად შეჭირვებულნი უსაზრდელობითა ერევნელნი აღავსო სურსათისა, მიუტანა მრავალი საზრდელი და თვით გამობრუნდა ქანაქირს და ყარაბულაღზედ კარგს ჰაერში დასდგა, მახლობელად ერევნისა, რომელიცა შორავს ერევანს ვიდრე 12 ვერსამდე, ვითარცა აღაჯი ერთი:
თუმცა ესე მუსა-ხან ერევანს შემოეცალა. გარნა დაუყოვნებლივ
მისწერა წიგნი აზატ-ხანსა და აცნობა მყოფსა მიდიასა შინა მისვლა
ირაკლი მეფისა და ყოველი ქმნილიცა მის-გან: ხოლო ჰსცნა რა მან
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ესე, განძვინებულ-მან შემოიკრიბა ჯარები ყიზილბაშ-ავღანისა ვიდრე ორმომციათასამდე, ესრეთ რომელ ათორმეტი-ათასი მხოლოდ
შუბოსანი კაცი ჰყვა, თვინიერ თოფოხანისა და აქვნდა ათორმეტი
ზარბაზანი და ორასი ზამბულაკი, რომელიცა უგრძნულად მოვიდა
და გარნაჩაი ზედ ჩამოხდა, რომელ ესე გარნი-ჩაი შორავს ქანაქირს
ოცითა ვერსითა და საღამო-ზედ ჰამბავი მოერთვა მეფეს ირაკლის.
,,აზატ-ხან დიდის ჯარით მოვიდა და გარნიჩაი-ზედ გარდახდაო:“
მიუწოდა მეფე-მან ირაკლი ქართველ-კახთა და რჩევა შეექმნათ ქართველ-კახთა, დაბრუნება არჩიეს უფროსი-ერთითა. გარნა მეფე-მან
ირაკლი არა ინება დაბრუნება. ,,იცოდეთ მე აზატ-ხანის შეუბმელი
არ დავსდგები, ამაღამ რომ გავიქცეთ, ხვალ გზა-ზედ მოგვეწე-

ვიან და უნამუსოდ სიკვდილს ნამუსიანად სიკვდილი ჰსჯობსო,
ესე ყველამ უწყით, რომ სიკვდილის შვილნი ვართ და ჩვენს გვარსა
და სახელსა ორის დღის სიცოცხლისა-თვის ნუ მოვაყივნებთო:“ და
ამაზედ რაოდენი-მე თავადნი და წარჩილებულნი გვამნი ემოწმენ მეფეს
ირაკლის, დაამტკიცეს ომი პირის-პირ მძლავრისა მის და აღრიცხა
მეფე-მან მხედრობა თვისი, რომელიცა იყო რიცხვით სამი-ათასი და
ამ რიცხვსა შინა იყო თათარი ხუთასი და ავად-მყოფი ხუთასი . ხოლო ესე ავად-მყოფნი და ბარგის კაცნი დარჩნენ სანგალთა შინა და
წარვიდა ორის-ათასის კაცითა აზატ-ხანის შესაბმელად და მცირედი
რა წარვლეს, იქით მხარესაც გამოსჩნდა აზატ-ხანის ჯარები დასტებად: მაშინ გარდახდა მეფე ირაკლი, დაემხო მიწასა და ღმერთსა
ევედრა , ხოლო ზე რა აღსდგა გამობრუნდა და უთხრა მხედრობათა:
,,ჩემნო ძმანო და შვილნო, თქვენ ჩემის განძლიერებისა და ჩემის გულისა-თვის იხოცებით და მე ღმერთ-თან თქვენი დიდი მოვალე ვარო
და დღეს რაც მე გითხარით ის დამიჯერეთ და სისხლსა თქვენსა მე
ვინდობო:>> მაშინ ყოველთა მხედრობათა ერთ-პირად ნება-სცეს და
მოახსენეს. ,,მეფეო და დიდებაო ჩვენო, სისხლი ჩვენი თქვენ-თვის
შემოგვიწირავს და ბრძანებასა თქვენსა ვერჩით და ნებასა თქვენსა
აღვასრულებთო:“ და ვინად-გან ეს-ოდენი ერთ-გულება და სიმხნე
მხედრობათა თვისთა იხილა, მაშინ უბრძანა: ვირემ მე ცხენ-ზედ არ
შევჯდე, თქვენც ნურ-ვინ შესხდებით და ვირე ჩემი თოფი არ გა1-32 სტრ., 256
ვარდეს, თქვენ თოფს ნუ-ვინ ესვრითო:“ მაშინ ქართველ-კახთა
ერთობით აღუთქვეს ბრძანებულისა მის აღსრულება . ხოლო ხუთასნი
იგი მყოფნი თათარნი ირაკლი მეფისანი შესხდნენ ცხენსა და განეშორნენ ქართველთ ჯარსა, განსდგნენ ცალ-კერძ და გაკეთდენ ერთდასტად. გარნა დაადგრა ერთი ერევნელი თათარი აირუმლის სულტანი მეფის ირაკლის-თანა, სახელით ალავერდი და მხილველ-მან მეფე-მან თვისისა ჯარისა სიმცროსა-მან ფრიად მხურვალე თაყვანისცა ჯვარსა ქრისტესსა ცრემლით და ყოველნი სპანი თვისნი ათაყვანნა ჯვარსა და მაშინ მოვიდა თათარიცა იგი ალავერდი სულტანი
და ჰრქვა ჯვარსა ქრისტესა, მეტყველ-მან ესრეთ. ,,უკეთუ შეძლება
რამე არს შენ შორის დღეს გამოჩნდებაო.“ და დაადგრა მეფის ირაკლის-თანა: მაშინ გაუძღვა მეფე ირაკლი ათას-ხუთასსა კაცსა დაქვევითებულსა წყნარად და სადაცა უფრო უდიდესი დასტა იყო აზატხანისა მუნ მიჰმართა: მოვიდა განძვინებული აზატ-ხან და თვისი დასტები გარს შემოახვია და ოთხ-კერძოვე ესოდენ ახლოს მოაწიეს,
რომელ შუბი აღარ გაიმართებოდა და ლამოდენ იგინი ერთობლივ
ცოცხლივ შეპყრობასა ქართველთასა. მაშინ მოახსენა ერთ-მან ხანმან
ვინმე აზატ-ხანს. ,,დასტური მეც, რათა წარვიდე და მეფე ირაკლი

ცოცხლივ შეპყრობილი მოგართვა:“ მანცა ნება ჰსცნა და იგი დია
სწრაფით და ცხენ-მალედ მოვიდა, რომელსა საბრძოლველად აქვნდა
შუბი ხელთა და ხმა ჰყო: ,,ჰამამან ჰანიერ ირაკლი ხან ( რომელ-არს
ქართულად, სად არის ირაკლი მეფე):“ მაშინ გაუხდა მეფე ირაკლი
მკვირცხლ და შესძახა: ,,მე ვარ ირაკლი მეფე“ და ხმა ყოფას-თანა
მისცა თოფსა ცეცხლი, გავარდა თოფი მეფისა და მოხვდა მას ხანსა
გულსა, გარდმოვარდა ცხენით და დაეცა წინაშე მეფისა ირაკლისა და
რა იხილეს ესე-ვითარი სიმხნე მეფისა ირაკლისა-გან ქართველთა და
კახთა განმხდნენ ესენიცა და ერთობით მისცეს ცეცხლი თოფთა
თვისთა და რაცა მახლობელად მოსრულნი ყიზილბაშნი და ავღანნი
იყვნენ ერთობით ჩამოყარნეს და დაეცნენ მიწათა ზედა: მაშინ აღმხედრდა ირაკლი ცხენსა თვისსა და აღუზახნა სპათაცა თვისთა აღმხედრება. აღმხედრდნენ სპანი და იკრეს ხრმალთა ხელი და ერთობით
შეუტივეს და მყის-თანად მისლასავე აოტნეს ყიზილბაშ-ავღანნი:
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ხოლო მას დღესა-თანა ჰყვებოდა აირუმლის სულტანი ალავერდი,
რომელმანცა ითხოვა სასწაული ჯარისაგან და იყო მხნეცა: წარივლტო, ვითარცა მეოტ-მან სირცხვილეულად აზატ-ხან და გამარჯვებასა ამას შინა დარჩა მეფესა ირაკლის 24 ზარბაზანი , 200 ზამბულაკი თავისის ასის აქლემით და დროშა მრავალი და ორი ათა-ხუთასი კარავი და ტყვისა და საქონლის რიცხვი არ შეიძლებოდა. ხოლო
იგი ალავერდი სულტანი დიდად განკვირვებული იტყოდა წინაშე ჯვარისა: ,,ესე საქმე კაცობრივის ძალისა-გან შეუძლებელი იყო. მაგრა-მ
ამ ჯარის ძალ-მან ჰყო:“ და ესრეთ ჰსთქვა. ,,ხაჩ სანა ყურბან
ოლიმ (რომელ-არს, ჯარო, შენ-თვის მსხვერპლად შევიწირვიო): „
გარნა არა ნათელს-იღო. წარმოვიდა მეფე ირაკლი და მობრძანდა
ტფილისს გამარჯვებული. ხოლო ესე ძლევა იქმნა ივლისის თვეში:
წელსა 1753 ქორონიკონს, . . . თვესა იანვარსა, მოსწერეს
წიგნები განჯის ხან-მან, შუშის ხან-მან და ყარადაღის ხან მან მიიწვიეს და აღუთქვეს მეფესა თეიმურაზს და მეფესა ირაკლის, რათა
ინებონ მისლა ნუხის ხანს აჯიჩალაბ-ზედ და ესენიც იახლნენ თვისითა ჯარებითა: ამის თვის ინებეს მეფეთაცა წაბრძანება და ჯარები
შემოიყარეს: წარვიდნენ მეფენი და განჯას ჩაბძანდნენ. იქ ზემოხსენებულნი ხანები შემოეყარნენ თვისითა ჯარებითა და შემოჰფიცეს
ერთ-გულებასა ზედა. გარნა არა დაადგრნენ ფიცსა ზედა და ჰსძლიათ
ჩვეულება-მან სიმუხთლისა-გან, ვითარცა ჰქმნეს ჭარის ომსა ზედა,
ეგრეცა აქედამ დაუწყეს წიგნების წერა იდუმალ ნუხის ხანს აჯი-ჩალაბს და დაიბარეს: ,,შენ გამოდი შენის ჯარებით და როდესაც შენ

გამოხვალ, ჩვენ შინ უღალატებთო:“ ეს ამბავი მეფეთა ჰსცნეს და
იმათი მიწერილი წიგნებიც ხელთა შთაიპყრეს და ვინად-გან ერწმუნებოდნენ მეფენი მათ-გან ესე-გვარსა დრკუობასა: ვინათ-გან არა
აქვნდათ ჭეშმარიტებითი ერთ გულება, ამის-თვის განიზრახეს მიგება
მაგიერისა და ზემო-ხსენებული იგი ხანები ერთობით დაიჭირეს და
ხანების დაჭერა-ზედ მათი ჯარებიც აირივა და თვით მეფეთაცა თვისი
ჯარები დაუწყობელნი ჰყვანდნენ: შემთხვევასა ამას შინა მოვიდა ნუხის-ხანი აჯი-ჩალაბი შირვანისა და დაღისტნის ჯარებით, დამარცხდნენ
მეფენი და მრავალნი მოისრნენ ქართველ-კახნი ბრძოლასა შინა და
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უმრავლესნი შამშადილეულთა გასწყვიტეს გზა-ზედ. ხოლო მეფენი
მოვიდნენ ტფილისს ლტოლვილნი, თვესა მარტსა: ამავე წელსა მაისის
თვეში, შემოიყარა ჯარები აჯი ჩალაბის შვილ-მან აღაქვიშიმ, გამოვიდა განჯა შაქის შირვანის ჯარით და იქ შემოეყარა ყარაბაღის ხანი
ჯარებით, მოვიდნენ და ყაზახ-ბორჩალუ აჰყარეს და თვით ბაიდარში
დასდგნენ უშიშრად. ვინად-გან ქართველ-კახნი, ახალნი დამარცხებულნი
იყვნენ და დასუსტებულნი: მაშინ წაბძანდა ირაკლი მეფე არაგვის
ხევსა, მოიყვანნა ჩერქეზ-ოვსნი ჯარად და მთის კაცნიც მოიყვანა და
ვიდრე მეფე ირაკლი მუნით გარდმობრძანდებოდა, მანამდის დაღისტნის ბელადმა ზუბეიდალამ დაღისტნის ბელადები თვისის ჯარებით
შემოიყარა,მოვიდა ზემო-ქართლში და ქართლს რბევა დაუწყო და
ვანის გალავანს შემოადგა და აღიღო. შიგ-მყოფნი მრავალნი სულნი
დაატყვევა და მუნით წარსული თიღვას შემოადგა და იმ ჟამ-ზედ მეფე
ირაკლი ხევიდამ გარდმოვიდა ჩერქეზის ჯარით და ეს ამბავი დუშეთს
მოერთვა: ამ ჩერქეზის ჯარს წარუძღვანა ჯიმშერ ერისთავი და გივი
ამილახორი და იმ ლეკის ჯარ-ზედ გაისტუმრა თიღვის მისაშველებლად და თვით მეფე ირაკლი კახეთს წაბრძანდა ჯარების გამოსაყვანად : ლეკთა თიღვა ვეღარ აიღეს, პატარა ლიახვს გამოღმა, კარბის
სოფელ თან რა მოაწიეს, იქ ჯიმშერ ერისთავი და გივი ამილახორი
შემოეყარნენ ჩერქეზის ჯარით, შეუტივეს და ეს ლეკის ჯარი დაამარცხეს, მრავალი ლეკი მოკლეს და ქალაქს მეფეს თეიმურაზ-თან
შთამოვიდნენ. ირაკლი მეფეც კახეთის ჯარით შთამოვიდა და ორნივ
მეფენი ქართლ-კახეთისა და ჩერქეზის ჯარით ტფილისით განვიდნენ:
რა ესენი სონღალუს შთავიდნენ. მაშინ ბაიდრიდამ აჯი-ჩალაბის შვილი ალიქიში და სხვა ხანები ვინც იყვნენ აიყარნენ და უკან გაბრუნებულნი ყაზახში მივიდნენ: ხანები, რომელიც გემი-ყაიაზედ იდგნენ,
აიყარნენ და ვითარცა მეოტნი მსწრაფლ წარვიდნენ და შამშადინში
თოუზ ზედ მივიდნენ და იქ ორ-დასტად გაიყვნენ და დაემალნენ ქართველ-კახთა გარნა ამათი ესრეთ საჩქაროდ წარსვლა რომ იხილეს,
ამათაც დასტები მოშალეს და ჩაფაულებრ ცხენ-რბევით ჰსდივეს:

ხოლო მეფე ირაკლი ამ წინა-ჩაფაულთა შინა იყოფოდა და მეფე
თეიმურაზ წყნარად დასტა დაწყობილი წარვიდა. ხოლო ოდეს თო1-32 სტრ., 259
უზზე ქართველთ ჯარი თავს -წვრილიადათ მისრული ნახეს, ისინი
დასტა-წყობილნი მზირ უდგნენ და ფიცხელად შემოუტივეს და მრავალი კაცი მოკლეს, ამ დროს მოასწრო მეფე-მან ირაკლიმ და დიდი
გრძელი ომი შეექნათ, მოსცა ღმერთმან ძლევა ირაკლის, გაემარჯვა
და მრავალი კაცი მოკლეს და მრავალი ცოცხალი დაიჭირეს, ოც-დაათი ვერსი ჰსდივეს (რომელ შეკრების ვიდრე სამის საათის სავალად),
გამობრუნდნენ გამარჯვებულნი და მოვიდნენ ტფილისს:
ხოლო ამასვე წელსა კვალად ასტყდნენ დაღისტნელნი რბევად
ქართლისა, ორასობით და სამასობით დავიდოდნენ მრავლად მრავალთა ადგილთა და დიდად შეამჭირვეს ქართლი და მეფე ირაკლიმ მრავალს ადგილს დახვდა და აოტნა მოწყვეტით ლეკნი, გარნა ეგრეთაცა
არა დაჰსცხრნენ რბევად ქართლ-კახეთისად სიმრავლისა-გამო მათისა
და განგრძელდა ჰრბევა მათ-გან ქართლ-კახეთისა:
წელსა 1755, ქორონიკონს 442, ავარის ხან-მან, ხუნძახის
ბატონ-მან ომან-ხან შემოიყარა დაღისტნის ჯარები და მოვიდა უგრძნულად შიგნით კახეთს, მუნით შემოიარა, მოვიდა არაგვ-ზედ და
დუშეთს შემოადგა (რომელ-არს ციხე კობია) და აღიღო მუნით, მოვიდა მჭადის-ჯვარს და გარს მოადგა: ამისი მცნობელი მეფე ირაკლი
კახეთის ჯარით მოეშველა და არაგვზედ დუშეთს მოვიდა და მეფე
თეიმურაზიც ქართლით მობრძანდა და ორნი ესე მეფენი დუშეთს
შეიყარნენ: მეორეს დღეს მივიდნენ და მჭადის -ჯვარს მდგომს ომარხანს ჭილურტის მხრით შემოებნენ, მოსცათ ღმერთმან ძლევა და
განემარჯვათ მეფეთა, დაამარცხეს ხუნძახის ბატონი და მრავალი ლეკი
მოკლეს და წარვიდა ხუნძახის ბატონი ფრიად მეოტი. ხოლო მოვიდნენ მეფენი ტფილისს გამარჯვებულნი: გარნა არა დასცხრენ
ლეკნი კვალად ქურდულად რბევად ქართლისა და კახეთისა, კვალად
შეჰკრბენ დაღისტნელნი, მოვიდნენ ქართლში და დირბის ციხეს შემოადგნენ, მოეშველნენ მეფენი და დაამარცხეს ლეკის ჯარი, მრავალი
მოსწყვიტეს და ციხე იგი განარინეს აღებისა-გან:
წელსა 1755, კვალად შემოიკრიბა ავარის ხანმან, ხუნძახის
ბატონ-მან ომარ-ხან დაღისტნის ჯარები, გარდმოვიდა და მოადგა
ყვარელის სოფელსა, ამას მოერთვნენ ჭარელნი და შაქი შირვანელნი,
1-32 სტრ., 260

ვითარცა არს ჩვეულება მათი დინ დასლობისა ქრისტიანეთა ზედა.
მოვიდნენ და მოადგნენ ციხესა ყვარელისასა კაცი, ვითარ ოცი ათასი და ოც-და-რვას დღეს გარმოდგომილთა შეამჭირვეს ყვარელის
ციხე. გარნა გამოერჩივნენ ქართველ-კახნი მხნენი, ვიდრე ორასამდე
და შესწირეს სისხლი მსხვერპლად ქრისტიანობისა და ერთ-გულებისათვის მეფეთასა, ბრძანებითა მეფეთათა შეეშველნენ ციხესა ყვარელისასა და შეიღეს ტყვია წამალიცა მრავალი: მეფე თეიმურაზ დასდგა თელავს და მეფე ირაკლი წაბრძანდა ქისიყს და იქ შეჰკრიბნა
მხედრობანი და გაუსია ჭარს. მოსწვეს ჭარი და მოარბიეს ყოვლითურთ: ხოლო ამისნი მსმენელნი ჭარელნი აირივნენ და გაეცალნენ
ყვარელიდა-მ და ამათ გაჰყვნენ შაქი შირვანელნი და მეფენიცა წარვიდნენ ყვარელის მხრისა-კენ. ჰსცნა ესე ავარის ხან-მან, აიყარა და
წარვიდა, ვითარცა მეოტი:
წელსა 1755, დაიწყეს კვალად ჰრბევა და ოხრება ქართლისა
დაღესტნელთა ქურდულად, ვიდრე ასობით, ორასობით და უმეტესობიცა ვლიდენ მრავალთა ადგილთა ცალ-ცალკე და ამით დიდათ
შეაჭირვეს ქართლი გარნა არცა მეფე-მან ირაკლი მისცა განსვენება
თავსა თვისსა დევნისა-გან მათისა, რომელმანცა უმრავ[ა]ლ-ჯერეს
სდევნა, აოტნა და მოსწყვიტნა, რომლისაცა რიცხვი კნინდა თქმად
შესაძლო არს და ესრეთითა შრომითა და სიმხნითა აქვნდა მეფობა
და მართვიდა კეთილად: გარნა ეგრეთცა არა დასცხრნენ დაღისტნელნი
ავაზაკობისა-გან:
ამასვე წელსა საქართველოს თათრის ელები, ჩვეულებისა-ებრ
მთა-ზე წარვიდნენ, მუნით გაიქცნენ და ერევნის მამულში შთავიდნენ:
მცნობელი ამისი მეფე ირაკლი ზემო-ქართლში წაბრძანდა.იქ იდუმალ ჯარები შემოიყარა აგვისტოს თვესა, თრიალეთი გარდავლო,
შთავიდა ერევნის მამულში სეკდემბრის თვესა, არაზის პირ-ზედ
ყარსუ ეწოდება, მუნ მოეწია და ეს წარსულნი ელნი სრულიად დააბრუნა და ოკდომბრის თვესა თავ-თავის ადგილს დასხნა:
წელსა 1757, ქორონიკონს 445, მეფე თეიმურაზ და მეფე
ირაკლი ზემო-ქართლს ბრძანდებოდნენ და წვრილს ლეკის ჯარებს
სდევნიდნენ, ორ-გან, სამ-გან დაამარცხეს, მივიდნენ ქრცხინვალს სუ1-32 სტრ., 261
ბუქად თავის ამალით, დაჰსდგნენ და სხვა დაბარებული ჯარები არა
ჰყვათ. ამ ჟამად დაღისტნის ბელადი ჩონჩოლ-მუსა ჰტარისა და იტინა
მოვიდნენ ქრცხინვალს დაღისტნის ჯარით, ვიდრე ოთხი-ათასამდე და
პირის-პირ სროლა უწვეს და ვინად-გან არა ჰყვათ ჯარები მეფეთა,

ამის-თვის ვერ იკადრეს რაზმით ომი მინდორთა ზედა და ამის გამო
სიმაგრით ბრძოლა უყვეს ძლიერად, რომელ მასვე ღამესა აიყარა
დაღისტნის ჯარი, წარვიდნენ და ალის-ციხე აღიღეს და მრავალნი
სულნი ტყვე-ჰყვეს:
კვალად წელსა 1758,ქორონიკონს 446, ოკდომბრის თვესა
დახვდა დიდი ჯარი ლეკისა ღართის-კარში, კონსტანტინე მუხრანის
ბატონი მოჰკლეს და სხვა-გზის ქარავანიც წაახდინეს: ჰსცნა ირაკლი-მ,
დახვდა ნაფარეულში და ისე მოსწყვიტა, რომელ მცირედნიღა გარდაეხვეწნენ:
წელსა 1759, გარდმოვიდნენ კვალად დაღისტნის ბელადი კოხტა და ჩონჩოლ-მუსა დაღისტნის ჯარებით, ვიდრე რვა ათასამდე
კაცნი: ესენი გაიყვნენ. ჩონჩოლ-მუსა მივიდა აჩაბედს და აღიღო და
მრავალნი სულნი დაატყვევნა. შევლო ლიახვ-ზედ, სამაჩაბლოს ოსები
დაარბივა და მუნით წამოსრული ავნევს სოფელს შემოადგა და კოხტა
ბელადი ატოცის ციხეს შემოადგა: მივიდნენ მეფენი თიმურაზ და
ირაკლი ქართლ-კახეთის ჯარით ყორნისს და მეფე იმერთა სოლომონ
შემწე ექმნა მეფეთა და მოვიდა ჯარით და სამთა ამათ მეფეთა შეექმნათ რჩევა, თუ რომელსა მიეშველნენ ავნევს ანუ ატოცსა და უმჯობეს განიგულვეს მიშველება ატოცისა: მივიდნენ მოსწრაფედ და დილის ადრე თავს დაესხნენ ლეკის ჯარს ატოცს, აოტეს კოხტა ბელადი და ლეკის ჯარნი მრავალნი მოსწყვიტნეს და სამთა ამათ მეფეთა
სპათა სიმხნე და სიმარჯვე ყოველთა კაცთა-გან მოსაწონ-იყო და
ჰსდევნეს და ლტოლვილნი იგი ლეკნი მივიდნენ ავნევს და აცნობეს
ჩონჩოლ-მუსას ესე ყოველი ყოფილი: ამისი მსმენი ისიცა შემოეცალა ავნევს, მოვიდა და დვანს სიმაგრეში დასდგა ჯარით: მასვე დღესა
მოვიდნენ სამნივე მეფენი ავნევს მოსაშველებლად.გარნა არღა-რა
ადგნენ ლეკნი ავნევსა: ჰსცნეს მეფეთა დვანს დგომა მათი, მივიდნენ
მეფენიცა და პირისპირ დაუდგნენ. გარნა ვერღა-რა იაკდრეს გამო1-32 სტრ., 262
სვლა ლეკთა საომრად დასტით. არამედ მცირეთა კაცთა-გან მოხდა
თოფთა ცემანი, სიღამე-მან უსწრათ და არღა-რა მოხდა ომი და
დასდგნენ მეფენი მას ღამესა ახლოს ლეკისა ჯარისა, ხვალისად
ომისა იმედულნი. გარნა მას ღამესავე აიყარა ჩონჩოლ-მუსა და გაიპარა ჯარით, მეორეს დილას ჰსცნეს მეფეთა გაპარვა ლეკისა ჯარისა,
წარუდგნენ. გარნა ვერღა-რა ეწივნენ:
კვალად წელსა 1760, ქორონიკონს 448, წარვიდა მეფე თეიმურაზ როსიასა შინა იმპერატრიცა ელისაბედ-თან თხოვად შეწევნისა:

ამასვე წელსა ზანდი ქარიმ-ხან განძლიერდა, ყაჯარი მაჰმად-ხან დაამარცხა და ომში მოკლა, ავღანი აზატ-ხან გამოაქცია თავის ქვეყნისა-კენ ვერღა-რა წარვიდა და ადრიბეჟანისა-კენ წარმოვიდა ჯარითა და
ბევრი ავი საქმე ჰქმნა ავაზაკებრ: და მოუწერა ქარიმ-ხანმან მეფეს
ირაკლის ძმობით და სიყვარულით წიგნი: „აზატ-ხან ადრიბეჟანის
მხრისა-კენ წარმოვიდა და ქვეყნებს არბევს და აოხრებს და უკეთუ
მაინთ გამოჩნდეს სადმე დაიჭირე და გამომიგზავნე, რომლისა-თვისცა ერან-ზედ დიდი ვალდებულება გექმნებაო:“ ამ ჟამად აზატ-ხანცა
იმ ადგილებში ვეღარ მოიცადა და დაღისტნისა-კენ წარმოვიდა. ჰსცნა
ესე ირაკლი-მ და ყაზახში გარდაასწრო და თავის ჯარებით სრულიად,
შეიპყრა აზატ-ხან, ქარიმ-ხანს გაუგზავნა და ჯარნი მისნი ყოველნი
განათავისუფლნა და თავის ქვეყნებში გაისტუმრა: ეს საქმე ქარიმ
ხან-მან დიდათ დაუმადლა და მრავალი ფეშქაშები წარმოუვლინა და
დაუმტკიცა ერევანი და მოუწერა ხანსა ერევნისასა: „შენ რაიცა ხარკი
სახელმწიფო გედვას ყოველსავე მეფეს ირაკლის მისცემდეო და ჰმორჩილებდე, ვითარცა არს წესი მორჩილებისა:“ და მოსწერა სხვათაცა
ხანთა ადრიბეჟანისათა მორჩილება მეფის ირაკლისა:
ამასვე წელსა ლეკებმა ჯავახეთი მოარბიეს და მრავალი ქრისტიანე დაატყვევეს, დახვდა მეფე ირაკლი ყარაია-ზედ ღამე. ეს ლეკის ჯარი დაამარცხა, მრავალი ლეკი მოჰკლა და ტყვე, საქონელი
სულ გააყრევინა და მისცა ნება ყოველთა თვისსავე ქვეყანასა წარსვლისა: ესე გამარჯვება იყო ივნისს 4:
წელსა 1761, წარმოვიდა დაღისტნის ჯარი საქართველოსა
საოხრებლად: ჰსცნა რა ესე მეფე-მ ირაკლი-მ ჯარის შეყრა ვეღარ
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მოასწრო და თვისის ამალით წარვიდა,სუჰყულიანში დაემალა რომელ-არს ნათლის-მცემლის მონასტრის კერძო, მუნით მეფე ირაკლი
ყარაულად წარვიდა და განიმსტრო და ჰსცნა, რომელ ზომად უმეტესობდა ლეკი მისს ჯარ-ზედ, გამობრუნდა და ასეთს ადგილს დაახვედრა
და ესრეთ შეაძგერა ეს თავისი ამალა, რომელ მისვლასავე-თან აოტნეს და მრავალნი მოსწყვიტნეს:
წელსა 1762, შიგნით კახეთს ახმეტად სოფელს ლეკის ჯარი
მივიდა და ამათ მყის-თანად მიუხდა მეფე ირაკლი, შეება და დაამარცხა და მრავალნი მოსწყვიტნა და დანაშთნი წარივლტნენ სირცხვილეულნი:
წელსა 1763, მოვიდა სამაჩაბლოში კეხვისს ლეკის ჯარი,
მიასწრა მეფე-მან ირაკლი, განემარჯვა და მრავალი მოსწყვიტეს:

წელსა 1764, ქორონიკონს 451,დახვდა მეფე ირაკლი ლეკის
ჯარს მრავალ წყარო-ზედ, გაიმარჯვა და მრავალი მოსწყვიტეს:
კვალად წელსა 1765, ქორონიკონს 452, ლეკის ჯართა გორი
დაარბივეს და ტყვენი წარასხნეს,დაუხვდა მეფე ირაკლი სამ-გორის
მინდორში ღამე, ეს ლეკის ჯარიც სრულიად მოსწყვიტეს და ტყვენიცა განათავისუფლეს:
წელსა 1767, ერევნის ქურთები განსდგნენ და არღა-რა მოსცეს
ხარკი, წარვიდა მეფე ირაკლი ივნისის თვესა,მათაც ჰსცნეს მეფის
მიმავლობა გაიქცნენ და არეზის მდინარესა განვიდნენ, არარატის
მთას იქით არა მივიდნენ ეწია ირაკლი მეფე, დაარბია ქურთები და
მრავალი იშოვეს, ესრეთ რომელ უმეტეს მოსაცემელისა ხარკისა,
ვიდრე ათ-ზომამდე და მოვიდა ტფილისს: ამასვე წელსა დაღისტნის
ჯარი გარდავიდა იმერეთს, რაჭის სოფლები მოარბიეს, სამასამდის
ქრისტიანე ტყვე იშოვეს და წარმოვიდნენ: ჰსცნა ესე მეფე-მან
ირაკლი შემოიყარა ჯარები, წარვიდა და იორის წყალ-ზე დასდგა,
ყარაულნი განაწესნა ცნობისა-თვის მათის მიმავლობისა: მივიდნენ
ლეკნი საქონლით და ტყვით სავსენი, ამათ შეება მეფე, ტყვე და
საქონელი სრულიად დააყრევინა და ის ლეკნი ასე გასწყვიტნა, რომელ დაღისტანში იმათი მოამბე ვერღარა მივიდა:
წელსა 1769, ქორონიკონს 457, კვალად განსდგნენ ერევნის
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ქურთები და აღარა მოსცეს ხარკი, წარვიდა მსგავსადვე ჯარით,
მოეწვია, არეზს გაღმა დაარბივა და მრავალი იშოვეს ჯარებმა და
მოვიდნენ ტფილისს და ქურთნიცა მოვიდნენ ერევნის მამულში, თვისავე ადგილსა ზედა დასდგნენ და მოსცემდნენ ხარკს და მიერით
ვერღა-რა იკადრეს განდგომა და იყვნენ მოხარკეობასა ქვეშე მეფის
ირაკლისასა:
კვალად წელსა 1770, ქორონიკონს 458, განიზრახა მეფე-მან
ირაკლი ახსიხაზედ განმხედრება, ვინად-გან რუსნი და ოსმალნი
აშლილინი იყვნენ და რუსეთის მხედრობა აჰბრძოლებდა ოსმალთ საბერძნეთის მხარეს და საქართველოსაცა წარმოუვლინა იმპერატრიცა ეკატირინამ რუსეთის უძლეველი მხედრობა, მხედართ-მთავრობასა ქვეშე
ღენერალ-მაიორის ღრაფ ტოტლებეისასა, რომელიცა წინას წელიწადში იყო მოსული და ჰსდგა ჯარით ქრცხინვალს: ეზრახა მეფე
ირაკლი ამ ღენერალს ტოტლებენს, შეითქნენ და წარვიდნენ აღსიხად, მივიდნენ და პირველად მოადგნენ აწყურს და რამდენიმე დღე
ადგნენ: ამა-ზედ შეიყარნენ ოსმალნი და დაღისტნის ბელადი კოხტა

მაშინ ფრიად გამოჩენილი იყო და ესეცა დიდის ჯარით იყოფოდა
ოსმალთ ჯარში შემწედ ოსმალთა, მოვიდნენ და შემოეშველნენ აწყურსა
და იყო მარადის ძლიერი ომი და დაუცხრომელი ფიცხელი თოფთა
ცემა: ხოლო შთააგდეს შური ბოროტთა კაცთა და უზუდვიდენ ღრაფ
ტოტლებენს ავსა სიტყვასა და ამის ძლით შემოსწყრა ღრაფ ტოტ
ლებენი მეფესა, აიყარა თავისის ჯარით და წარმოვიდა: მოვიდა
მეფე ირაკლი მრავალს ეხვეწა. გარნა მან არა უსმინა და ნებისაებრ თვისისა გამობრუნდა: ხოლო დასდგა მეფე ირაკლი მუნვე და
სთქვა ესრეთ: ,, უმჯობეს არს სიკვდილი ჩემი, ვიდრემდის ამათ-გან
რუსეთის მხედრობას ევნოს რამეო:“ ხოლო ამისი მხილველნი ოსმალლეკნი გაბრუნებისა-თვის რუსეთის მხედრობისა არა მცირედ განჰსძლიერდებოდენ, გამოვიდნენ გაამაყებულნი და შემოებნენ, იქმნა
ბძოლა ძლიერი და ფიცხელი, ვიდრე სამ-საათამდე და ლეკნი და
ოსმალნი უკუდგნენ სიმაგრეთა და რუსნიცა შემოვიდნენ ხეობაში
სამშვიდობოს და ამისა შემოდგომად მეფე ირაკლი აიყარა მასვე დღესა
და წამოვიდა ჯავახეთის მხარისა-კენ მინდორ-ზედ, გამოვლო აწყვე
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რიდამ 12 ვერსი და ამას ღამესა მუნ დაივანა და გამოჰყვნენ ოსმალ ლეკნიცა: ამას ღამესავე აარჩივეს ოსმალთა კაცნი ცხენოსანნი,
მოასწრეს წინ და ასპინძის ხრამის პირი შეუკრეს, მოვიდა მეფე
ირაკლი და ასპინძის ხიდის ისრები ააყრევინა და მტკვარში გადააყრევინა: ამ ჟამს ვიეთნიმე ქართველნი ჯარის კაცნი აყრილს სოფლებში
საქონლის საშოვრად წარვიდნენ: შემოუტივეს დამალულთა ოსმალთა
თავ-წვრილად მიმავალს თარეშის კაცთა, დაამარცხეს ჩაფაული კაცნი
და მიჰყვნენ ხოცით, ვიდრე მეფედმდე და ამისი მხედვენლი მეფის
ჯარნიც შეიძრნენ, რომელნიც მეფეს-თან იყვნენ, დაიწყეს ლტოლვად და მეფე ირაკლიცა მოჰყვა მცირედ და ევედრებოდა დაბრუნებასა. გარნა ვერავის ასმინა მცირედთა-გან კიდე. უკმობრუნდა თვით
მცირედითა, ეკვეთა ძლიერად და ძალით ღთისათა აოტნა ოსმალნი:
ამისი მხილველნი სპანიცა მეფისანი მოიქცენენ და დაუწყეს დევნა
ლტოლვილთა ოსმალთა და მრავალნი მოსწყვიტეს, გამობრუნდნენ გამარჯვებულნი და ვირე ერთი საათი განვიდოდა, უკან გამოდგომილნი
ოსმალ- ლეკნი, მოეწივნენ რიცხვით ვიდრე ათასამდე და სპანი მეფისანი გზის სივიწროს მიზეზითა აშლით და თავ- წვრილად მოვიდოდეს დასტა დაწყობილნი. ოდეს იხილნა მეფე-მან ირაკლი ეს ჯარები მიწევნილი, მაშინვე თვით გამობრუნდა რაოდენითამე ჩინებულითა და შინა-ყმითა თვისითა და შვიდთა ხევსურთა, განჰსწირა
თავი თვისი და ეკვეთა ფიცხელად, ვიდრე სიკვდილადმდე და იყვნენ

ყოველნი მეფისა-თანა მყოფნი ქართველ- კახნი მხნედ და უმეტეს
შვიდნი იგი ხევსურნი: თუმცა თავადნი მრავალნი სახელოვნად გაისარჯნენ. გარნა განვრცელებისა-თვის დავიდუმე: ამ- ჟამად უკანანიცა
ჯარნიცა მეფისანი, რომელნიცა იყვნენ გზის სივიწროვისაგან გაგრძელებულ, ჰსცნეს რა მეფისა ესე ვითარებანი, იგინიცა შედგნენ და
ვიეთნიმე მამაცნი კაცნი მობრუნდნენ მეფის-თანა და იქმნა ბრძოლა
ძლიერი და თვით მეფე-მან მოჰკლა დაღისტნის წარჩინებული და
მხნე ბელადი კოხტა და მყისვე ივლტოდენ ოსმალ-ლეკნი და მოუდგნენ ქართველ-კახნი და უმრავლესნი ოსმალ-ლეკნი მოსწყვიტეს:
ხოლო ლტოლვილთა ოსმალ ლეკთა ასპინძის ხიდს მიჰმართეს და
ქართველნიცა ჰსდევნიდენ ფიცხელად, ხიდის ფიცრები უწინარესვე
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აყრილ იყო და რომელმანცა სიკისკისითა ერთს ისარ-ზედ არ განვლო,მისგან კიდი ყოველნი მოსწყვიტნეს და მრავლნი წყალში
შთასცვივდნენ და მოიშთვნენ, ვინაიდგან იმ ჟამს მტკვარი განდიდებულიყო, ამის-თვის ვერ უძლეს მშვიდობით განრინება მტკვრისაგან.
მრავალი იშოვეს ქართველ-კახთა და მოვიდნენ ტფილისს გამარჯვებულნი.
წელსა 1771, ქორონიკონს 459, მეფეს ირაკლის-თან იყო
ლვოვი ივან ლავრენტიჩი მინიტრად წარმოდგენილი, ამან უთხრა მეფეს ირაკლის: „ვინად-გან თქვენსა და ღრაფ ტოტლებენსა შორის
შფოთი რაიმე არს შთამოვარდნილი, თუ რომ ოსმალთ არ აეშლები
და ერთს რასმე სამსახურს არ დაანახვებ იმპერატრიცა ეკატირინა
ხელმწიფას, შენ უთუოდ ღრაფი შეგასმენს და ეს ასე არ ვარგაო:“
ამისის რჩევით განიგულა მეფე-მან ირაკლიმ აშლა ოსმალთა და მოიბირა ერთი ბელადი ხერთვისისა, შეჰყარა ჯარები, მივიდა საწინააღმდეგოდ ხონთქრისა და რომელიცა არის პირველი ციხე ათაბაგისა
ხერთვისი, დიდად განმაგრებული იგი, აღიღო და თვისნი მეცხოვნენი შეაყენნა, გარნა ლვოვ-მან ივან ლავრენტიჩ-მან არა ინება ციხისა შენახვა,სიტყვითა სმით „რომელ ესე საქმე ერთ-გულებად რუსეთის ხელმწიფისად კმა არსო და ციხეში მცველი კი ნუღარ შეაყენებო. ამის-თვის რომელ არამც ხონთქრის ძალი მოვიდეს და ეს
ციხე,რომ ძალად აგვართვან სირცხვილი არისო:“ მაშინ მეფე-მან
ირაკლი გამოიყვანნა მცველნი, ხერთვისის ციხეს შეყენებულნი და
მრავალი ტყვე და საქონელი გამოიტანეს და ძვირ-ფასი ნივთები
იშოვეს, რომელშიაც ესახლნენ მდიდარნი ხალხნი და არს იგი ხერთვისი ქალაქი და ამის-გამო აქვნდათ მრავალი სიმდიდრე, მეფე
ირაკლი ჯარით ქართლში გარდმოვიდა. გარნა სამაგიეროდ ხერთვისისა გამოუსია აღხახის ფაშა-მ ოსმალისა და ლეკის ჯარი

ქართლის მოსარბეველად, იმ ჟამს მეფე ირაკლი ქრცხინვალს უდგა
და ეს ჯარი რა ხვითის სოფელს მოუხდა და ამ ზემო მინდორზედ ჩაფაული გამოუშვეს, მოასწრო სწრაფად მეფე-მ ირაკლი
სოლთვისის მინდორზედ, დაამარცხა ოსმალ-ლეკნი და მრავალნი მოსწყვიტნეს და ლტოლვილნი ოსმალ-ლეკნი ავიდნენ აღსი1-32 სტრ., 267
ხას, ხოლო ამა ზედ გაიერთა აღსისიხ ფაშა-მ ლეკნი, მოიყვანა დაღისტნის ჯარები და აოხრებდენ ავაზაკებრ ქართლსა და იყო მარადის ქართლსა შინა მათ-გან დაუცხრომელი ჰრბევა,თუმცა მეფე-მან
ირაკლი არა მისცა თავსა განსვენება და მრავლ-გზის დაამარცხნა ლეკნი. გარნა იგინი არა დაჰსცხრნენ და ესე ყოველი აცნობა ლვოვ-მან
ივან ლავრენტიჩ-მან იმპერატრიცა ეკატირინას:
წელსა 1772, ქორონიკონს 460, კვალად უთხრა ლვოვ-მან
ივან ლავრენტიჩ-მან მეფეს ირაკლი: „ერთხელ კვალად დაჰკარ ხონთქრისა მამულსაო, რომელ შენს ერთგულება-ზედ გული დააჯერესო:“
ეზრახა ამ საქმე-ზედ იმერთა მეფესა სოლომონს, შეჰკრბნენ ორნივე მეფენი სურამის ბოლოს, გარდავლეს მთა საციციანოსი, მივიდნენ
და ჯავახეთის ახალ-ქალაქს შემოადგნენ და ძლიერად შეამჭირვეს,
კნინღა აღებადმდე. გარნა ამ ჟამსა მეფე იმერთა სოლომონ ფრიად
ავად შეიქმნა საოფლით, რომელი სიკვდიდ მიახლდა, ამის-თვის ინებეს წარმოყვანა მეფის სოლომონისა, გაუკეთეს, მოაბა, აიყარნენ
იმერნი და წარმოიყვანეს მეფე სოლომონ და მეფე ირაკლიცა შემოეცალა ციხესა ახალ-ქალაქისასა და მოარბიეს მამულნი აღსიხისანი,
არტაანი და ჯავახეთი, მრავალი ტყვენი და საქონელი წარმოასხეს და
წარმოვიდნენ: ხოლო ესეცა მისწერა ლვოვ-მან ივან ლავრენტიჩ-მან
იმპერატრიცა ეკატირინა ხელმწიფას და აცნობა ერთ-გულობა მეფის
ირაკლისა და მეფის სოლომონისა: ხოლო შემდგომად ამისა იმპერატრიცა ეკატირინამაც წარმოუვლინა ღენერალ-მაიორი სუხოტინი და
დაიბარა ღენერალ მაიორი ღრაფი ტოტლებენი:
ამისა შემდგომად მიესმა ესე ყოველი ყოფილი მეფის ირაკლისა-გან ხონთქარს და განძვინდა მეფეს ირაკლის ზედა და მისცა
აზრუმს აქეთი სულეიმან ფაშას და წარმოუგზავნა უნჯი, რათა განიმრავლოს ჯარები და ემტეროს მეფეს ირაკლის და ქართლსა: ხოლო მან წარგზავნა საგანძური დიდ-ძალი დაღისტანს და მოიყვანა
დაღისტნის ჯარები აღსიხას და იწყო ავაზაკებრ რბევა ქართლისა და
იმპერატრიცა ეკატირინამაც წარასხნა მხედრობა თვისი მიზეზითა
ამით, რომელ ზავ-ჰყო ხონთრისა თანა და საქართველოცა დაშთა
მფარველობას ქვეშე რუსეთის იმპერატორისასა: გარნა არა დასცხრა
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სულეიმან ფაშა, ბრძანებითა ხვანთქრისათა და იყო მარადის ტყვენვა.
ოხრებასა შინა ავაზაკებრ და ჯარადაცა წარმოავლინა ერთ პირი ჯარი ზემო-ქართლს, მოარბიეს ზემო-ქართლი და მოვიდნენ უფლისციხეს: ამ ჟამად კახეთის ჯარი იყოფოდა ქართლსა და ეწივნენ ქართველ-კახნი, ეწყვნენ და იძლივნევ ქართველ-კახნი და მრავალნი მოსწყვიტეს ოსმალ-ლეკთა. ხოლო დღეს მეორესა ქალაქის პირსა გამოუშვეს თარეში ოსმალ-ლეკთა, განვიდა მეფე ირაკლი, შეება და მრავალი ოსმალ-ლეკნი მოსწყვიტნა და აოტნა და სადაცა განემარჯვა მუნვე გარდახდა ვანად: გარნა მოერთვა ამასვე ჟამსა ამბავი. „უფლისციხეს თქვენი ჯარი დაამარცხესო:“ რომლისა-თვის ფრიად მწუხარე
იქმნა: ხოლო დროსა ამას განძლიერდა ქარიმხან და ჰსცნა მეფის
ირაკლისა-გან რუსეთის იმპერიისა საფარველოსა ქვეშე შესვლა განძვინდა ამის თვის, ვინად-გან იყვნენ მრავალნი მეშურნენი მეფის ირაკლისა ქარიმ ხანისა-თანა, რომლისა-თვის შეჰკრიბნა ჯარნი ერანელნი და მოვიდა თავრიზს და ჰსცნა რა მეფე-მან ირაკლი მომავლობა
ქარიმ-ხანისა არა მცირედ მწუხარე იქმნა, ვინად-გან იმედეულ-მან
რუსეთისა მფარველობისა-მან არა რიდა ბრძოლად ხვანთქრისა და არცაღა ჰმორჩილებდა მოადგილესა ყაენისასა და ამ ჟამად დაშორვებულიყო მფარველობა რუსეთისა. გარნა გამბედავ-მან და გამოცდილ-მან
ირაკლი წარგზავნა ორნი სანდომნი გვამნი კარის-კაცნი თვისნი, თავადნი. ანდორნიკა-შვილი ქაიხოსრო მდივან-ბეგი და თავადი თარხნისშვილი ზაზა ყორიასაულ-ბაში დესპანად და აცნობა ყოველივე ერთგულება და მხნეობა თვისი, თუ ვითარ ჰბრძოდა ოსმალთა და აქვნდა
ოსმალთა-გან შეწუხება: ხოლო მივიდნენ რა ესე წარგზავნილნი თავადნი თავრიზს ქარიმ ხან-თან, რომელიცა მზად იყო წარმოსავლელად და ბრძოლად მეფის ირაკლისად. მაშინ მისრულთა ამათ თავადთა
მრავლითა ლაპარაკითა და ღონის-ძიებით, ვითარცა აქვნდათ დაბარება
მეფისა ირაკლისა-გან, ეგრეთ მოამშვიდეს ქარიმ-ხან, რომელ უკუნიქცა თავრიზით და განერა მეორეს მძლავრსა მეფე ირაკლი. გარნა
ვერა დაამშვიდა აღსიხის-ფაშა სულეიმან და ბრძოლა მარადის ლეკის
ჯარითა ქართლსა: მოვიდნენ უგრძნულად და ქრცხინვალი წაახდინეს,
რაც ციხეს გარეთ ხალხი იყო სულ დაატყვევეს, ვიდრე ექვსას სუ1-32 სტრ., 269
ლადმდე და ოსიაურის ციხეც აღიღეს და იქმნა ესე ყოველი ბოროტშემთხვეულება მიზეზითა ამით,რომელმანცა ურჩია აშლა ოსმალთა
და არა ჰყვა შემწე,რომლისა გამო არა ერთ-გზის მიეცა მწუხარებანი. გარნა ეგრეთცა სიმხნითა თვისითა ვერცა რომელ-მან მძლავრმან დაიმორჩილა ირაკლი მეფე პყრობადცა თავის-უფლებისა-გან და

მარადის ჰბრძოდა ოსმალთა და ლეკთა. ვინად-გან ჰბრძოდა მძლავრი
ვინმე ხელმწიფე და არა აქვნდა პირ-და-პირ ძალი, არცა ჯარითა და
არცა ხაზინითა და თვინიერ სიმხნისა კიდე არა რაი აქვნდა პირისპირი თანასწორება: მაშინ ფრიადისა ღონის-ძიებითა და შრომითა
ეძებს მამულსა თვისსა მიწა ოქროსი და ვეცხლისა, რომელმანცა
იპოვა სომხეთის მამულსა შორის აღტალას, რომელ-არს მამულობით თავადთა სომხითისა მელიქისა და მოიყვანნა საბერძნეთით
ბერძენნი მცირედნი. გამომდნობელნი ოქროსა და ვეცხლისა მიწისანი.
ვითარცა დაიწყო მადნისა მის მუშაკობა. ისარგებლა მით ფრიად,
ხოლო ამ მადნების ძებნის ჟამსა შთამოვიდა თვით სულეიმან ფაშა
დიდის ჯარით და მოადგა ქარელის ციხეს, ერთი დღე ადგა, მეორეს
დღეს მიუტანეს მას ამბავი: „მეფე ირაკლი წამოვიდა შენ-ზედაო:“
აიყარა მსწრაფლ და ვითარცა მეოტი ივლტოდა. გარნა იყო მარადის
ავაზაკებრივ რბევა რაოდენსამე წელსა: კვალად მოუვიდა ამბავი მეფეს
ირაკლის: „დაღისტნის ჯარი შეუყრია ფირუდად ბელადს და ალაზანს გამოვიდაო:“ ამის-თვის წარვიდა მეფე ირაკლი და სამგორის
გზა შეუკრა, დახვდა ღამე და დიდად დაამარცხა, კვალად იყოფოდა
რა მეფე ქისიყს, გამოვიდნენ ჭარელნი და თარეში მოუშვეს. გაუხდა
მეფე ირაკლი თავისის ამალით და მდევრით და ძლიერად დაამარცხა.
ხოლო ესე ვითარნი გამაჯვებანი ირაკლი მეფისა-გან უანგარიშონი
არიან და ამად ყოველივე ვერ მოვიხსენეთ. არამედ იგი აღვრიცხეთ,
რომელი ღირსად-ხსოვისა იყო და სხვანი მრავალნი წვრილნი გამარჯვებაები დავიდუმეთ:
კვალადცა არა დასცხრებოდა ფაშა აღსიხისა სულეიმანდა მარადის
აბეზღებდა ხონთქარ-თან მეფეს ირაკლის, რომლისა-გამო სარგებლობდა ძლიერად ხაზინის მოტანითა და აგრეთვე საქართველოს რბევითაცა. გარნა დარწმუნებულ-იყო ხვანთქარი, რომელ ფრიად შეაწუხა
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მამული მისნი და ამის-თვის წარავლინა ელჩი თვისი ხვანთქარ მან
ერანის მეპატრონის ქარიმ ხანისა-თანა და შეუთვალა: ,,თუცა ჩვენსა
და თქვენს შორის არს მშვიდობა,რამეთუ ზავ გვიყოფიეს. გარნა
ეგრეთცა აღგიშვია ერთი ლომი (რომელ-არს საქართველოს ვალი),
რომელი აოხრებს მარადის სამფლობელოსა ჩემსა და ამის გამო იხარჯვის ჩემ-გან არა მცირედი ხაზინანი, რომლისა-თვის მაქვს განცხადება მეგობრობისადმი თქვენისა, რათა დააყენოთ იგი ესე ვითარისა
მძლავრებისაგან:” ხოლო მსმენელი ამისი ქარიმ-ხან ეტყოდა ვეზირთა თვისთა და ადრიბეჟანისათა ხანებთა,რომელნიცა აბეზღებდენ
მეფესა ირაკლის: ,,შეხედეთ მეფეს ირაკლის, ახლა მე ის როგორ
არ უნდა მიყვარდესო, რაც ჩემ-თვის უმსახურია, იმას გარდა ეს

უმეტესი ჩემი დიდება არის, რომელ ხონთქარი დააჩოქა და ჩემ-თან
აჩივლებსო, ამის-თანა კაცი ერანის ხელმწიფესა-გან დიდად პატივსაცემელი არისო:“ რომლისათვის განუცხადა სიყვარული და მოსწერა
წიგნი ქარიმ ხან-მან მეფესა ირაკლი და წარმოუგზავნა ხრმალი და
ცხენი ოქროსი იარაღითა აღკაზმული: შემდგომად ამისა განიზრახა
ხვანთქარ-თან გაგზავნა ელჩისა და წარავლინა კარისა თვისისა მირზა
გურგინა, სომეხი ვინმე ყარაბაღით მოსრული. გარნა მრავალთა ენათა
მეცნიერი და ცნობით გონიერი, რომელიცა მოვიდა კონტანტინუპოლის და ყოველივე დაბარებული მეფისა ირაკლის მიერ, განუცხადა
ვეზირსა ხვანთქრისასა, რომელმანცა მიიღო იგი და დიდი პატივსცა: თუცა აქვნდა მრავალი წყენა მეფის ირაკლისა-გან გარნა დიდად
მხიარულ-იქმნა ვეზირი მისვლისა-თვის ირაკლის ელჩისა, ცნობილიყო მეფე ირაკლი ფრიად წინა-აღმდგომ ყოველსა ხვანთქრისა საბრძანებელთა შორის და ამის-გამო ესე ვითარითა პატივითა შეიწყნარეს, რომელ უმეტესისა წადილი არღა-რა აქვნდა ელჩსა მეფისა ირაკლისასა: აჩუქეს მრავალი, წარმოუვლინეს დესპანი, მოუძღვანეს ცხენი
შვენიერად აღკაზმული და ძვირ-ფასი ქურქი და გარდა ამისა, რომელიცა უწინარეს ამისსა დატყვებულნი ხალხნი აღსიხას წარესხათ რაოდენნიმე თავადთა გვამნი ცოლ-შვილით და სხვანიცა მდაბალნი
გლეხნი, რომელნიცა ქრცხინვალით წარყვანილ-იყვნენ და გინა-თუ
სხვათა სოფლებთა-გან აღსიხას იგინი ყოველნი განათავის-უფლნეს
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და მოუწერეს სულეიმან-ფაშას განთავისუფლება მათი და მშვიდობა
უერთიერთისადმი და მოიყვანეს იგი ტყვენი ტფილისად და რომელნიცა ჰყვა ფაშას ჯარად დაღისტნელნი, იგინიცა დაითხოვა მამულისაგან თვისისა: გარნა ჩვეულნი იგი ლეკნი არა დაცხრებოდნენ რბევასა
ქართლისასა. არამედ მოჰსცა ღმერთმან მეფესა ირაკლის ძე ერთი
სახელად ლეონ, რომელიცა ემსგავსა მამასა თვისსა სიმხნითა და
მრავალ-გზის შემუსრნა მან ლეკნი და მოსპო ამან ლეონ ხშირად
რბევა ქართლისა ლეკთა-გან და ეგრეთვე განაწესა მეფე-მან ირაკლი
მორიგე ქართლ-კახეთით, რომლითაცა დიდად ისარგებლა და იყო
მარადის სამი ათასამდის განმზადებული ჯარი, თავადნი, აზნაურნი
და გლეხნი და ამათ-თანა თვით და ძენიცა მისნი, ყოველნივე თვითოსა თვესა გარდაიხდიდენ და სადაცა იყო ლეკთა-გან საფიქრო
ადგილი, მუნ მდგომარეობდენ, რომლისა-გამო დიდად შეშინდნენ
ლეკნი და ამის-გარე კვალად შეირიგა დაღისტნის პირველნი ბელადნი და თვით ომარ-ხან და მისცა ჯამაგირი რაოდენ ძალ-ედვა და ამ
ჟამსა ფრიად დაამშვიდეს ქართლ-კახეთი და იწყეს მოოხრებულთა
დაბნებთა შორის საქართველოსათა შენობა და მრავალნი სოფელნი
აშენდნენ ქართლ-კახეთსა შინა და სომხითსა:

ხოლო წელსა 1780 ქორონიკონს 467, ერევნის ხანი ასან
ალი-ხან უკუდგა და არღა-რა მოსცა ხარკი,წარუგზავნა თავადი თარხნის-შვილი ყორა-იასაულ-ბაში ზაზა და განუახლა ყოველი შრომა
თვისი და სისხლ დათხეულება ქართლ-კახეთისა ერევნისა-თვის და
თვით ამ ასან ალი-ხანის ხანობის მიცემა, თუ ვითარ მისცა ხანობა
ერევნისა მეფე-მან ირაკლი: თუცა ესე ყოველი ყოფილი საქმენი
განუცხადა. გარნა არა ისმინა, ვინად-გან აქვნდა შემატებული ძალი
რაიმე გამრავლებისა-გამო ყმისა და სიმდიდრისა, რომელმანცა შემოუთვალა სიტყვანი ფრიად მკვახენი და ბრძანა მყისვე მეფე-მან
ირაკლი მოწვევად ლაშქრისა ქართლ-კახეთისა და ლეკნიცა მოიწვია
ჯარად რაოდენიმე ათასი და წარვიდა ამასვე წელსა აგვისტოს, მივიდა და დასდგა შირაბათის სოფელში, რომელი შორავს ერევანს
ვიდრე ორს აღაჯადმდე და იწყო ჯარ-მან რბევად ერევნისა და აღარსად დარჩა შენობა, თვინიერ ერევნისა და ეჩმიაწინისა: ამასვე დროსა
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დამორჩილებულ-იყვნენ ირაკლისადმი განჯა, ყარაბაღი და მოერთვნენ
მუნით ჯარნიცა რაოდენნიმე ათასნი, ხოლო ერევნით ლტოლვილნი
ელნი წარმოსულ-იყვნენ ბაიაზეთის მამულში,რომელი არის სამფლობელო ხვა-ქრისა. წარვიდნენ ქართლ-კახეთის თავადნი და ჯარნი და
მოარბიეს სრულიად მამული ბაიაზეთისა და მრავალი ტყვე და საქონელი წარმოასხეს: მოეწივნენ ქურთნი. გარნა იგინიცა დაამარცხეს
და შეურაცხ-ჰყვეს და ყოველი ადრიბეჟანის ხანები დაემორჩილნენ
მეფესა ირაკლის და მოართვეს ელჩნი და ფეშქაშნი ძვირ-ფასნი თავრიზის ხანისა-გან ხუის-ხანისა, ურუმის ხანისა, შაყაყის-ხანისა, ბაიზეთის ფაშისა და ყარსის ფაშისაგან და ეგრეთვე მოერთვა ერევნის
მამულში მდგომი შამადიანღა ქურთი, ძლიერი კაცი და მრავალთა
ქურთთა მეპატრონე და მისცა თავი თვისი ყმად: გარდა ამისა შორაგალის სულთანი ყარამან მოვიდა და მოერთვა ყმად ყოვლითა შორაგლის ხალხითა და მამულითა და ესოდენ განძლიერდა ერევანს ყოფისა ჟამსა მეფე ირაკლი, რომელ ელოდნენ ერანელნი უთუოდ გახელმწიფდა და ერანი ნაწილებსაც დაიჭერსო. ვინად-გან აქვნდა ცნობა ნადირ შაჰს-თან ყოფილთა და ესმოდა მარადის სიმხნე ქველობა
მისი და ვერცა ვის ჰხედვიდენ მოპირ-და-პირედ ირაკლისა და ამისთვის დიდად ჰფიქრობდნენ და ყოველ-თვის მოლოდება აქვნდათ.
,,ერანის-კენ წარმოვაო.“ ესოდენთა მიზეზთა-გამო დიდად შეამჭირვეს ერევანი და იხვეწებოდა შერიგებასა: ხოლო ერთსა დღესა წარმოვიდა მეფის ირაკლის ძე გიორგი, რათა გარდახედოს ერევნის ციხესა და ქალაქსა ერევნისასა: მაშინ იხილეს-რა მცირე ცხენოსანნი მახლობლად მისრულნი ერევნელთა, გამოვიდნენ იგინიცა, შეხვეწნის

უიმედონი და დიდითა მჭიდროებითა თავ-განწირულნი, ეკვეთნენ სავნებელად ამ მეფის ირაკლის ძეს გიორგის და შეექმნათ ომი ძლიერი: და ვინად-გან ეს ერევნელნი უმეტეს მახლობელ-იყვნეს ციხისა.
ამის თვის არა მცირედ შეაწუხეს მეფის ძე. ხოლო ესე აცნობა გიორგი-მ მამასა და სთხოვა ჯარი შემწედ:
გარნა ჯარნი მეფისა ირაკლისა უმეტესნი ნაწილნი წარსულიყვნენ ჩაფაულად და რაოდენიცა თანა ჰყვა, უბრძანა მიშველება ძესა
თვისსა ლეონს და სპათაცა და ეგრეთვე აღმხედრდა თვითცა მეფე
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ირაკლი და სარდალნი მისნი, მიჰმართეს ბრძოლასა მას და ერევნითცა გამოვიდნენ რადენნიცა იყოფოდენ მბრძოლნი და შექმნეს ბძოლა ძლიერი, ვიდრე სამ-საათამდე: თუმცა ვერ შემძლებელ იყვნენ
ესოდენ ჟამ პირის პირ ომისა. გარნა აქვნდათ ერევნელთა ფრიადნი
სიმაგრენი კლდეთა და კედელთანი და ჰყვათცა ლეკნი მეომრად ხანსა
ერევნისასა და ჰმაგრობდენ მით: ხოლო მხილველი ამისი მეფე ირაკლი
განრისხდებოდა, ვითარცა თხათა ზედა ლომი და ამ დროს მცნობელ-მან ვინმე ერევნის ციხით ესროლა პირის პირ ზარბაზანი მეფესა ირაკლის და წინა-მდებარესა კლდესა მოჰხვდა, რომელიცა განერა ფრიად განსაკვირვოდ და შემდგომად ამისა განრისხებულ-მან
აღუზახნა მჭრისედ სპათა და მყისვე აოტნა და მოსწყვიტნა ფრიადნი
და მოსპო ყოველი ძალი ერევნისა და მრავალნიცა ცოცხალნი შეიპყრეს და მისცა ბძანება სპათა თვისთა,რათა ყოველ მან კაცმან
სახლი გაიკეთოს და იზამთროს მუნ: მხილველნი და მსმენელნი
ამისნი, ფრიად მძრწოლარე იქმნენ და ევედრა ერევნის ხანი და დაიდვა, ვიდრე ოთხი-ათას თუმნადმდე გარდაკვეთით და უმეტეს სხვაღა ფეშქაში შესამატნი მოერთმეოდეს. გარნა არა დაჰრთო ჯერეთ
ნება მეფე-მან ირაკლი: ხოლო მუნ ყოფასა შინა მოუვიდა წიგნი
ქართლი რომელ: ,,მოვიდა ბაქარ მეფის-შვილი ალექსანდრე იმერეთს
და მეცადინეობს, რათა ვიეთნიმე ქართველნი შეიტყუოს და გარდაჰბიროს:“ თუმცა არა სარწმუნო იქმნა გარნა ურჩივეს ვიეთთამე ვეზირთა და უმეტეს ტფილისით დაუწყეს წიგნების წერა ხშირად:
,,მოეშველე ქართლს, თუ არა საქართველო აირივაო.“ და ამის მიზეზით გამობრუნდა ერევნით მესამეს თვესა. აჰყარნა მრავალნი მეკომურნი სომეხნი და წარმოასხნა საქართველოსა შინა, რომელნი
დღესცა მდგომარებენ რაოდენსამე ადგილსა და სხვა ტყვე, საქონელი ურიცხვი იშოვეს ჯართა, მრავალი თეთრი მოართვა ოქივატერმა
და ზემო-ხსენებული რიცხვი თეთრისა დასდვა ერევანს ხარკად. შემდგომად განუწესა მოურავიცა თვისი მუხრანის ბატონი, სიძე თვისი
იოანე, კონსტანტინეს ძე და იყო ერევანი მოხარკედ მეფის ირაკლი-

სა, ვიდრე მოსვლადმდე ყაჯარი აღა-მაჰმად ხანისა:
შემდგომად რაოდენისამე წლისა კვალად იძია შური სულეიმან
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ფაშამ და იწყო საქმობა იდუმალ შუშის ხან-თან და დაღისტანში ომარ
ხან-თან და ეგრეთვე ასტეხნა ლეკნი მარბეველად ქართლისა დაფარვით რომელიცა ჰმართლობდა თავსა მეფეს ირაკლის-თან, რეცა არა
იყოს ნება მისი, ოდეს მიესმა აღსიხის მხრით ავაზაკობდენ: ჟამსა
ამას მოიწია უბადრუკება და გარდაიცვალა ძე ირაკლი მეფისა ლეონ
და ოდეს მიესმა აღსიხის ფაშას სულეიმანს, მაშინ ჰსთქვა ფაშამ:
„მოხუცების ჟამსა მეფეს ირაკლისსა ერთი ფარდა აქვნდა საქართველოს, რომელიცა ოთხ კერძოვე იგურდივ იფარებდა და აწ დიდი
შემწე მოეშალა ირაკლი მეფესაო:“ ჰსთქვა ესე და უმეტესად განიგულვა ქართლის ოხრება: მაშინ მეფე ფრიად მგლოვარე ძისა-თვის
ლეონისა დამცხრალ იყო ომებისა-გან და აღარ ნებავდა ლაშქრობა,
არცა ერთსა მხარესა და აღსტყდენ ლეკნი აღსიხის მხრით ოხრებად
ქართლისა: ამისსა შემდგომად ჰსცნა იმპერატორ-მან ეკატირინა
როსიასა-მან წინანი ქმნილნი და შემდგომნიცა ესე აღსიხის ფაშისა-გან საქართველოს რბევა და ოხრება, რომლისა-თვის წარმოავლინა
მეფეს ირაკლის-თან მინისტრად პოლკოვნიკი და ორი ბატალიონი
მხედრობა: გარნა უმეტეს განძვინდა სულეიმან ფაშა და შექმნეს სხვათა
ადრიბეჟანის ხანებთაცა შიშნეულება მხედრობისა-გამო რუსეთისა. ვინად-გან აქვნდათ მარადის რიდი მეფისა ირაკლისა-გან და უმეტესად
განიგულვეს მაშინ დაპყრობა თვისი ძალითა როსიის მხედრობასათა
და ამის გამო შეექმნათ ურთიერთისადმი დაფარვით დინთასლიბისა
თან-ხმობა: ხოლო ამას ჟამსა ეპყრა საყმოდ განჯა და ყოველი მამული მისი მეფესა ირაკლის და აქნდა ფრიადი მეგობრობა შუშის
ხანსა-თანაცა, რომელ ერთი ამისი კაცი და ერთი მეფის ირაკლისა
განაგებდენ ქალაქსა განჯისასა. გარნა ზემო ხსენებულისა ფიქრისა და
შურისა-გამო გამოაძეს მუნ მყოფი იგი კაცი მეფისი ირაკლისა, თავადი ანდრონიკა-შვილი, მდივან-ბეგ ქაიხოსრო, შეიყვანეს იგივე
მემკვიდრე ჯავათ-ხან და დასვეს ხანად მასვე დროსა სულეიმან ფაშამ მოუწოდა დაღისტნის ომარ-ხანს, ხუნძახის ბატონს, მან შემოიყარა დაღისტნის ჯარები და ეგრეთვე ჭარელნი, ვიდრე ოცი-ათასამდე
და მოკიდა ურდო-ზედ (რომელ-არს ალაზნის-პირი) და მოვიდა მეფე
ირაკლიცა რუსეთის მხედრობით ქისიყს და დასდგა სიღნახს, რომელ
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ხუნძახის ბატონი სიღნაღ-ზედ მისვლას აპირებდა და მუნ მოელოდა
მეფე ირაკლი. გარნა იგი აყარა უგრძნულად, ამოვლო ჭირხლის

ხევს, ამოვიდა დედოფლის წყარო-ზედ და გარდავიდა იორ-ზედ:
მცნობელი ამისი მეფე ირაკლი გამოუდგა ჰსწრაფად რუსის მხედრობით, გარნა ვერ-ღა-რა ეწივა, მივიდა ომარ-ხან ახტალის მადანში,
აღიაღო ციხე ახტალისა, აღაოხრა მადანი და დაატყვევა ყოველნი მუნ
მყოფნი ბერძენნი და ქართველ-სომეხნი და აღვიდა აღსიხის ფაშასთან, რაოდენსამე ხანსა მუნ განისვენა და შემდგომად წარმოუძღვარა
კაცი ფაშა-მ ხუნძახის ბატონს და მოჰგზავნა სააბაშო-ზედ და ვახანის ციხეს მოადგა აქაც მიეშველა მეფე ირაკლი თვისისა და რუსის
მხედრობით მიბრძანა სურამს: გარნა ვერ დაამტკიცეს მისვლა ვახანს
და მიშველება მისი, ვინადგან არ იყო ადგილი მარჯვე, რათა რეგული მოხმარებულ-იყო და აღიღეს ციხე ვახანისა და მრავალნი სულნი
დაატყვევეს და თავადნი აბაშიძენი ცოლ-შვილით და სიმდიდრითა და
ყოველითა საგანძურითა ცარიელ ჰყვეს და წარასხეს და უკუნ-იქცა ომარხან აღსიხადვე. მას ზამთარს მუნ ისადგურა და მეორე ზამთრის პირს
შემოდგომა-ზედ გამოისტუმრა: გარნა ვერღა-რა იკადნიერა შთამოვლა
ქართლ-ზედ. არამედ განვლო მთანი და შთავიდა ყარაბაღში იბრაიმ
ხან-თან: შემდგომად ამისა მეფე ირაკლიცა წარვიდა განჯას და ეგრეთვე
მხედრობაცა რუსეთსა თანა-წარასხნა. ვინად-გან მასვე წელსა გაქცეულ-იყვნენ საქართველოს ელნი ყაზახისა და შამშადილოსნი და იყოფოდენ განჯა-ყარაბაღსა შინა და ყარაბაღითაცა გამოიქცნენ მელიქნი
იბრეიმ ხანისანი, სომხნი ფრიად მდიდარნი და განძლიერებულნი
ყმითა და ციხე სიმაგრითა, რომელნიცა მოვიდნენ მეფეს ირაკლისთანა და ჰსთხოვეს შეწევნა, რათა მისცეს ჯარი და აყარონ ყოველი
საყმო თვისი: ამის-თვის წარგზავნა, ძე თვისი იულონ და წარატანნა
სარდალნი და სპანი საქართველოსანი. მივიდნენ რა მამულსა ყარაბაღისასა, მუნით-ცა მოეგება ჯარი და სარდალი იბრეიმ ხანისა და
მოინებეს აყრა მელიქებისა. გარნა ჟამსა ამას განუცხადა მინისტარმან ბურნაშოვ-მან: „რომელ ბრძანება მომივიდა, დღესვე უნდა გავბრუნდეო:“ ჰსთხოვა მოცდა. გარნა არა ინება პოლკოვნიკ-მან და
გამობრუნდა განჯიდა-მ და მეფეცა მათ-თანა. ხოლო ამასვე ჟამსა
1-22 სტრ., 276
თანხმობისა-თვის იბრაიმ-ხანისა შთამოვიდა ომარ-ხან ჭარში დაღისტნის ჯარებით და მეფე ირაკლი მიბრძანდა ქისიყს, რამეთუ რუსეთის მხედრობა მოვიდა ტფილისს და მუნით წარვიდნენ რუსეთს:
ომარ-ხან რაოდენსამე თვესა ჭარში დაშთა. გარნა ვეღა-რა იკადრა,
მოსვლა ქისიყ-ზედ, გაბრუნდა და შამახიას მოადგა:
ხოლო მეფობასა ამისსა, რომელიცა დავსწერე ძლევანი სახელდობ, გარდა ამისა ვჰგონებ უმეტეს ოც და-ათისა ძლევანი მიეღოს
და ჰყვა სიცოცხლესა მისსა მოხარკეობასა შინა განჯა, ყარაბაღი და

ერევანი და ჰმსახურობდენ შესაბამითა ვალდებულებითა, ვიდრე მოსვლამდე ყაჯარი აღმამად-ხანის: მეფობასა ამისსა აშენდნენ სიმაგრენი ქართლ-კახეთისანი, ვიდრე ას სამოცამდე გალავანი და ბურჯნი
მტერთა-თვის:
ხოლო თვით მეფე-მ ირაკლი-მ განაახლა ციხე გორისა, გალავანი სიღნაღისა, თელავისა, ბოჭორმისა, ჭოეთისა, გალავანი სევირელისა, საუბისა, გრემისა, ფედისა, პატარძეულისა და ნორიისა:
ხოლო შრომანი და ღვაწლნი მეფის ირაკლისანი არა ადვილ
შესაძლებელ-იყო აღწერად. არამედ რაოდენ ძალ-მედვა სმენითა და
მეხსიერებითა, სარწმუნოთა კაცთა-გან ცნობით აღვსწერე:
ხოლო რომელნიცა მოიწია მას-ზედა, ჟამსა ღრმად მოხუცებისა
მისისა, საქმე უბედურებითი და მოვიდა აღა-მამად-ხან და აღაოხრა
ტფილისი, მის-თვის არა-რა დამიწერიეს ჯერეთ. ვინად-გან მიზეზნი
და ვითარებანი განვრცელდებიან:
1-26 სტრ., 277
შედეგი კახეთის ცხოვრებისა:
ნახეთ ამის დასაწყისი პირველ წიგნში.
მოსცა ნადირ-შამ თეიმურაზს ქართლი, ხოლო ერეკლეს, ძესა
მისსა, კახეთი, მერმე მოვიდა თეიმურაზ ტფილისს ქრისტეს აქეთ
ჩღმდ, ქართულის ხუთასიანს ქორონიკონსა ულბ: ჟამსა ამას იქმნა
ესრეთი განსაცდელი, რომელ არა-სად შემთხვეულ-არს ესე-ვითარი.
მით რამეთუ ყოველთა შორის უბოროტეს-მან თაზის-შვილმა ტარიელ
მოკლა ხანჯლით კათალიკოზი ნიკოლაოზ და იგი განლტოლვილ განიტვინა ქვემო სატიოსა რიყესა ზედა და ნაცვლად მისსა ჰყვეს კათოლიკოზად ანტონი, მეფის იესეს ძე: ხოლო წელსა ჩღმე, ქორონიკონს ულაგ, განძვინდა გული ნადირისა ყოველსა სპარსეთსა ზედა
და წარსწერა არბაბი: წელსა ამას დასდებენ ქართველნი ეპოსად ანუ
ქორონიკონად, რომელსაცა უწოდებენ არბაბობის წლად: ხვედრსა
ამას ქართველითაცა შეხვდათ ორმოც-და ათი-ათასი თუმანი, რომლისაგამო მიეცნენ ერნი ჭმუნვასა და იწყეს განბნევად უცხოთა ქვეყანათა:
მხილველი ამის მეფე თეიმურაზ წარვიდა იძულებული წინაშე ყაენისა, რათა განარინოს სამეფო თვისი ესე ვითრისა სიმძიმისა-გან
და ოდეს მიიწია თავრიზს, მუნ ჰსცნა სიკვდილი ნადირისა, რომელიცა მოიკლა მამად-ხან ყაჯრისა, მუსა-ბეგ ირილელისა და ყოჯა-ბეგ
გუდუზელისა-გან, ბირებითა ძმის წულისა მისისა ალიყულ-ხანისათა, რომელ მასცა შეხვდა არაბაბსა ამას ურიცხვი ჯურუმი და იქმნა

ალიყული- ხან ყაენად, რომელსაცა უწოდეს ადილ-შაჰდ: მაშინ თეიმურაზ მეფე აღარა-რა მოიქცა ტფილისად. არამედ წარვიდა წინაშე ყაენისა, ვინად-გან იყო სიძე მისი: ჟამსა ამას ორგულ-ექმნა ადილშას
ძმა მისი იბრეიმ-ხან, რომელიცა იყო ბეგლარ-ბეგი ისპაანისა: ამან
მოკლა ზორაბ-ხან სააკაძე, ვეზირი ადილშაისა: ხოლო ესე იქმნა და1-32 სტრ., 278
საბამი სიძულილისა ძმათა-შორის: მოვიდა ესე ადრიბეჟნს და მოუწოდა თვისთა -თანა ამირა-ასლან-ხანს, რომელიცა იყო ესე დადგენილი
ბეგლარ-ბეგად ნადირისა-გან ადრიბეჟანსა შინა: ესე მოვიდა მის-თანა.
სცნა რა ესე ადილ-შაჰ-მ, მოვიდა ზანგანს, იკვეთნენ მუნ, იძლივა
ადილშა. უკასანსკნელ შეიპყრეს და აღმოხადა თვალნი იბრეიმხან-მან:
ხოლო დაუტევა მუნ ამირ ასლან-ხან გამგედ და თვით წარვიდა ჰამადანს. სცნეს რა ესე ხორასნელთა, მაშინ გამოიყვანეს ციხით შარუხმირზა, ძე რიზაყული მირზასი და ძის ძე ნადირისა, რომელიცა
ჰყვა პყრობილად მაშინ ადილშას, შემდგომად მოწყვეტისა ძეთა ნადირისათა, რომელიცა მოსწყვიტნა მან და დასვა ესე განზრახვითა ამით:
,,უკეთუ ერანელთა არა ინებოს მონება ადილშაისა და მოითხოვონ
მეფედ ძევე ნადირისა. მაშინ გამოიყვანოს ესე და დააცხროს ამით
რუდუნი ერთა ამათ:“
ჟამსა ამას მოვიდა ყილიჯი ალი-ხან განჯით მხედრობითა: ესე
ალი-ხან, რომელიცა პირველ იმყოფებოდა ტფილისს ხანად, მოიყვანა
ამან საამ ვინმე, რომელსაცა უწოდდა სეფაბიათა შთამომავლობათაგან და შეუგზავნა კაცი მოსრულ მან კუმისს მეფესა ირაკლის, რათა
ემონოს და წარუგზავნა დაბეჭდილი თეთრიცა სახელსა ზედა საამისასა. გარნა იძლივა-რა მეფისა-გან, მსწრაფლ უკუნ-იქცა: ჟამსა ამას
ორგულ-იქმნა იბრეიმ-ხანს ამირ-ასლან-ხან და მოადგა შუშის ხოლო
ციხეცა ქალაქისა განამაგრა დურან-ხან ბეგ-მან, რომელიცა იყო დადგენილ სპარსთა-გან მცველად და ციხესა ამას შეერთდნენ ციხელნი
თათარნი: სცნა-რა ესე აბდულ-ბეგ-მან, ძე-მან მეფისა ისესესა-მან,
რომელიცა ჟამსა მას დადგენილ-იყო განმგედ ბარათიანთ ზედა
მეფისა თეიმურაზისა-გან, ესე ორგულ-ექმნა მეფესა ირაკლის და
სთხოვა ამირასლან-ხანს მხედრობა. ხოლო მანცა წარმოუგზავნა: მაშინ მოვიდა სოლოლაკსა ზედა უეცრად, განვიდა მეფე მცირედითა
მხედრობითა, ვინად-გან მაშინ მცირე ჰყვა მხედრობა, განვიდნენ ერთისა უკვე მხრით მოქალაქენიცა, რომელთაცა ბრძოლეს ფრიად მხნედ,
იძლივნენ მხედრობანი სპარსთა და ბარათიანთანი, ესრეთ რომელ
ერთი იპყრობდა ათსა. ხოლო ერთ-მან მებაღე-მანცა შეიპყრა ცხრა
ყიზილბაში და უკუიქცნენ სირცხვილეულნი და შეიქცა მეფე ქალაქად
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გამარჯვებული: მაშინ გამოვიდა ლეკი და მოარბივა აჭალა და მარტყოფი და წარვიდა. ხოლო მეფე განვიდა საყინულესა-თანა წყალსა
ტივებითა, ვინას-გან არა ძალ იდებოდა კარსა ავლაბაროსასა განსვლა,
რომელ მეტეხიცა აქვნდათ გამაგრებულ ციხელებს, შთავიდა ქისიყს,
შემოკრიბა მხედრობანი კახთანი, ეწია ლეკთა დანღისხ და სძლო:
ეჰა საკვირველი, რომელ დევნასა მას ლეკთასა წარმოიქცა ფლატე
ივრისა და მოსწყვიტნა უმეტეს სამასისა ლეკნი ცხენი-თურთ მოტანითა ქვეშე და სძლო და უკმოქცეული მოვიდა ღამესა მას და დადგა
დედოფლის წყლისა ზედა: ხოლო ლტოლვილნი იგი ლეკნი მიიწივნენ რა ალაზანს, მუნ იხილეს ხოჯას ლეკი ვინმე, რომელსაცა ჰყვა
შეყრილობა ლეკთა და სწადდა გამოსვლა კახთა ზედა: მაშინ შეერთდენ ესენი ღამესა მას და დაეცნენ განთიად თავსა ზედა მეფესა.
გარნა იძლივნენ ლეკნი: მაშინ შემოიკრიბა მუნ მეფე-მან მხედრობანი კახთანი სრულიად, გორიდამცა შთამოატანინა ზარბაზანი იგი
დიდი ბოჭორმისად წოდებული და აიღეს მეტეხი. ხოლო უკანასკნელ
თაბორი და თაბორითა იწყეს რა ცემა ზარბაზნითა მით შეჭირვებულთა მათ ერთა მოსცეს ციხე მეფესა:
ჰსცნა რა იბრეიჰ ხან-მან ორგულება ამირ-ასლან ხანისა, წარმოვიდა მას ზედა. ხოლო ძლეული ამირ-ასლან-ხან შეიპყრეს ყარადაღს და მიიყვანეს იბრეიმ-ხანისა წინაშე, რომელმანცა წარკვეთა
თავი და იწოდა იბრეიმ-ხან ყაენად, ესე იგი იბრეიმ-შაჰად და წარვიდა შარუხსა ზედა, სადაცა მხედრობათ მისთა შეიპყრეს იგი გზასა
ზედა და მიიყვანეს შარუხ-ხანისა წინაშე და მან წარკვეთა მას თავი:
ხოლო შარუხსაცა ქურითთა ხაბუშანისათა აღმოჰხადეს თვალნი და ჰყვეს
მაშათსა შინა ხელმწიფედ: და იქმნა ერანსა შინა ფრიადი აღრეულობა: ხოლო მეფე თეიმურაზცა მოვიდა წელსა ჩღმჱ, ქორონიკონს
ულე: ჟამსა ამას მოადგა მამად-ხან ყაჯარი, ერთი იგი მკვლელთაგანი
ნადირისა ერევანს და ლამოდა დაპყრობასა მისსა: ევედრნენ ერევნელნი
მეფესა თეიმურაზს და წარვიდა ესე მხედრობითა, სძლო მამად-ხანს,
აიღო ფრიად ალაფი, განარინა ერევანი მოოხრებისა-გან. გარნა და
მოხარკე-ჰყო მან ერევნელნი და მოვიდა ტფილისს:
ხოლო მოვიდა წელსავე ამას ფანა-ხან შუშისა განჯას: მაშინ
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წარვიდა მეფე თეიმურაზ ძით-ურთ თვისით მეფე ირაკლით შველად
განჯისა: ჰსცნა-რა ფანახან-მან მიმავალობა მათი, დაუტევა გარმოდგომა განჯისა და უკუნ-იქცა ყარაბაღად: ჰსცნეს-რა ესე მეფეთა შეუდგნენ უკანა ამას და შთავიდნენ ყაღაბაღს, ეკვეთნენ ყარადაბად წო-

დებულსა ადგილსა მუნ იძლია ფანა-ხან, სადაცა მხედრობა-მან ქართველთა-მან მოარბივეს, ვიდრე ხუდაფრინამდე და ესე-ოდენი იშოვეს ალაფნი, რომელ ცხვარი იყიდებოდა აბაზად. ხოლო ცხენი,
კამეჩი და ძროხა ხუთ-აბაზად და უკმოიცნენ ალაფითა გამარჯვებულნი:
გარნა წელსა ჩღმთ, ქორონიკონს ულზ შეერთდნენ მეფენი აჯიჩალაბისა შაქისა ხანისა-თანა, სადაცა შემოიკრიბნეს მხედობანი და
წარვიდნენ ჭარსა ზედა და რაოდენ ევედრნენ ჭარელნი მონებასა არა
უსმინეს მეფეთა და მივიდნენ რა ჭარსა ზედა. მაშინ აჯიჩალაბიცა
შეერთდა ჭარელთა და განტეხა აღთქმა თვისი, იძლევნენ მუნ ფრიად
მეფენი. გარნა მეფენი განერნენ მშვიდობით. ხოლო ალაზანს შინა,
ვინადგან-გაუჭირდა მეფესა ერეკლეს გამოსვლა, რომელ ქვევითნი იგი
ქართველნი, რომელნიც მოაქვნდა წყალსა ეხვეოდენ ცხენთა განარინებისა-თვის. მაშინ ბებურის შვილ-მან პაპამ მოსწყვიტა კაცნი
იგი და განიყვანა მეფე მშვიდობით ხოლო ვინად-გან ნაპირი მდი
ნარისა ალაზნისა არს ფლატოან, ამად პაპამ მუნ ვერღარა აღიყვანა
ცხენი მეფისა და ვირე მოატარებდა შორს ქვეითისა მყოფსა მეფესა
შემთხვევა ბოსტა-შვილი მაჩხანელი და მოართვა ცხენი და ესრეთ განერა მეფე: ხოლო ამასვე წელსა განძლიერდა აზატ-ხან ავღანი სპარსეთსა შინა წარმოვიდა ერევანსა ზედა, ევედრნენ უკვე ერევნელნი
მეფესა თეიმურაზს, რომელმანცა წარუგზავნა ძე თვისი ერეკლე შესაწევნელად სამი-ათასითა მხედრობითა მიიწივნენ-რა ყარახბულახს,
იგიცა მოვიდა, რომელსაც ჰყვანდა უმეტეს ათვრამეტი-ათასის კაცისა
ეკვეთნენ მუნ, იძლია აზატ-ხან ქართველთაგან და განარინეს ერევანი
და მოიქცნენ გამარჯვებულნი ფრიადითა ალაფითა, ესრეთ რომელ
მრავალთა მოლაშქრეთა იშოვნეს ყათარობით, აქლები და ჯორი:
მაშინ მეფე თეიმურაზ-მან, მგდომ-მან მარაბდას, სძლო ლეკთა
და მოიკლა ბრძოლასა შინა ქალაქის მოურავი თარხნის-შვილი იორამ
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და ჟამსა ამას გარდაიცვალა დედოფალი აბაშიძის ასული ანნა და იქორწინა მეფე-მან ირაკლი-მ დადიანის ასულსა ზედა: მხილველთ ხანებთა
ადრიბეჟანისათ ძლევისა-თვის აზატ ხანისა სთხოვეს მეფესა თეიმურაზს, რათა წარვიდეს მხედრობითა დასაპყრობლად ადრიბეჟანისა და
თანა წარიტანოს ესენიცა თან ხმობილი: ამას ზედა მეფე თეიმურაზ
შთავიდა რა განჯას ძი-თურთ ერეკლეთი, მაშინ მოვიდა წინაშე მეფისა ხანი განჯისა, შუშისა და ყარადაღისა. გარნა ნებით მეფის
ირაკლისათა შეიპყრეს ხანნი ესე, თუმცა-ღა არა-სადა სწადდა მეფესა
თეიმურაზს ესე ვითარისა უგვანისა საქმისა ქმნა და ვერღაცა აღუდგა
ძესა თვისსა: ჰსცნა-რა ესე ძე-მან აჯი-ჩალაბისა მან აღაქიშიმ, გამო-

ვიდა მტკვარსა, ეკვეთა მეფეთა, რომელთაცა ამხილა ღმერთ-მან ესევითარისა უსამართლოებისა ქმნა და დაჰყარნეს მუნ პყრობილნიცა იგი
და ივლტოდნენ, რომელთაცა მიეცათ ფრიად ნაკლოვანება. ხოლო
იქმნა ესე წელსა 1751, ქორონიკონს ულთ: მაშინ ძლევა-შემოსილი
აღაქიში მიიწივა-რა სახლად თვისად, შეკრიბნა მან მხედრობანი შაქისა, შირვანისა და ლეკთა და წამოვიდა წელსავე ამას, ამოვლო
განჯა, თან- წამოიყვანა ხანი განჯისა მხედრობითა თვისითა, ამოვლო
შამშადილო და ყაზახი და მოვიდა ბაიდარს: ჰსცნა რა ესე მეფე-მან
თეიმურაზ, წარგზავნა ძე თვისი ირაკლი სტაფან- წმიდას და მოუწოდა
მხედრობასა ჩერქეზთასა: მაშინ მოვიდნენ მხედრობანი ჩერქეზთანი:
გავიდნენ-რა მეფენი ტფილისით, მცნობ-მან აღაქიშიმ უწყო უკანქცევა. მაშინ მეფენი უწივნენ შამშადილოსა შინა თულქი-თაფად წოდებულსა, იკვეთნენ მუნ, იძლივა აღაქიში, რომელსაცა მიჰყვნენ კაფით
შამქორამდინ:
ხოლო წელსა 1751(1753 უნდა), ქორონიკონსა უმა, მოვიდა
ნურსალ-ბეგ ავარელი ფრიადითა მხედრობითა და მოადგა მჭადი ჯვარს.
გარნა ერთ-მან მოხუც-მან დედათაგან-მან დაუწვა მათ შვიდი საფარი
მიტანილი ციხესა ზედა და მოკლეს იგიცა ლეკთა მერვესა საფარსა
ზედა. ხოლო სძლეს მუნ მეფეთა მათ და მოსწყვიტნეს ფრიადნი
ლეკნი და სირცხვილეულნი უკან-იქცა სახლადვე თვისად:
1752 წელსა (1754 უნდა), ქორონიკონს უმბ, შეიკრიბნა ამავე
მხედრობანი ლეკთანი და მოადგა ყვარელს. მაშინ შეაშველეს მეფეთა
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დაუთალაბად ბებურის-შვილი პაპა, მდივანი სოლომონ ქებულის ძე,
თაყა-შვილი ფარემუზ, რატი-შვილი ბეჟან, ნამორაძე ერასტი, და სხვანი
კეთილ-შობილნი და განარინეს ციხე ესე და ლეკთგან ვინათ-გან, ვერარას ჰყვნენ, უკუ-იქცნენ სირხვილეულნი:
ხოლო წელსა 1753 (1755 უნდა), ქორონიკონს უმგ, იქნა
კათოლიკოზი ანტონი ძე მეფის იესესი, შეცთომილ და მიიღო სარწმუნოება რომისა კათოლიკისა, რომელიცა განძებულ-იქმნა მეფისა
თეიმურაზისაგან რუსეთად და მიიწია რა იგი რუსეთსა, მუნ ეწყალობა
ელისაბედ პეტროვნასაგან არხიერობა ვლადიმირისა: ჟამსა ამას მოვიდნენ ლეკნი, შთამოსრული მთით და მოაოხრეს რუის-პირი, გარდავლეს გონბორი, და შთამვლელნი მიიწივნეს დედოფლის-წყალს.
შთამოსრულსა თოფ- ყარაჯას შთაეწივნენ კახნი ქიზიყელი თურთ.
გარნა იძლივნენ კახნი და მოსწყდნენ უმრავლესნი მუნ, რამოდენისამე
თავადთა ძეებითურთ: ჟამსა ამას აიყარნენ ბორჩალოენიცა და დასახ-

ლდნენ ყარასუსა ზედა ერევანს: მაშინ მეფე-მან ირაკლი-მ შეიყარა
მხედრობა, მოვიდა ერევანს და დაჰყარნა იგინი და გარდამოასახლნა
ბორჩალოდვე: კვალად შეყრილობანი ლეკთანი მოვიდნენ ღართისკარს, წარტყვენეს ქარავანი ქართლისა და მოკლეს მუნ მუხრანის
ბატონი კონსტანტინე, მიმავალთა მათ ლეკთა: კახეთს მსმენ-მან მეფე-მან ირაკლი შეუკრნა მათ გზანი და მოსწყვიტნა სრულიად. კვალად
მოვიდნენ ლეკნი და მოაოხრეს ჯუგაანი: მაშინ მეფე თეიმურაზ და
მეფე ირაკლი იმყოფებოდნენ ქისიყს და შეუდგნენ მეფენი უკანა.
მიეწივნენ მახლობელ დანღისისა და მოსწყვიტნეს ლეკნი და მიუღეს
ყოველი იგი ნატყვენავი:
ხოლო წელსა ჩღნზ, ქორონიკონს უმე. იქმნა ფრიადი სიყმილი,
ესრეთ რომელ ერნი იზრდებოდენ მდელოითა და განიბნივნენ მრავალნი ცხოვრებანი: მაშინ გამოვიდა მამად-ასან ყაჯარი, რომელმანცა
დაიპყრა უმეტეს ნახევარი სპარსეთისა და მოადგა შუშის: ამან იხმო
თვის-თანა მეფე თეიმურაზ, რომელმანცა იწყო მზადება წარსვლად
მის-თანა: ხოლო გამოჩნდა რა შირაზ ქარიმ-ხან, მაშინ წარვიდა
ესე მამად-ასან მისს ზედა, სადაცა გარდმოდგომასა ქალაქისასა დაეფანტნეს მხედრობანი და თვითცა ლტოლვილი მოიკლა მსახურისა
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მისგან, რომელმნცა მოჰკვეთა თავა და მიართვა ქარიმ-ხანს და ნაცვლად ესე ვითარისა ბოროტ მოქმედებისა-თვის ბრძანა ქარიმ-ხან მონისაცა მის სიკვდილი ჟამსა ამას განავრცეს ლეკთა ხდომა და გამოხდა
ჩონჩოლმუსა, მაშინ ორნივე მეფენი იყვნენ ქრცხანვალს, მოვიდნენ
ლეკნი ზღუდერს, ხოლო მეფეთა ვერ თავს იდევს პირის-პირ გამოსვლა. ვინად-გან არა-ჰყავთ მხედრობა: მუნ იქმნა მცირედი კინკლაობა, გატრიალდნენ მუნით ლეკნი, მივიდნენ და აიღეს ალი და აღვიდნენ ახალ-ციხეს: კვალად მუნით შთამოვიდნენ, სადაცა განიყვნენ
ორად, ჩონჩოლ-მუსა მოადგა ავნევს, ხოლო კოხტა ატოცს: მეფეთა
იხმეს შევლად მეფე სოლომონ, რომელიცა გარდმოვიდა იმერთა მხედრობითა. მეფე-მან თეიმურაზ და ირაკლი-მ მოიკრიფნეს მხედრობანი
ქართლისა და კახეთისანი, შეერთდენ იმერთა-თანა, დაეცნენ ატოცს
და მოსწყვიტნეს ფრიად ლეკნი და ჩონჩოლ-მუსა, მხილველი ამისი,
განივლტო ღამე და ესრეთ განერა: ესე იქმნა წელსა ჩღხჱ, ქორონიკონს უმვ: უწინარეს ერთისა წლისა ამის, ოდეს აშენებდა მეფე
თეიმურაზ ციხესა პატაძეულისასა, მუნ მოვიდნენ ლეკნი, ხოლო
მეფე-მან ირაკლი-მ მოსწყვიტნა აზამბურს უმეტეს სამასისა. მუნ მოიკლა ბრძოლასა შინა საამის-შვილი ედიშერ:
ხოლო წელსა ჩღნთ, ქორონიკონს უმზ, მოვიდნენ ლეკნი ტე-

ზერს, მუნ სძლო მეფე მან თეიმურაზ გარნა ბრძოლასა შინა მოიკლა ციცის-შვილი გლახა, გერი მეფისა თეიმურაზისა:
წელსა ჩღჲ, ქორონიკონს უმჱ, წარვიდა მეფე თეიმურაზ რუსეთს: მეფე-მან ირაკლი კვალად სძლო სუყულიანსა შინა ფრიად ლეკთა და მეფე თეიმურაზ რუსეთს: მეფე-მან ირაკლი კვალად სძლო
სუყულიანსა შინა ფრიად ლეკთა და მეფე თეიმურაზცა გარდაიცვალა
წელსა ჩხჲბ, ქორონიკონს უმი და დაფლეს ასტრახანს და იწოდა
ირაკლი მეფედ ქართლისაცა: ამან მოიყვანა კათოლიკოზი ანტონი
რუსეთით და განაწყვეს შკოლა ახლისა ფილასოფიისა ბაუმესტერისა,
რომელიცა რუსეთს ყოფასა შინა სთარგმნა კათოლიკოზ-მან რუსულით
ქართულად:
განძლიერდა რა ქარიმ-ხან სპარსეთსა შინა. მაშინ ლტოლვილი
და დაცემული აზათ-ხან მოვიდა მეფისა წინაშე და ევედრა შეწევნასა.
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ხოლო ამან შეიპყრა და წარუგზავნა ქარიმ-ხანს, რომელმანცა ნაცვლად
სამსახურისა მის უძღვნა მეფესა მადლობა საბოძვარი-თურთ: ჟამსა
ამას აღდგა ფათალი-ხან ავშარი, მოიკრიბნა მხედრობანი ადრიბეჟანისანი და მოადგა შუშის და სთხოვა მეფესა შეწევნა. ამან მიაშველა
მხედრობა და ოდეს წარმოემართა ამათ ზედა ქარიმ-ხან, მაშინ არღარა წარყვნენ მხედრობანი ქართველთანი და მოიქცენ უკანვე და შავერდიხან განჯისა, რომელიცა ჰყვა ფანას პყრობილად და განათავისუფლა ფათალიხან-მან, იგი მოვიდა მეფისა წინაშე, რომელმანცა წარატანა მხედრობანი, აღიღეს კვალად განჯა და ჰყვეს ესე ხანად:
გარნა განჯელ-მან მსახურ-მან უკვე შავერდიხანისა მოკლა ხანი და
გამოაძეს განჯელთა ძენი მისნი. რომელნიცა მოვიდნენ მეფისა ირაკლისა წინაშე: ხოლო ამან წარატანა მხედრობანი, აღიღეს განჯა და
ჰყვეს პირ-მშო ძე შავერდი -ხანისა მაჰმად-ასან ხანად. გარნა სძლო
კვალად მეფემან ყარაისა ზედა ლეკთა, რომელთაცა განერყვნად გორის გარემონი და დააყრევინა მუნ ყოველი ნატყვენავი. კვალად
სძლო ახმეტას ლეკთა და მოსწყვიტნა ფრიად, რომელნიცა დაეცნენ
ახმეტას.
კვალად შეკრბნენ შეყრილობანი ლეკთანი და სწადდათ ზედა
დასხმა სამაჩაბლოსა: სცნა მეფე მან, შეუკრნა კეხვი და მოსწყვიტნა
სრულიად: კვალად მოვიდნენ შეყრილობანი ლეკთანი და დაეცნენ
ბორჩალოს და მოსტყვევნეს აღმამადლი. გარნა იძლივნენ ფრიად
ბორჩალოველთა -გან: მუნ იყო მხნედ თარხანი გიორგი მოურავი ბორჩალოსი, რომელთაცა მოსწყვიტეს უმრავლესნი ლეკნი და წარვიდნენ
სირცხვლიეულნი:

ხოლო წელსა ჩღჲზ, ქორონიკონს უნე შეითქვნენ მეფესა ზედა
ამილახორის-შვილი დიმიტრი სახლთ-უხუცესი და ესე იყო მძახალი
მეფისა, რამეთუ და მეფისა ელისაბედი ჰყვა ძესა მისსა გიორგის და
გლახა ციცის-შვილი და თაქთაქის შვილი ელისბარ, ამათ მისცეს პირობაი პაატას ბატონი-შვილს, რომელიცა იყო ესე არა-რჯულიერი
ძე მეფისა ვახტანგისა, რომელიც იმყოფებოდა მეფისა წინაშე დიდი პატივითა. გარნა იყო კაცი ესე ფრიად მეცნიერ, რათამცა წარსწყმიდონ მეფე: ჰსცნა რა ესე მეფე-მან შიპყრა ესენი, შეკრბენ
1-32 სტრ., 285
ქარველნი და მოჰკვეთეს პაატას თავი და დაწვეს ცეცხლსა შინა თაქთაქის შვილ ელიზბარ და დიმიტრი პატიმარ-ჰყვეს და შურაცხჰყვეს. აღჯდომითა მისათა კარაულსა ზედა და მოჰკვეთეს ძესა
მისსა ალექსანდრეს ცხვირი და გლახასაც მოჰკვეთეს ენა: მოიკრიბნა კვალად მეფე-მან მხედრობანი და დაეცა ქურთთა ერევნისათა,
წარტყვენა და მოიქცნენ ქართველნი ალაფითა დიდითა: მაშინ ფამბაკი
იყო რა ოხერ, გამოსთხოვა პირმშომან ძე მან მის-მან გიორგი-მ და
აღაშენა: კვალად შიყარნენ ფრიადნი ლეკნი დაეცნენ თუშეთს, გარდაეშველნენ ფშაველნი, სძლეს და მოსწყვიტეს უმეტეს ორივე-ათასისა და წარივლტინენ სირცხვილეულნი: განძებულ-იყო რა მეფე სოლომონ იმერთა-გან და ჩაიყვანეს რა მხედრობანი თურქთანი იმერთა,
რომელთაცა ჰყვეს თეიმურაზ ბიძა-წული მისი მეფედ თუმცაღა განსდევნა მეფე-მან სოლომონ თურქნი და შეიპყრა თეიმურაზ და შესვა
ციხესა, რომელსაცა დაეცა მეხი და მოკვდა. გარნა კვალად თურქთავე ეპყრათ რაოდენნიმე ციხენი და ვინაიდ-გან ერისთავი რაჭისა როსტომ არა ერჩდა, რომლის -გამო მეფე-მან იმერთა-მან იხმო მხედრობა
ლეკთანი და წარსტყვენა რაჭა და ალაფითა სავსენი ლეკნი უკუნ
იქცნენ რა თვისად. მაშინ მცნობ-მან მეფე-მან ირაკლიმ შეუკრნა
იორი, სადაცა მოსწყვიტნა სამასნი და მიუღო ყოველნი ნატყვენავი:
ხოლო მეფე სოლომონ ევედრა კარსა რუსეთისასა, რათა მოსცეს მხედრობა შესაწევნელად და მოვიდა გრაფ ტოტლებენი ექვსი
ათასითა მხედრობითა რუსთათა, წელსა ჩღჲთ, ქორონიკონს უნზ:
ჰსცნა მეფე-მან ირაკლიმ მიეგება კოპს, შეითქვნენ მეფე და ტოტლებენი, რომელი არღა-რა წარვიდა იმერეთად, არამედ წარვიდენ
ორნივე ახალ-ციხესა ზედა, წარმოიშვა შორის მეფისა და გრაფისა
სამდურავი, სადაცა აწყურით დაბრუნდა გრაფი: ხოლო იხილეს რა
დაბრუნება რუსისა ქართველთა იწყეს ლტოლვად, სადაცა გზასა ზედა
შეემთხვა მეფესა მხედრობა დელუბაშებსა რომელსაცა სძლო მეფემან, მოვიდა და დაიბანაკა ასპინძას: ჰსცნეს თურქთა უკუნ-ქცევა ქართველთა და რუსთა, ჰგონეს თურქთა, რეცა ქართველნი შიშისა-გან

ივლტიან და შეუდგნენ უკანა მრავალნი მხედრობანი ლეკთა და თურქთანი: ჟამსა ამას მრავალნი ლეკნი იმყოფებოდენ ახალ-ციხესა. ღამესა
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მას გამოვიდნენ უკვე ნახევარნი ხიდსა ასპინძისასა და ნახევარიცა
ლამოდნენ მეორესა დღესა გამოსვლად, ხოლო ღამესა მას წარგზავნა
მერე-მან ერისთვის-შვილი აღაბაბა, სვიმონ მუხრან ბატონის-შვილი
ნასაღჩიბაში და ხუდია ბორჩალოელი, ჩინებული და მამაცი ყოველსა
საქართველოსა შინა და ამცნო მათ, რათა აჰყარონ ხიდი ასპინძისა და
მათ სრულ-ჰყვეს ყოველივე ბრძანებული მეფისა: დღესა მეორესა
იქმნა რა ბრძოლა, იძლივნენ ლეკნი და თათარნი, ჰგონეს მათ ხიდისა
მას კვალად-გება, რომელნიცა მიივლტნენ მუნ, ესრეთ უკვე იყვნენ
შიშნეულ, რომელ ერთი მეორესა ჰყრიდა ხიდისა-გან ისრებით მტკვართა შინა დღესა მას მოკლა მეფე-მან ირაკლი ხელითა თვისითა
კოხტა ბელადი, რომელიცა იყო ჩინებული მძღვანი ლეკთა და მოიშთვნენ უმეტეს წყალთა შინა ორისა ათასისა ლეკნი და თათარნი და
მოიქცნენ ქართველნი ალაფითა სავსენი სახლად თვისადვე: შთავიდა
რა გრაფი სურამს. გარდაევლო მთა საფიჩხისა და შთავიდა იმერეთს.
მოეგება მეფე იმერთა სოლომონ მიუძღვა და აღიღეს ციხე ცოცხვათისა, შორაპანისა და ქუთაისისა, რომელიცა ეპყრა თურქთა: ხოლო ჟამსა ამას იქმნა საშინელი მომ[.]ვრველი ჟამი საქარველოსა შინა:
და მოადგილედ მოვიდა ამა გრაფისა წილ მუნ ღ[ე]ნერალი სუხატინი
და გრაფი წარვიდა როსიად: ხოლო სუხიტინი შთავიდა ფოთს, გარნა
ოდეს ვერ უძლო დაპყრობა უკმო-იქცა: ხოლო ჟამსა ამას წარვიდა
კვალად მეფე ირაკლი ქურთთა ზედა, მოარბივნნა იგინი და მოვიდნენ
ქართველნი ფრიადითა ალაფითა. ხოლო რუსნიცა უკუნ-იქცნენ რუსეთადვე:
წელსა ჩღობ, ქორონიკონს უჲ რომლისა-გამო მეფე-მან წარგზანნა რუსეთად ძე თვისი ლევან და კათალიკოზი ანონი. მოვიდნენ კვალად შეყრილობანი ლეკთანი ქართლში. მაშინ ქართლისა და
კახეთისა მხერობანი იყვნენ შეყრილ. გარნა იკვეთნენთ უფლის- ციხეს,
იძლევნენ ქართველნი და მოსწყდნენ მრავალნი განვიდნენ ლეკნი გორის-ბოლოს ლიახვსა და წარვიდენ ახალ-ციხესა: განივლტო ხიდირბეგის-შვილი როსტომ ახალ-ციხესა და მოუხდა ლეკისა შეყრილობითა
და შევიდა ქრცხანვალს, მოაოხრა გარე ციხისა და მრავალნი ტყვენი
წარასხნა: ხოლო იყვნენ თურქნი განძვინებულ საქართველოსა ზედა
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და იყოფოდენ ლეკნი მრავალნი ახალ-ციხესა შინა და სტყვენვიდიან
ქართლსა: გარნა ჩვენნიცა მარადის უხდებოდიან და აოხრებდიან ჯა-

ვახეთსა, ესრეთ რომელ ძეთა მელიქისათა გიორგი-მ და ავთანდილ
შეიპყრეს უმეტეს ხუთასისა ორასითა კაცითა მდევარნი თურქთანი:
კვალად უხდებოდეს და აოხრებდის ჯავახეთს და ზედა დასხმასა უყოფდის ლეკთა ხუდია და სხვანი ბორჩალოელნი და სხვანი ელნი ჩვენნი,
რომელთაცა მოიყვანეს კერძო ახალ-ციხისა და ყარსისა ძრწოლასა.
ხოლო შეკრბენ ყაზახნი ბორჩალოელნი და ფანბაკელნი, მოსტყვევნეს
ნახჩევანი და სძლეს ხანსა მუნებულსა შუქურლას, რომელიცა ეწივა
მდევრად და მოიქცნენ ალაფითა დიდითა:
შემთხვევასა ამას ექმნა ორგულ ფაშასა ახალ-ციხისასა სულეიმანს ათაბაგსა იბრყი-ბეგს ხერთვისელი, რომელმანცა მოსცა ციხე
მეფესა და ვინად-გან შეაყენა მუნ მეფე-მან მცირენი ტალანი. კვალად
მიუღეს ციხე თურქთა და ტალანთა მათთაგანი რომელნიმე ტყვეჰყვეს და რომელნიმე განივლტნენ, რომლისა-თვის მეფე-მან მოუწოდა მეფესა იმერთასა სოლომონს და შემოიკრიბეს ორთავე მეფეთა
მხედრობანი ქართველთა და იმერთანი, მივიდნენ ახალ-ქალაქს და
მოერტყნენ გარს, იქმნა უძლევ მუნ მეფე იმერთა სოლომონ, რომლისა-გამო უკმოიქცნენ. გარნა ქართველთა მოსტყვენვეს ჯავახეთი.
მუნით წამოსრულნი შთამოვიდა მეფე ირაკლი ქრცხინვალს: ოდეს
ჯდა სადილად მეფე, მოვიდა ფრიადი შეყრილობანი ლეკთანი და
დაესხნენ ხვითებს, აღმხედრდა თვით მეფე ამალითა თვისითა და
სძლო ფრიად და მოსწყვიტნეს მრავალნი. მუნ იყო მხნედ ქისიყის
მოურავის-შვილი იესე რომელმანცა მოკლა ოთხი, ხოლო აბაშიძესა
იოანეს მოსწყვიტა თითი ლეკმა ხმლითა: განავრცნა რა ხდომვა შორის ქართლისა და ახალ ციხისა და იქმნენ ორნივე კერძონი შემჭირვებულ, ამად ზავ-ჰყვეს ურთიერთ-არს და წარგზავნა მეფე-მან დესპანი თვისი ორ გზის მირზა გურგინა ენაკოლოფა შვილი, რომელსაცა მოერთვა სულთანისა-გან აჰმიდისა ორ-გზისვე ქერქი, ხმალი,
აღკაზმული ჰუნე და უმეტეს ათორმეტი ათასისა ოქრო, ხოლო ვეზირისა-გან საათი ძვირ-ფასი მოოჭვილი:
ხოლო ახალ-ქალაქისა ყოფასა მეფისასა მოვიდნენ ლეკნი ჭა1-32 სტრ., 288
რისა კერძოდ და წარტყვევნეს სოფელი ფხოველი და წარიყვანეს
ტყვედ მოურავის შვილის პაატას მეუღლე, რომელიცა შეირთო უსეინხან-მან შაქისა მან: კვალად შეიყარა ნურსალგებ-მან მხედრობა დიდი
ლეკთა და შთავიდა შაქი-შირვანსა კერძო, მუნით უეცრად წარმოვიდა
და დაესხა ბოდბეს და იავარ-ჰყო რაოდენიმე უბანი: მაშინ მხნედ
იყვნენ ბაღაანი, ამოვიდა სიღნაღით მოურავი რევაზ ენდრონიკასშვილი მაღაროს, სადაცა შეკრიბნენ ქისიყნი, ჰსძლეს და მოსწყვი-

ტნეს უმეტეს ათასისა და მუნ ლეკ მან ერთ-მან ჰყო ტყვედ დიაციერთი, სწადდა რა დამდაბლება მისი, წააძრო ხანჯალი და მოკლა ლეკი
იგი დიაც-მან მან და ესრეთ განერა დიაცი იგი და წაჰკიდა ნურსალ
სირცხვილეული ვითარმედ შთამოვიდა ნურსალ-ბეგ და წარვიდა შა
მახიას, რომელსაცა უსტუმრა ფათალი-ხან ყუბელმა, უღალატა და
მოკლა იგი: ჟამსა ამას მოვიდა ფათალი-ხან დარბანდისა უსეინ-ხან
შაქელსა ზედა ესე ევედრა შეწევნისა თვის მეფესა: ამან მიაშველა
მხედრობანი თვისნი და განარინა უსეინ-ხან:
იქმნა კვალად საკვირველი შემთხვევა ჟამსა ამას, რომელ ბირებითა ეშმაკისათა, განივლტო დავით-გარეჯისა მონასტერთა მონაზონი
დაყუდებული ლეკთა შინა, მოუღძვა ლეკთა ვინაიდ-გან ციხისა კარნი
იყვნენ დახშულ, მუნ ვერა შესრულ-მან აღმოიყვანა ლეკნი წმიდისა
ნიკოლაოზისა ეკკლესიისა ხვრელისა დაფარულისა გზით და წარსტყვევნეს წმიდა ესე მონასტერი: ხოლო შეითქვნენ მეფე ირაკლი და
შუშის -ხანი იბრაიმ და წელსა 1778, ქორონიკონს უჲვ, აიღეს განჯა
და შეიპყრეს მამად ხან განჯისა სახლეული-თურთ, რომელიცა წარიყვანა იბრეიმ-ხან-მან შუშისა-მან ტყვედ და დაადგინნეს ორთავე გამგენი თვისნი განჯასა შინა: ჟამსა ამას ქართლით მომავალსა ქისიყის
მოურავის ასულს, მეფის სძალსა ქეთევანს, მეუღლესა პირ-მშოსა
მეფის ძის გიორგისასა დაუხვდნენ ლეკნი ღართის კარს, ვიდრე ხუთასამდე და მეფის სძალსა ქეთავანს რა ჰყვა თანა უმეტეს სამასისა
მხედრობანი, მორიგედ-წოდებულნი, რომელნიცა თან-გამყოლად ახლდენ მას და არცა-ვინ ჰყვა თვის-თანა მეცნიერი ბრძოლისა. მაშინ
თვით იქმნა თავ-მხედრობისა თვისისა და განმახნო მორიგენი, ეწყოდა იძლივნენ ლეკნი და განსწყვიტნეს მორიგეთა მათ უმრავლესნი
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ლეკთანი: ხოლო ჰსცნა რა მეფე-მან ირაკლი ესე ვითარი სიმხნე
სძლისა თვისისა მხიარულ ქმნილ-მან შეიყვანა ტფილისს დიდებითა
დიდითა და ზარბაზნის სროლითა და ღამესა მას ყოველსა ქალაქსა
იყო ჩირაღდანი: ჟამსა ამას უკუ-უდგა ყულარაღასი გიორგი ერისთავი
ქსნისა, ამას ზედა წარგზავნა მეფე-მან ძეი თვისი გიორგი და ლევან,
რომელიცა შეიპყრეს და შთამოიყვანეს პყრობილად: თუმცაღა მეფემან მიუტევა შეცოდება. გარნა მიუღო მათ ქსანი და მოუბოძა ძესა
თვისსა გიორგის და ლიახვი იულონს:
ვინად-გან ლეკნი მარად აოხრებდნენ ქართლსა, იღონისძია მეფე-მან და განაწესა ყოველთა სახლთა-გან კაცის თავს ერთი, რაოდენიცა იყვნეს სახლსა მას შინა, რათა მსახურონ თვითოსა თვესა
მამულსა მორიგედ წოდებული და ეგრეთვე განაწყო თოფხანა მებრრუსეთისა კანონითა განასწავლა თოფჩები, რომელიცა განაწყო

ესენი ქისიყის მოურავის შვილ-მან პაატამ: ესე განსწავლულ-იყო მოსკოვს და თვითცა მეფე ძეებითურთ თვისით დაეწერა მორიგედ და
იხდიდა თვითოსა თვესა: უკეთუ გლეხთა დაიყოვნიან, მაშინ იგინი
წკეპლასა შინა განივლიან რაოდენსა დღესა დაიყოვნიან ეგოდენგზის და უკეთუ თავადთა და აზნაურთა დაიყოვნიან, ეგოდენ დღე
პატიმარ იქმნებოდიან: ხოლო ესე ექმნა ქართლსა სარგებელ ფრიად,
მით რამეთუ თვით მეფე-მან რაოდენმე-გზის აოტნა ლეკნი. ეგრეთვე
მეფის ძემ გიორგიმ, რაოდენმე ღართისკარსა შინა, ეგრეთვე იორსა
ზედა ლევანმაცა მისაქციელსა და ქისიყსა შეიმოსა ფრიადი ძლევა
ლეკთა ზედა და მსგავსადვე თვით მორიგენიცა აოტებდიან მარადის
გამომსვლელთა ლეკთა: ესრეთ იქმნენ შიშნეულ ლეკნი, რომელ
ვერღა-რა სადა იკადრეს გამოსვლა და ესრეთ დამშვიდდა ქართლი,
რომელ ღართისკარსა შინა დიაცნი, თვინიერ მამაკაცისა ვიდოდიან:
წელსა ვითარცა ვთქვით, ჩღოთ, ქორონიკონსა უჲზ არღა-რა
ინება ხან მან ერევნისა-მან უსეინ-ყულიმ ხარკისა მოცემად ქართველთა, რომლისა-გამო წარვიდა მეფე მას ზედა, იქმნა მუნ ბრძოლა,
სადაცა მუნ მხნედ აღმოჩნდა მეფის ძე გიორგი. მუნ სძლო მეფემან ერევნელთა მხედრობასა, მოხარკე ჰყო და მსწრაფლ უკმოიქცა
ამად ვინად-გან იყო სამდურავი შორის ირაკლისა და მეფისა იმერთასა
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სოლომონისა და მან სოლომონ მოიყვანა ძე ბაქარისა და ძის ძე მეფისა ვახტანგისა ალექსანდრე შირაზით: ურჩ-ექმნა უკვე ძე თვისი
მეფესა იმერთასა სოლომონს, რომელსაცა ეწოდა ალექსანდრე და
რომლისა კიდე არა უვიდიდა სხვა ძე და მოვიდა მეფისა ირაკლისა
წინაშე: ამან შეიწყნარა პატივ-სცა და დააგო მამასა რომლისა-გამო
ზავ-ყვეს და მეფემანცა სოლომონ განუტევა ძე ბაქარისა ალექსანდრე,
წელსა ჩღპა, ქორონიკონს უჲთ: ჟამსა ამას მოვიდა თავარიზით მცბიერი ვინმე. ამან აიჩემა გაკეთება ქიმიისა, რომლისა-გამო უწოდეს შაზადა და ოდეს ვერა-რა აღმოაჩინა მოქმედება თვისი და ჰსცნეს სიცბილი მისი, ამად შეჭამა თრიაქი და წარიწყმიდა თავი: შეედვა მწუხარება სახლსა მეფისასა სიკვდილისა-გამო მეფის ძის ლევანისა:
წელსა ჩღპბ, ქორონიკონს უო, გარდაიცვალა მეფე იმერთა სოლომონ და ჰყვეს მეფედ დავით, ძე გიორგისა ბიძა წული მეფისა
სოლომონისა, და მოკვდა ხანი ერევნისა უსეინ-ყული და ჰყვეს
ხანად ძე მისი ყულამალი: ვინად-გან ესე იყო გონება მსუბუქი, მოკლეს ესე ერევნელთა, სადაცა იძულებულ-მან მეფე-მან წარგზავნა
მირზა გურგინა ენა-კოლოფა შვილი და ჰყვეს უმრწემესი ძე უსეინ
ალიხანისა მაჰმადხან ხანად და განამტკიცეს ესე ბრძანებითა მეფისათა ხანად ერევანს: წელსა ჩღპგ, ქორონიკონს უოა, შევიდა მეფე

ირაკლი საფარველსა ქვეშე რუსეთისასა, რომელსაცა წარმოიგზავნა
იმპერატრიცა ეკატირინამ ნიშანნი სამეფონი. გრამმატა და ორი ბატალიონი მხედრობა, რომერნიცა შეიკრნენ უცვალებელითა პირობითა
და წარგზავნა კარსა რუსეთისასა ორნი ძენი თვისნი ანტონი და მირიან:
ამას ზედა განძვინდა ახალ-ციხიდან სულეიმან ათაბაგი,
აღუწოდა ლეკთა და იყო ოხრობა ქართლისა: ჟამსა ამას მოვიდა იარანალ-პორუჩიკი პოტიომკინი ამან დაუტევა მეფესა-თანა იარანალ მაიორი
სამაილოვი და თვით წარვიდა რუსეთადვე: შეითქვნენ უკვე ესენი
ჭარსა ზედა და წავიდნენ საქართველოსა და რუსთა მხედრობითა.
მიიწივნენ რა ურდოს, მუნ შეემთხვა მცირედნი მხედრობანი ლეკთანი, სადაცა უქმნეს მათ მხედრობათა ქართველთა და რუსთასა მცირედ
რამ ვნება და მოკლედ პრინცი ღესენ რეინფელსისა: პოდპოლკოვნიკი
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და მუნით ვინადგან ვერღა-რა განვიდნენ მდინარესა ალაზნისასა სიდიდისა გამო, უკმო-იქცნენ და წარვიდა სამაილოვიცა რუსეთად:
განავრცნა უკვე ტყვევნა ახალ ციხით: ლეკთა-გან, სადაცა კვალად შეკრბენ უმეტეს ორი-ათასისა მხედრობისა, მოვიდნენ და აღიღეს საქაშეთი და ტყვედ-ჰყვეს სახლეული დიასამიძისა. სცნეს სურამს მყოფთა
რუსთა და ქართველთ-მყოფთა მორიგეთა, მოეგებნენ ჭალას, იქმნა
მუნ ბრძოლა, მხნედ ბრძვეს ქართველთა, იძლივნენ ლეკნი და ესრეთ
შიშნეულ-იქმნენ, რომლ მტკვართა შიგან შესრულნი მოიშთვნენ უმეტეს ათასისა კაცისა: მუნ დიაც-მა ერთ-მან, ტყვეთა ქართველთა-მან
შეიპყრა შემპყრობი თვისი ლეკი და მოიყვანა მხედრობასა შინა ქართველთასა:
კვალად შეკრბენ ლეკნი და თათარნი და მოვიდნენ ფხვენისს
და ვინად-გან მუნ ვერა რა ჰყვეს, უკუნ-იქცნენ, სადაცა მოხისს შეემთხვათ რუსნი და ქართველნი და ძლევა-შეიმოსნეს ფრიად მათ-ზედა
და უკუნ-იქცნენ სირცხვილეულნი: წელსა ჩღპე, ქორონიკონს უოგ:
გამოვიდა ომარ-ხან ავარელი, ძე ნურსალ-ბეგისა, გამოვლო იორი და
ყარაია, განვიდა მტკვარს, მივიდა და აღიღო და მივიდა ახტალა და მივიდა
ახალ-ციხეს. მუნით შთამოვიდა, აღიღო ვახანი და ტყვე-ჰყო სახლეულნი აბაშიძისანი: ჟამსა ამას უკუდგა განჯაცა და გამოყარნეს მოურნენი მეფისა და იბრეიმ ხანისანი, განივლტო შუშით ძე შავერდიხანისა რაიმ-ხან, რომელიცა მაშინ ჰყვა იბრეიმ-ხანს პყრობილად.
მივიდა და იქმნა ხანად განჯასა შინა: ხოლო მოსრულ-მან იბრეიმხან განჯასა ზედა სთხოვა შეწევნა მეფესა აღიღეს კვალად განჯა და
ჰყვეს ძე შავედხანისა ჯავად-ხან ხანად, რომელისა მაშინ ჰყვა მას

პყრობილად. ხოლო ომარ-ხან მანცა განვლო გოგჩა, მივიდა, მოაოხრა
შამქორი და წარვიდა:
წელსა ჩღპვ, ქორონიკონს უოდ, მაშინ ნახჩევენთა ჰყვეს შფოთი და გამოაძეს ნახჩევანით ხანი თვისი ქალბალი, იგი მივიდა და
ევედრა ხანსა ერევნისასა მაჰმადას და მაჰმად-ხან ევედრა მეფესა,
რათა შემწე-ექმნას: მაშინ მეფე-მან წარავნლინა მუხრანის-ბატონი
იოანე მხედრობითა და ზარბაზნებითა, შეერთდენ ესენი ერევნელთა
თანა, მივიდნენ ნახჩევანს და იკვეთდნენ, იძლევნენ ნახჩეველნი და
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ევედრნენ მხედრობასა ქართველთასა: ,,უკეთი უკუნ-იქცევიან ნახჩევნით კვალად ჰყოფენ ნახჩეველნი ხანად თვისთა ზედა ქალბალის“
და პირობითა ამით მოიქცნენ ერევანსა და ერევნით ქართლადვე
ძლევა-მოსილი: აიყარა სრულიად ყაზახი და წარვიდა შუშას და შამშადელი განჯას: შემდგომად ერთისა წლისა წარვიდა მეფე ირაკლი
მხედრობითა რუსთა და ქართველთათა, რათა აყაროს ელნი თვისნი
და ხამსისა მელიქნიცა, რომელთაცა აქვნდათ პირობა მეფისა-თანა,
მიიწია-რა განჯას, წარგზავნა მხედრობითა ძე თვისნი იულონ, მიიწივნენ-რა ზეიბას, შეემთხვათ მათ მხედრობანი ყარაბაღელთანი,
იძლივნენ ყარაბაღელნი და მოსწყვიტნეს უმრავლესნი ყარაბაღელნი
ქართველთა შემთხვევასა ამას მოვიდა ჩაფარი განჯას რუსეთით, სადაცა იხმეს მხედრობანი რუსთანი. არამედ უკუნ-იქცა რა რუსი,
არღა-რა რაცხა მეფე-მან წარსლვა ყარაბაღსა ზედა და უკმოიქცა მეფეცა განჯით და დაშთა ელნი აუყრელნი და წარვიდა რუსი წელსა ჩღპზ,
ქორონიკონსა უოე.
წელსავე ამას მოკვდა კათალიკოზი ანტონი, ხოლო მოვიდა
რუსეთით ძე ირაკლი მეფისა ანტონი, რომელიცა ჰყვეს მუნ როსსიას ეპისკოპოსად: ესე უკვე გამოირჩიეს და ჰყვეს კათალიკოზად:
წელსა 1789, ქორონიკონს უოზ წარგზავნა მხედრობანი თვისნი განჯასა ზედა, მივიდნენ შამქორს მოარბივეს ჩინგილი, და აჰყარეს შამშადილი და მოიყვანეს. უკანასკნელ მეფეცა შთავიდა შამქორს,
მუნ მოვიდა ფათალიხანი დარუბანდისა და მაჰმად-ხან შაქისა, დაასკვნეს წარსლვა სამთავე ყარაბაღსა ზედა, ამად ვინად-გან დაივიწყა
იბრეიმ-ხან-მან კეთილობა მეფისა ირაკლისა, რაოდენ-გზისა განარინა
იგი ხელისა-გან ფათალი ხანისა და ანუ ვითარ შემწე-ექმნა, ოდეს
დაიპყრა მან ყარადაღი და გილანი. ამად შეირთეს ჯავათხანცა, რომელსაცა ეპყრა კერძო იბრეიმ-ხანისა, გარნა ეგანრეზომა განზრახვასა
მათსა უძლებ-ყოფა ფათალი-ხანისა და უკუნ იქცნენ თვის-თვისად:
გარნა ძე არჩილისა, ძმის-წული მეფისა სოლომონისა დავით იპოე-

ბოდა მაშინ, გამოდევნილი მეფისა და დავითისა-გან და იზრდებოდა
სახლსა შინა მეფისასა. ვინად-გან იყო ასული-წული მისი, იქმნა
უკვე სამდურავი ორთავე მეფეთა შორის და შორის მეფისა დავითისა
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და დადიანის გრიგოლისა იქმნა შური და განვიდა მეფე დავით და
მოსწვა ოდიში. შემთხვევასა ამას წარატანა მეფე-მან ირაკლი ძის
ძესა თვისსა ძესა გიორგისასა დავითს ძე არჩილსა დავით, რათა
წარგზავნოს იგი ოდიშს და მან წარგზავნა: იხილეს-რა ოდიშართა
ძე არჩილისა, შეკრბენ მის-თანა: სცნა-რა ესე მეფე-მან დავით, ამანცა
შეიკრიბნა მხედრობანი იმერთანი და მივიდა ხუნწს. მაშინ ძის ძემანცა
დავით ჰყო მოძრაობა სამღძვართა ზედა ზემო-იმერთა, ჰგონეს ვითარმედ ქართველთა, რეცა სწადთ გარდასლვა მუნ:
ჟამსა ამას შინა სახლიცა წერეთლისა იყო ორ-გულ მეფისა
დავითისა, იკვეთნენ ხუნწს, იძლივა მეფე დავით და განივლტო
ახალ-ციხეს : შემდგომად ძე არჩილსა ჰყვეს იმერთა მეფედ და უწოდეს სახელად სოლომონ მეორე: და მეფე დავით მოვიდა მეფისა
ირაკლისა წინაშე და ამან დააგო მეფისა იმერეთისა წინაშე და ჰყვეს
ზავ: კვალად მოვიდნენ ახალ-ციხით შეყრილობანი ლეკთანი და დაეცნენ ძევერას. გარნა მეფის ძის ძემ დავით-მან სძლო მათ და განაბნივნა: იყო უკვე ხდომა ლეკთა-გან ახალ ციხით და ჰრყვნიდიან ქართლსა და სომხითსა, მით რამეთუ აღვიდნენ ძენი ერისთვისანი ახალციხეს და ზაქარია ციცის-შვილი სალთ-ხუცესი დედოფლისა მოვიდნენ და დაეცნენ ხელუბანს და წარტყვევნეს იგი:
კვალად მოუხდნენ ქისიყს ჭარელნი, სძლეს ქისიყის მოურავს
ზაქარიას და მოსწყვიტნეს უმეტეს სამასისა ქისიყელნი: მაშინ შეყრილობანი ლეკთანი ფრიადნი მოვიდნენ და დაეცნენ ყარაჯაღს, სადაცა გორს მყოფნი მეფის ძენი იულონ ირაკლისა და ძის ძე მეფისა
იოანე გიორგისა განვიდნენ, იქმნა უკვე ბრძოლა ზედაველას. მუნ
მხნედ იყო მეფის ძის ძე იოანე, იძლივნეს ლეკნი და წარვიდნენ
სირცხვილეულნი, რომელნიცა იყვნენ მოყვანილ ერისთვის ძის მიხაილისა-გან: კვალად მოუძღვა არღუთა-შვილი მიქელამ ლეკნი, მოუძღვა და წარიღეს კრწანისი: თუმცაღა განუდგნენ მდევარნი ქალაქით.
არამედ ვერღა რა ეწივნენ, კვალად მოუძღვა არღუთა-შვილი მიქელა
და მოსტყვევნეს ყალაჩა, სადაცა წარიყვანეს უმეტეს ორასისა ტყვენი
სომეხთანი: კვალად შეკრბა ლეკთა და თათართა მხედრობა, მოვიდა
და აღიღო და მეფე იძულებული წარვიდა მათ ზედა, სადაცა
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წარგზავნა ძის ძე თვისი დავით, რათა უყოს ზედა-დასხმა ჯავახეთს:
ხოლო მან წარგზავნა ხიდ-ზევითი შეყრილობა თათართა და მოარ
ბივეს ჯავახეთი და მოვიდნენ გამარჯვებულნი ალაფითა დიდითა და
ლეკთა მათ განვლეს ტყით და წარვიდნენ მშვიდობით ახალ-ციხეს,
მით რამეთუ მეფე-მან არღა-რა ამჯობინა მისვლა ტყეთა შინა ლეკთა ზედა:
წელსავე ამას ბრძანებითა მეფისათა მიუხდა მეფის ძის ძე და
ვით ყარსს ათასითა კაცითა და მოსტყვენვა ინჯადარა, ფალდერევანი
და ჯომუშლი და აიალაფეს უმეტეს ათასისა ტყვისა: მაშინ მოეწი
ვათ უკანა მხედრობა დიდი თურქთა, მძღვანველობითა ალი-ბეგისა და
მამად-ბეგისა ძეთა ხათუნისათა: მუნ თვით მეფის ძის ძე დავით იყო
ფრიად მხნედ, რომელმანცა ხელითა თვისითა მოკლა თიქნისელი სანი თოფანჩიბაში, რჩეული მხედარი თურქთა შორის: უკანასკნელ მოვიდა მას ზედა იშიყ-ბეგ, გამოჩენილი მხედარი ყოველსა ყარსსა და
ქურთსა ზედან, სადაცა მეფის ძესა დავითს სცა მან შვიდი ხრმალი.
გარნა დაიცვა იგი ჯაჭვ-მან, ვინად-გან აქვნდა დაფარვით ტანსა ჯაჭვი
უკანასკნელ მოკვდა ესეცა ხელითა მეფის ძისათა: ესე იყო საკვირველ,
რომელ ყრმა წლისა ოც-და-სამისა და გამოუცდელი ბრძოლისა ესრეთ
იყო დღესა მას მხნედ, რომელ განაკვირვნა, ვითარცა ქართველნი და
ეგრეთვე თურქნი. გარნა ბრძოლასა მას დაეფლა ლიასა ცხენი და
გარდმოვარდა, გაექცა ცხენი, რომელიცა შეიპყრა და მოართვა გულ
მაჰმადა სარვანმან, ძე-მან შარიფასამან და აღჯდა კვალად: მუნ მოსწყდნენ ბრძოლასა წინაშე მისსა ორნი ყრმანი ბებურის შვილები,
რომელნიცა იყვნენ მხნენი მამაცნი: კვალად მოუძღვა არღუთა-შვილი
მიქელა ახალ-ციხით ლეკთა, მოსტყვენვა გაურახი, სადაცა ეკვეთა
საბარათიანოსა მხედრობითა სარდალი დავით ორბელიანი დურნუკს:
მუნ იძლივა სარდალი და მოაკლდა უმეტეს ასისა ცოცხალი და მკვდარი, გარნა შემოვიდნენ საგურამოსა შინა: კვალად ლეკნი მოვიდენ
უმეტეს ათასისა კაცისა, რომელნიცა გაიყვნენ ორად. ნახევარ-მან
წარიღო პირუტყვი მახლობელ ქალაქით, სადაცა ქისიყს მყოფ-მან
მეფის ძე-მან იულონ შეუკრა იორი, განაბნივნა ლეკნი იგი და მიუღო
ნატყვენავი მათი და ნახევარ-მან აღიღო ფრეზეთი და წარვიდა საგუ1-32 სტრ., 295
რამოთ დაღისტნად: მაშინ მეფის ძე-მან დავით-მან, მყოფ-მან მატანსა
შინა, მოიკრიბნა ახმეტელნი. ვიდრე ასს კაცამდე, შეუკრნა გზანი
ჭინჭარისა, სძლო მათ და მიუღო ყოველივე ნატყვენავი და ტყვენი: ესრეთ შიშვნეულ -იქმნენ ლეკნი, რომელ ოდეს იწყეს რა ლტოლვა
ერთი მეორესა ჰყრიდიან ფლატესა ზედა ივლტოსასა, ვინ წინაუსწრას ურთიერთ არს, რომელნიცა იყვნენ უმეტეს ხუთასისა. სისხლ-

მან ლეკთა დახოცილთა-მან სრულიად შეღება წყალი იგი იტლოსი
წითლად: იქმნა კვალად სამდურავი მეფისა სოლომონისა და დავითისა, მაშინ დავით-მან შემოიკრიბნა მცირედნი ლეკნი ახალ-ციხით,
წელსა ჩღჟ, ქორონიკონს უოჱ, სძლო მეფესა სოლომონსა და დაიპყრა
კვალად იმერეთი შემოკრბენ ამას-თანა ოდიშარნი და აფხაზნი, მით
რამეთუ მანუჩარს დადიანის ძესა აქვნდა ამას-თანა შეკრულობა და
ორგულ-იყო, ვითარცა ძმისა თვისისა დადიანისა გრიგოლისა, ეგრეთვე
მეფისა სოლომონისა: მხილველ-მან ამის-მან მეფე-მან ირაკლი-მ მიაშველა ძის-ძე იოანე მეფესა სოლომონს, მაშინ მეფე სოლომონ
დამაგრებულ-იყო სახლსა წერეთლისასა: ვინად-გან წერეთელი პაპუნა
და ზურაბ იყო ორ-გულ მეფისა დავითისა იქმნა ლოსიანთ ხევს ბრძოლა, იძლივა მუნ მეფის ძის-ძისა იოანესგან მეფე დავით, რომელსაცა ჰყვანდა უმეტეს ათის-ათასისა იმერნი, აფხაზნი და ოდიშარნი
და ქართველმან არა უყვნენ უმეტეს ხუთასისა, მით რამეთუ ზარბაზან-მან დასცა მათ ზარი : ამავე წელსა მეფის ძე მან დავით შემოიკრიბნა ქისიყელნი, მიუხდა ბაიამათლოს და ფადარსდა მოსტყვენვა,
დღესა მას სამ-ჯერ სძლო გამოსრულთა ლეკთა მდევართა:
ვინად-გან აქვნდა შური ხანსა განჯისასა ჯავადს ალი-სულტანისა
შამშადილისა, რომელიცა არა მორჩილებდა და ძმასა მისსა მაჰმად-ხანს
უკუ-უდგა, პირველ ხანობასა მისსა აჰყარა შამშადილი და მოიყვანა
შულავერსა: ხოლო მუნით მისრულს შამშადილადვე დაესხა მაჰმადხანს
მხედრობითა. გარნა სძლო მან მაჰმად-ხანს და გარდა ამისა მრავალგზის იძლივა, ვითარცა ხანი ეგრეთვე განჯელნი ალი-სულთანისაგან,
თუმცა მრავალ-გზის უკუ უბრუნა მეფემან განჯელთა შამშადილი, გარნა არა ემონენ: ამად დაიცა დრო და მოუხდა ჯავად-ხან განჯურითა
და მელიქებისა მხედრობითა და მოსტყვენა შამშადილი , რომელსაცა
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ჰყვა უმეტეს სამიათასისა მხედრობანი; მაშინ გარდაეშველნენ ყაზახნი, სადაცა შეკრბნენ ყაზახნი და შამშადინელნი უმეტეს სამასისა,
სძლეს ჯავად-ხანს და შეიპყრეს უმეტეს რვა-ასისა განჯელნი და დაუშთა ჯავად-ხანს თვისი ყოველივე ბარგი, ჯორი და აქლემი და განივლტო სირცხვილეული კვალად მიუხდა ბაიამათლოველთავე მეფის
ძე ალექსანდრე და მოსტყვევნა იგინი:
ხოლო გაირდაიცვალა რა ქარიმ-ხან და ზაქი-ხანცა ძმა მისი მოკლეს სპარსთა ბარბაროზებისა და ტირანობისა-თვის, რომლისა შემდგომად დაიპყრა სპარსეთი ალი-მურად-ხან-ზანდმან: და ოდეს გარდაიცვალა ესე, მაშინ გამოჩნდა აღა-მამად-ხანად წოდებული, ძე მაჰმად
ასან-ხანისა, გვარით ყაჯარი, რომელიცა ჰყო საჭურისად ადილ-შამ,

ძმის -წულმან ნადირისა-მან -ამან სძლო ჯაფარ-ხანს ზანდასა და დაიპყრა
არაყი და მოვიდა ადრიბეჟანსა მუშკანბარსა ზედა. მუნით აბირა მეფე
მეგობრობასა თვისსა ზედა და უკუნ-იქცა შირაზად: ამად ვინად-გან
შირაზსა იპყრობდა მაშინ ლუთვალი-სან, ძე ჯაფარ -ხანისა, ესე გამოვიდა პირის პირ ამისა. გარნა იქმნა ამბოხი შორის მხედრობისა
ამისსა, რომლისა-გამო განიბნივნენ მხედრობანი ლუთვალი ხანისანი
და მივიდა ქირმანს, განვლო ხოჯა-მან აღიღო შირაზი, წარვიდა და
მოადგა ქირმანს და დაიპყრა იგი. განივლტო მუნით ლუთვალი-ხან,
რომელმანაცა განარღვივა ერთი კერძო მხედრობისა ხოჯასი. ვინადგან იყო ესე ლუთვალი ხან ჟამსა ამას ესრეთი მხედარი და მხნე, რომელ მსგავსი მისი ყოველსა შინა სპარსეთსა არა იპოვებოდა. ხოლო
მისრული ბამს, შეიპყრეს ესე ბამელთა და მოიყვანეს ხოჯასა წინაშე,
რომელმაცა აღმოხადნა თვალნი.
მოიცალა რა ხოჯამ საქმისგან სპარსეთისა, მოვიდა და მოადგა შუშის, მით რამეთუ არა ერჩდა მას ხანი შუშისა იბრეიმ. გარნა
ვერა აღიღო ციხე ესე და მოვიდნენ ელნიცა ქართლისანი განვლტოტვილნი, ძველნი და ახალნი და სხვაცა მრავალნი ყარაბაღისა მცხოვრებთაგანი, შიშისაგან ხოჯასა: მაშინ მეფის ძე იულონ და ალექსანდრე მიუხდნენ განჯას და მოსტყვევნეს, რომლისა-გამო განძვინებული
ხოჯა წარმოერთა ტფილისსა ზედა: ჟამსა მას ძე არჩილისა, მეფე
იმერთა სოლომონ იმყოფებოდა ტფილისს შემწედ პაპისა თვისისა.
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პირველსა დღესა იკვეთნენ ველსა კრწანისისასა მეწინავენი სპარსთა
და ქართველთანი, სადაცა მეწინავეთა შორის იმყოფებოდა მეფისა
ძის ძე დავით, წერეთელი ზურაბ, მუხრანის ბატონი იოანე, მოურავი ქისიყისა და ამილახვარი ოთარ: დღესა მას იყვნენ მხნედ ქართველნი, რომელთა ძლით იძლივნენ სპარსნი : ხოლო დღესა მეორესა, ვინად-გან იმერთა იწყეს ტყვენვა აყრილთა მათ
მცხოვრებთა ტფილისისათა: დღესა მეორესა არღარა უვიდოდათ ორთავე მეფეთა მხედრობა უმეტეს ათას-ხუთასისა კაცისა. იქმნა ბრძოლა ველსა ზედა კრწანისისასა, იძლივნენ ქართველნი და იმერნი, განივლტნენ მეფენი და აღიღეს ტფილისი წელსა ჩღჟე, სეკდენბრის ია,
ქორონიკონს უპგ, და მიუღეს ყოველივე თოფხანა მეფესა: დღესა
ამას იყო მხნედ მეფის ძის ძე იოანე. ესრედ, უკეთუ იგი არა ყოფილ-იყო მუნ შეიპყრობდნენ მეფესაცა: ხოლო მეფის ძემ დავითმა
შთაყარა ხევთა შინა საგუბარისათა ზარბაზანნი იგი, რომელიცა აქვნდა
მას თაბორისა კერძო, რათა არა დაუშთეს სპარსთა და ესრეთ განარინა: აღიღეს ტფილისი და მოსწვეს და თვით მეფე განივლტო
მთიულეთს : დაჰყო უკვე ხოჯა-მან რვა დღე სოღალუხს, მუნით აიყარა და შთავიდა მუღანსა და მუნით წარვიდა ხორასანსა ზედა: მა-

შინ მოვიდა შემწედ ორი ბატალიონი რუსეთისა მხედრობისა : იხილეს
რა ლეკთა უძლურება ქართველთა, შეკრბენ უმეტეს ათას ხუთასისა,
მივიდნენ ნორიას. გარნა იძლივნენ ფრიად მოურავისა-გან მათისა
ზაალ ენდრონიკაშვილისა-გან, რომელიცა იყო სიმხნითა აღმოჩენილ
ყოველსა საქართველოსა შინა: მუნით განვლეს დიღომი, ავლეს დიდგორი და მივიდნენ კოთელიას, მუნით წამოსრულნი მივიდნენ და
დაეცნენ იედიბოლუქსა ზედან დემურჩიასანს: მაშინ მეფის ძის ძე
დავით იმყოფებოდა ბორჩალოსა შინა: სცნა რა მან, მოიკრიბნა ბორჩალოველნი, ვიდრე ასს კაცამდე, ეწია იედიბოლუქს, სძლო მათ და
მიუღო ყოველივე ნატყვენავი: ესრეთ შიშვნეულ-იქმნენ ლეკნი, რომელ მოიშთვნენ მტკვარსა შინა უმეტეს სამასისა და დღესა მეორესა
შემოვიდა ტფილისად გამარჯვებული, რომელმანცა შემოიტანა ჯორთა ზედან აღკიდებული საპალნითა თავნი ლეკთანი. ამას ზედა განმხნდნენ ტფილისელნი:
.
1-32 სტრ., 298
ხოლო დაიწყეს კვალად აოხრებულისა ქალაქისა შენება და იბრეიმ ხან შუშისა მოვიდა განჯასა ზედა. ვინადგან ხანი განჯისა იყო
მიზეზ აოხრებისა ყარაბაღისა და ტფილისისა, სთხოვა მეფესა შემწეობა, რომელმანცა წარუვლინა ძე თვისი ალექსანდრე და ძის ძე
დავით, მივიდნენ ესენი განჯასა ზედა, აღიღეს ქალაქი და მოსწვეს
და რაოდენ გამოვიდოდიან ციხით განჯელნი ეგოდენ იძლეოდიან,
სადაცა ფიცხელად ბრძოდიან ქართველნი, რომელ სიმხნესა მათსა
განკვირვებულ-იყვნენ ყარაბაღელნი და ლეკნი. უკანასკნელ შთავიდა
თვით მეფე, გამოართვა ყოველნი ტყვენი საქართველოსანი დრო
სა ხოჯისასა ტყვედ ქმნილნი, უმეტეს ათასისა, ზავ-ჰყო განჯელთა-თანა და უკუნ -იქცა: ჟამსა ამას მოვიდა მხედრობა რუსთა,
მძღვანველობითა უვალერიანე გრაფ ზუბოვისათა. ამათ დაიპყრეს დარბანდი, შამახია, ბაქი და სალიანი, წელსა ჩღჟვ, ქორონიკონს უპდ:
მაშინ აღამამად-ხან ხოლო იპყრობდა ხორასანს, დაპყრობისათვის მისისა რომელმანცა აღიღო მაშათი, ტყვე-ჰყო ძის-ძე ნადირისა
შარუხ და მიუღო უმრავლესი ნაქონები, უკანასკნელ მოიკლა ესეცა:
ხოლო ზუბოვმანცა წარმოგზავნა მხედრობითა ღენერალ-მაიორი კორსიკოვი: დაიპყრა განჯა მუნ დაუტევა მცირედი მხედრობა და მოვიდა
თვით ტფილისს მხედრობითა:
წელსა ამას გარდაიცვალა ეკატერინა იმპერატრიცა და იქმნა ძე
მისი ხელმწიფედ პავლე: ამან უკუნ-აქცივნა ყოველნი მხედრობანი
რუსთანი რუსეთადვე: ოდეს მოიცალა აღამამად-ხან საქმისაგან ხორასანისა, წარმოემაღთა და მოვიდა შუშის. სცნა-რა იბრეიმ-ხანმან მო-

მავალობა მისი განივლტო სახლეული-თურთ თვისით ბელაქანად და
აღამამად-ხანმან დაიპყრა ციხე. მუნ მოიკლა ესე მონათა თვისთა-გან
წელსა ჩღჟზ, ქორონიკონს უპე და უკუნ-იქცნენ სპარსნივე თვისთვისად: წელსა ამას იქმნა მეფე უძლებ წყლისა მანკიერებითა: ჟამსა
ამას შთამოვიდა ომარ-ხან, მოწვა ველის-ციხე და მუკუზანი და უკუიქცა და შთავიდა შაქად და მეფეცა გარდაიცვალა თელავს 80 წლისა,
წელსა ჩღჟჱ, იანვრის ია, ქორონიკონს უპვ და იქმნა ძე მისი
გიორგი მეფედ:
ჟამსა ამას მოვიდნენ კვალად შეყრილობანი ლეკთანი და დაეც1-29 სტრ., 299
ნენ ქრცხინვალს და ვერა-რამე ჰყვეს. გარნა უკუნ-ქცეულთა შეემთხვა
მეფის ძე იოანე დირბს და იძლივნენ მათ-გან: მუნ მოიკლა ბრძოლასა შინა წინა-მძღვარნი ლეკთა, ჩინებული ალი-ფოლადად წოდებული: წარმოიშვა კვალად სამდურავი შორის ქართლისა და ყარსისა:
მაშინ წარგავნა მეფე-მან გიორგიმ ძე თვისი დავით და იოანე, მიუხდნენ ყარს, მოსტყვენვეს გარემონი ყიზილ ჩახჩახისანი . გარნა გამოვიდა მხედრობითა დიდითა ალი-ბეგ და იძლივა ქართველთა-გან
ოსმალნი, ესრეთ რომელ უმეტეს ორისა აღაჯისა სდევნეს ქართველთა
ოსმალნი ხოცითა და ჭერითა, შემოიქცნენ ქართველნი ალაფითა დიდითა, მძლეველნი თურქთანი: ჟამსა ამას იყო ყაენად ბაბა-ხან, ძმისწული აღამამად-ხანისა და ვინად-გან ესე აწვევდა მეფესა გიორგის
მონებასა. ამად იძულებულ-მან შეიტანა თავი თვისი მონებასა ქვეშე
იმპერატორისა პავლე პეტროვიჩისასა: ხოლო ამან წარმოუგზავნა დესპანი და სამეფონი ნიშანნი და ერთი პოლკი იეგირისა და შემდგომად ერთი პოლკიცა მუშკეტერისა. კვალად შთამოვიდა ომარ-ხან ავადრელი ბირებითა იბრეიმ-ხანისათა და დაიბანაკა კიდესა ალაზნისასა.
მუნ მივიდა მეფის ძე ალექსანდრე. ვინად-გან იყო ურჩი მეფისა,
წარმოვიდნენ და მივიდნენ პირის-პირ ნიახურისა, მუნ ეკვეთა მეფის
ძე იოანე კახეთისა მხედრობითა და ექვსასისა რუსითა და რაოდენიყო თვით მხნედ, ეგრეთვე მხედრობანი კახთანი, იძლივნენ ლეკნი
და მოსწყდნენ უმრავლესნი, რომელიცა შეყრილობა ესე იყო ვიდრე
ათი ათასისა კაცამდე და უკუნ-იქცნენ სირცხვილეულნი, შთავლეს იორი,
მიუხდნენ განჯას. გარნა მუნცა იძლივნენ და მეფე გიორგიცა გარდაიცვალა წელსა ჩყ, დეკემბრის კჱ, ქორონიკონს უპჱ, ხოლო შემდგომად მისსა ჰყვეს განმგედ და მმართებელად ქართლისა პირმშო
ძე მისი დავით, ბრძანებითა იმპერატორისათა: წელსა ჩყ, ქორონიკონსა უპჱ, გარდაიცვალა პავლე სრულიად როსიის იმპერატორი და
დასჯდა მის წილად იმპერატორი ალექსანდრე ძე პავლე იმპერატორისა. ამან წარმოგზავნა მთავარ-მმართებელი ღენერალ-ლეიტენანტი

კნორინღი.
1-20 სტრ., 300
როსტომ მეფის ცხოვრება:
გამოწერილი საქართველოს ისტორიიდგან გორგიჯანიძის მიერ თხზულისა:
§.1
აქა იმერეთის ბატონის-შვილის მამუკას ჩამოსვლა
ახალ-ციხით ქართლსა:
მეფის გიორგის შვილი(მამუკა) და მეფის ალექსანდრეს ძმა
იყო. მამაცი და უხვი და უშურველი კაცი იყო. ლევან დადიანი ნამეტნავად განძლიერებულ-იყო და იმერეთი დაეჩაგრა. მამუკა ბატონისშვილს ჩხეიძის ბეჟიას ქალი ნათხოვნი ჰყვანდა და დადიანს თავისის
ქალის მიცემა უნდოდა: ჩხეიძენი და მათნი კერძნი ბატონის-შვილს
უდგნეს. მაგრამე დადიანის ძალით იმერეთით გაყვრილნი-იყვნენ და
ბატონის-შვილი მამუკა და ჩხეიძენი და სხვა მრავალი თავადის შვილებიც
თან-ახლდნენ, იმერეთსა და გურიას არბევდეს, და ქართლის თავადნი
მეფეს როსტომს შემოეხვეწნენ და მოციქული მოუგზავნეს:,,ამისთვის საქართველო არ წყნარდებისო, რომ შვილი, ძმა და ახლო ნათესავნი არა გყვანანო და თქვენს საბოლოს ვერა ხედვენო ამის-თვის
მალე აიშლებიან და სხვას ბატონს ეძებენო, მამუკა ბატონის-შვილის
სიკეთე თქვენც მოგხსენებიაო, თავად ბატონი და მერემე მეფის-შვილი
და თქვენი ნათესავი არისო. ახალ-ციხით ჩამოაყვანინეთო, იშვილეთო
და თქვენც მოისვენეთ და საქართველოც მოასვენეთო და ქვეყანა დაწ1-32 სტრ., 301
ყნარდებაო: თუ ღმერთმან თქვენ ყმაწვილი მოგცესო, ეს თავის სამკვიდრო-ზე გააბატონეთო. თუ თქვენ შვილი არ გაგაჩნედს სანამდი
სინ ბრძანდებოდეთო სურამის შესავლელი საუფლის წულო უბოძეთო,
იმერეთიც ზედ-აბიაო და იქიდამაც ხელს მოიმართავსო და თქვენად
შვილად აკურთხეთო და ღმერთმან დიდს-ხანს გაცოცხოლოსო, თქვენს
უკან მაგას ვიბატონებთო:“ მოატყუვეს მეფე როსტომ, მამუკა ბატონის შვილი ჩამოიყვანეს თავისის ჯარითა და მეფე ნამეტნავად
კარგად დახვდა და მრავალი ხარჯი გარდიხადეს ბატონებთა და ყმებს
ზედან, თუ სასმელ-საჭმელითა, თუ მიცემითა აწე შექნეს ეშმაკივით
რჩევა და ღმერთი ჰგმეს და პატრონ ყმობა სწავლეს და მეფის როსტომის სიკვდილი გაბედეს და მამუკა ბატონის-შვილის გამეფება
მოინდომეს ქართლშია და მეფეს როსტომს ქალაქის სასახლის აბაზა-

ნაში მოღალატები ჩაუსხეს, რომ როცა მეფე შევიდეს მოკლან და
მამუკა გააბატონონ: ექნა სამართლისა-თვის მეფე როსტომ ღვთისა
გან დაცულ-დაფარული. ერთი მერიქიფეთ-უხუცესის ყმა აფხანაში შევიდა, ბატონი ეგონა, წამოუშინეს ღამით. დასჭერეს. მაგრამე ხმით
იცნეს, რომ მეფე არ იყო, მოკვლა აღარ მოიცალეს და მტკვარში
გარდასცვიდეს და ცურვით გავიდნენ და დაკოდილი კაცი მეფეს მიჰგვარეს და მოახსენეს: მეფე მრავალ-გვარად ნაცადი და აუჩქარებელი
ჭკვიანი, მონახული ბატონი ბძანდებოდა ქვეყნის აშლას და ჯარის
არევას ერიდებოდა. თავად ყმათ დაფთხობა არ უნდოდა, დაკოდილს
კაცს მეფემ ხუმრობა დაუწყო, ასრე უბძანა: ,,ლამაზი ბიჭი შეგიმწყდევიაო. ძალად საავკაცოდ მოგინდომებიაო, იმასაც დანა შემოუცემიაო და შიშით ეგ ტყუილები მოგიგონებიაო:“ და გარეთ გააგდებინა, უფრო გამხიარულდა: მისი ანბავი აღარც თვითონ თქვა და
არც სხვათ ათქმევინა მაგრამ მეფე-მ თვით იცოდა, თუ ვისი ქნილობაა არის და ან რა სწადიათ და ან მოღალატე ვინ არის, ოცს-დღემდისინ ამისი აღარა ითქვა, მას-უკან მეფე-მ აუჩქარებელ-მან ათის ათასის მარჩილის საჩუქარი სომანეთის ჭალაში მჯდომს მამუკა ბატონის-შვილს გაუგზავნა და ასრე მისწერა: ,,ყაენის-გან მერიდებისო,
არამც კარ-ზედ გისმინო, ჩემ-გან საფიცარი გაქვთო, რომ თქვენი
უნებური არა კადრო რაო, თქვენც მოგეხსენებისო ყაენის უარის
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თქმა არ შეგვიძლიაო, ისრევე ახალ-ციხეს მიბრძანდითო და რაც
ხელით გამოგვივაო აქიდამაც მოგიმართავთო ხელსაო: ბატონის-შვილმან შეიტყო, თუ-რა ამბავია და ცუდი და ეშმაკეური რჩევა გაცხადებულა, მის ქართლში დგომა აღარას არგებს. აიყარა და ისრევე
ახალ-ციხეს მივიდა საფარ-ფაშისასა, ჩხიძენი და ზოგნი სხვა საპატიოს კაცის შვილები ქართლს დადგნენ, ზოგი ციცი-შვილის ნოდარისასა და ზოგნი სხვა-გან. აწ სხვა ეშმაკობა და საქართველოს არევა
მოინდომეს და თავადები შეიფიცნეს და ბატონს თეიმურაზს საფიცრები გაუგზავნეს, რომ თვითან ლაშქრით ცხეთას მობრძანდეს და
გაღმით ერისთავი და ამილახორი ლაშქრით მოვიდნენ და გაღმართი
მხრის ლაშქარი ნოდარ შემოიყაროს, ჩხეიძენიც თან-იახლოს და როსტომ მეფეს მტერობა გაუცხადონ და ძალად ბატონობა წაართვან:
§.2
ხოვლეთსა საჯავახიანოში ციცი-შვილი ნოდარ თვის
ბატონს მეფეს როსტომს შეება და გაეცალა:
ციცი-შვილმან ნოდარ სამარტოოდ გამარჯვება მოინდომა, არც

ბატონს თეიმურაზს მოუცადა და არც ერისთავსა, არც ამილახორსა,
ვითაც ჩხეიძენი და სხვა სააბატიოს კაცის შვილები მასთან იყვნენ
და ყველანი ომ-ნაცადი კაცნი იყვნეს და საციციანოს მხრისა-კენ თავისი
და სხვის ლაშქარი შემოყროდა, მოვიდა ხოვლეთს, ჩამოხდა თავისის
კერძოს, ლაშქარი ვინც არ შემოეყარა მამულები (დაარბივა) და ეს
ამბავი იორამ მოურავის-შვილს მეფისა თვის მოეწერა: ,,მალე წამობძანდიო, ოთარა-და გაღმა-მხრის ლაშქარი შემოეყრებისო და საქმე
გაჭირდებისო:“ შუა-დღისას ეს ამბავი ქალაქში მეფის მოუვიდა,
იმავე წამეს ისევ კაცი დააბრუნა და იორამს ასრე მისწერა: ,,რომ
რასაც წამს ეს წიგნი მოგივიდესო, ფიცხლავ გზები შეუკვრევინეო.
რომ აქითგანივ მიმავალი კაცი იქით არ გაუშვანო და ღვთისა შეწევნით ამაღამ ერთგან შევიყრებითო:“ და იმ მისულს კაცს ასრე უბრძა1-32 სტრ., 303
ნა: ,,ჩაფრად წადიო, ხვალ ამავეს დროსაო აქავ უნდა ამბავი მამიტანოო:“ კაც-მან მადლი გარდიხადა და წავიდა, მეფე-მ ქალაქის მოურავს უბრძანა: ,,ჯარჩი დააძახეო, ვინცა ვინ ქალაქში მზას იყვნენო
თათარნი, ქართველნი და სომეხნი. ვისაც ცხენი ჰყვანდესო შესხდენო
და რა ქარავანის ხმა გაიგონონო, სწრაფად წავიდნენ და ცხეთის საბაჟოს-თან მზათ დაგვხვდენო: იქ აღლუმს ვნახაო, მაგრამ ესეც ვინცავინ ცხენის მყოლებელი არ წაკიდესო, თავი მოჰკვეთეთო და თავისივე ცხენით უკან მამწივეთო:“ საღამოს ჟამს ქანარები დააძახეს და
ჯარმა საჩქაროდ იარა და მეფე ცხენს შეჯდა და საჩქაროდ წაბძანდა,
მეფის მისვლამდისინ უფროსი-ერთი ჯარი მისულ-იყვნენ, მეფე-მ
უბძანა: ,,ღამე არისო და უკანა ჯარიც არ მოგვეწევიანო და ისინიც
მოვიდნენო, თქვენც ჩქარათ იარეთო და გათენებისას სანსა ვნახაო:“
იარა და შუა ღამისას კავთის-ხევს მივიდა და მოურავს-შილი იორამ
იმ გარემოს ლაშქრით კარგ-გვარად წინ-მოეგება: მეფე ელიზბარ
ბოქაულთ-უხუცეს უბრძანა: ,,ლაშქარს უკან ჩამოუდექო და ვისაც ცხენთ
შეძლება ჰქონდესო, ჩქარათ წამოასხიო. რომ ღვთისა შეწევნითაო
დილას ნოდარ-თან გავითენებო:“ მიჯრის ჟამს დილისასა მეფე ხოვლეთის ბოლოს მივიდა, მარქაფა გამოიცვალა და ჯარსაც უბრძანა:
,,ცხენებს მოსართვები უნახეთ და გაუკეთეთო და იარაღნი მოივარგეთო:“ რაზმი გააწყვეს და ქანარები დააძახეს და მეფეს ასრე მოახსენეს: ,,შეუტყობლად თავს-დავესხათო:“ მეფემ თავს-დასხმა არ
იკადრა და ასრე ბრძანა: ,,ქართველთ სამართლის ქნის გამართლებისათვისო ერთმან ერთს შეებმიანო, მეც ჩემს ყმას სამართალს-ზედ შევებმიო. თუ იმა-ზედ მეტყუვნებინოს გამარჯვება იმასაო, ბედნიერს
ყაენს გამოეპარაო და მთხოვა და არ მივეცო, ფარსადან მამა მან მისმანო მრავალი მაძლიაო, რომ საციციანო მისის შვილის-შვილის პაპუნა ყორჩი-ბაშისა თვის მთხოვაო და არ მივეცო და მაგას უქრთამოთ

მივეცო და ახლა ამდენის სიკეთის მაგიერათო ჩემ-თვის უმუხანათებიაო და სხვას ბატონს ჰბირებია, ამა-ზედ მინდა ღვთის სამართალი
გავშინჯო, თუ რომელი ვსტყუვით:“ დააძახებინა ქანანები, ამდენიხანი რაზმს მოაცდევინა, რომ იმათაც შეიტყვეს და საომრად შეიკაზმნენ და ცხენს შესხდეს და რაზმი გაირიგეს და საომრად წინ-წა1-32 სტრ., 304
მოდგნენ და შეიქნა სროლა, კინკლაობა. იქიდამენ ჩხეიძენი და სხვანი
იმერელნი წამოდგნენ. შეიქმნა შუბთა ძგერება და ხმალთა ელვარება,
ლახტების ჯახა-ჯუხი, მუზარათთა ხეთქინება: დიდს ხანობამდისინ
ჩხეიძეებმან ძალ-მიცემით ომი გარდიხადეს და საქმეც გაუჭირეს, ლაშქარიც დააბალითეს და კარგათაც იყვნენ, მაგრამ ნოდარ ომს არ
მოსულ-იყო და უწინვე ვერის ციხისა-კენ წასულ-იყო და ჩხეიძებს
ზურგი არ მოაბა და კიდეც დაიჭირეს, დაიღალნეს მეფემანც თვითან
ცხენს დაუძრა და ერთ-პირად ქართველნი მიეტევნეს და წაუშინეს
ბეჟია ჩხეიძე მოურავის შვილ-მან იორამ დაირჩინა და ზოგნი ბარათიანთ დაირჩინეს, ზოგნი ელიზბარ ბოქუალთ-ხუცის ყმებ-მან დაირჩინეს ყველანი, ორგნითვე კარგად იყვნენ და ძალ-მიცემით ომი
გარდიხადეს და მეფე-მ გაიმარჯვა, ნოდარ-ვერის ციხეში შეიხვეწა
და ჩხეიძენი დაჭრილნი და დარჩენილნი მეფის წინ-მოასხეს მხარწაკრულნი და გამარჯვება მოულოცეს: მეფე-მ ბძანა, ჩხეიძეებს მკლავნი
გაუხსნეს და გორს გაგზავნეს, რომ ტანი-სამოსი გამოუცვალნონ და
ქვეშ-საგები და ზედ-საფენი გაუკეთონ და კარგის პატივით ხელი
შეუწყონ: და ვისაც მამაცობა ექნა ყველაყას ხალათი და საჯილდოდ
მამულები უბოძა. უფროსი-ერთთ საციციანო დაუყვეს და კაცები უჩინეს, რომ გაქცეულთ კაცთ უკან ნურ-ვინ აედევნების და ვისაც საციციანოს კაცი დაეჭიროს გაუშვანო: იმ ღამეს იქივ ნაომარ-ზედ დადგა
და მეორეს დღეს გორს მიბრძანდა, და მეორეს დღეს გორიდამენ ქალაქს ჩაფარი გაგზავნეს და ქაიხოსრო ბარათას-შვილი, დედოფლის
სახლთ-უხუცესი დაიჭირეს და ციხეში აიყვანეს და ღამით კოშკიდამენ
გარდმოაგდეს და თქვეს: ,,დამთვრალა და თვითან გარდამოვარდნილაო.“
და ამის შვილები დააჭირვინეს და გორის ციხეში დაატყვევეს და
მისი სიძე ბახუტა ჰუსეინ ბეგის-შვილი ბაგრატოანი იყო და ბატონობაც უნდოდა, ის გარდაიხვეწა და კახეთს მივიდა და იოთამ ამილახორი ჯალაბობრივ საერთისოში მივიდა: თვითონ ბატონს თეიმურაზ-თან მივიდნეს და ზამთარმანც მოატანა: ნოდარ ზოვრეთის ციხეში გამაგრდა, მეფე-მ გორიდა-მ ლაშქარი გაუძახა და სურას ზეითი საციციანო დაარბევინა და ჩხეიძენი ელისბარ ბოქაულთ-უხუცის
ელიზბარის ხელით ყაენ-თან გაგზავნა, არზა მისწერა: ,,ქართველნი
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ჩემის უშვილობისა-თვის და უნათესაობისათვინ ურჩობენ და ავკაცობენო, რომ ჩემს საბოლოს ვერა ხედვენო, ჩემს ბიძას-შვილს თეიმურაზ მირზას სამნი შვილნი ჰყვანანო და რომელსაც პაპის ჩემის
ლუარსაბი სახელი ჰქვიანო ის შვილად გვიბოძეთო, რომ ჩვენს უკან
ქართველთ საბატონოთ ეგულებოდეს: ,,ესენი ყაენ-თან გაისტუმრა
და თავთან გორის ციხიდამ ზარბაზნები ჩამოიტანა და ზოვრეთის
ციხეს შემოადგა: ზარბაზნებით დაუშინა, მაგრა ქვიტკირს ვერ ავნორა: მალ-მალე ხმას დააგდებდეს. ,,რომ ბატონი თეიმურაზ მოეშველებისო:“ მეფეს აშინებდეს. მაგრა მეფე-მ ასრე ბრძანა: ხონთქარიც
მოეშველოსო სიდამდისინ ნოდარს ციხიდამენ არ გამოვიყვანო აქითგან არ დავიძვრიო. ” წყალ-კურთხევამდისინ სრულ ქართველთ ლაშქარი ზოვრეთის ციხეს ადგნენ და ვერ აიღეს და არც მშველი გაუჩნდა და ციხეს შიგნით ყმათ უმუხანათეს და ჰგმეს ბატონ და გაუორგულდნეს და ციხის გაცემას შეუდგნეს: ეს ნოდარ შეუტყო,
რომ ყმანი ღალატს უპურებენ, ჩათრეულსა ჩაყოლილი აჯობინდა და
თავისი დედა კახეთის ბატონისშვილი როსტომ მეფეს-თან სახვეწარად გამოგზავნა: რა მოვიდა ნამეტნავად მეფე-მ დიდი პატივი დასდვა და სახვეწარი დაუჯერა, გაცლის გზა სთხოვა, ვითაც ნათესავი
იყო მეფისა და მერმე დედათა შიგა სიკეთე-ზედ ნაქები იყო და საქართველოში ძველათ წესათ იყო. რომ ვისაც გასჭირებია შესახვეწნად, ან დედასა და ან ჯალაბს გაუგზავნიდეს, მეფენი და თავადნი
პატივს დასდებდიან, მეფემაც გაათავა ძველი წესი, ბატონის-შვილს
ფეშქაში მიართვა და უვნებლობის საფიცარი მისცა, რომ საცა უნდა
წავიდეს თვისის მხლებლებითა და ქონებით არა უშავდეს-რა და ამდენი ცხენი, ჯორი ათხოვეს ზოვრეთიდამენ, რომე თავიანთ ქონებით ახალ-ციხემდისინ მოასხნა. მაგრამ ბევრს შემოეხვეწნეს, რომ ნოდარ ინახვინოს, არ ინახვინა: მაგრა უზიანოთ სამცხეს მივიდნენ და
ერისთავი ზაალ და ამილახორი იოთამ ბატონ თეიმურაზ თან იყვიან.
მაგრამ გზებ-ზედ იწყინებოდეს და ნაპირის ალაგებს ერთი-მეორეს
ურბევდეს. ვინც იმათ შემოსწყრებოდეს, ამით მოუვიდის, ვინც ამათ
შემოსწყრის იმათ მიუვიდის და ამათი საქმით ქართლი და კახეთი
მოუსვენებელი და არეულ-აოხრებული იყო.
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§3
აქა მეფის როსტომის ილღარი ქალაქით, მზის ჩასვლისას ცხენს შეჯდა, გათენებისას შობის დღისას ახალგორს ერისთავებს თავს-დაესხა და გაიმარჯვა ღვთითა:
ქალაქს შიგ მჯდომს მეფეს როსტომს ამბავი მოუვიდა ,,რომ

მოხვალ შობას ორნივ ერისთავები და იოთამ ამილახორი ახალ-გორს
შობას ერთ-გან იქმონენო და იქ ლაშქარს შეიყრიანო და ბატონს
თეიმურაზს საფურცლეს შემოეყრებიანო, იქიდამ ცხენთას მოვლენო
და ვისაც მათთან პირობა აქვთო, იქ შეეყრებიან და შეჰფიცვენ. <<რა
ეს მეფეს მოახსენეს, ფიცხლავ მუხრანის ბატონ ბახტას, რომ უკანას დროს თავისის ბატონის ადგილას-ზედ გამეფდა, წიგნი მისწერა:
,,შენის ლაშქრითაო მზას დამხვდიო, რომე მღვთისა შეწევნითაო,
ამაღამ მანდ მოვალო:” კაცი რომ გაისტუმრა, ჯარჩი დააძახეს ,,ვაი
იმასო, რომელსაც ცხენი ჰყვანდესო, მზის ჩასვლისას მცხეთას არ
დამხვდენო, ავად მივეპყრობიო:“ ვინაც ახლო იყო ყველანი მეფეს
უწინ მივიდნენ: რა მეფე-მ ამდენი ჯარი ნახა, დიაღ ეამა და მრავალი საიმედო სიტყვები ჯარს უბრძანა და მუხრანის ბატონს ჩაფარი
გაუგზავნა: ,,რომ ჩვენც კარგის ჯარით მოვდივართო და თქვენც
თქვენის ჯარით მზად დაგვხვდითო, რომ მღვთის შეწევნითაო გაუთენებლივ თავს დაგესხმითო:“ რა მეფე მუხრანს მივიდა, მუხრანის
ბატონი კარგის ჯარით შემოეყარა და მეფეს იამა და აღარ შეისვენა
და ჩქარათ იარეს, შობას დილას ახალ-გორს ლოცვა-ზედ მდგომთ
თავს დაესხნეს და იმ დღეს მუხრანის ბატონის მამაცობის ქება თქვეს
და ისინი შეუტყობარნი იყვნეს და თავს-დასხმის ეჭვიც არა ჰქონდათ: რა ძახილი შეიქნა, ცხენი და იარაღი ვეღარ მოისწვრეს და
არც ამათ დააცალეს, ანაზდეული-მოულოდნელი საქმე მოუვიდა. ისინი ზოგნი ცხენით გარდიხვეწა და ზოგნი ქვეითათ, აქეთ-იქით გარდიხვეწნეს და იმათ მასპინძლობის საჭმელი მეფის ლაშქარ-მან შე1-28 სტრ., 307
ჭამა: მეფემენაც სადილ-ვახშამი იმათს სადგომს ჭამა და მეორეს
დღეს, ვისაც დარჩენილი კაცნი ჰყვანდა მეფეს-წინ მოუსხეს: მეფე-მ
ყველაკაი გააშვებინა და თვითან გორის-კენ წაბძანდა და იმ ზამთარს
იქ დადგა. ელიზბარ დავითის-შვილი ყაენიდამ მოვიდა ხალათი და
ბატონის-შვილი ლუარსაბ მოიყვანა:
§4
აქა ბატონის-შვილის ლუარსაბის გამოგზავნა ყაენისაგან როსტომ მეფის შვილად:
გორს ყაენის ხალათი ჩაიცვა და რაყამი წაიკითხეს, მოეწერა:
,,შენი ბიძას-შვილის თეიმურაზ მირზას შვილი ლუარსაბ შენ-თვის
შვილად გეთხოვნაო, გამოგიგზავნიაო და ქართველთათვის გვიბრძანებიაო, რომ უფლის-წულად და თქვენად შვილად მიაჩნდესო და თქვენს
უკან ქართლის მეფობა მაგის-თვის მოგვიცემიაო:“ ეს ამბავი გოჩა-

შვილს გიორგის ეწყინა. ამის-თვის რომ ბატონობას თვითან მოელოდა და ლუარსაბის მოყვანისა-თვის გაავგულდა: ეს ამბავი ბატონს
თეიმურაზსაც ეწყინა: ამა- ზედ კახ-მან ბატონ-მან ცალკე და ერისთავმან ცალკე დაუწყეს გოჩა-შვილს ლაპარაკი: ,,რომ შენ გაგაბატონებთო:“ დატყუეს და ქართველთა და ბარათიანთ წიგნი ჰსწერეს, დაუწყეს ბირება. დიასამიძე კათოლიკოზი და რევაზ ბარათა-შვილი და სომხითის მელიქი ყორხმაზ-ბეგ მრავლის ქადებითა დატყვევებულ-იყვნენ და
ეს სამნი საქმობდენ. მათი რჩევა და საწადელი ამათ-თან უმალავი
იყო და გოჩას შვილს ატყუებდენ, თორა და ყველას მეფობა ბატონის თეიმურაზისა-თვის უნდოდა და ესრე პირობა შეჰკრეს. ,,რომ
როსტომ მეფე ცოტას კაცით ცხირეთს არისო და ბატონი თეიმურაზ ცხენ-კეთილს ჯარით, ანაზდათ მეტეხს მოვიდესო. რა მეფე
მისის ჯარის სიცოტავეს ნახავსო, საომრად მოვაო და ომში მოვკლავთო, რომ სამარტოდ არ-ვის დაებრალოსო:” სომხითის მელიქს ყაენისა გან შეეშინდა და მათი საწადელი და მონაწერი წიგნები მეფეს
1-28 სტრ., 308
მოართვა, ფიცის გატეხისა და საფიცარის მიცემ-მოცემას არღა-რა
ინაღვლა-რა და იმ ღამეს, რომ ბატონი თეიმურაზ მეტეხს მოვიდა,
მეფე გორს მივიდა. ამათმა რჩევამ ცუდად ჩაიარა და ბატონი თეიმურაზ ისევ კახეთს ჩავიდა. ქართველნი გორს მივიდნენ უშიშრად,
ასრე ეგონათ: ,,იმათი ქნილობა მეფე-მ არ იცისო:“ მეფე-მ კათალიკოზი და გოჩას-შვილი გიორგი და ერისთავის-შვილი ლარგველი
დააჭირვინა. გოჩას-შვილის თვალები დასთხარა, ლარგველი გორის ციხით გაეპარა, სააკაძე ივანე კახეთს გარდაიხვეწა და ამის ძმას ზურაბს
თვალები დასთხარეს, კათოლიკოზი ქალაქის ციხეში ტყვეთ იყო თათრებში და ისიც დაარჩვეს, ციხიდა-მ გარდმოაგდეს. ბარათა-შვილი
რევაზ კახეთს გარდაიხვეწა და მეფე გორიდა-მ ქალაქს ჩავიდა და ეს
ამბები ყაენს მისწერა და ყაენისა-გან ხალათი და თაჯი და თომარი
მოუვიდა და ხმალი და ოქროდ შეკაზმული ბედაური ცხენი ებოძებინა
და ადამ სულთან ენდრონიკა-შვილი როსტომ მეფის დის-წული სარდლათ ექნა და ერანის ლაშქარი თან გამოეტანებინა და საქართველოს-ზედ გამოეძახათ. ,,რომ ვინც როსტომ მეფის ურჩია და მაწყინარი, შუადამ ამოიღონ და ბატონი თეიმურაზ გააგდონ და მისს
ალაგ-ზედ კახეთში ადამ სულთანი გააბატონონ:
§5
აქა ადამ სულთანის სარდლობა საქართველო-ზედან.
ერანის ლაშქრით თვისის ბიძის როსტომ მეფის მოსაშველებ-

ლად: ამ ლაშქრის მოსვლა ბატონ-მან თეიმურაზ შეიტყო და ახალციხის ბატონი ანახანუმ ნოდარის და ზალ ერის თვის სიდედრი მეფეს-თან სახვეწრად მოვიდა და ძმისა და სიძის უვნებლობის საფიცარი სთხოვა მეფე-მ უბოძა და ნოდარის . . . . ომში ამისი
მაზლი, მისის შვილით ოტიათო და ორნი ანახანუმის შვილები,
გიორგი და ხუცია დაირჩინეს და ყაენ-თან გაგზავნეს და ინსპაჰანს
ტყვეთ იყვნეს: იმათ მოსხამსაც შემოეხვეწა, მეფე-მ შეიწყალა და
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ასრე უბრძანა: თუ ერისთავი ყაენის კარს წავა შემოვირიგებთო და
ყაენის კარით ისრევ მალ მოვიყვანო, ზაალსა და შვილებსაც მოგისხმევინებო და საციციანოსაც ნოდარს მივსცემო. ერისთავსაც, რაც
ქართლში მამული ჰქონებია მივსცემო და ყაენისა-გან კარგს სოფლებსაც უშოვნიო: ამ რიგი საფიცარიც უბოძა, ვითაც როსტომ
მეფე ფიცსა და პირობას არ გარდვიდოდა, არც უმტყუვნებდა: ბატონმან ანახანუმ მეფის საფიცარი თავის სიძეს ზალ ერისთავს მიუტანა:
რა სიდედრი მიუვიდა, ერისთავი მეფეს-თან ქალაქს ჩავიდა და ფეხს
აკოცა და მეფე-მან კარგი თვალით ნახა და მრავალი უბოძა და რაც
ქალაქში ვაჭრები ჰყოლებოდა ისინიც მისცა და ისევე მალე საერისთოს გაისტუმრა და რა ნოდარს საფიცარი მოუვიდა, საფარ-ფაშა-მ
თავისი ქეხა ოსმანაღ თან-გამოატანა, ქართლი ჩამოიარა და ქალაქს
მეფეს ფეხს-აკოცა, შეაწყალა და გაისტუმრა და ეს ამბები ყაენს მისწერა და ჩხეიძე გიორგი და ოტია მოაყვანინა და ბეჟია და ხუცია
იქავ ყაენის კარს დარჩნენ და ადამ სულთან ერანის ლაშქრით ისრევ
დააბრუნეს:
§6
სიკვდილი მარიამ დედოფლის შვილის ოტიასი, რომ
გურიელისგან ჰყვანდა:
ამ ყმაწვილს როსტომ მეფე თავის-თვის შვილად ზდიდა და
ზაალ ერისთავის სიძე იყო. ამის-მან სიკვდილ-მან ზაალ ერისთვის
ყაენ-თნ წასვლა ცოტა ხანს უკუაგდო, გორს მიიცვალა, შეიქნა
დიდი გლოვა, ტირილი თორმეტს დღეს. იქივე გორს იყო ზარით
ტირილი, ქართველნი ჯალაბობით თავიანთ კარითა და შეძლებითა
ზარის თქმით მოვიდიან, უწინ მკვდართ მიმგზავებულს, სახე დასხეულს, თმა დაგლეჯილს, შვენება შეშლილს, ტანისამოს სისხლით
გასვრილი, მიწა-ზედ მჯდომს, ღონე იმედ-დაკარგულს ბატონს დედოფალს მიუტირიან, მერმე გამდელსა და ჩარიგებით მათს მხლებ-

1-32 სტრ., 310
ლებსა, მერმე მეფესა და ჭირის უფლებსა, თავადთა და აზნაურთა და
მსახურთა და მოხელეთა, მერმე მცხედართა მიუტირებდენ და გარდასაბურავს გარდაფენდიან, ამას უკან იარაღსა და მორთულობასა, ტანისამოსსა, მურასა გვირგვინსა და ჯიღასა და ხმალსა და ხანჯალსა,
მუზარათსა და ჯაჭვსა და ხელნავებსა და ცხენსა და მისს-შეკაზმულობასა, ყოველს ნიშანს ცალკე ცალკე მიუტირებდენ და ერთს წელიწადსაც არ გათავდებოდა: მეფე-მ ბძანა: „ვითაც გზა-ზედ მიმავალთა
ისრევე ტირილში ერთმანერთს მოადევნონ.“ დილით შუადღემდისინ
იტირებდენ და სამხრობით მზის-ჩასვლამდისინ გამოიტირებდენ. მაგრა
მაშიც ბევრს რიგი და ნობათი არ ერგო ამ თორმეტს დღეში: მერმე
მეფე-მ ბრძანა: „ვისაც აქ არ ეტიროს გზა-ზედ მოგვიტიროსო და
ან ცხეთას იტირონო,“ და რაც მკვდარს თავს-ადგნენ. კათალიკოზი,
ეპიზკოპოზნი, ბერნი და მღვდელნი, რომ სახარებას და დავითნს
კითხულობდენ, ასევე ბატონს დედოფალს ადგნენ მონაზონნი და
ჩოხოსანნი და ამ სოფლით გადგომილნი მღვთის მონებაზედ მოწოდებულნი დედანი და ქალწულნი ცრემლის ფრქვევით სახარებას და
დავითნს კითხულობდეს. მაგრამე ბატონის დედოფლის შებრალებით
ყველას ამდენი ეტირა, რომ მართლა ვეღარ ხედევდენ, ყოვლს ნიშანს-ზედ ორმოცი ბერი და მღვდელნი ადგნენ, სახარებასა და დავითნს
კითხულობდენ, რვა-ასი მეორმოცე დაუყენეს და ქართველნი ძაძითა
და შავით შეიმოსნენ, ლასტისჯინ დააწვნევინეს, ვითაც კუბონი და
ბატონი დედოფალი, ვითაც მკვდარი მაშიგ მიიღეს და ზედ შავი
ზეწარი გარდაბურეს, ქვეშ თავადნი და მათნი ძმანი და შვილებნი
შეუსხდნეს, ასრევე მცხედარსა ძვირ-ფასის ოქრო-ქსოვილები გარდაბურეს და ახალ-გაზდილნი თავადის შვილები შეუსხდნეს საკაცესქვეშა: საქართველოს ჯარები, ვითაც დროშები წინ-წაიძღვანეს და ამ
ვაებით სწორ ზედ გორიდამენ ცხეთას ჩავიდნენ და ბატონის დედოფლის შვილი ოტია საფლავს მიიღეს და მეფე მეორეს დღეს ქალაქს
მიბძანდა და სააღაპო ძროხა, ცხვარი და თევზი და ხიზილალა, ბანბა,
და მარილი, სანთელი და სარკმველი. ამდენი მოატანინა, რომ ორმოცამდინ ცხეთას იდგნეს, სხნილის დღებში ასი ძროხა და ცხვარი
დაიკლოდა, მარხვის დღეებში ათასი ხმელი თევზი გაიჭრებოდა, ბან1-28 სტრ., 311
ბასა და მარილსა და სანთლებსა და სარკმეველს გარდაისად, ამ ორმოცს
დღეს დედოფალს მარილიანი ვერ აჭამეს, ქერის პურის მეტი მას
არა უჭამია-რა და რა ორმოცი გათავდა, კიდევ ცხრა-ასი მეორმოცე
ნი დაუყენეს: ბატონ-მან დედოფალ-მან თავისის შვილის ქონება ზოგი იერუსალემს გაგზავნა, ზოგი საყდართა და მონასტერთ შეწირა

და შვილის საფლავი მოაფენინა, სომხითში დარბაზის სოფელი სვეტის-ცხოველს შესწირა, მის გამდელი თავისის მხლებლებით შვილის
საფლავ-ზედ დააყენა და სარჩო გაუჩინა. ტირილით საფლავს გამოეყარა
და ქალაქს ჩაბძანდა. მოქალაქენი შეიყარნენ, კარს მოდგნენ, შეწევნისა
და შეძლების ღონით გარდასაბურავნი მოართვეს და სამძიმარი მოახსენეს და ამათნი ჯალაბნი თვითოს დღეს თვის უბნისანი მივიდიან
და მიუტირებდენ ვისაც შეძლება ჰქონდათ ძღვენსა და გარდასაბურავს მიართმევდიან: და ამდენი ხარჯი გარდიხადეს და ერთის შაურის
ფასი თემს არა სთხოვეს რა, მიცემის მეტი და ეს ამდენი ხარჯი
მეფე-მ თავისის სალაროდამ გაიღო: ოცს წელიწადს ბატონ-მან დედოფალ-მან არც ხორცი ჭამა და არც შავი გამოიცვალა და მის-მეტი
არც ვაჟი ჰყვანდა, არც ქალი და არცა შობისა და მოლოდინის იმედი: აქ ამის-თვის ბრალია ერთის პატრონი. მაგრამე ბრძანება მღვთისა
არ-ვის-გან შეიცვლების, ნება მღვთისა არის. თუ უნდა ერთისა-გან,
ვითაც ადამის-გან მრავალს მოაშენებს და თუ უნდა ნოვეს წარღვნასავით ყველას ერთს წამს გარდაავლენს: ხელმწიფენი მის ბძანებას
ვერა სცვლიან:
§7
ზაალ ერისთავი და იოთამ ამილახორი ყაენის-კარს
წავიდნეს:
ზაალ ერისთავი ყაენ-თან მივიდოდა, იოთამ ამილახორმან მეფეს
კაცი მიუგზავნა: „მე და ერისთავი ყაენ-თან ერთ-გან გაგვისტუმროსო:“ ეს მეფესაც იამა და ორთავ მრავალი უბოძა და ჰამზა-ბეგ სუ1-32 სტრ., 312
ფრაჩი წინ წაუძღვანეს და გაისტუმრეს და გზებ-ზედ ყველ-გან სამასპინძლო მზათ დაახვედრეს და საცა გზის პირს ხანი და სულთანი
იყვნენ წინ-მიეგებნენ და თავისას ჩამოახტუნეს, კარგად ისტუმრეს,
ლხინი აჩვენეს და საჩუქარი მიართვეს და გაისტუმრეს და რასაც ქალაქში მივიდნენ, ქალაქის თავნი კაცნი წინ მიეგებნეს და კარგად
დახვდნენ და რა ისპანს მიახლოვდნეს, მოურავი ისპაანისა მირ-ყასუმბეგ, როსტომ მეფის ყმა იყო, ამზა-ბეგის ბიძა-შვილი იყო. რა ქაშანით გადგნენ, დღეში ორ-ჯერ სამ-ჯერ წინ ბარხანას მოაგებდიან.
რა ისპაანის ერთის დღის სავალზე მიახლოვდნენ, ყაენს მოახსენეს
ამათი მოსვლა. მირზა-თაყი ეჰტიმადოვლე და სიაოშ-ხან ყულარაღასისა-თვის ებძანებინა: „რაც მაგათი წესი და სამართალი იყოსო
ისრე დახვდითო:“ ეტიმადოვლეს ებძანებინა ისპაანის ვეზირისა და
ქალანთრისა-თვის და მოურავისათვის: „თავნი უფროსნი კაცი ისპა-

ანისანიო, კარგად მოკაზმულის ჯარით, ფიშვაზი უყავთ და წინ-მიეგებენითო.“ და ყულარ-აღასმან ადამ სულთანს უთხრა, ყაენის ბრძანება არისო: „ვინც ისპაანში ყულებისა-გან მზას იყვნენო ხანი და
სულთანი, მინბაში და უზბაშნიო და თავადთა და აზნაურთ-შვილებისაგანო, ადამ სულთანს გვერდთ იახლენითო და ერისთავსა და ამილახორს წინ მიეგებენითო და კარგის რიგით ალაყაფის კარს მოიყვანეთო, კარს აკოცნინეთო და იქიდამ ჯულფას მიუძეხითო და ხოჯასაფარას სასახლეში ჩამოახტუნეთო:“ იმათაც ბრძანება გაათავეს და
რვას დღეს ყაენის სახლით ოქროს ჭურჭლებითა დამზადებული. სადილ-ვახშამი მოუვიდის. მას უკან დღეში შვიდი თუმანი და სამოცი
ლიტრა ღვინო ზაალ ერის-თავს გაუჩინეს და ისრევე იოთამ ამილახორს გაუჩინეს და ყოველს დღეს ლხინში იყვნეს: ხან აწვევდენ და
ხან ეწვეოდენ მოყვასთა და მეცნიერთა: უწინ ბოძებაში ხელმწიფე-მ
სამასი თუმანი თეთრი და ფარჩა ერისთავს მოსცეს და ესრევე ამილახორს მოსცეს და ხელმწიფე-მ მეჯლიში ქნა და მივიდნეს, ფეხსაკოცეს და ყაენ-მან როსტომ მეფის ამბავი მათ ჰკითხა და ამათაც
დიდი ქება მოახსენეს და ნაზირს ქვეით ასხეს. ას-ასის თუმნისა
ეტიმადოვლეს გამოეგზავნათ და ყაენ-მან ორთავეს ქართული ჩოგანი
ათამაშა და ორთავ ოქროთ შეკაზმული ბედაური ცხენები უბოძა:
1-28 სტრ., 313
ამისთანას დროს როსტომ მეფისა-გან ჩაფარი მოვიდა ყაენ-თან, არზი
მოეწერა: „ერისთავი და ამილახორი მალე გამოისტუმრე:“
§. 8
ქორონიკონს ტლგ, ჯანი-ხან ყორჩიბაშმა მირზა თაყი ეტიმადოვლა მოკლა და ყაენ-მან ჯანიხანც მოაკვლევინა:
ჯანი ხან ყორჩების თავი კაცნი და ან ხანი და ან სულთანნი
ვინც კარ-ზედ იყვნენ შემოიფიცა, დილას ეტიმადოვლეს, მირზა თაყის შიგ მიუხდა და მოკლა ნამაზს ზედან, ყაენის ბძანებოდა და
მერვეს დღეს ეტიმადოვლობა ხალიფა სულთანს მისცეს და ყაენს არცერთს შეეკითხნეს: ყაენი ყმაწვილი იყო, ბებია ჰყვანდა ჩერქეზის ქალი
იყო და ჭკუანი მანდილოსანი ბძანდებოდა, მისი სიტყვა გადიოდა და
ჯანი-ხანს იმისი გამოგდება უნდოდა. მაგრამ სიოშ-ხან ყულარ-აღასისა და ყულებისა ჯანი-ხანს ეშინოდა, მაგრა დროს ეძებდა, რომ ყულარ-აღასიც მოკლას და ყულებიც ამოსწყვიტოს და მას უკან ყაენის
სახლიდამენ ყაენის დედა გამოაგდოს: ყაენის დედა მცოდინარე ბატონი იყო, მალვით ყურჩი-ბაშობის რაყამი, თურთუზა ყული ხანს

ბეჯირლუს გაუგზავნა და ქოქილუს ბეგლარ-ბეგობის რაყამი სიაოშხანს გაუგზავნა და ორთავ ასრე მისწერა: „რა იქნა თქვენი კაცობაო
და ან სით მოსჩანს თქვენი ერთ-გულობაო ჩემს ოჯახს ზედანო, რომ
ჯანი-ხან თავისის ძალით ეტიმადოვლე მამიკლასო და თქვენ ეს
დასთმოთ და არა თქვათ-რაო, დღეს არის, თუ ხვალეო თქვენც დაგხოცენო. მერმე შვილს მამიკვლენო და თვითან გახელმწიფდებისო,
აწი თუ ჩვენი ერთ-გულნი ხართო, ჩვენი ყულებიო, რომ ღამით
ჩვენს ქეშიკში მოვლენო, ადრიან თქვენც კარ-ზედ მოდითო, და
რა ჯანი-ხან თავისის კერძის კაცით კარ-ზე მოვიდესო, უბძანეთო,
წაუშინონ, დახოცონო:“ ბძანება გაათავეს და გაუთენებლივ კარ-ზედ
მოვიდნენ და ეს ანბავი ჯანი-ხანისა-თვის ეთქვათ. რომ ბეგლარი
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ადრიან ხელმწიფის კარს მივიდნენო, ისიც აჩქარდა და კარ-ზედ მივიდა: რა ჯანი-ხან მაშიას გახდა დაუწყო, რომ ზეით ავიდეს, მურთუზა ყული ხან ბეჯირლუმ სახელოს ხელი წასტაცა და შემოუძახა:
„შენ ხანო და მუხანათო ხელმწიფეს ეტიმადოვლე რას-თვის მოუკალო:“ შესცა მუცელში ხანჯალი და მოკლა და დაუძახეს ყულებს,
„ხელმწიფის ბძანება არისო, დახოცეთ ეს მუხანათებიო:“ წაიკრეს
ხმალს ხელი და ჩვიდმეტი ხანი და სულთანი მოკლეს და მათი მძოვრები თრევით მეიდანში ყაბახის ძირში დაჰყარეს და ცოლ-შვილი
დაუწიოკეს და მათი ქონება სახელმწიფოდ წამოიღეს: და ცოტას ხანს
უკან ერისთავი და ამილახორი მორჭმითა და მრავლის ბოძებით გაისტუმრეს. გასტუმრებაში ერისთავს უბოძეს ხუთასის თუმნის თეთრი
და ხალათი ოქროთ შეკაზმული ცხენი, თხუთმეტი სოფელი ხაზმინის სიახლეს მოჰრუდი, ასრევე ხალათი, თეთრი და ოქრო შეკაზმული ცხენი ამილახორსა და ორმოც-და-ათი თუმანი ჯამაგირიც გაუჩინეს და რაც საქართველოს კაცნი, იმერელნი, ქართველნი და კახნი
ტყვეთ იყვნენ, ყველაკა ამათ აპატივეს და ცხენი, იარაღი გაუკეთეს
და სახარჯო უბოძეს და თან გაატანეს. ყველას ხალათი ჩააცვეს და
ხელმწიფის კარს მიასხეს და ჰარმის კარი ყორუღი ქნეს და ორთავეს თავისი ქალები აჩვენეს და წასასვლელად ხელმწიფეს ფეხს აკოცეს
და ხელმწიფემ ორთავეს ასრე უბძანა: „რასაც როსტომ მეფეს აამებთ
და ერთ-გულათ ემსახურებითო, ჩვენ გვიამებისო და იმისის მოწერილობით ჩვენ-გან წყალობა დაგემართებისო და ისრევე მისის მოწერილობითაო ჩვენ-გან რისხვასაც ელოდეთო:“ მეფეს როსტომს
ამათის ხელით ხალათი, და ოქროთ შეკაზმული ცხენიც გაუგზავნეს
და მეჰმანდარი გაატანეს და ხელმწიფისა-გან მრავალი წყალობა დამართებულნი, მორჭმულნი საქონლითა და იარაღითა მორთულნი,
მოკაზმულნი მოვიდნენ: ქალაქის სიახლოეს მეფე სრულ ქართველნი
წინ-მიეგებნენ: რა შორიდამენ მეფე დაინახეს ცხენით მამავალი, ამათ

დაუქვეითეს, დიდი გზა ფეხ და ფეხ წაიარეს, მეფეს ცხენს მჯდომს
ავჟანდას აკოცეს, მეფე ცხენით გარდმოხდა, ხელმწიფის ნაბოძები
ხალათი ჩაიცვა, დიდის სიმხიარულითა და შადლუხის ქნით, ქალაქში
შებძანდა: ათს თორმეტს დღეს ქალაქში ლხინი და შეასვენა. მერმე
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მეფე-მ უბძანა: „გზისა-გან გარჯილნი ხართო და შინაც გელიანო,
წადით, ამ ზამთარ თქვენსას შეექეცითო:“
§. 9
რაც ზაალ ერისთავს კახეთში მამული ჰქონდა ბატონმან თეიმურაზ წაართვა:
ბატონს თეიმურაზს ასრე ებძანებინა: როსაც როსტომ მეფეს
წამოუვიდაო და ჩვენ მოგვივიდაო, ქართლში რაც მამული აქვნდა მეფე-მ
წაართვაო, იმისი მაგიერი მე კახეთში მივეციო, ახლა თავის ბატონთან მისულაო, ქართლის მამულებს ისრევე მისცემსო და ნამეტნავი
წყალობა ყაენისაგან დამართებიაო, ის ჩვენ-თან ვეღარ მოვაო:“ თიანეთი და ან კახეთი სადმე ზაალ ერისთავს მამული ჰქონდა ბატონმან თეიმურაზ წაართვა, ერისთავის კაცი კახეთში ვეღარ გაივლიდა:
ისრევე შეიქნა მიხდომ-მოხდომა, რბევა და ოხრება და გზებსა და
გზებ-ზედ ყაბასობა: ზაალ ერისთავი ჯალაბობრივ ქალაქს ჩამოვიდა
და კახეთში მამულების წართმევა მეფეს უჩივლა და მეფე-მ უბძანა:
„მე მაგაზედანო ბატონს თეიმურაზს ვერას შეუვალო, რომ თავისი
სამკვიდრო მამული თქვენ არ მოგცესო, მაგიერი მე მამიცემიაო:“
ამ დროს რევაზ ბარათა-შვილი თავის სიძეს როინს ჯავახის-შვილს
დაეჭირა იმერეთს მიმავალი და მეფეს მოგვარა, საჩხუბარი წიგნები
უპოვნეს და რევაზსა თვალები დასთხარეს: რა როინის ჯალაბ-მან ძმა
ნახა თვალ-დათხრილი, ქმარი გაუშვა და ჩოხანი ჩაიცვა და რა ცოცხალ-იყვნენ ქმარი თვალით აღარ იხილა, ძმის დაჭირვის ჯავრითა:
და რა რევაზს ეს წიგნები უპოვნეს, ბატონს თეიმურაზს მოციქულობა დაუწყეს: „რას თვის არ დაწყნარდებით და ჩვენ რას-თვის არ
დაგვაწყნარებო, ჩვენსა და თქვენს შუა მრავალი საქმენი ძენანო, ამას
წინათ კახეთში სამი სოფელი დაგვიდევითო, გაბრჭობამდისინო. ახლა
ორნივე უსაქმოდ ვართო და სიდამდისინ უნდა ჩვენსა და თქვენს შუა
საქმენი გარდუწყვეტი არისო, ქართლი და კახეთი არ მოისვენებსო,
დრო ამის უკეთესი არ იქნებისო, ორიოდე მცოდინარე ბერი და ერიო
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შენს სიძეს მეფეს ალექსანდრეს ვსთხოვოთო და ასრევე ლევან და-

დიანს ვსთხოვოთო, გურიელსა და ახალ-ციხის ფაშასაც ვსთხოვოთო,
გავიბრჭნეთ და შევრიგდეთო, ჩვენც მოვისვენოთო და ჩვენი ქვეყანანიც მოვასვენოთო:“ ეს ბატონს თეიმურაზს სწყენოდა, გაჯავრებულ-იყო და ის სოფლები რომ გაბრჭობამდისინ მეფისა-თვის დაედვა,ისრევე
წაართვა და მოხელები გამოუყარა და მეფისა-თვის ასრე მოეწერა „შენის ძმის-წულის მეფის სვიმონის მკვლელი ზურაბ ერისთავი იყო და მე მოვკალო თქვენ კიდევ უნდა დამიმადლოთო, თოარა და ჩემ-თან სხვა რა საბჭო გაქვთო, თქვენი მესისხლე ეგ არისო, რომ ყაენ-თან გაგიგზავნია და მორჭმული და გამდიდრებული
მოგიყვანიაო, თუ სისხლს ჰკითხულობო, მესისხლის ძმებსა და სახლის კაცებს მოკითხეთო, აქამდისინ რომე ჩვენ გვახლდაო, იქნებოდაო რომ თქვენი მესისხლე გეთხოვნაო და ახლა თქვენ გახლავსო
და თქვენი ყმაც ეგ არისო და მესისხლეცაო, რომელიც გეპრიანებისო
ისრე ჰქენითო“ მეორეს წლამდისინ ასრე იმოციქულეს. ამასობაში
ჩოლოყა-შვილები რევაზ სახლთ-უხუცესი და ბიძინა სუფრაჩი გარდვიდნენ. . .
§ 10
ეს ამბავი მეფე-მ ალექსანდრე-მ დარეჯან დედოფალს
მოახსენა:
„მამა თქვენი კახეთით მეფეს როსტომს გამოუგდიაო და იმერეთს გარდმოსულანო:“ შეექნათ ტირილი და თავს-ცემა, უწინ გენათელი და თავადები წინ მიაგებეს და ყველგან ნუზლი და სამასპინძლო მზას დაახვედრეს. მერმე მეფე წაბძანდა დიდის ჯარითა,
მიეგება ნახეს ერთმანერთი, შექნეს ტირილი და თავს-ცემა და გენათელ-მან ბატონის-შვილის დათუნას მოკვლა მალვით მეფეს ალექსანდრეს ასრე მოახსენა: „იმერეთს ამდენი შეძლება არა აქვსო, რომ
ორ-ჯერ ცალკე თემი შევჰყაროთო, ბარემ დედოფალი მობძანდესო
და დედა-შვილთ შეყრამი გაუცხადოთ, რა ზარი ამაღლდესო მეფემანო
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თავს ცემით ბატონის-შვილის დათუნას წამება თათართა-გან ქებით
წამოთქვასო:“ ამაღლდა ზარი და მეფე ალექსანდრე მხარ-ჩახდილი
თავს-ცემით ბატონს თეიმურაზს წინ დაუჩოქა და ბატონის-შვილის
დათუნასი მამაცობითა და ქებით მოკვლა წარმოსთქვა: ბატონი თეიმურაზ და ორნივ დედოფლები, ვით უსულო მკვდარნი შეიქმნენ, გენათელი და ეპისკოპოზნი წამოდგნენ და გულ-ზედ წყლის დასხმით
ძლივს სულს-მოვიდნეს. სამღთო სიტყვანი უქადაგეს და განკითხვის
დღის შიში დასდვეს და მღვთის საწყენი საქმეები დაარიდეს და ჭი-

რის-უფალნი დასხეს, ორმოცამდისინ ტირილი და ზარი (იყო), იმერეთის თავადნი და აზნაურ-შვილნი დილას საღამოს მოუტირებდეს:
ვისიც მამული ახლო იყო, ისინი უმალ მოვიდნენ, ვისიც შორ იყო
ისენი გვიან მოვიდნენ: მრავალი გარდასაბურავი მოიღეს, მეფე-მ გასაკვირვებელი ხარჯი გარდიხადა ცოცხალთა და მკვდართა ზედან: აბათუ ამ გამჟღავნების დღის ამბავი, თუ სრულ დაგვეწერა, ტირილისაგან კაცი ვეღარ წაიკითხევდა. ამის-თვის მოკლებით დაიწერა, მაგრა
ვინც ამათნი ცოცხალნი დარჩნენ, ორმოც-და-ათს წლამდისინ ამის
გლოვასა და ტირილში იყვნენ და მეფე-მ ალექსანდრე-მ ბატონს
თეიმურაზს და მისს თავადებსა და აზნაურთ ყველას ცალკე, ცალკე
სოფლები და სარჩო გაუჩინა და ბატონის თეიმურაზის კახეთით გაგდება და შვილის მოკვლა რუსეთის ხელმწიფეს მისწერეს და მეფე-მ
ალექსანდრე-მ ამის-თვის ბატონს თეიმურაზს ვერ მოეხმარა, რომ
ლევან დადიანი ძლიერი ბატონი იყო და მეფეს როსტომს მისი და
მარიამ დედოფალი ცოლად ჰყვანდა, ყაენიც მწყალობელი და ლაშქრითა
და სალაროთ მომხმარებელი ჰყვანდა და ყაენი ბატონს თეიმურაზს
უწყრებოდეს. თუ მეფე ალექსანდრე, თუ იმერეთით დაიძვრებოდა დადიანი იმერეთს ჩამოუდგებოდა ბატონი თეიმურაზ დარჩა იმერეთს
და მეფე-მ როსტომ ბატონის-შვილის დათუნასი და მას-თან დახოცილის თავად-აზნაურთ თავები და ბახუტა სუფრაჩი და ბატონის თეიმურაზის დროშა ელიზბარ ბოქაულთ-უხუცის ხელით ყაენს გაუგზავნა:
ყაენს ყანდაჰარის ასაღებლად გაელაშქრებინა, ესეები ბასტამის ჩიმანში
წინ დაახვედრეს, ყაენ-მან უღლურისა-თვის კარგ ნიშნად ბძანა და კახეთი როსტომ მეფეს მისცა და სამი სოფელი განჯაში ელიზბარს
1-29 სტრ., 318
უბოძა და ხუთასი ხალათი ქართველთ გაუგზავნეს და მეფეს როსტომს თაჯი, თომარი და მურასა ხმალი ყაენის ფუნში (ყელ-სახვევია)
და ხალათი და ოქროს იარაღით შეკაზმული ბედაური ცხენი უბოძეს
და ყაენი ყანდაჰრ-ზედ წავიდა და მრავლის ბრძოლითა და ომითა და
ლაშქრის ამოწყვეტითა და სიბის მიტანითა და შეთხრა ციხეში შესვლით, უწინ ყალაი ბისტი აიღეს და მაშიგან მყოფი ხანი და უფროსნი კაცნი ხელ-ხუნდით ყანდაჰრის ციხეს ქვეშ გაატარეს, რომ
მაშიგ მყოფთ ყაენებსა და სულთნებს შეეშინდეს და ციხე მოსცეს:
§. 11.
ქორონიკონს სამას ოცდა-თხუთმეტსა, შაჰბაზ ყაენ-მან,
ყანდაჰრი აიღო:

მრავლის ბრძოლითა და ძალ-მიტანებითა და მრავალი კაცი დაიხოცნეს სიბასა და იერიშს ზედან, აიღეს და ყიზილბაში შიგნით შეესივნეს, ციხე-ქალაქი დაარბივეს და მრავალი იშოვნეს და ინდოეთის
ხელმწიფისა-გან დასმული ხანი თავისის ყმებით ყაენის წინ მოასხეს:
ხანი და თავნაჩენნი კაცნი თან-წამოასხეს და სხვათ უვნებლობის ნიშანი უბოძეს. რომ საცა უნდოდეს წარვიდნენ და ყანდაჰრი მერაბ-ხანს
მისცეს და ყაენი მაშათს წამოვიდა: მეორეს ზაფხულს ინდოეთის
ხელმწიფის შვილი დიდის ლაშქრით ყანდაჰრს შემოადგა და ყოველგნით სიბები წინ წაიღეს და შიგნიდამენ და გარედამენ დაუშინეს თოფებსა, ზარბაზნებსა და გარედამენ ბანაკს ესროდეს და სიბები ხანდაგს მიაწია და ზოგი კიდეც გასცილდა. შეიქნა იერიში კედელ-ზედა
და შიგნიდა-მ კარგად იყვნენ, ნამეტნავად ყიზილბაშნი, კაცის მძოვრით აივსო ხანდაგი და ინდოელთ გასაკვირვებელი ომი გარდიხადეს
და სიკვდილისა-თვის ნაღველი და შეწყენა არ იცოდეს. მაგრა ციხე
ვერ აიღეს და ქება ითქვა იმ დღეს ინდოთ მეომერთა და კარგათაც
იყვნენ და სამ-ჯერ გასაჭირი იერიში ქნეს და ციხე ვერ აიღეს: ამისთანას დროს მერაბ-ხან ციხეში მამკვდარ-იყო. მკვდარი მიფარვით შეინახეს და მაშინც ციხე ვერ აიღეს და ხელმწიფის შვილი ბევრს გაი1-29 სტრ., 319
სარჯა და ციხე ვეღარ აიღო და გარჯილი და ლაშქარ-ამოწყვეტილი
დაბრუნდა და ყანდარი ყაენ-მან ოთარ-ხანს მისცა და ონდოეთის ხელმწიფე-მან ოთარ-ხანს ზედანც თავისი უფროსი შვილი დარაბუქუ მრავლის ლაშქრითა და თოფხანით გამოუძახა, ოთარ-ხანს ციხეში გარშემოადგა და როსტომ-ხან, დექენის ბატონი, ინდოეთის ლაშქრის
სარდარი ყალაი ბისტს-ზედ გამოგზავნა და შააბაზ-ყაენმან მურთუზაყული-ხან ბეჯირღუ ყორჩი-ბაშს სარდრობა უბოძა, ერანის ლაშქარი
თან-გამოატანა და ინდოეთის ლაშქარს გამოუძახა, ვითაც ინდოეთის
ხელმწიფის შვილი ყანდარის ციხეს იდგა სარდარი ყალაია ბისტსზედ გამოეგზავნათ და ლაშქარიც ცოტა ეგონათ და ყიზილბაშთ უკანა
ლაშქარიც არ მოიცადეს:
§. 12.
აქა ომი ჰერანდს ზედა ერანელთა და ინდოელთა
ეს არის:
მურთუზა ყული-ხან ანაზდეულ ინდოეთის სარდარს დაესხა. იმათ
რაზმი გარიგებული მზად დაახვედრეს, ვითაც ზღვა სავსე წყლითა,
ისრევე ინდოთ რაზმი ათას კაცად იდგნენ და ალაგ-ალაგ ნელად სპილოს მოსდევდეს და ისარსა და ყუნბარს მოისვროდეს, მსროლი ის-

როდის და უკუ-დგის და სხვა მსროლი წამოდგის, მაგრა ლაშქარს
არავინ მოშორდის და ვერცა-ვინ ლაშქარში შეუვიდის და სითკენც
ყიზილბაშნი შეუტევდიან ისინი ისარსა და ყუნბარს დააყრიდიან, ან
გარდმოაგდიან და ან გაქცევდიან, ბოლოს ინდოელთ გაიმარჯვეს: და
ყაენმა მურთუზა ყული-ხან დააჭირვინა და ვითაც ნამსახური კაცი იყო
არ მოკლა და ყუმს ოთურაღი უბძანა: მაგრა ინდოელთ მაშინ ყანდაჰრი ვერ აიღეს. ხელმწიფის შვილი ლაშქარ-ამოწყვეტილი დაბრუნდა
და შაჰ-იჯან ინდოეთის ხელმწიფეს შვილები შეეცილნეს. ოთხნი ძმანი
გარდვიდნეს და რომელსაც ევრენგზიბ ერქვა ამან ჭკუით ყველა დაატყუა და თვითან გახელმწიფდა, ძმები დახოცა, მამა ტყვეთ ჩააგდო
და ქვეყანა დაიჭირა და ძმის-წულები წაუვიდნენ და ინდოეთის გარე1-31 სტრ., 320
შემო მემკვიდრეს ბატონებს შეეხვეწნენ და დაუწყეს ომი და ბრძოლა. ამის-თვის ყანდაჰრს აღარ მოვიდნეს, ხალიფა სულთან ეტიმადოვლე მოკლა და მისი ალაგი და ვაზირობა მაჰმად ხანს ეტიმადოვლეს მისცა ყაენმან:
§. 13
რა მაჰმად-ხან ეტიმადოვლე შეიქნა, ყაენი ყაზმინს მოვიდა:
როსტომ მეფე-მ ბატონის-შვილს ლუარსაბისა-თვის თავისის დის-წულის ადამ სულთან ენდრონიკა-შვილის ქალი თამარი ყაზმინით ქალაქს
მიიყვანეს და ლუარსაბ თავისის ბიძის ვახტანგის შვილის თეიმურაზ
მირზას შვილი იყო და მეფე-მ უშვილობისა-თვის იშვილა და საუფლის-წულოდ მიიყვანა, რომ მეფეს უკან ქართლი მისი იყოს და ადამ
სულთანის ქალს თამარს-თან გასაკვირვებელი და სახელოანი ქორწილი უყო, ქართლი და კახეთი ფუშტუქუ, ისპაჰნის მოურაობა, ხუინი,
სამასი თუმანი, გილანით და ქალაქის ზარაბ და ხუთი-ათასი კომლი
თათარი ელი და ოიმახი როსტომ მეფეს აქვნდა და მტერი არსით
ჰყვანდა: იყო საქართველო მოსვენებით, ლხინსა და ნადირობაში და
რა ბატონის-შვილის ლუარსაბის ქორწილი გათავდა, ვინც ჯალაბობრივ ქორწილს მოსრულ-იყვნენ ყველას მრავალი საჩუქარი მიართვეს
და გაისტუმრეს და მეორეს გაზაფხულს მეფე და საქართველოს უფროსნი, დედოფალი, თავადების ჯალაბებით კახეთის დასავლელად წავიდნენ ქალაქით, ლილოზედ მივიდნენ იქ თოვლ-ჭყლაპ-მან ძალი ქნა,
სამგორს მივიდნენ და ინადირეს და სართიჭალაში დადგნენ, მანავის
ბოლოს, მივიდნენ და საგარეჯო ჩაინადირეს და ბეჟან-ბაღს მივიდნენ,
ისიც ინადირეს, იქით შირაქებში ჩავიდნენ და ორივე შირაქები ინადირეს, ქისიყს მივიდნენ, მაღაროში დადგნენ და იქიდამენ ოფადარს
მივიდნენ და იქ დადგნენ და ვერცხლები და აღრიტლები ინადირეს და

ალაზნის-პირს გარდვიდა, ბაშინჯაღს ზეით დადგა. სამს დღეს უკან
აიყარა და მეოთხეს დღეს თოფ-ყარაღაჯი ინადირა, მრავალი ირემი
და ჯეირანი და სხვა ნადირიც მოიკლა და ფრინველთ ანგარიში არ
იქნებოდა: იქიდამენ წინა მინდორში მივიდნენ და ნახევარი ინადირეს
და ათას ხუთასი ამ ნახევარს მინდორში ნადირი, რომე რაც მეფეს
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წინ მოიღეს იმაების გარდაისად რომ თავ-თავის-თვის წაეღო, ხოხობსა და ფრინევლთ გარდაის, იქიდამენ აიყარა და ამავე წინა მინდვრის ნახევარი ინადირეს, ჯერ აქ უფრო ბევრი ამოსწყდა და იქით,
აბელის მონზედ მივიდნეს: მეფისა-თვის ჩალური სახლები დაედგათ,
იმაში დადგნენ ერთს კვირას და იქიც მრავალი ღორი, ირემი და
შველი და ხოხობი ინადირეს, იქით აეყარნენ ნადირობით, ახლოახლო ჩამოხტომით ალავერდს მივიდნენ. ალავერდის საყდ[ა]რი ბატონის თეიმურაზის დროს დაქცეულ-იყო და აშლილობისა-გან არ დასცალებოდა, რომ აეშენებინა და მეფეს როსტომს მისი დაქცეულობა
აეშენებინა: ათს დღეს იქ დადგნენ, იქიდამ ალონს გავიდნენ, მიცვალებულთ მეპატრონეთა-თვის, რომ ალავერდს ემარხნენ, მარიამ
დედოფალ-მან ჟამი უწირვინა და ჭამა-უყო და აღაპი გარდიხადა და
მეორმოცენი დაუყენა და ყველა ცალკე-ცალკე გამოიტირა: რა იქ
იყვნენ წირვა არ დააკლო, ალაზნის წყალს გავიდნენ და ოცს დღეს
ალნს დადგნენ, იმ ალონ შიგ და მის გარეშემოს მრავალ სხვა და
სხვა ფერი ყვავილნი, იანი და ყაყაჩონი გაშლილ-იყვნენ იქით აიყარა
და ორს დღეს-ზედ გრემს მივიდა. იქ მრავალი კარგად ნაშენები სასახლენი დაქცეულ-დანგრეულ ვნახეთ, უკარო და უჭერო ნადირთ
სადგომ-ქმნილნი: რა როსტომ მეფე-მ ამ რიგი სახელმწიფო სასახლე
ასრე აოხრებული ნახა, საწუთროს გაუტანლობას შეუწყინდა და ფარსადან გორგიჯანიძეს უბძანა: „ამ სასახლის ასრე მინგრეულობისათვის ერთი მუნასიბი ლექსი გვითხარო:“ მანც ეს ლექსი მოახსენა,
ასე თქვა:
„მღვთის მეც ყური მათხოვეთ, გრემის სასახლის ქებაო,
ვისაც გენახოს, ეს ასრე რად გული დაგედებაო.
ესე სოფელი ცუდია, არ ვის არ გასთავდებაო,
და ამის ამშენი რომ მოკვდეს, თქვენ ცეცხლი მოგედებაო:“
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§14

სიკვდილი იმერეთის მეფის ალექსანდრეს ძმის მამუკა
ბატონის-შვილისა:
იმერეთის მეფეს ალექსანდრეს თავისის ძმის მამუკა ბატონისშვილის ნიშანი მეფეს როსტომ-თან გამოეგზავნა, გასამჟღავნებელი
და სატირალი წიგნი მოეწერა: უწინ ლევან დადიანისა-გან ომშიგ
დარჩენა, ტყვეობაში ტანჯვით შენახვა და თვალების დაწვა, მრავლის
საცადურით წამება და უპატიოთ მკვდრის ყმაწვილობით სიკვდილამდისინ გაუკითხავათ, შეუსვენებლად, ათას რიგად უღირსად უკადრისის საქმით მოკვდინება წიგნათ მოეწერა: და რა ნიშანი გაუშალეს
და წიგნი ბატონს მარიამ დედოფალს წაუკითხეს, ვითაც თავის შვილს
ოტია-ზედ, ისრევე თმა გაშლით და მკლავ-ჩახრით, გულ-მწუხარის
ცრემლის-ფქვევითა, მამუკა ბატონის-შვილი მრავლის ქებით ტირილშიგან მოსთქვა და შავის ჩაცმით იგლოვა და სრულ ქართველნი. თავადნი და დედანი და მანდილოსანნი, ვითაც საყვარელს შვილებ-ზედ,
ისრე გულ-მწუხრად გამოიტირეს, ნამეტნავად მრავლის სატანჯავის
წამებისა-თვის. ამას სტიროდეს და ლევან დადიანს სწყევლიდეს: მეფე როსტომ ქართველთა და კახთ ჯარით, მხარ-ჩახდითა და თავსცემით, გულ-მწუხრად გამოიტირეს, დადიანს ძრახვიდენ: აბა აქ გაშინჯეთ სამართალი ღვთისა, რომ მაგიერი . . .ლევან დადიანს შვილი მოუკვდა და მამა-მ შვილის ტირილში ლახტი თავს გარდიკრა
და შვილ-ზედ დააკვდა დაუმარხავს: მეფე ალექსანდრე ლაშქრით მიუხტა და მისი სალარო და საბატონო ყველა დაიჭირა და დადიანი
კარგის წესით დამარხა და ლიპარტიანი ვამიყ დადიანად დასვა და
სალაროს ნახევარი მას მისცა და რაც კარგი და უკეთესი იყო მეფე-მ
წამოიღო და რაც ლევან დადიანს მეფის გიორგის სახსარში უსამართლოდ წაეღო მეფეს გიორგის შვილ-მან მეფე-მ ალექსანდრე-მ სამართლით წამოიღო. და ღმერთ-მან დიდის რისხვით მამუკას ბატონის-შვილის უდიერი ლევან დადიანს და მის შვილებს გარდაახდევინა
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და თავისის ხელით თავი მოიკლა და მის-გან ნაძალადევად შეგროებული მრავალი ოქრო, ვერცხლი და მურასა და ძვირფასი თვალ-მარგალიტი, რომ თავის-თვის მოუხმარებელი სხვას დარჩა და თვითან
უშვილო გარდავლინდა და ყველამ ასრე თქვეს: „ლევან დადიანის
უშვილოდ გარდავლენა, მამუკა ბატონის-შვილის უსამართლომ მოსთხარა, სახლიან-შვილიან გარდავლინდა. აბა ეს ნიშნად ყველა გეყოფა, აბა აქ გათავდება იესოს ქრსტეს ნაბძანები სიტყვანი: „რომლისათ საწყაოთ მიგიწყავსო, იმავე საწყავით მოგიწყვენო.“ აბა სამართალი აქ გათავდა და ნაძალადევი არ-ვის შერჩების: ვამიყ და-

დიანი მეფის ალექსანდრეს მორჩილი იყო: ამ ჟამს ბატონი თეიმურაზ რაჭას იდგა და რუსეთს მიემზადებოდა. მეფე-მ წიგნი და კაცი
მისწია „მღვთისა-გან ამ რიგი დიდი წყალობა დაგვემართებაო, რუსეთს ნუღარ წახვალო, გინდა ოდიშს შიგ გაბატონდიო, თუ გინდაო
ქართლსა, კახეთის მეფეთ დაგსვამო:“ არ დაუჯერა და რა ბატონი
თეიმურაზ იმერეთს გარდვიდა ქართლ-მან და კახეთ-მან მოისვენა,
ლხინისა და ნადირის მეტი სხვა საქმე აღარ-ვის აქვნდა და კიდევ
ძველებურად ჩხუბს თავი აუღეს და ასრე თქვეს: „ჩვენი მეფე ბერი
და უშვილო არისო და ლუარსაბ ბატონის-შვილიო თავის-თავის შვილად და ჩვენად საბატონოდ მოიყვანაო და საქართველოს თავადებსაო
ყველას მაგისის პაპის ვახტანგის მამული გვიჭირავსო და რა გაბატონდებაო, ყველას წაგვართმევსო და თავის-შვილს საუფლის-წულოთ
მისცემსო, ამას მოუგვაროთ რამეო: როსტომ მეფე ბერი-კაცი არისო, დიდს არას გამოეკიდებისო. რა ცოცხალი ვემსახურებითო და რა
მიიცვალოსო, რომელიც ბატონათ გვინდოდესო ყაენსა ვსთხოვოთო:“
ეს ფიცი და პირი მალვით შეჰკრეს და შეიფიცნენ:
§. 15.
როსტომ მეფემ განჯის გზაზე გატეხილს ხიდს ზეით
დებადეზე გუნბეთით ხიდი ააგო:
სოფელი და ქარვანსარაია ააშენა, რომ მგზავრი არ გაისარჯოს,
სადგომი და საჭმელი მზათ დახვდეს: მეფე ქალაქით დედოფლითა
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და თავად აზნაურით იმ ხიდისა და ქარვან-სარაისა და სოფლის გასაშინჯავად მივიდა და იქ დადგა: თავადის შვილებ-მან ბატონის-შვილს
ლუარსაბს მოახსენეს: „მეფეო, ხუთს-ექვს დღეს აქ იქნებისო, თქვენ
გაღმა გაბძანდით, ჭალა ინადირეთო:“ ყმაწვილი კაცი იყო, იმასაც
იამა და მეფეს დაეთხოვა, უწინ ნება არ მოსცა და კიდევ დაეთხოვა:
მეფემანც ბძანა. „წავიდესო.“ გაღმა გავიდნენ რომ ჯერგით ჭალაში ირემი და ღორი ინადირონ, ჯერგა გაარიგეს დაალაგ-ალაგ ნადირის მოსასვლელთ კარები უჩინეს და მეთოფენი ჩაუსხეს და საპატიოს კაცის შვილები, თავადნი და აზნაურნი მშვილდ-ისრით დაჰყვეს
და თითოს კარს თითოს თავადის შვილი თავად უჩინეს და ჯერ
გამ ტყენი გამოიარეს და კარებს, მოუახლოვდნენ შეიქნა თოფისა და
ისრის სროლა ღორებ ზედან: ამ დროს ბატონის-შვილს ლუარსაბს
ხელს თოფი ეცა და შეიქნა ტირილი და თავს ცემა, ნადირობა
მოიშალა და მეფეს-თან ჩაფარი გაგზავნეს, ამ რიგი ვაების ამბავი
მოახსენეს: მეფე-მ ნამეტნავად იწყინა და ელიზბარ ბოქაულთ-უხუცე-

სი ამავე ბატონის-შვილის დედის ძმა გაგზავნეს და ჰაქიმი და ჯარათან-გაატანეს, თვითან მეფეც ჯარით მივიდა, ცოცხალს მიუსწრა.
მაგრამე ყველგან ტირილი და თავს ცემა იყო, მეფე ჩამოხდა და
საცა ბატონი-შვილი თოფ-ნაკრავი იწვა, იმ კარავში შევიდა: რა ბატონის შვილ-მან მეფე დაინახა, ფეხს ზედა წამოდგომას ეცადა
მაგრამე ღონე აღარ შერჩომოდა, ვეღარ წამოდგა: მეფე-მ ქუდი მიწას დაახეთქა და შექნა თავს-ცემა და ტირილი და ბატონის-შვილს
გვერდთ მოუჯდა და გამოჰკითხა: „თუ თოფი სითკენ გეცაო და ან
იქით ვინ-და-ვინ იდგნენო და ან გაიგონეთო თუ ვისი თოფი გეცაო:“ ბატონის-შვილმან ასრე მოახსენა: „თუ მოვრჩებიო, ჩემს
მკვრელს მე ვიპოვნიო და თუ მოვკვდებიო თქვენ კარგად იყვენითო,
რომელიც გიჯობდეს ისრე ჰქენითო:“ მეორეს შუა-ღამემდისინ ცოცხალი იყო და მიიცვალა და ყოველს კარავში ტირილის ხმა და თავსცემა ამაღლდა, ვისაც უხაროდა ის უფრო სტიროდა და თავს იცემდა,
აზრის არ მიხდომისა-თვის:
1-32 სტრ., 325
რა დილა გათენდა, თათარნი, თავიანთ წესით, ალმები და დროშები გაშალეს და მოლებნი მუსაფის კითხვით ხმანი აჯების მვღთისწინაშენ ტირილით ამაღლებდეს და ქართველნი და კახნი მხარ-ჩახდილნი
ზარითა და თავს ცემითა და ქება მოთქმით მიუტირეს. ცხენები მრუნდათ დაჰკაზმეს და კუბოსა და მცხედარს ძვირ-ფასის ნაქსოვები გარდაბურეს, სისხლიანი ტანის-სამოსი მხლებლებ-მან მხარს გარდიკიდეს და თავადთ შვილები მცხედარს ქვეშ შეუსხდნენ და ალვაბრის
გზით ქალაქში მიასვენეს და ქალაქთა შიგან შეიქნა დიდი ტირილი
და ვაება და ყოველნი ვინმენი, თავიანთ რჯულის წესით, მკვდრის
საკაცეს წინ გაეგებნენ, ბატონის-შვილის სასახლე ალვაბრის გზის
პირ-და-პირ იყო ბატონის-შვილისა-თვის რომ თოფი ეკრათ, იმ ღამეს
ბატონს თამარს, ბატონის-შვილის ჯალაბს, სიზმარში ენახა: „რომ
თავი მომჭრესო“ და იყო ამ სიზმრის ნახვისა-თვის შეღონებული,
დაინახა, რომ ალვაბრის გზით მცხედარი მოაქვთ და ქვეყანა მას
მოსდევს სრულ მხარ-ჩახდილნი, ზარითა და თავს-ცემითა: რა ბატონ მან თამარ-მან ესებ[ნ]ი ნახა, თავის გუნებით ასრე ბძანა: „ეს ამრიგი ღრიალიო არ ვისზედ იქნებაო, თუ არ მეფესა ზედანო და ან
ბატონის-შვილს ზედანო, უსაცილოდ ჩემი ნახული სიზმარი ეს არისო,
ან მეფე მომკვდომიაო და ან ბატონის შვილიო:“ თავი კედლისათვის ეკრა და ვითაც უსულო მკვდარი შექნილი იყო და წყლის სხმით
მოესულიერებინათო, ქმარი თოფით მოკლული შინ მოუსვენეს და
სრულ ქართველნი და კახნი ჯალაბობრივ ქალაქში მოვიდნენ და მეფე
თვითან და მარიამ დედოფალი სწორამდისინ ბატონის-შვილის სასახლეში ჭირის-უფლად ისხდენ და ყოველ-მან კაც-მან შეძლებითა და

შეფერებითა თავინთ წესით მიუტირეს და გარდასაბურავი მიართვეს.
ჭამა აღაპი, გაცემა თათრისა და ქართველთ წესითა გარდიხადეს და
მკვდარი არდაველს შახ-სეფის საფლავში მიასვენეს:
რა არდაველს ერთის დღის სავალ-ზედ მოახლოვდენ, არდავლის
ხანი და შახ-სეფის მუთაველი შხალისლამი, ყაზი და ქალანდარი და
მოლანი და თაბილელმნი და მუშტეიდნი და მერჯულენი მუსაფის
კითხვითა და დროშა ალამით წინ გაეგებნენ: და რა ქალაქს არდაველისას მოახლოვდეს სრულ მოქალაქენი დიდნი და პატარანი გაეგებ1-32 სტრ., 326
ნენ და დიდის პატივით მოასვენეს და შახ-სეფის საფლავს ახლო
მიწას მიიღეს: და როსტომ მეფე-მ ეს ამბავი ყაენს მისწერა და ვითაც
ყანდაჰრს-ზედ ლაშქრობი იყო, თემის აშლილობისა-თვის მეფე ამის
ძებნას აღარ გამოეკიდა. მაგრა ვითაც ბარათაშვილ-მან სიაოშ თუმანიშვილს ბაინდურს დასწამა და ასრე უთხრა: „შენი ნასროლი თოფის
ფინდიხი ეცაო:“ ამის-თვის სამართალს-ზედ ესენი შეაბეს:
ამ ჟამს ბარათა-შვილი სიაოშ და თუმანის-შვილი ბაინდურ სამართალ-ზედ შეაბეს, ვითაც ყოვლს რჯულში მართებულია, ხელმწიფეთ შეწყენისა და შემცოდლობის დარიდება, ნამეტნავად უკადრისობის შებედვა და მათს სისხლში გარევა, ქართლში ქართველნი მრავალნი და ძრიელნი არიან და სომეხნი ცოტანი და უღონონი და მათგან არ რიგის საქმის თქმაც ძნელია. თორა და ქნა: და ქართველთ
უნდოდა ეს სისხლი სომეხთ-ზედ დაეტეხა, ამის-თვის უღონონი
იქმნეს სომეხნი, რომ სხვა რიგად ფიცითა და ჯერით არ გარდასწყდებოდა და სიაოშ ბარათაშვილ-მან წამოსთქვა: „რომ თუმანიშვილმან ბაინდურ ჰკრაო ბატონის-შვილს თოფიო:“ იმან აშორო თქვა,
ამის-თვის სამართალს-ზედ შეაბეს და ბძანებითა მღვთისითა სამართალი გაცხადდა. ორნივე თავიანთ რჯულის წესი გარდიხადეს და შესაბმელად აემზადნეს. მეფე და თათარნი სომეხთა-კენ მოდგნენ და დედოფალნი და ქართველნი სიაოშ მიუდგნენ, მეფეს მოახსენეს: „ამ
რიგი საქმენიო უხმლოდ არ გარდასწყდებისო:“ მეფემანც ბძანება
ქნა: „თავიანთ რჯულში, რაც მართებული იყოს გარდიხადონო და
პაემანი დაუდვან ერთმანერთსაო, შებმის დროს ჩვენს კარს მოვიდნენო:“ მეფის ბძანება გაათავეს, გაენდვნენ და ინანეს და თობა და
თმობა აუთქვეს, ანდერძები გაათავეს და ეზიარნენ და ავის ნაქნარნი
ინანეს და ვის-თვის შეეცოდებინათ, შეეხვეწნენ და შენდობა იშოვნეს
და ვისიც რამე ემართა გარდუხადეს. თავიანთ საყდრები დაიარეს და
შესაწირავი მიართვეს და რაც შეეძლო გლახაკთა და უღონოთ მისცეს,
ორჯალსა და პაემან-ზედ თბილის ქალაქს მოვიდნენ და მეფის სახლის

პირ-და-პირ მტკვარს გაღმა საომრის ალაგად უჩინეს. რომ ყველგნით
დასჭვრეტდეს: ორნივ საომრის იარაღით შეიმოსნეს და ცხენს შესხდენ
და გაღმა გავიდნენ და მეფე-მ ექვსი იასაული უჩინა საომრის ალაგ1-28 სტრ., 327
ზედან და ციხის კარები დაუგდეს, რომ არც ვინ შეუშვან და არცვინ გამოუშვან და ერთმანერთის მოშორებით ცხენით იდგნენ: გამოდმიდან დაუძახეს: „ომისა და შეტევის დრო არისო:“ უწინ ცხენჭენებით სიაოშ მოუხდა და შუბი შემოსცა და ზედ შეამტვრია, ჯაჭვი
გაუტეხა და გვერდში გასჩარა, შუბის პირი შიგ შეარჩინა. ამას უკან
ბაინდურ მიუხდა და შუბი შესცა და ბარკალ-შიგ შეამტვრია და გასცილდა: აწ სიაოშ წაეწია და ლახტი სცა და გასცილდა, აწ კიდევ
ბაინდურ მიეწია და ლახტი სცა, მაგრა ვითაც თავისის სისხლით
ხელი სოველი აქვნდა, ლახტი გასხლტა და ცხენ-მან თავ-გამზიდვარობა უყო და სიაოშ ლახტის ცემით მისდევდა, ბაინდურ ხმალს ხელი
წაიკრა და უკან უკუქნია და სიაოშ საცხვირეში მოახვედრა და ფიცხლად ცხენით გარდმოვარდა და თათართა და სომეხთა-გან შეიქნა
ხმა-მაღლა „ალაჰ ალაჰ“ ძახილი. ბაინდურ მოსაკლავად სიოშს მიუხდა, იასაულებ-მან არ დაანებეს, მაგრა ცხენი მაშინც მოუკლა: მეფე-მ ბძანა: „სიოაშ ციხოვანთ ტყვეთ მიაბარეს და ბაინდურ ამ დაკოდილობით, ისრევე საომარ-ცმული, თავისივე ცხენ-იარაღით გამოღმა გამოვიდა და მეფეს თაყვანის-სცა და ასრე მოახსენა: „თქვენს
მტერს უნდოდა შევბმოდითო ორნივ უბრალონი ტყუვილად შევიხოცენითო“ და თავის სადგომს წავიდა და მეფე-მ ჯარა და მომია
გაუგზავნა მრავლის სარჯლით შუბის პირი ამოართვეს, ორს წლამდისინ დაკოდილი ძლივს გაუმთელდა: სიაოშ და ქართველთ იპატივეს
და მისი ჯაჭვი და იარაღი მეფე-მ ბაინდურს მისცა და ბატონის
შვილ-მან ცუდად ჩაიარა, ვითაც ბატონის შვილის ჯალაბი მეფის დისწულის ადამ სულთანის ქალი იყო, მეფე-მ ბძანა: „ბატონის შვილს
ლუარსაბსაო ძმა ჰყავს ვახტანგ, სახელად უქვიანო იმას ჩემად შვილად
მოვაყვანინებო და ბატონის-შვილის ჯალაბს იმას შევრთავო, თათართ
წესით ერგებისო. რად-გან ორნივ მუსურმანი არიანო:“ ეს იწყინეს,
მაგრა ვერა თქვეს რა:
1-29 სტრ., 328
§. 16.
აქა მეფე-მ როსტომ თურმან ყაენთან გაგზავნა და
ვახტანგ ბატონის-შვილი საუფლის-წულოდ სთხოვა:
ყაენი მაზანდარნას, თურმან მეფის არზები მიართვა

და ვახტანგ თავისის ბიძის ვახტანგის შვილის თეიმურაზ მირზის
შვილი ვახტანგ შვილად სთხოვა და ვახტანგ კარ-ზედ არ იყო. ყაზმინს მოურავად იჯდა: ყაენ-მან ბატონის შვილს რაყამი მისწერა:
„როსტომ მეფეს შვილად უთხოვნი-ხარო, თურმან მანდ გიახლებისო,
შენი საქმე კარგად გაირიგეთო და ჩვენს კარ-ზედ მოდითო, ხალათი
ჩაიცვითო და აქედამენ გაგისტუმრებთო:“ რა ეს რაყამი ყაზმინს
ბატონის შვილს მოუვიდა, დედამ მის-მან ასე თქვა: „უფროსი შვილი
წამგვარაო და მომიკლესო, ახლა შენც წაგიყვანოსო, მე შენის მეტი
არ-სად გამაჩნია რამეო, მე შენ არ-სად გაგიშვებო და არ-ვის მოგაკვლევინებო, მე თვითან ყაენ-თან წავალო, ან როსტომ მეფის სიცოცხლეში საქართველო შენ მოგცესო, და ან საქართველოს სიახლოესაო ერთი ასეთი საბატონო მოგცესო, რომ როსტომ მეფის ხელის
შემხედავი არ იყოთო და ან როსტომ მეფეს-უკან გაგისტუმროსო:“
აქ არის ნათქვამი: „მწიფეს ესროდენო და მკვახე სცვიოდაო:“ ბატონისშვილ-მან ვახტანგ თავისი დედა ყაენს-თან გაგზავნა, თურმანს
უბძანა: „შენ საქართველოში წადიო და როსაც წამოსასვლელი შევიქნებით ჩაფარს გამოვგზავნიო და დაგიბარებო, წამობძანდიო და
სწორათ წავიდეთო:“ თურმანს შესაფერისი პატივი არ დასდვა და
არც საჩუქარი მიართვა და გაისტუმრა: თურმან გულ ნაკლული და
გაჯავრებული როსტომ-მეფესთან მივიდა და მრავალი საწყინარი ამბავი მოახსენა: „თქვენ შვილად მოგყავსო და ის ძმის მოკვლას თქვენ
გაბრალებსო, მესისხლეს გეძახისო:“ მეფე ამა-ზედ გაავგულდა და
ასრე ბძანა: „შვილად მინდოდაო, თუ ღმერთს ჩემ-თვის შვილი
სდომებოდაო ის მამცემდაო, ახლა სიდამდისინ ცოცხალ-ვარო თვითან ვიბატონებო, ჩემს უკან ვისაც უნდა მისცენო:“ და ბატონის
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შვილის დედა ყაენ-თან მისულ-იყო და შვილის არ გაგზავნის საქართველოში შეხვეწნოდა, ყაენს ებძანებინა: „თუ წასვლა არ უნდა შენს
შვილსაო, ნუ წავაო:“
ამ დროს ხალიფა სულთან ეტიმადოვლე მაზანდარას მოკვდა და
მისი ვეზირობა და ეტიმადოვლობა მჰმ-ბეგს მისცეს და ყაენი ყაზმინს
მოვიდა და მეფე-მ როსტომ ფარსადან გორგიჯანიძის ხელით ეტიმადოვლობის მისალოცავი ფეშქაში გაუგზავნა: ეტიმადოვლე კარგად
დახვდომოდა, მრავალიც მოეცა და მეფის გამოგზავნილი ტყვები და
ჩემი მირთმეულიც ყაენს მიართვეს და ჩვენი სახელი მოეხსენებინა
და კარგ-გვარად გაეშინჯებინა და ყაენს ებძანებინა: „გამოკითხეო,
თუ რას-თვის მეფე-მ ლუარსაბის მკვლელი არ იპოვნაო:“ ერთს ღამეს ვეხმევ და ასრე მიბძანა: „რას-თვის მეფე-მ ლუარსაბის მკვლელი არ იპოვნაო:“ მერმე მე ასრე მოვახსენე: „თუ ფათერაკად სცემია, ცუდის კაცისა-გან იმას რაღა ძებნა უნდა და თუ შეყენებით

უკრავს მაშ დიდის კაცის საქმე იქნება და ხელმწიფე ინდოეთს-ზედ
ლაშქრობით და თუ მოსძებნოს არამც საქართველო არიოს და თქვენი
საწყენი იქნას რამე, თორა და მას-თან მოძებნაცა და პოვნაც ადვილი
არის:“ ამან ასრე მიბძანა. რომ ყაენს ასრე მოხსენებიაო: „როსტომ
მეფეს მოუკვლევინებია:“ მე ფიცი მოვახსენე: „ამას-მეტად არ გამიგონია-მეთქი:“ იმ ღამეს ბატონის-შვილი ვახტანგ იქ ყოფილ-იყო
და მე ვერ ვიცნობდი, მეორეს დღეს ჩემად სანახავად მობძანდა. მითხრეს: „ბატონის-შვილი მოვაო:“ წინ გავეგებე, ვიცან რომ წუხელის ეტიმადოვლეს-თან იყო: როსტომ მეფის სიკეთის ამბავი მკითხა
და მეც ტკბილად მამიკითხა და მადლი მოვახსენე და არ ხლების
ბოდიში მოვსთხოვე და მეორეს დღეს სანახავად მიველ, აღარ გამამიშვა, კარგად დამხვდა და მრავალი ჭკუიანური სიტყვა ბძანა და რა
ყაზმინს ვიყავ მალე-მალე დამპატიჟის და არა გაისტუმრეს, მეფეს
როსტომს არზა მისწერა და საამელი და თავ-დაბალი სიტყვები დამაბარა, მე იმ ზამთარს ლაჰიჯანს დამემყოვნა, მეფის სამასის თუმნის
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ასაღებლად. ბატონის შვილის მინაწერი წიგნები და ან რაც ჩვენთვის ზეპირად დაებარებინა ისიც წიგნად მივსწერეთ, მეფეს გაუგზავნეთო: „რა ბატონის-შვილის მინაწერი წიგნი მეფეს წაეკითხა, ჯილავხანა თალიღი ჩემთან ჩაფრად ლაჰიჯანს გამოეგზავნა, წიგნიც ებოძებინა და ასრე ებძანებინა: „რასაც წამს ეს კაცი შენ-თან მოვიდესო,
ფიცხლავ ყაენ-თან ჩაფრად წადიო და ჩვენი მინაწერი არზი მიართვიო,
ბატონის-შვილი ვახტანგ საუფლის წულოდ გვითხოვნიაო, საცა ყაენს
იახლოო ბატონის-შვილს გამოისტუმრებენო, შენ წინ წამოუძეხო
და დიდის პატივით მოიყვანეო:“ ლაჰიჯნიდამე მეხუთეს დღეს ყუმს
ყაენს ვიახელ და მეფის მინაწერი არზა ხელმწიფეს მივართვი და მე
ეტიმადოვლისს დამაყენეს და ასრე მიბძანეს: „ისპაჰანს წავალთო და
იქიდამ გაგისტუმრებთო:“ რა ქაშანს მივედით მეფის ჩაფარი მოვიდა ყაენის-თან ასრე არზა მოეწერა: „თუ ბატონის-შვილი ვახტანგ
არ გამოგესტუმრებინოსო, ნუღარ გამოისტუმრებთო, მუხრანის ბატონი გამოგვიგზავნიაო. ის წამოუძღვანეთო, და ფარსადან ისრევე
გილანს წავიდესო და თუ გამოგესტუმრებინოსო ნუღარ მოაცდევინებთო, მალე წამოვიდნენო:“ და ჩემთვისაც ასრე მოეწერა, ეს წიგნიცა და ჩაფარიც ქაშანს მოგვივიდა, ჩვენ ისევ გილანს წავედით და
ყაენი ისპაჰანს მიბძანდა და მუხრანის ბატონი ისპაჰანს ჩასულ-იყო
ყაენი კარგად დახვედროდა, ვახტანგ ბატონის-შვილი ავად გამხდარიყო და მიცვალებულ-იყო: ეს ამბავი როსტომ მეფეს მოახსენეს,
ნამეტნავად იწყინა და ხოსია ბარათა-შვილი ყაენ-თან ჩაფრად გაგზავნა
და მუხრანის ბატონი ჯანიშინად ეთხოვნა: ყაენ-მან წყალობა უყო და
მრავალი მისცა და გაისტუმრა: რა ქართლს მოვიდა მეფემანც პატივი

მოუმატა და ზოგ-ზოგი სავახტანგო სოფლებიც მისცა, ხელმწიფის
ნაბოძებს მამულის სიგლებში შვილობით დააწერინა, მუხრანის ბატონ-მან უფრო გაძრიელება მოინდომა და მიფარვით მეფის კარგნი
ყმანი შემოფიცა, ნოდარს ციცის-შვილს თავის შვილის არჩილისათვის ქალი სთხოვა, და ზალ ერისთვის შვილს ზურაბს თავისი ქალი
მისცა და მარიამ დედოფალმაც საფიცარი უბოძა. კარის-კაცთ მეფის
მალვით პატრონ-ყმობა-ზედ შეჰფიცეს, ამის-თვის რომ მეფის როსტომის უშვილობისა-თვის ქართველნი უიმედოდ იყვენ, თავად დიდის
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ხნის ბძანდებოდა, და სიბერეს დიაღ მოეტეხა და მერმე
შვილი და ახლო ნათესავები არა ჰყვანდა. ამის-თვის ნათქვამია: „ყოველ
სიგლახესაო სიბერე უარესიაო“ და მრავალი სახელმწიფო და სამეფო და სათავადო და ვაჭართა და გლეხთა თავიანთ წესითა და შვილებით უშვილობისა-გან მოთხრილან და მათი ქონება, მორჭმა, ტახტგვირგვინი და სალარო, ქვეყანა და ლაშქარი სხვას დარჩომია:
§. 17.
ქორონიკონს ტმდ, ამ ჟამს მეფემ როსტომ ისპაანის
მოურაობა მე ფარსადანს მამცა:
ყოვლის მორთვითა და გაწყობით ისპაჰანს ჩამოველ, ბედნიერმან შაჰბაზ ყაენ-მან კარგის თვალით მნახა და დიდი პატივი დამდვა,
ასრე რომ უფროსი ერთი სადივანბეგოს სამსახურს მემიბძანებდა:
ესეები დივანსბეგს ეჯავრა და ისპაჰნის ლოთებს ასწავლა, ტყვილად
ამიჩივლა და მრავალი ტყუვილი მოგონება ათქმევინა, ეს ხელმწი
ფე-მ შეუტყო, დააჭირვინა, თვალები დასთხარა და რაც აქვნდა ყველაკა წაართვა და მე ეშიკაღასობა მიბოძა და ხუთი სოფელი გულფეიქანში სარჩოდ გამიჩინა, მე ყაენის კარს დავრჩი და ჩემი ჯალაბნი
საქართველოში დარჩნენ: ამასობაში სეხნია თურქისტანის შვილი საქართველოდამ ჩაფრად მოვიდა, როსტომ მეფეს ყაენ-თან არზა მოეწერა: „ლევან დადიანი მოკვდავო და მისი ქვეყანა და სალარო მეფე-მ ალექსანდრემ დაიჭირაო და ერთი დადიანის შორ ნათესავიო
დადიანის ალაგ-ზედ გააბატონაო და მისი ძმა და ძმის-წულები ჩვენთან არიანო და ოდიშელნი ამათ ითხოვენ თავიანთ საბატონოთო და
ჩვენ შეძლების ღონე აღარა გვაქვსო. ერთი რაყამი მუხრანს ბატონს
უბოძეთო, რომ ჩემს უკან მეფობა მისი იყოსო, რომ ჯარსა და ლაშქარს მის-გან შიში აქვნდესო, რომ მინდა სარდრად ვქნა და ოდიშს
გავგზავნო, რომ დადიანის ძმის-წული თავის სამკვიდრო ზედ გააბა-

ტონოსო:“
ამ ამბავს უკან ადრბეჟანის ვეზირისა-გან ჩაფარი მოვიდა.
1-32 სტრ., 332
„როსტომ მეფე გორს მიიცვალაო და ადრბეჟანის ელი შემოფრთხა
და არაზის წყალს გამოვიდაო:“ ამ ამბავს ელოდენ სხვაგნიდამ, აღარ
მოვიდა: ყაენ მან ჯილავდარი მამუდ-ბეგ საქართველოში გაგზავნა,
მართალი ამბავი მოიტანოს, ერთს თვეს წავიდა დამოვიდა და ასრე
ამბავი მოიტანა: „არ მამკვდარაო, მაგრა ავად ყოფილაო და ახლაც
ავად არისო:“ ამის მოსვლა-ზე ზაალ ერისთვის ჩაფარი მოვიდა,
ყაენ-თან არზა მოეწერა: „მეფე დიაღ შეძნელდაო და ეგ არზები,
რომ სეხნია- წამოიღოო მეფეს მაგის-გან ამბავი არა აქვსო, ბეჭედი
მოჰპარესო, ნუ დაუჯერებთო, სიდამდისინ მართალი არ შეიტყოთი:“
ამ არზას-ზედ ხელმწიფე-მ ასრე მიბძანა. „ფარსადანო, შენ იქაურობა
კარგათ იცითო ჩაფრად წადიო და მეფესა და მუხრანის ბატონსა და
ზაალ ერისთავს ხალათები მიუტანეთო და ამ არზებისაც მართალი
შეიტყევითო, თუ მეფის მოწერილი არისო, თუ არაო, იქაურ საქმე
კარგად გაშინჯე და შეიტყევო და მალე გამობრუნდიო:“ მამცეს ხალათები და ასრე მიბძანა: „აქამდისინ არისთავიო მუხრანის ბატონის
სიკეთესა მწერდაო და ეხლა არ ვიცითო, თუ რასთვის გაავებულანო,
ესეც კარგად შეიტყევო, როსმტომ მეფე თუ ცოცხალი იყოსო მისვეს შეკითხულობითაო გუჰარმაზარი დააწერინეო და საქართველოს
თავადთა და უფროსს კაცებს დააბეჭდინეო, რომ როსტომ მეფის
უკან ბატონად ვინ უნდათო. სეხნია თან გამატანეს, ჩაფრად წადიო და
ისრევე მალეო ჩაფრად წამოდიო:“ ხალათები ხურჯინებით დავიკარიო, სამის ჩემის კაცით ისპაანით მეთორმეტეს დღეს ქალაქს მივედით. მეფე ავად იყო და ხალათი ლოგინში ჩაიცვა და ყაენის ნაბძანები სიტყვანი მეფეს მოვახსენე.“ იმან ასრე მიბძანა: „ორნივ
ლაშქრით სომანეთის ჭალაში დგანანოო, ჯერ ეგ ხალათები მიუტანე,
ჩაიცვანო და ათიოდე დღე შენს სახლში დაჰყავო და როსაც გიხმო
ჩამოდი და გაგისტუმრებო და აქაურს საქმეს ყველას ხელმწიფეს
მივსწერო:“ ქალაქით გორს მივედით, ბატონი დედოფალი გორს
ბძანდებოდა და ძმის-წულები ოდიშს დასაჭირავად გაეგზავნა. იქ ვნახეთ
და ყაენის ამბავი გვკითხა, მოვახსენეთ: მეორეს დღეს სომანეთის
ჭალაში მოვედით, სრულ ქართველნი და კახნი წინ მოგვეგვებნენ, მუხრანის ბატონ-მან და ერისთავ-მან ყაენის ნაბოძები ხალათები ჩაიცვეს
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და ხელმწიფე დალოცეს და მუხრანის ბატონის კარავში მივიდნეს და
სადილი იქ ჭამეს: მეორეს დღეს სადილათ ერისთავ-მან დაგვპატიჟა

და მუხრანის ბატონისა-გან და თავისის სახლის კაცებისა-გან მრავალი
საჩინარი ბძანა. მესამეს დღეს დავეთხოვე, გორს ჩემსა, მოველ, რომე
სიდამდისინ მეფის ბძანება მოვიდოდეს იქ ვიყო, სომანეთს ამბავი
მოსვლოდა: „მეფე-მ ალექსანდრე-მ გაიმარჯვაო და დადიანის შვილები დახოცაო:“
§. 18.
აქ ომი მეფის ალექსანდრესი და დადიანის ძმის-წულის ლიპარის მოკვლა:
ამა-ზედ ქართველთა და მესხთ ლაშქარი ლიპარის ახლდენ, მეფის
ალექსანდრეს შეებნენ, მეფე-მ გაიმარჯვა და ქართველნი და მესხნი
ზოგნი დაირჩინეს და ზოგნი გარდაიხვეწნეს და გამოქცეულნი სომანეთს მოვიდნეს და ზაალ ერისთავი და ელიზბარ ერისთავი თავიანთ
ლაშქრითა და კახნი ერთ-პირად წამოვიდნენ და ქალაქს მეფეს-თან მოვიდნენ, ავლაბარში დადგნენ: მეფე სიბერისა-გან ავად იყო და ლოგინად იწვა და ერისთავებ-მან ჯამალხან მეფეს მიუგზავნეს და მუხრანის ბატონიც ქალაქს ჩამოვიდა და ჯემალ-ხანის პირით ასრე შესთვალეს მეფეს: „რა თქვენ ცოცხალნი ბძანდებითო, შენის მეტი
პატრონი არ გვინდაო და თქვენს უკან სხვას საქართველოს ბატონს
ჩვენ ყმობას არ უზამთო, ჩვენი ბატონი ყაენი არისო:“ მეფემ ასრე
შესთვალა: „ჯერ ავად ვარო, ჩემი საქმე მოიცალეთო ვნახოთ როგორ შევიქნებითო. თუ მოვიჯობინებ ყველას მე გავარიგებო, თუ
არა-და კახნი თქვენ-თან იყვნენო, სხვას ხელი არ ჰქონდესო და მუხრანის ბატონიც ქალაქში თავის-თან იყოს:“ მაგრამე მუხრანის ბატონ-მან მეფეს ასრე მოახსენა: „თუ ერისთავიო იმერეთს გარდამყოლოდაო, მეფე ჩვენ-ზედ წამოვიდოდაო და დადიანის ძმის-წული
ლიპარი ოდიშს დაიჭერდაო, რამდენ-ჯერ გარდასვლა მოვინდომეო,
არც თვითან წამოვიდაო და არც ლაშქარი გამოუშვაო და რა ჩვენის
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ლაშქრის დამარცხების ამბავი მოვიდაო ფიცხლავ აიყარა და ქსნის
ერისთავი და კახნი თან-წამოასხაო და ალვაბარში მოსულაო:“იმასაც
მეფემ ასრე უპასუხა: „ჯერ ავად ვარო და თუ მოვიმჯობინებო ორთავ
გაგარიგებო და თუ ვერ მოვრჩიო მას-უკან რომელი-რომელიც გიჯობდეს ისი ჰქენითო:“ რა მუხრანის ბატონ-მან მეფისა-გან ეს სიტყვა გაიგონა, მეფეს მსტოფი მაჰმად-ზამანა და თუმანის შვილი ბაინდურა თან-გამატანეს და ერისთავ-თან მიგვგზავნეს და ასრე შესთვალა: „თავ-და-პირველად შენ მოინდომეო ჩემი გაბატონებაო, ახლა რა
შეგცოდეთო, რომ აგრე გაავგულებულ-ხართო შენის შვილისა-თვის

ქალი მიმიციაო და რასაც მამულს იტყვი მოგართმევო:“ ესენი
ერისთავს მოვახსენეთ, იმან ასრე ბძანა: „როსაც მისი ბატონობა
გამოვარჩიეთო და ჩემს ზურაბს ქალი მოსცაო, ნოდარის ქალი თავის
შვილს არჩილს უთხოვაო. ჩვენს-შუა დამხდომი ნოდარ მამკვდარაო,
მაგრა თუმან და თბილელ ცოცხალნი არიანო: ქართლის მეფობა
მაგის-თვის გვითქვამსო და კახეთის ბატონობა ჩემ-თვის ითქვა. თორა-და მაგას-თანაც მრავალ-ჯერ დამაფიცავსო, რომ როსტომ მეფეს
უკან სხვას ქართლის მეფეს ყმობა არ იყოო, გინდა ეგ იყოსო, გინდა
სხვაო:“ ეს ერისთვის ნათქვამი სიტყვები მუხრანის ბატონს ვახტანგს მოვახსენეთ: ამა-ზედ სხვა მოციქულები გაუგზავნა და იმათაც
ესევ ამბავი მოუტანეს. მე ფარსადანს ყაენის ბძანება მქონდა, რომ
მუჯარა გავაკეთო და ქართველთ დავაბეჭდინო და ყაენს, . . . .
.
§.19.
აქა მეორედ ყაენთან მოსვლა ზაალ ერისთვისა და დიდის პატივის დადება:
ყაენის ბძანება იქნა. ისპაანის მოურავი, ვეზირი, ქალანთარი და
ისპაანის უფროსნი და თავნი კაცნი და ყაენის ყულების უზბაშნი და
ბინბაშები და თავადის შვილები წინ მიაგებეს და მოვიდა, ყაენის
ალაყაფის კარს ემთხვია და მირზა თაყი ეტიმადოვლეს სახლში ჩამოახტუნეს და მეჰმანდარი უჩინეს და ხელმწიფე-მ კარგის თვალით
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ნახა და მრავალი პატივი მიაპყრო და მრავალი უბოძა და საზამთროდ
მიზანდარის სანადიროდ წაყვანა და დადიანის შვილი შამადავლე და
ქსნის ერისთავი იასე იასეს-შვილი ისპაანით საქართველოში გაისტუმრა და ერისთავი და ჩხეიძე გიორგი და კანი მაზანდარს მიასხა,
ანადირა, ალხინა, ჩრაღვანები აჩვენა და ხუთასი თუმანი ჯამაგირი გაუჩინა და კახეთის ნაპირის ალაგიც ერისთავს უბოძა და სხვა კახეთი
განჯის ხანს მისცეს და ერისთავი მორჭმითა და ყოვლის რისიმეთი
მორთული მაზანდარით საქართველოს გაისტუმრეს: კახეთის ბატონს
მურთუზა ყული-ხანს თაბუნათ მისცეს: ეს ამდენი ყაენის წყალობა
ერისთვისა-თვის შეშურდათ და თავისივე მოყვრები უაზრობისა-თვის
მოსატყუებლად შეუყენეს და აქეს და ადიდეს და ასრე მოახსენეს:
„შენს დროშიაო რასთვის უნდა კახეთი თათრით აივსოსო, ასეთი
რამე მოახდინეო, რომ საქრისტიანო არ წახდესო:“ ამაში ერისთავი
ვერ ჩამოიყოლიეს ასრე ითქვა, „შვილი და სიძეო სიტყვით გაერივნესო და კახთ ერისთვის მტერობით თუშნი ერთმანერთს შეაფიცეს,
ასრე რომე, საცა კახეთში თათარი დაესახლებინოს, დაესხან და ყათ-

ლამი უყონ: და ასრე ჰქნეს, დაესხნეს და საცა თათარი ხმალ-ქვეშ
დავლეს და ალიყული-ხან ქანგარლუ თვითან ციხეში გამაგრდა: ეს
ყველა სხვათა ნაქმარი ერისთავს დააბრალეს და ყაენს მისწერეს, ყაენის ბძანება მოუვიდა: „ეცადეთ ერისთავი დაიჭიროთო ცოცხალი:“
მისი დაჭირვა ძნელი იყო, მისივე ძმის-წულები დაატყვევეს, მოღალატედ შეუყენეს და არხალუხით, ფარაღათად ჯდომს, უიარაღოსა და
უჟამს-დროს წაუშინეს და ბიძა მოკლეს და ერისთავის-შვილი ზურაბ
და მისი სიძე ქსნის ერისთვის-შვილები შალვა, ცოლის ძმა, ჩხეიძე
გიორგი. თიანეთს ყოფილ-იყვნენ და იქიდამენ გაპარვით თრიალეთის
გზით ახალ-ციხეს მიმავალნი თათართ ენახათ და ეცნათ და ცხენჭენებით ცხირეთს მეფისა-თვის მოეხსენებინათ. მეფეს ჯარი გაეძახა
და მიწეოდნენ და გიოგი ჩხეიძე მოეკლათ და ერისთვის შვილები
მეფეს-თან მოასხეს და მეფე-მ ყაენს გაუგზავნა და ყაენ-მან უმცროსი ძმა შიგნით შეინახა და უფროსი ზურაბ ქირმანს გაგზავნეს და
იქ თავისის დღით მიცვალებულ-იყო და ერისთვობა თათარს მისცეს:
კახეთი განჯის ხანს ჰქონდა, ბიძინა სუფრაჩი და ელიზბარ ერისთავი
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და შალვა თავიანთ ნებით განჯის ხან-თან მივიდნენ და იმათ ყაენ-თან
გაგზავნა და კახეთში თათართ ამოწყვეტა იმათ დააბრალეს: უწინ
ბევრი პატივი დასდვეს. მაგრა შიგნით გარეთ სხვათა მოხმარებისათვის დაუწყეს ბეზღობა, დააჭირვინეს და განჯას გაგზავნეს და ვისიც კაცნი კახეთში დაეხოცათ იმათ ხელთ მისცეს და უბრალოდ დახოცეს სამნივე და ქართველ მეფე გაძლიერდა და. . . . . . .
§. 20
აქა დარეჯან დედოფლისაგან თავისის გერის ბაგრატ
მეფის თვალების დაწვა.
რა მეფე ალექსანდრე მოკვდა, დარეჯან დედოფალ-მან თავისი
ძმის ქალი თავის გერს ბაგრატს შერთო და მეფედ აკურთხა. მაგრა
თვითან მეფეც იყო და დედოფალიცა, ბაგრატს არაფერი ეკითხებოდა
და შეუჯდნენ დედოფალს ეშმაკივით მაცთურები და ასრე გამოურჩვეს. „ბაგრატ მოკალო და ჭუჭუნეის შვილი ვახტანგ ბაგრატოანი
შეირთეო და მეფედ აკურთხეო და სინამდისინ ცოცხალი იყოო, შენ
იბატონეო და მანამდისით რუსეთით ძმის-წულიც მოაყვანინეო ის
გააბატონეთო“ და ბატონი თეიმურაზ რუსეთით ახალი მოსრული
იყო და ხორეშან დედოფალს-ზედ მგლოვიარედ იყო. სკანდაში ციხეში
იყო: გაუწყრა ღმერთი მრჩეველსა დარეჯან დედოფალ-მან ბაგრატ
მეფე დააჭირვინა და თვალები დაათხრევინა და მეფობას თავის მამას

შეეპატიჟა, მამამ უჯავრა: „რას-თვის ჩემს სიძეს თვალები დასთხარაო:“ სკანდით ქუთათის არ ჩავიდა, დედოფალმანც მამის ჯავრით
ვახტანგ მეფედ აკურთხა და ქმრად შეირთო, რომელიც დედოფლის
კერძნი არ იყვნენ, ქართლისა-კენ თავადნი ქართლის მეფეს საყმოდ
შემოეპატიჯნენ, იმერთ გარდიყვანეს ჩაღმა-მხრის თავადნი. დადიანს
საყმოდ შეეპატიჯნეს და ქუთათის მოიყვანეს, ორნივ იმერეთს ჩავიდნენ: დედოფალმა ქართლის მეფეს წიგნი მისწერა: „თუ მამეშველებიო, ჩემს ქეთევანსაო თქვენს არჩილს მივსცემო და ლიხთ იმერეთს
მეფედ ვაკურთხებო“ მეფემაც სამასის მეთოფით კათალიკოზი მიაშ1-32 სტრ., 337
ველეს, ქუთაის ციხეში შეგზავნა და ოტია ჩხეიძემ უმუხანათა და
ვახტანგ ახალი მეფე ფიცით ციხიდამ გამოიტყუა და დადიანს დააჭირვინა და თვალები დასთხარეს და გარეთ მეფე და დადიანი ასრე
შერიგდეს: „რომ არგვეთს აქეთი ქართველთ მეფესა და იმას იქით
დადიანსა და მას უკან დადიანმა თვისი ქალი მეფეს შვილს არჩილს
მისცეს და იმერეთში გააბატონონ:“
ამ დროს არაგვის ერისთავი უკუსდგომოდა და ბატონის თეიმურაზისა-თვის სკანდის ციხში კაცი და საფიცრის ( წიგნი) გაეგზავნა. „რომ ქართლსა და კახეთს თქვენის მეტი მემკვირდე პატრონი
არსად დარჩომილაო, მანდ ნუ დგა-ხარ, კახეთის ჩაბძანდითო, ქართლიც თქვენი იქნებისო:“ ბატონს თეიმურაზს ეს ამბავი იამა და კიდეც ჩამოჰყვა და წამოსვლა დააპირა: ზოგ-ზოგნი კახნი, რომ ერისთავისა-თვის ავნი იყვნეს და შაჰნვაზ მეფისა-თვის კარგნი, იმათ ბატონს თეიმურაზს ასრე მოახსენეს: „რად გინდათ ამის-თან სიცოცხლეო, რომ ზაალ ერისთავიო, თუნდა გაგაგდებსო, თუნდა გაგაბატონებსო, ახლაო თუშთაო რაც კახეთში თათარი ყოფილაო, ამოუწყვეტიათო, ყაენს ერისთვისა-თვის დაუბრალებიაო, ახლა უნდა ილეთით ჩაგვასხაო და ჩვენ დაგვაბრალოსო, რომელიც თქვენი ყმანი ყაენთან ჩავიდნენო ბატონობა იშოვნესო და დღეს ყაენი შაჰნავაზ მეფის
მწყალობელი არისო, რად-გან არც თქვენს ქალს მიეშველეთო და
არც იმერეთი ინდომეთო, სხვა გზა აღარ არის ამის მეტიო, რომ
შაჰნავაზ მეფის საქმითაო ყაენთან წაბძანდეთო:“ იმანაც დაუჯერა და
თავისი სახლთ უხუცესი ოთარი შაჰნავაზ მეფეს მიუგზავნა და ასრე
შესთვალა: „თქვენის საქმით მინდა ყაენ-თან წავიდეო:“ეს ნამეტნავად მეფეს იამა და ამილახორი გივი გაუგზავნა და დიდის პატივით
გარდმოიყვანეს კიდევ ზაალ ერისთვის კაცი მოუვიდა: „ცუდად ნუ
ჩაიკარგებიო, ჩემსა მობძანდითო, ქართლი და კახეთი ორივ თქვენიაო:“ კიდევ კახთ არ აქნევინეს და ასრე შესთვალა, „გინდა მამცემო და წამართვანო, მე შენეული აღარა მინდა-რაო:“

აქა რევაზ ზაალ ერისთვის ძმა ყაენ-თან შაჰნავაზ ხანს ჩაფრად
გამოეგზავნა და ასრე მოეწერა: „იმერეთი დავიჭირეთო და დადიანს
შუა-გავუყავითო და ბატონი თეიმურაზ სკანდლის ციხეში იყო და ხელ1-32 სტრ., 338
მწიფის კარზე წამოსვლას შემოგვეპატიჟაო და ჩვენც ამილახორი გივი
გავგზავნეთო და დიდის პატივით ქართლს მობძანდაო, ხელმწიფის
ბძანება რა იქნებისო: ყაენს იამა და სომხითის მელიქის ძმა მაჰმადსულთან მემანდრად უძინეს და ჩაფრად გაგზავნეს, რომ ბატონს თეიმურაზს წინ წამოუძღვეს და დიდის პატივით ყაენ-თან მოვიდეს და
ყველგან ფიშვაზი უყვეს და ყოვლს მანძილს-ზედ, რაც მოუნდის
სამასპინძლო მზად დაახვედრიან: რა ისპაანის სიახლოეს მოვიდა ხელმწიფის კარ-ზედ ვინც მზად იყვნენ ყოველი მდიდარნი და მათი
შვილნი და მოხელენი და ქალაქის უფროსნი წინ მიაგებეს, ხანი იყო
თუ სულთანი ყველანი გაეგებნენ და ალაყაფის კარს მოვიდა, ემთხვია
და წინ წაუძღვნეს და მირზა თაყის ეტიმადოვლეს სასახლეში ჩამოახტუნეს და იმავე ღამეს ვახშამს უკან ყაენი თვითან მიბძანდა ბატონის თეიმურაზის სანახავად შეუტყობლად, ბატონი თეიმურაზ ძილს
იყო და ხელმწიფე-მ თვითან გააღვიძა: რა იცნა რომ ხელმწიფე არის
ფიცხლავ ფეხს მოეხვია და მოახსენა: „მე მაგას რასა ვღირს-ვარო,
ხელმწიფე გარჯილაო, ყაენი გამხიარულდა, იმ ღამეს მეორეს სადილობამდისინ იქ ლხინი ნახა და მეორეს დღეს ათასი თუმანი თეთრი
და ათასის თუმნის ფარჩა გაუგზავნა და ხელმწიფე-მ, ვითაც შვილმან მამას, იმ რიგად პატივი უმატა, ალხინა, ანადირა, კარგა შეაქცია. დედოფალს ზედ შავი ეცვა, გამოუცვალეს: და ქართველს მეფეს
გივი ამილახორი ბატონის თეიმურაზისა-თვის გამოეტანებინა და შვენიერობისა-თვის და კარგ-საქციელობისა-თვის ყაენ-მან მოიწონა და
დიდი პატივი სცა და მრავალი წყალობა დამართა და ხელმწიფე-მ
ბატონს თეიმურაზს ასრე უბრძანა: „შენის შვილის-შვილი მამგვარეო,
კახეთსაც მოგცემო და სხვას მრავალს წყალობასაც დაგმართებო:“
ამა-ზე ბატონ-მან თეიმურაზ გიორგი ჩერქეზი და ბებურის-შვილი
გაგზავნეს და ყაენ-მან აბასყული-ბეგ თან-გაატანა, ერეკლე ბატონისშვილის მოსაყვანად.
რა ესენი მივიდნენ ბატონის-შვილი თუშთ არ გამოუშვეს. ეს
ამბავი ყაენ მოახსენეს, იწყინა და არ მოსვლა ბატონს თეიმურაზს
დასწამა, გაუავდა და ბატონი თეიმურაზ ასტარაბათს გაგზავნა და
ცოტას ხანს უკან იქ მიიცვალა და ანდერძი ექნა, რომ კახეთს
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თავის მამა-პაპათ სასაფლაოში, ალავერდის საყდარს მიიტანონ და

როგორც იქნა ანდერძი ექნა ხელმწიფეს მოახსენეს, ბძანება იქნა: „წაი
ღონო“ და მიიტანეს, მისი ყმანი ზოგნი მცხედარს გაატანეს და
ზოგნი ხორასანს და ყანდარს გააბარეს:
ამ დროს ურუმთა-გან ჩაფარი მოვიდა: „ჩვენსა და თქვენს შუა
წყობა არისო, შანავაზ ხანს იმერეთი რას-თვის დაუჭირავსო, ოდიშს
შიგ ცოლის ძმა დადინად დაუსვამსო და იმერეთში შვილი გაუბატონებიაო, არ ვიცითო თქვენის ბძანებით უქნიაო, თუ თავისის ძალითაო:“ ამათ ასრე მისწერეს: „დაუშავებიაო და ჩვენ გარდავახდევინებთო:“ ამირ ჰამზა-ხან თალიში გაგზავნეს, იმერეთი დაუცალეს
და მეფის-შვილი არჩილი და გივი ამილახორი მიზანდარას ყაენთან
მოვიდნენ, კარგად დახვდა და მრავალი წყალობა დამართა და ორნივ
და ათათრა და კახეთი არჩილს უბოძა და შანაზარ-ხან დაარქვა და ყოვლი სამეფო იარაღი და ქარხანები უბოძა და კახეთს გაგზავნა, ქართლში მამა მეფობდა და კახეთში შვილი ბატონობდა: კახთ ასრე მოახსენეს: „თუ გინდაო რომ ეს ქვეყანა საბოლოდ თქვენ დაგრჩესო,
ჩვენის ბატონის ქალი შეირთევითო:“ ეს მეფე-მ ყაენის შიშით ვერ
გაბედა და ამასობაში ბატონის შვილი ერეკლე თუშეთიდამ კახეთში
მამაშვილს ღამით თავს-დაესხა და მრავალი კაცი მოიკლა, ზოგნი
გაიქცნენ და ზოგნ შანავაზ მეფესა და მის შვილს ბატონს არჩილსთან გათენებამდისინ იბრძოლეს და მეფე ადგილით ვერ დასძრეს. რა
გათენდა ქარანები დააძახეს, დაფანტული ლაშქარი მოგროვდა და
ჯარი თუშთ უკან გადევნეს და მიეწივნეს და მრავალი თუში მოკლეს
და წანაღები ნაშოარი გააყრევინეს და ბატონის-შვილს ერეკლეს ვერ
წაეწივნეს და მეფე და კახი ბატონი ქალაქს მოვიდნენ და თუშების
თავები ყაენს გაუგზავნეს: და მეორეს გაზაფხულს კიდევ ერეკლე
ბატონის-შვილი მარტყოფს მოუხდა ცოტას კაცითა. მეფე-მ ლაშქარი
შეიყარა, თათრის ჯარიც მოეშველა და უჯარმის ბოლოს ომი აჰკიდეს და სიცოტავით ქართველთ ვეღარ გაუძლო და ისრევე თუშეთს
წავიდა და დედა მის-თან თორღის ციხე უკუ-ჭირა და კახნი ზოგნი
თან-გაჰყვნენ და ზოგნი ციხეში შეჰყვნენ: შვიდს თვეს მეფე ლაშქრით ციხეს გარშემოადგა და ვერ აიღო. მაგრა ციხოვანნი შეჯერ1-29 სტრ., 340
დნენ: ერთს ღამეს დედოფალმა თუშური ჩოხა ჩაიცვა და საფთე მშვილდისარი შემოირტყა, ბოხოხის თუშური ქუდი დაიბურა და ციხიდამ
ჩამოვიდა და მეფის ლაშქარ-შიგ გაიარა და თუშეთს მივიდა მეორეს
დღეს, რომელიც კახნი ციხეში იყვნენ მეფეს შემოეხვეწნენ და უვნებლობის საფიცარი სთხოვეს: ამათაც მისცეს და იმათაც ციხე მოსცეს და თორღით მეფე აიყარა და ქალაქს მობძანდა:

ბატონის-შვილი ერეკლე დადიანისი იქივე თუშეთს იყვნენ და
დარეჯან დედოფალი ახალ-ციხეს იყო თავისი ძმის-წული ქეთევან
დედოფალი გვერდს იახლა და მრავალი მურასა იარაღი და თვალმარგალიტი აქვნდა, ფაშას ქრთამად მისცა და ბაგრატს იმერეთი წაართვეს, დარეჯან დედოფალს მისცეს: ბაგრატ ლეჩხუმს გაეცალა,
დედოფალ მან თავის დარბაისელთ უბძანა: „წადით თქვენს ადგილსაო, ცოტას ხანს თქვენს სახლში მოისვენეთო, დიდი ხანია ჩვენის გულისა-თვის ირჯებითო:“ დარბაისელნი თავისას წავიდნენ და
დედოფალი და მისი თვალებ-დათხრილი ქმარი ვახტანგ იქ დარჩნენ,
თავის-თვის იყვნენ, მიუხდა დანდობილს, ფიცი გაუტეხა და წაუშინეს და მეფე დედოფალი ორნივე დახოცეს და მათი მკვლელიც იმერელთ დახოცეს და ისრევე ბაგრატ მოიყვანეს და გააბატონეს და ქეთევან დედოფალი ახალ-ციხეს ფაშის სახლში დარჩა, შვილივით ინახევდენ.
§. 21.
ქორონიკონს ტნე, შააბაზ ყაენი მიიცვალა და შაჰ
სულეიმან, შვილი მისი გახელმწიფდა:
ვითაც ახალი ხელმწიფობა იყო აღარ-ვინ იკითხა-რა და ნოდარ
ციცი-შვილი მიცვალებულ-იყო, იმისი ქალი ბატონისა-გან არჩილისათვინ ნათხოვნი იყო, იმ ქალის დაგდება და ქეთევან დედოფლის
შერთვა უნდოდა და საბოლოთ ციცის-შვილის სისხლს ერიდებოდა,
ტყვილი ძრახვა თქვეს, უქადეს და გაწირეს სული და ჰგმეს ღმერთი
და ის დაუგდეს, ახალ-ციხის ფაშას ქეთევან დედოფალი სთხოვეს და
1-32 სტრ., 341
მანც, ვითაც თავისი ქალი კარგის წესითა და მზითვით მოსცეს და
ამათაც მრავალი მისაცემი გაუგზავნეს და საქებური ქორწილი გარდიხადეს: კახი ბატონი შაჰნაზარ-ხან ახალ-ნაქორწილევი კახეთს მივიდა
და კახთ ჩვეულობით ისრევე დაიწყეს არეულობა და ასრე მოახსენეს:
„კახეთის ბატონს გეძახიანო და უფროსი ერთი კახეთი სხვათ უჭირავსო, მაშ შენ რისიღა ბატონი ხარო:“ ეს სიტყვები კახ-მან ბატონ-მან თავის მამას შაჰ-ნავაზ მეფეს მოახსენა, მამა-მ ასრე პასუხი
უბძანა: „ჩვენ-გან არ მისცემიაო და არც წაერთმევაო, თუ არ მემკვიდრის ბატონობისაგანო, როგორც ჩვენ მოგვცემიაო, ისრევე იმათ
მისცემიაო“ და შვილ-მან მეფეს ასრე მოახსენა: „რაც საკახეთო
არისო ბედნირ-მან ყაენ-მან მე მიბოძაო და მე არ-ვის არ დავანებებო, ერისთავი თქვენი ყმა არისო და თუ მათ-თვის მისაცემი გინდაო
ქართლიდამენ უბოძეთო:“ ამა-ზედ მამა და-შვილი დამდურდნენ. მაგ-

რა შვილი ვერ დასთმო და ერისთვიანთ მოციქული გაუგზავნეს და
შესთვალეს: „რაც საკახეთო ალაგი და მამული გეჭიროსო დაგვიდევითო:“ იმათ ასრე შემოეთვალათ: „ბედნიერ-მან ყაენმანო კახეთის
ნახევარი ზაალ ერისთავს მისცაო, ჩვენს თქვენის გულისა-თვისო იმის.
თანა სახელოანი და შვიდსა სამეფოში უამხანაგოთ ქებული და სწორუპოვარი ბიძა მოვჰკალითო და სრულ კახეთი თქვენ დაგანარჩუნეთო
და რაც თქვენი მტერი გაჩნდა ჩვენ წაგიხდინეთო, ჩვენ სხვას მრავალს წყალობას მოველითო და თავად ყაენისა-გან მოცემული გვაქვსო
და ვერც-ვინ უყაენოთ წაგვართვამსო:“ ამაზე მამა-და-შვილ-მან რჩევა
დაიწყეს და ასრე თქვეს: „ამათ ამოუწყვეტლად ეს მამული არ წაერთმევისო, მაშ ესენი ამოვსწყვიტოთო და ქართლი და კახეთი მოისვენებსო.“
ეს ამბავი ერისთვიანთა-თვის ეთქვა ვისმე, მაგრამ აღარ გამჟღავნდა და ერისთვიანი დაუთხოვრად შინ წავიდნენ და ყაენს არზა
მისწერეს და მისვლას შეეპატიჯნეს, ყაენ-მან ჯილავის ჯაბადარბაში
ფესად-ბეგ, რომ უკანის შირვანის ხანი შეიქნა, ის მეჰმანდრად გამოეგზავნა და ერისთავი კარ-ზედ ეხმოთ: ყაენის კარს მოვიდა, ჯერ
ყაენი არ ენახა, ჩაფარი მოვიდა. „ქართველი მეფე და კახი ბატონიო თავიანთ დიდის ლაშქრითაო საერისთოს შეუხდნენო და ერის1-28 სტრ., 342
თვის ძმა პაპო მოკლესო და საერისთო დაარბივესო და რაც საკახეთო მამული ეჭირათ წაართვესო:“ ეს ამბავი ყაენს ეწყინა და ასრე
ებძანებინა: „ჩემს კარ-ზედ მოსვლისა-თვის უქნიაო:“ მანსურ-ხან
ყულარ-აღასი ბარათა-შვილი ყაენის კარგი ყმა იყო და ქართველს მეფეს
უნდა ( უდგა) და ერისთვიანთი ავი იყო: ამ ყაენს ასრე მოახსენა:
„მის დღეშიაო საქართველო იმად-გან აშლილი და აოხრებული არისო
და იმათი დაჩაგვრა ხელმწიფის დოვლათს უჯობსო. თუარა-და ამათ
სადავეს დაანებებთო, დღეში ერთ-ხელ ქართლსა და კახეთს ბატონი
უნდა გამოუცვალოთო:“ ამ სიტყვით ყაენი დაამშვიდა, ოთარ ერისთავს აღარა გაუგონეს-რა, ხალათი უბოძეს და იეგან სულთან ერისთავს თან-გაატანეს და მეფეს წიგნი მისწერეს: „რაც ამათი წაგერთვას ისრევე ამას მიეცითო:“ აღარ მისცეს და იეგან სულთანი მომდურავი გაისტუმრეს და ერთ-მან წელიწად-მან შუაზედ გამოიარა, ოთარ
ერისთავი და მისი ძმა ედიშერ დივანბეგი დაიხოცნენ და მოწამვლა
ითქვა მათი, ერისთვობა მათს ბიძას რევაზს მისცეს, რევაზის ქალი
მეფე-მ თავის-შვილს ლუარსაბს უთხოვა, ვითაც რევაზ ერისთავი რაჭის ერისთვის სიძე იყო, იმის გამოღმით იმერეთის ბატონობა ლუარსაბმა მოინდომა და ახალციხეს ფაშას-თან მივიდა და მრავალი ქრთამი
მისცა, რომ ხონთქრისა-გან იმერეთის მეფობა მას უშოვნოს, ვითაც

დიდი ხანი იყო არჩილი იმერეთის შოვნას ცდოლობდა. ამის-თვის
ლუარსაბის წასვლა კახ-მან ბატონ-მან თავის მამას დააბრალა და გაუავგულდა და ცოლ-შვილი უკან აიდევნა:
§. 22.
აქა შაჰნვაზ მეფის სახლის არევა და შვილების წასვლა
ახალციხის ფაშას-თან:
ცოლ-შვილი უკან გაუშვა და ცოტას კაცით არჩილი იმერეთს
გარდვიდა და ვინც ჰბირებოდა აღარც ისინი მოუვიდნენ და იქ ვეღარ
დადგა და ისრევე ნალს გარდმოვიდა და დედოფალი სურამს გაუშვა და
თვითან ახალ-ციხის ფაშას-თან მივიდა და მრავალი ფეშქაში მიართვა
1-28 სტრ., 343
და სხვასაც მრავალს დაჰპირდა, რომ ხონთქრისა-გან იმერეთის მეფობა უშოვნოს: ისიც გამორჩომის გულისა თვის ჩამოჰყვა და ასრე
უთხრა: „ერთი კაცი თქვენ გაგზავნეთ ხონთქრის კარზეო, ერთს
კაცს მეც გავატანო, ვეზირ-აზამს ფეშქაში გაუგზავნოთო: ამანც
დაუჯერა და მამაც ბევრს უგზავნიდა იმერეთის შოვნის გულისა-თვის:
გაუგზავნეს მრავალი ოქრო და ვერცხლი, იარაღი ვეზირი აზამს:
კახეთი უპატრონოთ იდვა და ერისთავ-მან მისი ნაქონი სოფლები
ისრევე დაიჭირა და არჩილს ასრე ეგონა: „რა მე წავალო კახეთს
ერეკლეს მისცემენო:“ შაჰნავაზ მეფე-მ ყაენს არზა მისწერა: „რომ
ჩემად უნებურად შვილები წამივიდნენო, არამც მტერ-მან ჩემი თავი
ტყვილად შემოგაბეზღონო ერთი კაცი გვიბოძეო, რომ ხელმწიფის
კარ-ზედ გვინდათ ჩამოვიდეთო, ჩვენი თავი ვიმართლოთო:
მუსტაფა ყული-ბეგ ყაჯარ ყორჩი-ბაშისშვილი შაჰნვაზ მეფეს
მემანდართ გაუგზავნეს და შეპატიჟება ინანა და სხვებს დააბრალა,
მაგრა წასვლის მეტი ღონე აღარ-იყო. მაგრა კარგის მორთვითა და
დიდის ჯარით წავიდა. ყველგან მებატონენი ხანნი და სულთანნი წინმიეგებოდენ, დიდის პატივით მიჰყვანდათ და ბატონის შვილების
გიორგის და ლევანისა-თვის დაებარებინა. „მე რომ ყაენის წინაშე
წავიდეო, თქვენ იასე ერისთავს მიუხედითო და რაც ავი იყოს ის
უყავითო“ იმათაც მამის ბძანება გაათავეს, უწინ ყმანი გარდმოიბირეს,
გაუორგულდეს, დიდის ლაშქრით შეესივნეს, წინადამ საქართველოს
ლაშქარმა და უკანიდამენ თავის-მან თოფი დააყარეს და ცოტას კაცით
ვეღარ გაუძლო და ჯალაბები გაუშვა და ხუთის კაცით კახეთ-ზედ
ჩაიარა და ყაენის კარს ჩავიდა და სახლ-კარი აუკლეს და დედა და ცოლი

და მხლებლები დაუცარცვეს: შაჰნავაზ მეფე ყაზმის ჩასულ-იყო იქ
მოახსენეს: „ქსნის ერისთავს იასეს ჩაუვლიაო და ყაენ-თან წასულაო:“
თავად ავად იყო და მერმე ეს ამბავი დიაღ ეწყინა. ყაზმინით ავადმყოფი წავიდა და ხორკარუს ქარვან-სარაიაში ძლივს ჩააწივა:
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§ 23.
სიკვდილი შაჰნავაზ მეფის ხორქარუს:
ხორქარუს ქარვან-სარაიაში მიაწია და იქ მიიცვალა და ეს ამბავი
ყაენს მისწერეს, მკვდარი თავს გამზდელის მეფის როსტომის სასაფლავში მიიტანეს და ყაენს მეფის შვილის ალექსანდრესა-თვის
ებძანებინა: „კაცი გაგზავნეო და მამის შენის საქონელი ზავთი აქნევინეო და ქართველთ როგორც ულუფა აეღოსო, ისრევე მისცენ და
კარ-ზედ მოვიდნენო: და ყაენს ბატონის-შვილის ერეკლესა-თვის ებძანებინა: „გათათრდიო ქართლსა და კახეთს ორივეს შენ მოგცემო:“
იმას თათრობის უარი მოეხსენებინა, ყაენს სწყენოდა და განჯის ხანის
შვილი აბას ყული-ბეგ ჩაფრად ქართლს გაეგზავნა, გიორგი ბატონისშვილი სამეფოდ ჩამოეყვანა: ამის წამოსვლას უწინ შაჰნავაზ მეფის
სიკვდილი ახალ-ციხის ფაშას გაეგონა და არჩილი დაეჭირვინებინა და
ციხეში დაეტყვევებინა და ფაშას ქართველთა-გან მუქარის ამბავი მისვლოდა ამის-თვის იმათვე გამოეპარებინათ და სურამს მოვიდა, ლუარსაბ ძმა მისი საერისთოში მივიდა და მამა გაიჟღავნეს და თვის-თვის
იყვნენ. რომ განჯის ხანის შვილი აბას ყული-ბეგ ჩაფრად მოვიდა
გიორგის წასაყვანად, კარგად დახვდნენ და მრავალი საჩუქარი მიართვეს. წინ-წაუძღვა და დიდის პატივ-ცემით ყაენ-თან მიიყვანა: მანამდისინ გიორგი ჩავიდა მის ძმას ალექსანდრეს კარი ქრთამით შეეკრა
და მეფობას თავის-თვის ცდილობდა. ამის-თვის ცოტას ხანს გიორგის
მეფობა უკვირდა. ამ დროს ჩაფარი მოვიდა: „უღურლუ-ხან მოკვდაო:“
იმისი ალაგი მეფის გიორგის აბას ყული-ხანს მეჰმანდარს მისცეს
განჯის ხანობა და ცოტას ხანს უკან კახეთის ბატონობაც მიეცა და
გიორგის დიდი ქება ყაენს მოახსენა და მისის საქმით ქართლის მეფობა გიორგის მისცეს და კიდევ დაათათრეს და სახელმწიფო თაჯი,
ხმალი და ხალათი და სხვა მორთულობა გაურიგეს და ორი-ათასის
თუმნის ნაღდი და ჯინსი ქართველთ უბოძა და ალექსანდრე-მ მამის
საქონლისა-გან ძმას წილი არ მისცა. მაგრა ღთისაგან ნაბძანებია:
„ძალათა და უსამართლოდ მამისა-გან შეგროებული საქონელი შვილს
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საკეთილოდ არ გამოსდგება: „ვითაც შაჰნავაზ მეფის ქონება სრულ
სხვათა-გან ძალათა და უსამართლოდ წართმეული იყო: ალექანდრე
მოკვდა და მისს დას დარჩა და შავერდი-ხან ლორის ბატონი ქმრად
შეირთო და თვისი ქონება ქმრისას მიიტანა, შეეგზნა ცეცხლი და
ქმრისა და ცოლის სალარო ორივ დაეწვათ და რაც მოურჩა, რომ
ცეცხლი ვერ დასწვევდა, ყაენ-მან ქმარი მოუკლა და რაც ებადათ
ქმრისა და ცოლისაც სრულ საყეენოთ წაართვეს: „ნაძალადევმან ასრე
იცის და ღმერთი ჭეშმარიტ ყოვლის ძლიერის გამაქარვებელია:“
§. 24
აქა იქივ გიორგი მეფის ამბავს მივიდეთ, თუ რა
იქნა და რა მოხდა:
ბედნიერმა ყაენ-მან მეფის შანავაზის საბატონო მისავეს შვილს
გიორგი მეფეს მისცა და მუსტაფა ყული-ბეგ მეჰმანდრად გაატანა,
განჯას რომ მივიდა განჯის ხანი თავისი ნამემანდარელი აბას ყულიხან კარგად დახვდა: ხუთს დღეს განჯას შეინახა, წინ-მოეგება და
თანაც გაჰყვა და კარგი ფეშქაშიც მიართვა და ქართლისა-კენ გაისტუმრა. რა ქალაქს მიახლოვდა საქართველოს ჯარი და სრულ-მოქალაქენი წინ მიეგებნეს, ციხოვანთ შადლუხი ჰქნეს და ქართველთ
მეფეთ აკურთხეს და წესითა მათითა ფეხს აკოცეს და თემის შეშინებისა-თვის ჩითახ-შვილს ზალინას თავი გააგდებინა, თავისი მეჰმანდარი ყაჯარს ყორჩიბაშის შვილი მუსტაფა ყული-ბეგს საჩუქარი
მიართვა და გაისტუმრა, განჯას მიაწია და მოკვდა: კიდევ შაჰნაზარხან იმერეთი დაიჭირა, ბაგრატ გურიას გაეცალა და მისი ცოლი დადიანის ნაყოლი ისრევე დადიან-მან წაიყვანა: გურიელ-მან ბაგრატ
აზრუმს მიიყვანა, ფაშა-მ ეს ამბავი ხონთქარს მისწერა, იქით ბძანება მოვიდა სავაზს „მინდეთი ლაშქარი შეიყარეთო, მიუხედითო, ან
მოჰკალით, ან დაიჭირეთ და აქ გამამიგზავნეთო და თუ ყაენის ბძანებით მოსრულ იყოსო, ჩვენ შეგვატყობინეთო:“ ეს ამბები აზრუმის
ფაშას შიხალი-ხან ეტიმადოვლესა-თვის მოეწერა, ამან ასრე მისწერა:
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„ჩვენ წაგვსლიაო და ჯალალი შექნილაო, თავის თავათ აქეთ იქით
ქვეყანას არბევსო. ჩვენც აქედამან ლაშქარს გამოუძახებთო და თქვენც
მანდედამ ლაშქარი გამოუძახეთო“ და ჰაჯი ალიჯან ეტიმადოვლეს
ძმის-წული გიორგი მეფეს ჩაფრად გაუგზავნეს და ეს ამბავი შესთვალეს და იმას ასრე მოეწერა: „ჩვენი ლაშქარი მას არ ახლავსო,
ისრევე იმერელნი მოსვლიან და იმათ ჩაუყვანიათო:“ რა ჰაჯი ალიბეგ
ქართლიდა-მ მოვიდა, სიტყვით თავისის შოვნისა-თვის, საქართველოს

საქმე გაუადვილა და ასრე ეგონა, რასაც ენით იტყვის, მისი ქნაც
შეუძლიაო და ეტიმადოვლე საკადრად ჰყვანდა და სარდრობა და თავრიზის ხანობა იშოვნა და ადრიბეჟანს მივიდა და აზრუმის ფაშას
მისწერეს: „ჰაჯი ალიხან თავრიზს ბეგლარ ბეგი სარდრათ დავაყენეთო, დიდის ლაშქრით გამოგვიგზავნიაო, თუ ქართველნი არჩილს
მიეშველებიანო, ჩვენც საქართველოს წასახდენად ლაშქარ ჩაუყენებთო:
ამ ამბის დაბრუნებამდისინ ურუმთ ბაგრატ ისევე იმერეთში
ჩაიყვანეს, გურიელი თან-ახლდა და იმერელნი სრულ წინ მიეგებნენ
არჩილი რაჭას უკუ-ეცალა, იქაც ჯარი გაუძახეს და რაჭა, რომ მისდღეში არვის-გან დარბეულ-იყო ურუმთ დაარბივეს და მრავალი კაცი
მოკლეს და ტყვე წამოასხეს, არჩილი ოსეთს გაეცალა და ქუთათისის
ციხეში უნგიჩარა დააყენეს და ბაგრატს მცველი გაუჩინეს, ახალ-ციხის ფაშას როსტომ ფაშას თავი მოჰკვეთეს და ხონთქარს გაუგზავნეს არჩილის მოხმარებისა-თვის და მრავლის ნაშოვრითა და კარგის
გამარჯვებით წავიდნეს და მეფე-მ ბაგრატ გურიელი იშვილა და თავისი ქალი შერთო, მეფობაც მის-თვის უნდოდა და გურიელი დადიან-ზედ გაუძახა და რომ ცოლი წაართვას და მეფეს მოჰგვაროს და
ასრეც ჰყო, რომელიც გაძლიერდის მისი იყვის:
ამასობაში დადიანი მოკვდა, მისი ცოლი ისრევე მეფეს მოჰგვარეს და ცოტას ხანს უკან ბაგრატ მეფეც მიიცვალა და გურიელმან სწვალა ღმერთი და ჰგმო თავისი რჯული და ნაქორწილევი ცოლი
გაუშვა და თავისი სიდედრი ცოლად შეირთო და ყოვლმან რჯულ-მან
შვიდის გზით დაკრულეს და დაიწყევლა და ძალით მეფობა დაიჭირა
და მეათეს თვეს ისიც მოკლეს და ცოლიც მოუკვდა და იმერეთის თა1-32 სტრ., 347
ვადთ გურიელის მეფობა ეთაკილებოდათ, ხონთქრის შიშით არჩილი
ვერ ჩაიყვანეს, სხვას საბატონოს ეძებდეს და მამუკა დადიანის-შვილი
მეფის დის-წული გურიელს სიძეთა ჰყვანდა: აქა გაუწყრა ღმერთი და
უფრო გააცხადა ღვთის გმობა და იესოს რჯულის მწვალებლობა თავის უგუნურს ყმაწვილს მამუკას თოფი აკვრევინა და მოკლა. ამისის
ეჭვისა-თვის: „რომ მეფის დის-წული არისო, არამც იმერელთ მეფედ ქნანო, ამასაც მოვჰკლავო და სხვა მემკვიდრე ბატონი არა ჰყავსთო. სამკვიდროდ მე დამრჩებისო:“ გაუწყრა ღმერთი გურიელს,
სააქაოს შერცხვა და საიქიოს წაწყმდა, რომე თავად სიდედრი შეირთო და მერმე ფიცით მიბარებული ყმაწვილი სიძე უბრალოდ მოკლა:
აბა გასინჯეთ სამართალი ღვთისა გურიელ-ზე, რასა იქმს: გაუწყრა
ღმერთი გურიელს და იმერელთ მამუკა დადიანის შვილისა და მეფის
დისწულის მოკვლა გურიელს უწინარეს და ახალ-ციხის ფაშას-თან

მივიდნენ და ასრე მოახსენეს: „ჩვენ გურიელის ამხანაგნი ვართო და
იმის ყმობას არ ვიკადრებთო, ჩვენი ბატონის-შვილი ქართლის მეფეს
ჰყავსო და ლევან დადიანის-შვილი თქვენა გყავსო, ესეები გაგვიბატონეთო:“ ფაშა-მ ამათი სიტყვა ხონთქარს მისწერეს, იქით ბძანებამოუვიდა: „ქართველს მეფესაო ბაგრატის შვილი სთხოვეთო და იმერეთს მეფეთ დასვითო, დადიანის შვილი დადიანად დასვითო“ ხონთქრის ბძანება გაათავეს, მაგრა მე გურიელი ხელში ვერ ჩაიგდეს,
ესენი გააბატონეს და ფაშები ისრევე ახალ-ციხეს გარდვიდეს:
და ერანის სარდალი ყარაბაღში იდგა ლაშქრით, კახეთის ჯანიშნობა ბედნიერ-მან ყაენ-მან კახაბრის შვილს გორძასპის უბოძა, ფარსადან გორგიჯანიძის საქმითა. ამის-თვის სხვას არ მისცეს, რომ
რუსეთის ხელმწიფეს ელჩი და ფეშქაში გამოეგზავნა და შუა შემოსვლოდა, რომ კახეთი თავის მემკვიდრეს ბატონის-შვილს ერეკლეს მისცენ, აქედამ ყაენ-მან რუსეთის ხელმწიფეს ასრე მისწერა:
„რომ გვმართებს თქვენის პატივის დადებაო და რომელიც გიბძანებია კიდეც გავათავებთო. მაგრა თქვენ უკეთ მოგეხსენებისო,
ამისა პაპა-მ მრავალი შეგვცოდაო, არც დაწყნადრაო და არც დაგვაწყნარაო, ჩვენ ერეკლე კარ-ზედ ამის-თვის შევინახეთო, რომ
კახეთის ჯანიშინობა ყმას მივეცითო და მას ჩვენს ზნესა და საქ1-29 სტრ., 348
ციელს გავასწავლებთო და ამასაც ბატონად გავისტუმრებთო:“ კახთ
თავიანთ წესი გაახლეს, ზოგთ გორჯასპი უნდოდა და ზოგთ არ
უნდოდა, აიშალნენ და გორჯასპის თოფი ჰკრეს, ვერ მოკლეს და
სარდარს-თან მოვიდნენ და განჯის ხანი ბატონად ითხოვეს, ეს ყაენს
მოახსენეს და კახეთი განჯის ხანს მისცეს და ერეკლეს საქმე უკუვარდა და კახთ საქმე საჭიროდ გაუხდა: ყოვლის დღეს წახდენას
მოელოდეს, თავის მემკვიდრეს ბატონის-შვილს საქმე წაუხდინეს და
ყაენ-თან დარჩა:
§. 25.
ერეკლე ბატონის შვილი, რომ მოვიდა ხუთს წელს
უკან დედა მოუვიდა შირვანს:
ქორონიკონს ტნთ, ერეკლეს მოსვლა რუსეთით ხუთს წელიწადს უკან ბატონი დედა იმისი ზღვით გზით შირვანს გამოსვლა და
მისის სიძის კახეთის ბატონის არჩილისა და ბატონის ქეთევან დედოფლის რუსეთს წასვლა ჩერქეზის გზით ერთ-გან მოხდა, ოც-და-

ათის წლის გაყრილ-მან და ნახვის მონატრეთ ერთმან-ერთი ვეღარ
ნახეს და ერეკლეს დედას მემანდარ-ბაში უსუფ ბეგ და კახაბერი გორჯასპი წინ მიაგებეს და დიდის პატივით ისპაჰნს მობძანდა.
ქორონიკონს ტნიე და ოთხს წელიწადს ამას უკან მარიამ დედოფალი
მიიცვალა და შაჰნავაზ მეფის სახლიც აიშალა: გიორგი მეფისა ყაენი
უწყრებოდა არჩილის საქმეზედა და მაშინც ძმა ვერ დასთმო და ყმანი
გაორგულდენ და მოყვარენი გაუავდენ და ამისთანას დროს ყაენს მოახსენეს: „გურგინ ხანს ცოლი ავად ჰყვანდაო და დაღდასმულ მან
კუდიან-მან, რომ ქართველნი მისანს ეძახიანო იმათ ასრე მოახსენესო. შენი ჯალაბი მარიამ დედოფლისა-გან ავად არისო, კაცი გაგზავნესო და ბარით საფლავში თავი მოსჭრესო და გვერდით ამოდვესო, მაგრა მაშინც მოუკვდა ცოლიო:“ ყაენს ებძანებინა: „მე მუსურმანი მეგონაო, ის ისრევ ქაფარი ყოფილაო, მკვდარს თუ შეძლება ჰქონდესო თავის-თავს უშველის, ჩემი და მამის ერთ1-31 სტრ., 349
გულიო და ქვეყნის დამწყნარებელი ბატონი მანდილოსანი იყო რასთვის აგრე ავი კაცი არისო, რომ თავის დედას ასრე ავ-კაცათ შეკადრაო:“ დასწყევლა მქნელი, გაუავდა და აღარ დაუტკბა და იასონ
ერისთავი განჯის ხანითა და სხვა და სხვა გზით იბეზღებოდნენ და
ესეც მისწერა: ერისთობა მიბოძოსო, გურგენ მეფეს წავახდენინებო:“ განჯის ხანის საქმით ერისთვობა იასონს მისცეს და მეფეს არ
შეეკითხნეს: და ყაენ-თან იმერლის მეფის ალექსანდრეს კაცი ჩაფრად
მოვიდა ხელმწიფისა-თვის არზა მოეწერა: „ჩვენს მამა-პაპად ხელმწიფის ოჯახისა-თვის უმსახურებიაო და ფეშქაში მოურთმევიაო და
ჩვენც ამისი მოხვეწარნი ვართო, რომ ჩვენი თავი თქვენად ყმად
გვამსახუროთო და ერთი ბძანების რაყამი გვიბოძოთო, რომ ქართლის
მეფე-მ გზა დაგვანებოსო და ვითაც ამას წინათ მეფეებს, როგორც
თავი კაცი გამოუტანებია და ფეშქაშს წამოსძღოლია და ხელმწიფის
კარ-ზედ ჩამოუყვანიაო, ამათაც მათ-ებრ ხელი მოგვიმართონო:“ ყაენს
იამა და იმერელი მეფე კიდეც ებრალებოდა, ერთი რაყამი გიორგი
მეფეს მისწერეს: „როსაც იმერლის მეფის ფეშქაში წამოვიდესო,
როგორც სხვას ქართლის მეფეებს ექნასო თქვენს ისრე ჰქენითო და
ჩვენს კარ-ზედ მოიყვანონო, მესტუმრე და მემანდარი წამოუძღვანეო
რომ ყოვლგან სამასპინძლო და ცხენი და აქლემი მზას დაახვედრონო:“ იმერლის მეფის კაც-მან ეს რაყამი ახალციხის გზით წაიღო,
რომ იქიდა-მ მეფეს გამოუგზავნოს, ეს გიორგი მეფეს ეწყინა და
ახალ-ციხის ფაშას ასრე მისწერა: „იმერელი მეფეო ხონთქარს წაუვიდაო და ყაენს ებირაო და თუ არ დამიჯერებო, ამ-და-ამ კაცს თქვენის მამულის გზით რაყმები მიაქვთო, უნახეთო:“ რა ეს წიგნი
ფაშას მიუვიდა. იმერლის მეფის ყმა დააჭირვინა და აღარ გაიკითხა

და ჩამოარჩობინა: ესეც ყაენს მოსწერეს. ეს კიდევ უფრო ეწყინა
კიდევ ამ ამბავ-ზე ეს ამბავი მოსწერეს: „თქვენის ერთ-გულობისათვისო ზოგის თავები დაუყრევინაბიაო და სომხითის მელიქს თოფი
აკვრევინაო და ჰაჯი ალიხანს თქვენ თვისა კარგი ტყვეები სდომებიაო და მრავალი ნაქსოვი და ფარჩა და თეთრი გაუგზავნიაო, რომ
იმერეთში კარგნი ტყვენი, ქალები და ვაჟები იყიდონო გიორგი მე1-29 სტრ., 350
ფეს გზა-ზედ კაცები დაუხვედრებიაო და ყველანი დაუხოციაო და რაც
საქონელი ჰქონებიათო, გურგინ ხანისა-თვის მიუტანიაო:“ ეს ამბავები ზედი-ზედ მოსწერეს და ყაენი უფრო გაუწყრომეს:
§. 26.
აქა ერეკლე ბატონის შვილის წამოსვლა რუსეთით,
შირვანს მოვიდა თუშეთის გზითა:
აქა მეფის თეიმურაზის შვილის, დავითის შვილის ერეკლეს
ამბავი ვსთქვათ, ქორონიკონს ტნი ( სამას სამოცსა) უწინ რუსეთით
ბედნიერს ხელმწიფეს არზა მოსწერა: „ასრე რომ, თქვენს კარ-ზე
მოსვლა მინდაო და ამას მოველი თქვენის ღვთიანი გონების მოწყალებისაგანო, რომ ერთ საიმედო რაყამი მიბოძო, თავ-ზედ დავიჭირვო
და ხელმწიფის ფეხის სამთხვეველად წამოვიდეო :“ ეს ხელმწიფეს
იამა და ჯულფების ხოჯა გრიგორას ხელით ხმალი და ხალათი და
რომელიც რაყამი ეთხოვნა გაუგზავნეს და ხალათი არ აჩვენეს. მაგრამე რა რაყამი მოუვიდა, რუსეთის ხელმწიფეს დაეთხოვა და დედა
შვილი იქ გაუშვა და წამოვიდა და თუშეთის გზით კახეთს ჩამოვიდა
და შაჰ ნაზარ-ხან კახეთში ბატონობდა და ერეკლეს და ქეთევან დედოფლობდა და ოცი წელიწადი იყო და ამათ ერთმანერთი არ ენახა:
რა ნახეს დიდი სიმხიარულე შეიქნა მათში და სრულ კახეთში და
ლხინსა და ნადირობას შეექცევოდეს და წამს და არ მოშორდის და
საჭმელსა და ღვინოს უწინ ქმარს მიართვის და მერმე ძმასა, მამამთილისა-გან მოწამვლისა ეშინოდა და რაც აქვნდათ მეფესა და დედოფალსა უკეთესი და უბევრესი ძმას მისცეს და ყოვლის ფერით მოჰკაზმეს ცხენები ოქროთ შეკაზმული და ზოგი ვერცხლითა და ოქროთა და ნაქსოვ-ნაჭედითა მას და მისსა ყმებსა: სიძე ცალკე-ცალკე
აძლევდა და ცალკე ხოჯა გრიქორა-მ კახეთში სიძეს და დას-თან
ხელმწიფის ხალათი მოართვა და ჩაიცვა და კიდევ უფრო გამხიარულდნენ და შეიქნა ღვინის სმა და ლხინი და ჩანგთა კვრა და მეჩანგეთ შუშპარი და სიმღერანი გაახშირეს:

1-29 სტრ., 351
ბატონის შვილ-მან ერეკლე-მ, ყაენთან წამოსვლას დაეთხოვა და
სიძე ტირილით გაეყარნენ, ვითაც კახეთის მემკვიდრე ბატონის შვილი
იყო, თავადთა და აზნაურთ შვილებისა-გან თან-მრავალნი წაჰყვნენ და
რა შირვანს მივიდა შირვანის ხანი მანუჩარ ენდრონიკას შვილი მკვდარი დახვდა, ყაენის ბძანება იქნა: „შირვანის ხან-ზედან ვითაც ერეკლე
ბატონის-შვილი მთის გზით გარდმოსულა, არამც აკლდეს რამეო,
ათასი თუმანი მიართვითო და რაც აკლდეს გაირიგოსო, წამოვიდესო,
ჩვენის ნაზირის ძმა ხალიფ სულთან მეჰმანდრად გამოგვიგზავნიაო
ყველგან ფიშვაზი უყონო, სამასპინძლო რაც მოინდომონ მიართვანო
და დიდის პატივით ყაზმინს ჩვენ-თან მოიყვანონო:“ მოვიდა ყაზმინის სიახლეს. ხელმწიფის ბძანება იქნა: „ვინცა-ვინ ყაზმინს არიანო, ყველანი წინ გაეგებონო:“ საკვირველი ბევრი ერი შეიყარა და
აღბაბის სოფლით ყაზმინამდისინ კაცის ფიშკაზით სავსე იყო და
ყაზმინის ქალაქში შემობძანდა, ხუთ-მან დღემ გაიარა, კიდევ ათასი
თუმანი ნაღდი და ათასის თუმნისა სხვა მორთულობა და იარაღი შინ
მიუტანეს და მეშვიდეს დღეს ყაზმინის ჩილ სუთუნს შიგ მეჯლიში
იქნა და ბატონის-შვილს. . . .
§. 27.
ერეკლე ბატონის შვილის მოსვლა ყაენ-თან ყალხმინს
და დიდის პატივის დება:
ერეკლე დაჰპატიჟეს და თავისის ჯარით, ქართულად მოკაზმულნი, ყველანი ახალ-გაზრდა ვაჟ-კაცნი, ტურფანი და შვენიერნი, ნამეტნავად ბატონის-შვილს ერეკლეს წვერ-ულვაში ახლა ეხვეოდა და ტანად ყველას უმაღლე იყო და ნამქრათ ყველას აჯობინეს: რა ალაყაფის კარს მოვიდა თაყვანი-სცა და მიწას დაემხო და კარის ზღრუბლს
ემთხვივა. ზეინალ ხან ეშიკაღასიბაში კარამდისინ გაეგება და რა მეჯლისშიგ შემოვიდა ბატონის-შვილი სიტურფე-მან და შვენიერობა-მან
და ტანადობის ნამქრობამან ყველაყანი გაკვირვებულნი შეიქნეს. წადგა
და ხელმწიფეს ფეხს-აკოცა და მარჯვნით ყველას ზეით დასვეს და
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თორმეტი ყმანიც მეჯლის-შიგ დაუსხეს: ხელმწიფე-მ სამ-ჯერ წინ
მიიხმო და უწინ რუსეთის ხელმწიფის ამბავი ჰკითხა და მერმე თავისი და რუსთ შექცევა და გაწყობა და მათი კაცობა გამოჰკითხა,
მას უკან რომლის გზით მოსვლა და გარჯა. უწინ ნახვაზე ხელმწიფე-მ კარგის თვალით ნახა და შეიყვარა, თავად დიდ-გვარის კაცობისა-თვის და მერმე შვენიარობისათვის და კარგად აგებულობა მოუწონა:

წელიწადში ორი ათასი თუმანი თეთრი და დღეში თორმეტი ჭიქა
შირაზული ღვინო და ხუთასი თუმანი ხონსრის მალუჯაჰთი ღვინისა
და მაზის ფასად გაუჩინა. სხვებს წყალობებს გარდაის ამაებს ყოველს
წელიწადს მოსცემდენ: ყაენი ყაზმინით ფირისქუს გზით მაზანდარას
წავიდა და ვითაც ხელმწიფეს ჯალაბნი და ჰასამნი . . . . რს დააყენეს
და ყველგან სამასპინძლო შეაწერეს და კარგად დახვდენ და ჩაფარი
გაგზავნეს და ეს ამბავი და არჩილის იმერეთში გამეფება და მეფის
ალექსანდრეს გორს მოსვლა ბედნიერს ყაენს მოახსენეს: ყაენ-მან
იმერეთის მიცემა იმათვის და ალექსანდრე მეფის გამოგდება იწყინა.
ამის-თვის რომ ყაენს შაჰნავაზ მეფის შვილები ხონთქრის შეწყენილობისა-თვის გარდეყარა ბატონობითა და მეფეს ნაზარ-ალიხანს რა
ყამი მისწერეს: „ალექსანდრე მეფეს კარგად ხელი შეუწყევო და კარგად დახვდიო, სინამ ჩვენი ბძანება მოგივიდესო“ და მეფეს ალექსანდრესაც საიმედო რაყამი მისწერეს: „რადგან ჩვენს მამულში მობძანებულხარო:“ გვირგვინი სამეფო და ოქროს ქამარი და ოქროთ შეკაზმული ცხენი და მრავალი ძვირფასის ნაქსოვები გაუგზავნეს და
ერეკლე მეფე დიდის დიდებითა და მორთვითა და საქართველოს ჯარით
მუხრანის გზით გორს წაბძანდა მეფის ალექსანდრეს სანახავად და
მეფე ალექსანდრე თავისის ჯარით ყვავის საყდრამდისინ წინ მიეგება
და რა შეიყარნენ, ვითაც მამა-შვილი სიხარულით ერთმან-ერთს დიდი პატივი სცეს და მოვიდნენ გორსა და ერეკლე მეფის სადგომს ჩამოხტნეს და იმ დღეს დიდი ლხინი გარდიხადეს და მეორეს დღეს
ერთი სამეფო მორთულობა ჭურჭელნი ოქრო ვერცხლისა, ცხენები
ბედაურნი დაკაზმულნი ოქროსა და ვერცხლის უნაგირ-ლაგმებითა,
ტანის შეკაზმულობა ძვირ ფასის ნაქსოვებისა და სიასამურებითა, ფლური და თეთრი მიართვეს და მესამეს დღესაც ერთ-გან ლხინი გარდი1-32 სტრ., 353
ხადეს და მეოთხეს დღეს ნაზარ-ალი-ხან ქალაქისა-კენ წავიდნეს და
მეფე ალექსანდრე გორს დარჩა დიდის პატივითა, ამდენი ყაენის წყალობა და ერეკლე მეფის ქალაქით გორს მიგებება ასრე კარგათ დაგვხდომოდა და ამდენის საჩუქრის მირთმევა:
რა იმერეთის თავადთა და აზნაურთა ჰსცნეს, გული გამოეცვალათ და მეტადრე იმერეთის უბატონობაში ვისაც თავისის ძალით
სხვათ მამული დაეჭირა რასაც დღეს არჩილი გამეფდა ყველას თავისი სამკვიდრო მამულები უბოძა, ეს იმათ იწყინეს და წავიდნეს და
ალექსანდრე მეფეს გორს კაცი და გულის შესაჯერები საფიცრები
შაუგზავნეს და ეს ამბავი გორით მეფის ერეკლესა-თვის გაეგზავნა
და მეფე ერეკლეს ეს სდომებოდა, ეს ამბავი ყაენისა-თვის მიეწერა,
მეორეს დღეს სხვა ამბავი მოსვლოდა: „თუ მეფე-მ ალექსანდრე-მ

მთა გარდაიარაო:“ ჩაფარი გაეგზავნა, რომ მეფის ალექსანდრესა-გან
ამბავი მოეტანა, ჭალა-ტყეს მოსწეოდა, იმ დღეს რომ იმერელთ შეეფიცათ და გული შეეჯერებინათ და იქითა ყრილ-იყო და დიდის
ლაშქრით სკანდას მისრულ-იყო: „და არჩილ მეფე ქუთაის არისო და
გიორგი მეფე ახალ ციხეს არისო“ და ეს ამბავი ნაზარ-ალიხანს ბედნიერის ხელმწიფისა-თვის წიგნათ მოეწერა და ჩაფრის ხელით გამოეგზავნა: ხელმწიფეს ნამეტნავად იამა. ამის-თვის რომ იმერლის
მეფის ალექსანდრესი ნამეტნავად მწყალობელი იყო და თავისას ეძახდა, და ჩაფარი რასაც დღეს მოვიდა, მესამეს დღეს თავ-დაბეჭდილი
რაყამი მისცეს და ისრევე ჩაფრად გაისტუმრეს, რომე კიდევ იქაური
რაც ამბავი იქნებოდეს, მალ-მალე მოგვწერდენ:
ქორონიკონს ტპ, მკათა-თვის ა, სულეიმან ყაენ-მან თავისი
ყორჩიბაში სარუხან მურთუზა ყული ხანის-შვილი საანდლუ გათენებისას კარ-ზედ იხმეს და როსტომ-ბეგ მდივან-ბეგს უბძანეს, გაუკითხავად თავი მოჰკვეთეს და ტანი სამს დღეს მეიდანში ეგდო და
გასაკვირვებელი საქმე მისგან იქნა, ნამაზის ქნა დააცალეს და თავის
მოსაჭრელად ხმალ-დაწვდილნი თავს ადგნენ, არც ფერნი გამოეცვალა
და არც სიტყვა შეეცვალა, ნამეტნავად გულ-მაგრა და მხიარულად
ხმალს ქვეშ წაუჩოქა და ასრე თქვა: „ღმერთი არის ამაში მოწამეო,
რომ ერთგულობისა-თვისა მკვლენო, თორა და დანაშავებულობა არ
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შემაჩნიაო:“ დოლბანდი გარდააგდო და შემოკრეს ხმალი და სისხლი
გულის პირზე ჩაედინა და აივსო თავისის სისხლით ორივ მჯიღვი
და გარდისხა პირის-სახე-ზედ, შესძახა ღმერთსა: „გევედრებოდესო
უბრალოდ წამებული სული ჩემიო:“ კიდევ ხმალი ჰსცეს, ვერ გააგდებინეს და მცემელს უთხრეს: „ხელიმც მოგეღებისო, მჭრელი ხმალი
ეციო:“ ჰსცეს და მოკლეს და იქნა იმავე დღეს საქმე გასაკვირვებელი,
ზაფხულის შუას-გულს სიცხეში ასტყდა წვიმა და საზარელი ქარიშხალი, რომ ასის წლის ისპაანში გაზდილ კაცთ ასრე თქვეს: „ამისთანას დროშიგანო ამ-რიგი წვიმა და ქარიშხალი არც გვინახავსო და
არცა გვასმიაო:“ კაცი იყო ტანად დიდი, სახით შვენიერი, თავ-და
ბალი, ეხვ-უშურველი, კარგად მრჩეველი, მძიმე და აუჩქარებელი,
ქრთამის არ ამღები. ყოვლის კაცის პატივის-მდებელი, დაჭირებულთ
მამხმარებელი, მლოცავი და მარხული. ღვთის მოშიშარი, ძველის
ამბავების კარგად მცოდნე, კარგად სამართლის მქნელი. ასე შვენიერი
და ტანად სრული, რომ ამის დროში ერანელთა-გან არ ვინ შეედრებოდა და ასეც ითქვა: „ხელმწიფე-მ ნამეტნავად ინანაო“ და ამისმეტი ვერ-ვინ რა სცნა, რომ ბედნიერ-მან ხელმწიფე-მან, ამ მოკლულის ყორჩიბაშის შვილს სმნანის ბატონის როსტომ მაჰმად-ხანს

საიმედო რაყამი მისწერეს: „ რომ მამა თქვენიო სიტყვით მაწყენინებდაო და ის მოვაკვდინეო და შენ იმედოვნათ იყავო და შენს საბატონოს გაუფრთხილდიო და შენი ლაშქარი კარგად მორთეო და რაც
საქმე გაქვნდეს მოგვწერდეო და ჩვენ-გან დიდს იმედს ელოდეო:“
ამის მეტი დანაშავებულობა მის-გან ვერ-ვინ რა გაიგნო, სხვა ღმერთმან უკეთ იცის. იტყოდენ: „ტყვილად მტრისა-გან შებეზღდაო
და განკითხვა არ ეღირსაო:“ მაგრა ვინც რას დასთესავს ის ამოუვა
მთესავსა:
ამ დროს მაშათის ხანობა და მუთაველობა ნაჯაფ ყული-ხან ნაზარს მისცეს და ნაზირობის ჯანიშინობა იმის შვილს მაჰმად ჰუსეინბეგს მისცეს: ამ დროს ასტარაბათის ხანობა ყაზახანის შვილს ჰაჯილუთვ ალიხანს მისცეს და დიდის პატივით გაისტუმრეს: და ორს
წელიწადს ამას წინათ შიხალი-ხან ეტიმადოვლე მიიცვალა, ყოვლისფერით კარგი კაცი იყო, მისი სიკვდილი ხელმწიფე-მ ნამეტნავად
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იწყინა და ორს წელიწადს ვეზირი არ დააყენა და მას-უკან ვეზირობა
მირზა თაჰრს ძველს ვაღანვისს უბოძა და ერთს წელიწადს ხელმწიფე
თავის სასახლეში ლხინსა და შექცევას იყო, რომ ცხენს არ შეჯდა
და ასეთი ბედ-ძრიელი იყო, რომ სითკენც მტერი გაუჩნდის უომრად
გარდავლინდის:
§. 28.
ფარსადან გორგიჯანიძეს ნამეტნავად ხელმწიფე სწყალობდა, იყო
და ვაზირობასა და ქვეყნის სარჩევს საქმეს ჰკითხევდა. კარის უფროსს
კაცს შურდათ და გარდავიდნენ და მრავალი ტყუვილი მოუგონეს და
ხელმწიფეს-თან შეაბეზღეს, ვითაც სახელო არა ჰქონდა და რასაც
ხელმწიფეს ბევრს არ მიართმიდა არასა სთხოვდა და არცა ვის-თან
ხელი ჰქონდა, ვინც გარდეკიდის წლამდის ვერ გაძლის, შვილი
ჰყვანდა დავით სახელად, ყმაწვილი კაცი იყო და თექვსმეტის წლისას ბედნიერ-მან ყაენმა ბოქაულთ-უხუცობა უბოძა და სიყმაწვილით
ლხინის მოყვარული იყო და ამაყი და შეუპოვარი იყო, რამდენ-ჯერ
ხელმწიფე ცხენს შეჯდის იმდენ-ჯერ მამის მისის მტერობით დააბეზღებდიან და ხელმწიფე არ შეიბეზღებდა: აბულს-ყასუმ ხანის შვილებმა ყაენის ყულისა-თვის ცემა დაუწყეს, იმან დაუძახა: „დაუთბეგო, მიშველე თუ-არ მამკვლენო, შენც ყაენის ყული ხარო:“ მიშველებოდა „რას-თვის მოჰკლავთო, ყაენის ყული არისო.“ ამის-თვისაც წამოეშინა, ისინი ოთხნი ძმანი ყოფილ-იყვნენ და დავით-ბეგ
მარტო ამასაც ჯოხით ეცადა ოთხთავეთა-თვის თავ-პირი დაემტვრი-

ვათ და მეჩეთში შეეხვეწნა და ყაენის-ყული მოერჩინათ: ვითაც ძველით ყორჩნი ყაენის ყულების მტერნი არიან და დროს ეძებენ, რომ
ყულები ამოაგდონ და როგორც ძველით ხელმწიფის ოჯახისა-თვის
უმუხანათებიათ, ისრევე ქნან. მაგრა ყულების შიშით ვერ იქმენ, თვითან ამ აბდულ-ყასუმ-ხანის მამა-მან ჯანიხან ყორჩიბაშ-მან შემოფიცა
რაც ყორჩში ხანი, სულთანი, ბეგლარი და ან თავნი კაცნი იყვნენ,
და დილის ნამაზის დროს მიუხდნეს მირზა თაყი ეტიმადოვლეს.
წაუშინეს და მოკლეს, იქით დაბრუნდნეს, რომ ყაენი მოკლან და
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თვითან გახელმწიფდენ: ამბავი დაახვედრეს: „რომ სიაოშ-ხან ყულარ-აღასი შეყრილი კარ-ზედ არისო:“ რაც ეწადათ ის ვეღარ ჰქნეს,
ყაენის დედას არზა შეუგზავნეს, ხელმწიფის წახდენას უკან იყო
ეტიმადოვლე: „რომ თავისი ძმის-წული მირზა ყასუმ გაეხელმწიფებინაო და ჩემი ქალიც ამის თვის შერთო მირზა ყასუმსო და ამ
მუხანათობაში ჩვენც უნდოდა გავერიეთო. ამის-თვის მოვკალითო,
ხელმწიფის ბძანება რა იქნებისო:“ ხელმწიფის ბებია ჩერქეზის ბატონის ქალი იყო და ნამეტნავად ჭკვიანი და მცოდინარე ბატონი
მანდილოსანი ბძანდებოდა შიგნიდამ მადრიელობის წიგნი და ხალათი უბოძეს და ავაქილეს: „ვინც გინდა ეტიმადოვლად დასვიო:“
მესამეს დღეს ხალიფა სულთან ეტიმადოვლედ დასვეს და ჩანი-ხანს
ასრე ეგონა: „ამის ვეზირობით რასაც მინდა იმასა ვიქო:“ მაგრა
მიფარვით ყაენის ბებია ამაღ ამოწყვეტას უკან იყო, ქართულად სიაოშ
ხან-თან წიგნი მოეწერა: „ნუღარ აგვიანებო, არამც კიდევ ამათ დაგასწრანო, ვისაც ენდობოდე ქართველის შვილებსაო ებრძანეო, ყოველ-ღამესაო იარაღით ქეშიკში მოვიდნენ და ვისაც ენდობოდეო,
ყორჩის ბატონებსაც შეატყობინეთო და ვინც ყორჩიბაშის კერძნი
იყვნენ ცოცხალს ნუ გაუშვებო:“ არ რჩევას ფიცით ბიჯირლუს მურთუზა ყული-ხანს და ალიყუბათ-ბეგს ჰარმიშეშიკ-აღას გაუტყდენ და
მეშვიდეს ღამეს ქართველთ საპატიოს კაცის შვილები იარაღ-შემორტყმული ხელმწიფის ქეშიკში მივიდნენ, მეორეს დილას ჯანი-ხან
ყორჩიბაში თავისის კერძის ხანათა და სულთნით წინადურად ამაყად და
შეუპოვრად კარ-ზედ მოვიდა, მაშაია რომ გაიხადა მსხდომნი წინწამოეგებნეს, იმას ასრე ეგონა პატივს-მდებენო, მურთუზა ყული-ხან
ბიჯირლუმ ჯანი-ხანს ყორჩიბაშს სახელოში ხელი წასტაცა და შეუძახა: „მუხანათო ვისის ბძანებით ხელმწიფეს ვეზირი მოუკალო, ხანჯალი ჩასცა და წააქცია, ნაღდი-ხან დაუძახა: „ყოჩრებო, თავს უშველეთ, გვიღალატესო:“ ამ დროს სიოაშ-ხან ყულარ-აღასმან ყულებს
შეუძახა: „რას უდგახართო, წაუშინეთო:“ ფიცხლავ წაუშინეს და
ოც-და ოთხი ხანი, სულთანი და ბეგლარი დახოცეს და ამათი მძოვრი
მეიდანში გაყარეს და საქონელი და მორჭმა ქონება მათი სახელმწი-

ფოდ წამოიღეს და ყორჩიბაშობა ბიჯირლუ მურთუზა ყული-ხანს მისცეს
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და ნაღდი-ხანისა და თავისის შვილის ზეინალ-ხანის ნაქონი ქოჰგილუს ბეგლარ-ბეგობა და სიაოშ-ხან ყულარ-აღას მისცეს და მანამდისინ
შააბაზ ხელმწიფე ცოცხალ-იყო, ამათი სახელი მუხანათობით იხსენებოდა. და რა შაჰ-სულეიმან გახელმწიფდა ორ გულობა აღარ-ვის
უხსენა და ჯანი-ხანის შვილს აბულყასუმ-ხანს ჰამადნის ბატონობა მისცა
და იქიც მუხანათობისა-თვის დააჭირვინეს და ისპაანს ჩამოასხეს და
ბევრი შვილები ჰყვანდა და ყოველ დღით ბოხობასა და ავ-კაცობაზედ შუღლობდენ და არ-ვინ ახსენებდა, ვითაც ფარსადანისავნი იყვნენ,
აბულ-ყასუმ-ხან ყაენს არზა შეუგზავნა: „რომ ფარსადანის შვილს
დავითს ჩემი ოთხი შვილი დაუჭერიაო:“ ყაენ-მან დივან ბეგს უბძანა:
„სამართალი უყავო:“ ვითაც ხმლით არ დაჭრილი იყვნენ და ვით
შუღლის აშორო არა თქვა და დივან-ბეგს ამაყათ პასუხი მისცა: „რომ
ისინი ოთხნი მცემდენო და მე მარტო ვიყავო, მე უნდა ვჩივოდეო:“ დივანბეგი გასწყრომოდა და ეთქვა: „ბეჭებს ამოგართმევო:
იმას ეთქვაო: „ყაენის თავი კარგად იყოსო, შენ მე ბეჭებს ვერ ამამართმევო:“ ამისის ჯავრით მრავალი-გვარად შეაბეზღა და ხელმწიფე-მ დააჭირვინა და ისპაანის მოურავს მიაბარეს და ვითაც შვილი
მოურავი იმ პატივით ინახევდა და ისევე მაბეზღართ ხელმწიფისა-გან
იპატივეს და დასტური აართვეს და ადრებეჟანისა-კენ გაისტუმრეს და
კიდევ მამის მისის მტერებმან წინ კაცი გაგზავნეს, ყასუმ აბადს
შუღლი დაუწყეს, თვითან ცხენით გაეცალა, ყუმს მივიდა, მხლებლები
დაუჭირეს და საქონელი აუკლეს და თვითან ყუმს წავიდა და იქაურს
უფროსებს მოახსენა და რაც ძალი და უსამართლო დამართებოდა მუჯაალა დაწერინა, მანამდისინ მუჯალა მოვიდოდეს მტერებ-მან მრავალგვარად ტყვილად შეაბეზღეს, იასაული გაუძახეს და კარ-ზედ იხმეს,
სამართალი უყვეს და ვერა დატეხეს რა და მობეზღარნი შეშინდნენ
და ტყუვილნი მოწამენი იქირავეს და სამართალში მოასხეს და პრჭეთა
და მოსამართლეთა გასწირეს სული მათი და გმესა სამართალი ღვთისა
და მიუდგნენ მტყუანს მობეზღარსა. ამის-თვის რომე არამც ხელმწიფე-მ: „ტყუვილის მოხსენებისა-თვის წაახდინოსო და დავითის მამა
ხელმწიფეს-თან კარგი ყმა არისო და თავის შვილს უშველისო:“
ყაენს მათი ტყუვილად განბრჭობის წიგნი შეუგზავნეს. . . . . .
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§. 29.
აქა ამბავი თვალ-დამწვრიანთა:

პაპა კახის ბატონებისა თეიმურაზ ყოფილა ამის უფროს
შვილს დავით რქმევია და უმცროს გიორგი, უფროსი ძმა ათაბაგის
ქალის შვილი ყოფილა დავით, ჩერქეზის ქალ-თან ჰყოლებია უმცროსი
ძმა, გაუხდია და კარგი ცოლი შეურთავს და ბატონად დაუსვამს, ასრე
მოუხსენებია უმცროსის ძმისა-თვის: „რომ ერთს ქვეყანაში ორი
ხელმწიფე არ იქნებისო, რაც გემეტებოდეს მამული მამეცო:“ კახეთის მეხუთეთამდისინ მამული მიუცია, საყვარელი ძმანი ყოფილან,
დავით მამაცობაში ნაქები ყოფილა, უხვი და უშურველი და მსმეველმჭმეველი და კაცთ-მოყვარული და ყველას გამწყო კაცი ყოფილა და
კახნი ბატონის შვილობისა-თვის ემსახურებოდეს. ეს ჩოლაყა-შვილებმა
ბატონს გირგის მოახსენეს: „კახნი შენს ძმას ემსახურებიანო, არ
ვიცითო, თუ რა სწადიანო, სჯობსო რომ თვალები დასწვათო:“ ბატონს ებძანებინა: „ამაში ღმერთი რას კარგს მიზამსო, გამზარდა
და დამაქორწილაო და უფროსი ძმა იყო და თავისი ხელმწიფობა მე
დამანება, რის გზით გამოვიმეტებო:“ მაგრა არ დაესხნეს სიდამდისინ თვალები არ დააწვევინეს და ამდენი სინათლე შერჩომოდა, რომ
ხის ძირში მწოლეს ხიდამ ისრით ტრედი ჩამოუგდია. რა ეს შეუტყვია ჯაჰრაისა-თვის უთქვამთ: „ასეთი წამალი დააჰდევო, რომ სინათლე წაუხდინო, რომ ვეღარას ხედევდესო, ჰაქიმსაც მათ თქმული
უქნია და შენარჩომი თვალის სიმართლე მეორედ წაუხდენიათ და ბატონი დავით შაჰფურ ყაენთან მოსრულა ორის შვილითა, შაჰთამაზ
ყაენს კარგის თვალით უნახავს და უბძანებია: „კარგი შვილები გყვა
ნანო:“ ერთს შვილს გვერდი ფიქალი ჰქონებია. ერთი ძრიელი კაცი
მამაცი, ცხენოსანი ჰყოლებია და ასრე უბძანებია: „შენს შვილს იმას
შევაბამო, თუ ჩამოაგდებსო კახეთს მივცემო:“ თვალ-დამწვარს მოუხსენებია: „აგრე იყოსო. მაგრა ჩემი შვილი მისანდოს ცხენს შემისვითო:“ თავილიდამ ცხენები მოუსხამთ, არც ერთი მოსწონებია
და ერთი კიდევ სხვა ცხენი მოჰგვარეს, ის მოიწონა და თქვა:„ ეს
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ჩემის შვილისა-თვის კარგი არისო“ და შვილი გასწავლა და ასრე
უბძანა: „შეჯექ ამ ცხენსაო და შუბი აიღე და ფარი მზათ დაახვედრეო, რომ შუბის შემოცემა არ დაგასწროსო და შეუსხამთ ორნივე
ცხენებსა და მაედანში გასრულან და ქვეყანა სათამაშოდ იქ მოგროვებულ-იყვნენ, და ყაენ-მან იმ ცხენოსანს უბძანა: „თუ გარდმოგაგდებსო, თავს მოგკვეთო და თუ შენ ჩამოაგდებო ნუ მოჰკლავო:“
კახ-მან ბატონის შვილ-მან გარდმოაგდო. თავი მოჰკვეთა და ყაენ-თან
მოიტანა, ყაენ-მან კახეთი საჯილდოდ უბოძა და ფარი ფლურით აუვსო
და ქართლს წაიღო და იმით სოფლები იყიდა: „სიდამდისინ კახეთი
დაიჭიროო ქართლს იყავო:“ უწინ დირბი, ბრეთი და ბებნისი იყიდა
და ერთს შვილს ციცი-შვილის ქალი შერთო და მეორეს შვილს ფა-

ლავანდის შვილის ქალი შერთო და თავადები მოხმარებიან და დირბს
მაგარი ციხე აუგია: მერმე კახს ბატონს უთქვამს: „თუ ის ქართლს
არისო, არ მოგვასვენებსო, კახეთს წამართვამსო:“ ადგა და მეფეს
ლუარსაბს მოციქულები და მრავალი ფეშქაში და აბრეშუმი გაუგზავნა
და ასრე შესთვალა: „ყოველ-ახალს წელიწადს ამდენს საპალნეს აბრეშუმს მოგართმევო, დავითს ჩემს ძმას დირბის ციხე დაიქციეთო
და თქვენს მამულში ნუ დააყენებთო და მისი მამული მისს ძმას რამაზს მიეცითო:“ ამათაც დაუჯერეს, დირბის ციხე დაუქცივეს და მისი
მამული მის ძმას რამაზს მისცეს და თავით იმერეთს მეფეს-თან მივიდა და იმან ზემო-ქართლში ნული, თორმანეული, ღვერთეთი, ფლევი, ქანბადი, ცხეთას-ჯვარი, მოხის რუისის გლეხები და საყდარსასაფლავოთ, აზნაურნი და ხერხაულიძენი და ტატი-შვილები მიუციათ:
რამაზ მეფეს მოსწონებია და ეს სოფლები შაჰ-თამაზ ყაენის ნაბოძების ოქრო-ვერცხლით უყიდიათ და შაჰ-თამაზ ყაენი მამკვდარა და ესენი
ქართლს დარჩომილან და კახი ბატონი შვიდის ათასის კაცით ნასყიდს
მამულში მიუხდა და იმათ მუხრანის ბატონი მოსდგომიან და იმათ
შვიდასი კაცი შეეყარათ და შვიდს ათას კაცს შემობმოდენ და გაემარჯვებინა და იმერელ მან მეფე-მ რამაზს ქალი მოსცა და ქართლსა
და იმერეთში იმის უკეთესი კაცი არ იყო და სახელმწიფო კარგი
მზითევი მოჰყვა, სამცხესაც მამული მიუცია და შვიდი ვაჟი უშობია
მეფის დას-თან კოსტანტიელა ( ელიზბარ) სიაოშ, გიორგი, დავით
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ბოქაულთ-უხუცესი და სიაოშისა-თვის სვიმონ მეფეს ყლიჯყორჩობა მიეცა და გიორგი იმათი უმცროსი ძმა გაეგდოთ და ერთი
მსახურიც არ მოსცეს. მაგრა საცა მეფე წავიდის თან-გაჰყვის, ვინც
ნახევდა იკითხევდა, თუ ვინ არისო: მეფე ბძანებდა: ,,რამაზის უმცროსი შვილიაო:“ ყველანი მრავალს მისცემდენ. მაგრა ნამეტნავად
უყმობას შეწყენილ -იყო. დედა მისი შავშეთის ბატონის ქალი ყოფილა, მეფის ქალის შვილი იყო, სამცხეს სამშობლოსას იყო და
გიორგიც დედას-თან წავიდა ვითაც ბერათ შეეყენებინათ, დედას
გაუტყდა ასრე მოახსენა: ,, დედავო, ბერობა არ შემიძლიაო:“ ამის
თქმისა თვის დედა გაუწყრა და შვილი შემოსწყრა და მამიდას-თან
წავიდა, მამიდას ბიძა შვილი ავად-მყოფი ჰყოლია და იმას ერთი
კარგი ცოლი ჰყოლებია, გიორგა უნახავს და შეჰყვარებია და ასრე
უთქვამს: ,, შენის-თანა კარგი და ლამაზი ვაჟი კაცი რას-თვის უნდა
ბერად იყოსო, ღმერთმან შენი თავი მე ქმრად მამცესო, თორადა
მამის ჩემისა ამდენი მამული და სოფლები და საქონელი დამრჩომიაო, რომ შენ გეყოფისო და ასი ყმაც შეინახო მაინც კმარაო:“
დედა-კაცს ნატრა აუხდა, იმ ავად-მყოფობისა-გან ქმარი მოკუდა და
ბერი გაიპარა და ცოლად შეირთო და სამცხეს დარჩა. სიმამრის

მამულ-ზედ მორჭმული და მოვლენილი ძმათა-თანა გაღარიბებული
უყმოთ გაგდებული, ღმერთმან ხელი მოუმართა და აღარა-ვის ამარას
არ გახადა:
§ 30
............... ძვირ-ფასის თვალ- მარგალიტ, მურასა და ნაქსოვი
მრავალი ძვირ-ფასისა და ცხენები ბედაურები მურასით შეკაზმული და
ერთი სპილო ოქროს ტახტითა და სხვა იარაღით შეკაზმული, განჯის
ბეგლარ-ბეგის უღურლუ ხანის შვილს ქალბალი- ბეგს მიაბარეს და მასაც მრავალი უბოძეს და დიდის მორთვითა და მოკაზმულობით გაისტუმრეს და დიდის ქებით წიგნი მისწერეს და ასრე ჩაუწერეს: ,, რომე
ჩვენი ყმანი შაჰნავაზ მეფის შვილები, შაჰნაზარ-ხან კახეთის ბატონი
თქვენს მამულს იმერეთს ეჭიდებოდა და ქართლის მეფე გიორგი ძმას
1-28 სტრ., 361
ეხმარებოდა და ზოგთ იმერეთის თავადთ თავიანთ მემკვიდრეს მეფეს
ალექსანდრეს წასვლოდენ და შაჰნაზარ-ხანს მოსვლოდენ, ვითაც ჩვენსა
ხონთქარს შუა წყობა იყო და ხონთქარის მამულს ეჭიდებოდენ, ორთავ ძმათ ბატონობა წავართვით და ჩვენის სახელმწიფოს გავჰხადეთ
და რაჭის ერისთავ-მან შეიხიზნა და უფროსი ერთნი თავადნი, თავიანთ მემკვიდრეს ბატონს გარდაიბირეს და გიორგი მეფე ახალ-ციხის
ფაშისას მოვიდა და ქრთამის მიცემით ხელმწიფეს ტყუვილად გააშინჯვინეს და მემკვიდრე ბატონი წაახდინეს და თქვენის შეწყენის
გულისა-თვის ჩვენგან გამოგდებულს შაჰნაზარ- ხანს უშოვნეს და მეფეს
ალექსანდრეს თქვენს კარ-ზე მოსვლის გზა შეუკრეს, ღონე გაუწყვიტეს და ჩვენ შემოგვეხვეწა, ახლა ამას მოველით ხელმწიფისა-გან,
რომ ვითაც საქართველოს ბატონებში უჩხუბარნი ყოფილან და მტრის
სახლში არ მისულან, ჩვენი სახელმწიფოც თქვენია და ამას მოგელით,
რომ იმერეთი თავის მემკვიდრეს ბატონს ალექსანდრეს უბოძეთ და
ჩვენს გამოყრილს ყმებს თქვენს მამულში ნუ დააყენებთო:“
§31
მისვლა ქალბალი- ბეგის და ხონთქარისა-გან დიდის
პატივის მიპყრობა:
რა ყაენის ფეშქაში ხონთქარს მიართვეს და წიგნები წაიკითხეს. იამა ხონთქარსა და ყაენის გულისა-თვის იმერეთი თავის მემკვიდრეს მეფეს ალექსანდრეს უბოძეს და ხათიშარიფი ახალ- ციხის
ფაშას თავისის ქემხის ხელით თბილის ქალაქს მეფეს ალექსანდრეს

მოუტანეს და ქართლის მეფე-მ ნაზარ-ალი-ხან საბატონო მოურთო და
გაისტუმრა, ახალ- ციხეს მიიყვანეს, და ურუმის ლაშქარი შემოეყარა,
იმერეთს ჩაიყვანეს და ქუთაის გააბატონეს და არჩილი გაეცალა და
გიორგი მეფე ხონთქრის ბძანებით ახალ- ციხის ფაშა-მ დაიჭირა და
ციხეში აპატიმრეს და ციხიდამ წამოუვიდა და არაგვის ერისთავი და
ქსნის ერისთავი და გივი ამილახორი და თამაზ ბარათიანთ სარდალი
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გართდენ და სრულ-ქართველნი მათის შიშით მიუვიდნენ და ნაზარ
ალი-ხან კოჯრით ქალაქის ციხეში შევიდა და ეს ამბავი ყაენს მისწერეს და აბასეული ხანისა-თვის გიორგი მეფეს მოეწერა: „რომე მე
ყაენის ყული ვარო და ხელმწიფის კარ-ზედ ჩავალო:“ და დღეს-ხვალობას უთვლიდა და თავისის ძალით ქართლი დაეჭირა რის ჭკუვით
ჩამოვიდოდა: მაგრამე ერთმანერთს აბათილებდეს და აბას ყული-ხანს
მოეწერა: „ერეკლე მეფისა და ამათი სიტყვა ერთი არისო, თორა და
ქართლის მეფე ერთს გაგდებულს კაცს რას თვის უომრად ციხეში
შეეხვეწაო, უწინც დაბეზღდა, რომ იმათი და ამისი საქმე ერთი
არისო და არას კაცს მათ-თან მისვლისა და სამსახურსა და მირთმევას არ უშლისო:“ ამის-თვის იქნა რომ ერეკლე მეფე ერთი ალალმართალი კაცი იყო და ყოველს კაცს დაუჯერის და ორ-გულისა და
ერთ- გულის გარჩევა არ იცოდა და იმათი გაზდილი თათრის-შვილი
ივეზირა და ასრე შევიდა, რომ იმის უნებურად მეფე წყალსაც ვერ
დალევდის და რასაც ერთ-გული ყმა ჰყვანდა გაუავგულო და რაც შაჰნავაზ მეფის შვილების კერძნი იყვნენ ისინი დააკეთეს და სახასოები
ასრე გააცემინეს, რომ უფროსი ერთს ხანს სასმელ-საჭმელს ვერ
იშოვნიდა და ხუთი-ათასი თუმანი მოსავალი ასრე გაუცუდეს, რომ
გამოსაცვლელს ტან-საცმელს ვერ იშოვებდა და გიორგი მეფესა და
არჩილ მეფეს სამსახურს არ-ვის დაუშლიდა და ყაენის ნაბოძები რაც
აქუნდა, ყველა: ქართველთ დაუყო: მაგრა ვერ ვინ შეაშინინ და ყველამ უღონობა დასწამა და ვისაც რამე მისცა იმათ ასრე თქვეს:
„ეშინიანო ჩვენგანო და ქრთამად გვაძლევსო:“ და ამხანაგურად დაუწყეს ხუმრობა და ენა შეაჩვიეს და შვიდამ შიში ადგა და აღარ-ვინ
შეეპუა და გურგინ მეფე ჩამოიყვანეს და ყველანი მოივიდნენ და ერეკლე
ქალაქის ციხეში იყო, გიორგი მეფე კოჯორ-ზედ იდგა: იქიდამ ჯარი გამოუძახა, ქალაქის ციხეს ხელ-თოფი დაყარეს და ციხიდამეც
თოფი დაუშინეს და დააბრუნეს:
აბა ჭკვიანნო და მცოდინარენო ყური მამიგდეთ და კარგათ გაშინჯეთ, რომ საბოლოდ მარგებელია: ჰაჯი ალი-ხან ზანგანა ხორციელი ეშმაკი იყო და ბიძა ეტიმადოვლედ ჰყვა. ყაენის ნაზირიც
მოიყვანა და ქართლს ჩაფრად წასვლის და მრავალის ტყუვილის ამ-
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ბის მოტანით თავრიზის ბეგლარ-ბეგობა და საქართველო-ზე სარდრობა იშოვნა და დიდის ლაშქრით ათს წელიწადს ხან იელახს ავიდის და ხან ყშლახს ჩამოვიდის და ქვეყანას ცრცვიდის და აღარ ვისმე
რამე შეარჩენდის და ხელმწიფეს ტყუვილის წერით ატყუებდის: და
გიორგი მეფე-მ შვილი და ძმა ყაენ-თან გამოგზავნა და თავის- სამართლებელი არზები მოსწერა, ვითაც ეტიმადოვლე შხალი-ხან გიორგი
მეფისა ავი იყო, არ გაიკითხეს. ქართლის მეფობა ბატონის თეიმურაზის შვილის შვილს მისცეს და ლევან და ბაგრატ ჰერათს გაგზავნეს და ლუარსაბ ქირმანს, და გიორგი მეფეს საიმედო რაყამი
მისწერეს: „რომ თქვენი საბატონო ნაზარ ალიხანს მივეცითო და
თქვენ ჩვენს კარ-ზედ ჩამოდითო და ჩვენ-გან დიდი იმედი გაქვნდესო:“ ვიცით სარდარს გიორგი მეფის ჩამოსვლისა ეშინოდა, აჰმად
ხან ბეგ მიქრის უზბაში გიორგი მეფეს-თან გაგზავნეს და ასრე მოახდინეს, რომ გიორგი მეფე აღარ მოვიდა და უომრად გაეცალა და
ნაზარ ალი-ხან გაბატონდა და ყიასა სარდარ-მან ვეზირად დააყენა და
ასრე დააბარა: „რომ განჯის ხანის წახდენას და ნაზარ ალი-ხანის
დატყვევებას ეცადეო, რომ ჩემი ნამსახური გამოჩნდესო:“ ნაზარ
ალი ხან ამით შეუვიდა, რომ არჩილის ქება და კერძობა დაანახა და
იამა და თავისი სამეფო იმას მიაბარა და განჯის ხანი აბას ყულიხან კახეთის ბატონი ამით დაატყუა, რომ რაგინდ ცუდი ამბავი ყოფილ-იყო ყიასა თვითან მივიდის და ისიც დაატყვევა და ერეკლესი
ასრე მოახდინა, რომ მოარტოვა, ქალაქის ციხეში შეახვეწა, და აბას
ყული-ხანისა რაც მოხდება ამას უკან დაიწერების, და თავდები შემოფიცა და თვითან ნაზარ ალიხან-თან დადგა, რომ რაც ყაენით ამბავი მოუვიდის, გიორგი მეფეს გაუგზავნოს და თავადთ, რომელთაც
ერეკლესა-გან მრავალი წყალობა სჭირდათ, ისინი წაუვიდნენ და
გიორგი მეფეს მიუვიდნენ და ამის-თვის ხმა დაუგდეს, რომ ერეკლე
მეფე იმათი კერძი არისო და ყიასას ვაზირობით ეს დაემართა, რომ
ორ-გულობა და უღონობა და ხელ-გამოუსვლელობა დასწამეს და ასრე
ბოლო მოუღო და კიდევ მისს სიტყვას არ გარდვიდის და ასრე
დამჯერი იყო მისის სიტყვისა. რომ საცა თავისა და ყაენის ერთგულნი ჰყვანდა, ტყვილის ბეზღობით ყველაკანი შეაძულვა, ასრე
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რომე აღარ-სით ერთ-გული და მოკეთე აღარ ჰყვანდა, არც თავისი
მემკვიდრე, არც მოყვასნი და არც ნათესავნი, არც მუსაიბნი და არც
მეცნიერნი, ნამეტნავად ფარსადან გორგიჯანიძე ერთ-გულობა-ზედ
მრავალი გვარად ვალ-დებული და ნამსახური, ასე მოახდინეს, რომ
წიგნის არ მიწერითა და საქმის შეწყენითა, იმასაც გული გაუავეს და

არსით ერთ-გული და მომხმარე არ შეარჩინეს და მაშინც ვერ შეიტყო
და ამ რიგით გაურიგა კარგ-მან ვეზირ-მან სამეფო სახლი და საბატონო და ამას-უკან რა მოხდების, ღმერთმან უკეთ იცის და მაშინც
ვერ შეიტყო ვაზირის ორ-გულობა და ხელმწიფეს ასრე აცნო: „რომ
იმათი კერძი არისო და მერმე ხელით ბატონობა არ გამოუვაო:“
და უკადრისად და ხელმწიფის საწყენს არზებს მიაწერინებდის. მაგრამე ფარსადანს ყაენისა-თვის მოეხსენებინა: „რომ ნაზარ ალი-ხანის
ვეზირი ყიასა გიორგი მეფის გაზდილი არისო და იმისი ურჩევნიაო,
და ჰაჯი ალი-ხან სარდარმანც ამის-თვის ნაზარ ალი-ხანს ვაზირად
დაუყენაო, რომ საქართველო არისო და კახეთის ბატონი აბას ყული-ხან აცდინოსო და კახნი დატყუოსო და ისინიც არისო, რომ
სარდრის სამსახური გამოჩნდესო და ნაზარ ალი-ხანისა თვის მოუხსენებიაო, რომ თქვენი ცოლ-შვილი ფარსადან არ გამოაშვებინაო. ამისთვის წიგნს აღარ მამწერსო, მაგრამ ხელმწიფის ერთ-გულია ნაზარ
ალი-ხანო და აქამდისინ თავი არ დაანებესო და ხან სარდრის ბრძანებას ქვეშ იყო და ხან აბას ყული-ხანის ბრძანების ქვეშ იყო და
თავისი ვეზირიც კარგს საქმეს უშლიდა და ავს ურჩევდაო და ამით
ერთ-გულიც გაორგულდაო და კოჯრით ქალაქის ციხეში შემოეხვეწაო, რომ ხელმწიფეს მისი უღონობა აცნოსო. თორა და ხელმწიფეს მოეხსენებისო, რომ ერეკლეს არც ხელმწიფე სწყალობდაო და
არც ქართლი უდგა და არც კახეთი ჰქონდაო. მარტოვა თუშითაო ორგულ შაჰნავაზ მეფეს შემოებაო და თუ ხელმწიფე თავს დაანებებსო
და აბას ყული-ხანს კახეთის ბატონი არ დაუმარცხებსო კახეთითა და
თუშით და მთის კაცით გარდაახდევინებსო და თუ ხელმწიფე ბატონობას წაართვამსო. ესენიც მათ მიუდგებიანო და უფრო გაძრიელდებიანო:“
და ვითაც შიხ ალი-ხან ეტიმადოვლე მიცვალებულ-იყო და მირზა
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თაჰრ: ძველი ვაყანვისი ეტიმადოვლედ შექნილ-იყო, ამის ცდაში იყო
რომ შხალი ხანის ნაქმარი საქმეები ავად გააშინჯოს ხელმწიფეს,
საბოლოს არა შინჯევდა, ამის-თვის რომე თავად იყო ოთხმოც-და-ათის
წლისა და მერმე ასეთი მექრთამე იყო, რომ სხვა მისებრივ არც
ძველით და არც ახალი მისებრივ მექრთამე არ გაგონილ-იყო: და რა
კარის მებატონედ ვეზირი ასე მოქრთამედ ნახეს, მათაც ქრთამის
აღება დაიწყეს და ხელმწიფე ლხინის მოყვარული იყო და ვეზირს
მექრთამეობისა თვის პატივი ახადეს და მის ნათქვამს აღარ-ვინ დაუჯერებდიან და აირივნეს კარიცა და ნაპირი ალაგიცა:
რა ქართველთ ეს იცნეს, რომე ქრთამით საქმე გარიგდების

ვინც ერთი ტყვე მოჰგვარის, რაც უნდოდის გაირიგის და ხელმწიფისას არას ნაღვლობდის: ერთს წელიწადში თვითან და თავისი
შვილნი და მოყვასნი და ნათესავნი ასრე მორჭმულნი და საქონლიანი
შეიქნა, რომ სხვათ ეტიმადოვლეთ ოცს წელიწადში ვერ ეშოვნათ,
ღვთის შიში არა აქვნდა და არც განკითხვა სწამდა, და რა გინდ გლახა
კაცი ენახა ხელში მზერას დაუწყებდა და თუ მის-თვის არა მოეტანარა ტუქსავდა და გინებასა დაუწყებდა: ქართლით ბარათა-შვილი ლუარსაბ ჩაფრად მოვიდა და ლაშქარი და მიშველება ეთხოვნა ნაზარ
ალი-ხანს და კახეთის ბატონი აბას ყული-ხან გიორგი მეფეს ეხმარებოდა და ეტიმადოვლე და უფროსი ერთნი კარის ბატონები განჯის
ხანის საქმით გიორგი მეფეს ეხმარებოდეს და შხალ-ხანის შვილმან
შაჰყული ხან ყორჩიბაშმა და თარანის ხანი ეშიკაღას-ბაშ ხელმწიფეს
ასრე გააშინჯვეს: „რომ გიორგი მეფე ურუმთ ტყვეთა ჰყვანდაო და
იმათ გამოაპარესო და თავისის ძალით ქართლი დაიჭირაო და ერთმან ახალ-ციხის ფაშამანო შაჰნაზარ-ხან იმერეთით გარდააგდო და
ხონთქარ-მან თქვენის გულისა-თვის იმერეთი თავის მემკვიდრეს ბატონს მეფეს ალექსანდრეს უბოძაო და რა ცოცხალი თქვენი ერთგული არისო, რისა-გან იქნასო და ან რა გაგვიჭირდა მაგისთანაო,
რომ ერთ-მან თქვენ-გან გაგდებულ-მან ყულმანო ძალად საბატონო
წაგართვასო:“ ხელმწიფე-მ ამათი თქმული მოიწონა. მაგრა ქალბალიბეგს უღურთუ-ხანის შვილს ელოდენ, რომ ხონთქარ თან ელჩად წასულ-იყო და შაჰნაზარ ხანც იმას გაეგდებინა და იმერეთი ისევე მეფის
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ალექსანდრესა-თვის ეშოვნა და გიორგი მეფე დაეჭირვინა და წამოსვლოდა და ხუთნ თავადნი მისვლოდენ. გივი ამილახორი, არაგვის
ერისთავი გიორგი და მისი ძმა ბარძიმ და ქსნის ერისთავი დავით
და ბარათა-შვილი თამაზ, და ამათის ძალით სხვანიც მისვლოდენ და
უომრად მეფე მის-მან კარგად მრჩეველ-მან ვეზირ-მან ქალაქის ციხეში შეახვეწა, თორა და სხვა თავადნი ყაენს არ წაუვიდოდნენ, ამისთვის უბძანებია ალექსანდრე მაკედონელსა: „რომ სხვათა ხელით ეკალი უნდა კრიფოსო. თორა სხვა დიდი საქმეო არც ძმასა და შვილს
უნდა ანდოსო, რომ მათაც თავისი ურჩევნია შენსაო და ბევრსა ჰკითხოსო, ზოგს ერთგანო და ზოგთ ცალკე ცალკეო და ჭკუვითა და
საბოლოს საქმით გაშინჯეო და რომელიც გიჯობდესო ასრე ჰქენო
და დღევანდელს საქმეს სახვალიოდ ნუ მიაგდებო და გულის პასუხს
გათავებამდისინ ნურვის ანდობა, რომ ერთს დიდს ხელმწიფესაო,
ორი ვეზირი ჰყვანდაო, ერთი ნამეტნავად ერთ-გულიო და მეორე ნამეტნავად ორ-გულიო, ის ვეზირი ტყუვილის მოგონებით შეაძულვაო და ხელმწიფის ცოლი სხვას თავის კერძს და ხელმწიფის
ნათესავს შეაბირაო და ხელმწიფეს-თან თავისივე ცოლი მისად წასახ-

დენლად მოიყენაო, ორგულები გაამდიდრაო და ერთ-გულები წაახდენინაო და კარგად მრჩეველი და ერთ-გული ვეზირი ტყუვილის მოგონილობითაო და ცოლისა-გან ბეზღობითა და თვითან დამოწმებით
საქმე ასრე გაუხადეს, რომ მართალს არას დაუჯერებდის და მოსაკლავად მოინდომა და ისიც ხელმწიფის ორ-გული ვეზირი მოეხმარა,
და ასრე მოახსენა: „მრავალ-გვარად ნამსახური არისო და დიდის
ხნისა არისო, ხელმწიფე-მ აზატი ქნასო, ერთს ალაგს დაჯდესო,
ხელმწიფის მლოცავი იყოსო: დაუჯერა და ვეზირი თავის სახლში
მჯდომარე შეიქნა და აღარას საქმე-შიგ აღარ გაერივის:“
„ცოტა რამ ხანმან გამოიარა, ორ-გულ-მან ვაზირ-მან მიმალვით ჯარი დედოფალსა და მის საქმროს შეაფიცა, ასრე უთხრა:
„მეფეს შორეს სანადიროს წავიყვანო და შენ იქორწილეო და სალარო გახსენო და ყველას მრავალი უბოძეო:“ რა ეს ამბავი ნადირობაში მოგვივაო, მეც თან-გავჰყვებიო და გარდასახვეწებო და ვინც
ხელმწიფესა გამოჰყვებისო თითო-თითოს აქავ გამოგიგზავნიო და
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მათ უკან მეც წამოუვალო:“ მუხანათის ვეზირის ნარჩევი ავ-გვარმა და
ავ-საქციელ-მან გაათავა. და ეს ამბავი ნადირობაში მეფეს მოუვიდა და
მუხანათ-მან ვეზირ-მან სხვა რჩევა აღარ დააცალა, თვითანც თან-გაჰყვა
და სხვას ქვეყანას გარდაეხვეწა, ჯარიც გაუორგულა და თვითანც
წაუვიდა, ხელმწიფე აბდლად შეიკაზმა და მარტოვა ქვეყნის ტარება
დაიწყო “
„ერთს მეცხვარეს თან მივიდა, ნახა რომ ერთი ქოფაქი ძაღლი
დაუკიდნია და ძაღლ-ზედ სცემს და ერთს სხვა ძაღლს ხორცს უჭრის
და აჭმევს: ჰკითხა მეცხვარესა: „რისა-გან არისო, რომ ერთსა აგრე
ძალს ზედ სცემო და მეორეს აგრე კარგად ეპყრობიო. მეცხვარე-მ
მოახსენა: ამას რომ ვსცემო ძუ მგელი შეიყვარაო და როსაც მოვიდის ერთს ცხვარს მისცემდისო და მრავალი ცხვარი გამიცუდაო და
ამ ძაღლს რომ ვაპატივებო, როსაც მგელი მოვიდისო, შექნის ძლსზედა ყეფასო და წუწკუნსაო. მეც გაუწყრებოდი და დაუწყებდი ცემასაო და ეს ძაღლიც დაუწყებდა კბენასაო და დღეს ცისკრისას ძუ
მგელი მოსრულ-იყო და ამას ცხვარი წინ წაგდოდა და მიყვანდაო.
ამ ძარლ-მან ფეხის-ცემითა და თავის ქნევით მაცნობაო და წუწკუნით
წინ წამიძღვავო, ცხვარი მოეკლაო, რომ არ წაუვიდესო და თვითან
მგელს შეჰკლეტოდაო, ასრე მათ-ზედ მიმიყვანაო, რომ გაყრა ვეღარ
დამასწრესო, მგელი მოვჰკალი და სამი დღე არის ქოფაკს ორგულობისა-თვის ვსცემო და იმათ მოკლულს ცხვარსაო უხარშავო და
ამ ერთ-გულს ძაღლს ვაჭმევო:“
„რა ხელმწიფე-მ ესეები მეცხვარისა-გან გაიგონა, ამოიხვნეშა,

თავისის ვეზირების ორ-გულობა და ერთ-გულობა მოაგონდა და ცოლის სხვათ ბირება და ლაშქრის გაორგულება დაკარგის ვეზირის
არ დაჯერება და ავისა და ორ-გულის ვეზირისა-გან თავის-მოთხრა
და შერცხვენა და სახელმწიფოს წართმევა და ცოლის გაცემა მოაგონდა და ასრე თქვა: „მივალ ძველის ვეზირისასაო, უნდა მამკლას
უნდა დამარჩინოსო:“ დავრიშულად მიდგა, ვითაც გლახა ერთ-გულის
ვეზირის კარსა. რა ვეზირ-მან ნახა ფიცხლავ იცნა და დიდის ტუქსვით გარ გააგდებინა და უღონო ქმნილი დაბრუნდა და ვეზირიც თანგაჰყვა და მარტოკა ნახა და ასრე უთხრა: „ამის-თვის დაგტუქსე და
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უკადრისი სიტყვები მოგახსენო, რომ თქვენი გაცხადება არ-ვინ შეიტყოსო, ჩემის ბაღის კარ-ზედ გლახათა-თვის სადგომი გამიკეთებია და სასმელ-საჭმელი, ტანი-სამოსი გამიჩენია, როსაც ბაღში მოვალო სამარტოდ დაუძახებლად თან-გამომყევო და უაზრობისა თვის
კიდეც გაგიწყრებიო, დრომდის არ ვინ შეგვიტყოსო:“ ხელმწიფე-მ
მადლი მოახსენა და ამ ერთ-გულ-მან ვეზირ მან სამს წელიწადს მრავლის ჭკუვითა და საქონლის გაცემით სრულ ჯარი და თემი ასრე
მოიყვანა, რომ ახალმან ხელმწიფე-მ ცოლი მალვით დაარჩო და ვეზირი
ხე-ზედ ჩამოარჩობინა და დედოფლის ყმანი და ნათესავნი გაუავდენ
და ვეზირის კერძნი თავადნი და ნათესავნი შეშინდნენ და შემოფრთხნენ: ამისთანას დროს ძველი ხელმწიფე გააცხადა და მეფენი და
თავადნი და ერის-მთავარნი შემოეყარნეს და ახალი ხელმწიფე შეღონდა
და ღონეს რასმე ეძებდა. მისი მისანდო კაცი ვეზირს გაუგზავნა:
„შენის დაუჯერებლობისა-თვის ორი ხელმწიფე იმ მუხანათის ვეზირის საქმით წავხდითო, ახლა რომელიც გვიჯობდეს გვირჩიეთო:“
ვეზირმან ასრე შესთვალა: „რად-გან ჩვენ შემოგვეკითხენითო, გვმართებს ღვთის წინაშენო, რომელიც გიჯობდეს ის გამოგარჩიოთო,
ჯარი და მეფენი და თავადნი შენ წაგსვლიან და მას მისვლიანო,
შიშით შენ აღარ-ვინ მოგივაო, სალაროს კარი გააღეო და დიდი გაცემა ჰქენო, რომ შენი გარდახვეწნა არ-ვინ იაზროსო და ამ გაცემის
დროსა, რაც ძვირ-ფასი თვალ-მარგალიტი იყოსო, რომ თან წაღება
შეგეძლოსო ნაპირის ალაგამდის გაცემითა და ლაშქრის გროვებით
და რომელიც წასაღებლად გინდოდესო ფეშქაშის მაგიერად წინ-და-წინ
გაგზავნეო, თუ დაატყო რომ შემობმა შეგიძლიაო, კარგი არისო და
თუ შემობმა არ შეგეძლოსო ნადირობის სახელით მშვიდობით გაეცალეო და თუ დრო დაიცე კიდევ წამოეჭიდეო, თორა და საცა იქნები
შენი სარჩო გექნებისო და დიდი პატივი და ნებიერობა გექნებისო:“
ხელმწიფე-მ მოუწონა რჩევა და ასრე ქნა, როგორც მოეწონა და
ხელმწიფობითა და დიდის დიდებითა და სალაროთა და მორჭმით
გაეცალა და ზოგნი თან გაჰყვნენ და უფროსი ერთი დაბრუნდენ და

თავიანთ ძველს ხელმწიფეს იახლეს და დღევანდლამდისინ ეს არაკი
მიემსგავსების ნაზირ ალი-ხანის საქმესა და მისის ვეზირის გარი1-32 სტრ., 369
დებასა. ნაზარ ალი-ხან უომრად და გაუჭირებლად ქალაქის ციხეში
შეახვეწა და გიორგი მეფე-მ უომრად და გაუჭირებლად ქართლი დაიჭირა და კახეთის ბატონი ყასამ თავისი კერძი შექნა და რაგინდ
ცუდი საქმე ყოფილ იყო ერეკლე მეფისა-გან კახეთის ბატონს აბას
ყულიხან-თან თვითან გაეგზავნებოდა და ისიც ერეკლე მეფეს გაუავა
და გიორგი მეფის კერძი შეიქნა. მაგრა მაშინც ერეკლე მეფე ამ ვეზირის უნებურს ვერას იქმნოდის და ამას უკან რამოხდების ღმერთმან უკეთ უწყის:“
ამ დროს ბარდის ხანი ჩაფრად მოვიდა და ქართლის თავადთა
გან ხელმწიფეს არზა მორთვა „რომ ჩვენ გიორგი მეფის მეტი
ბატონი არ გვინდათო. ხემწიფე-მ ჩვენი სახვეწარი შეიწიროსო და
ქართლის მეფობა უბოძოსო და თუ ამან ხელმწიფის ოჯახ-ზედ
სტყუოსო, ჩვენ გარდაგვახდევინოსო:“ და ზოგ-ზოგს ხელმწიფის
კარის კაცთაც ქვეყნის დასაწყნარებლად გიორგი მეფის მიცემა უნდოდათ და ზოგნი ხელმწიფეს ასე ეუბნებოდეს: „ურუმთ ქვეყნის გულისა-თვის გაყარესო და იქით გამოპარულ-მან თავისის ძალით საქართველო დაიჭირაო და თქვენ-გან დასმული მეფეო ციხეში შეახვეწაო,
ამისი დათმობა ხელმწიფისა-თვის უკადრისი იქნებისო:“ და ამ დროს
ქიჩი მაქრანელი ქირმანს არბევდეს და ოს-ბეგნი ხოროსანს აოხრებდეს და ქურთნი ადრიბეჟანის სანაპიროს ეჭიდებოდეს და ზოგი ადგილი
დაეჭირათ და ხელმწიფე ლხინსა და ღვინის-სმას იყო და კარის კაცნი
არას უკან იყვნენ და გაცხადებით ქრთამს იღებდენ და შიში და მორიდება აღარ ვის-გან ჰქონდათ, რაგინდ კაცი მტყუვანი ყოფილ-იყო
ქრთამის ძალით მართალს კაცს გაამტყუნდიან და მტყუანს გაამართლებდიან, და მერჯულეთაც სხვათა მოსამადლიერებლად ჰგმეს ღმერთი
და შესცვალეს სამართალი და წაიწყმინდეს სული და მართალი გაამტყუვნეს და მტყუვანი გაამართლეს და განკითხვა და წარწყმენდის შიში
აღარ აქვნდათ და ვისაც ვისიმე ემართა და ან მიებარებინა აშოროს
იტყოდა და ნახევარს ქრთამად გაიღებდა და პატრონს აღარას მისცემდა
და თუ არ ჯარით ამ სოფლით იმ სოფელში ვერ წავიდის და ყველგან მზირნი გზისა და ქურდნი ატეხილ-იყვნენ და ვისაც ძალა აქვნდა
ქვეყანას სცრცვიდა და შეკვეთით მორჭმულთა და მქონებელთ საქო1-32 სტრ., 370
ნელსა სთხოვდიან. თუ მისციან თავის თავს მორჩენდიან და თუ
უვარს ეტყოდიან, ან ღამით თავს დაესხმოდიან და დახოცდიან და

საქონელს წაიღებდიან და ან დღისით დანას შესცემდიან და მოჰკლავდიან და ესეები ნამეტნავად ისპააჰის ქალაქში იქნებოდის და განკითხვას
არ იტყვის; ამის-თვის რომ ქრთამის აღება იყო და სიმართლე და შიში
მღვთისა და ხელმწიფისა აღარ-ვის აქვნდა და ნაპირის ქვეყნებში ხმა
გავიდა: „რომ ხელმწიფე ღვინის-სმასა და ლხინს არისო და კარის
კაცნი გაცხადებით ქრთამს იღებენო.“ ამის-თვის ყოველი სანაპირო
ქვეყანა არივა და ზოგნი საქართველოს კაცნი ისპაჰანს ჩამოვიდნეს და
ცოტას რისიმე ქრთამის ყაენის უნახავად რაც უნდა გაირიგეს და
წავიდნეს და რა ქართლს მივიდეს ხელმწიფის კარის ამ რიგის ამბავები
მიიტანეს, მათაც გაბედეს. ერეკლე მეფე უომრად ქალაქის ციხეში
შევიდა და ქვეყანა მაფე-მ გიორგიმ დაიჭირა და ასრე თქვა: „ყაენის
კარ-ზედ ჩავალო და:“ მეფის ძმა ლევან ეჰრათს იყო და ლუარსაბ
ქირმანს, კარ-ზედ ითხოვეს. ამის-თვის რომ გიორგი მეფეს უფრო
გული დაედებისო:
ამ დროს კახეთის ბატოს აბას ყული-ხანს ბარდის ხანი ჩაფრად
გამოეგზავნა და გიორგი მეფის კაცებიც თან-გამოეტანებიან და ამას
წინად რომ იწერებოდა „ყაენის კარ-ზედ ჩამოვალო“ ახლა გაცხადებით განჯის ხანისა-თვის მოეწერა: „რომ ხელმწიფე-ზედ არა დამიშავებია-რაო, გამიწყრაო და გამოვეცალეო და ახლა ქართველთ ფიცით
გული შემაჯერესო და ყველანი მამივიდნენო და არვის თვის არა შემიცოდებია რამეო, ჩემი საბატონო დამიჭირავსო და ხელმწიფისაგან ამას მოველიო, რომე თავისად ყმად მიყოლიოსო:“ და ქართველთაც ხელმწიფეს-თან არზა მოეწერათ: „რომ ჩვენ გიორგი მეფის
მეტი ბატონი არ გვინდაო, ამას მოველით ცათა სწორის ხელმწიფისაგანო, რომ ჩვენი სახვეწარი შეიწიროსო და ამისი დანაშავები ჩვენ
გვაპატიოსო და თუ ამან ხელმწიფის ოჯახ-ზედ სტყუისო, ჩვენ
გარდაგვახდევინოსო:“ ეს ამბავები და გიორგი მეფის არ ჩამოსვლა
ხელმწიფეს ეწყინა და პაშტა ხანობამდისინ ბარდის ხანი არ ინახვინა
და არც ამბავი ჰკითხა:
ამ დროს ერეკლე მეფის ჩაფრები მოვიდნენ და ხელმწიფისა1-32 სტრ., 371
თვის არზა მოეწერა. „რომ გიორგი მეფეს გაეგონათ, რომ ხელმწიფის წყალობა, ხალათი და თაჯი და თომარი უბოძებიაო, ჯარი მიეგება რომ წაერთმევინა, ეს ამბავი მოგვივიდა, ვინც ქისიყელნი გვახლდა დაუძახეთი, იმათ-გან ორი კაცი მოეკლათო და ხელმწიფის
ხალათი მოგვიტანოსო, მივეგებენით, ხელმწიფე დავლოცეთ, ხალათი
ჩავაცვითო და ქალაქში შემოვედითო და გიორგი მეფეო ვერის წყალზედ დგასო და ხელმწიფის ბძანება რა იქნებისო, გვიბძანოსო:
კიდევ ყური არ ათხოვეს: ამ დროს კიდევ გორის მინბაში ძმა ჩაფ-

რად მოვიდა და ეს ამბავი მოიტანა: „გიორგი მეფემანო გორის
ციხეს ყველ-გნით გზები შეუკრაო და საჭმელს ვეღარაგნით შემოიტანებენო და ამილახორის გივის ძმის-წული იოთამ ბეგო ჯალ ბობრივ გორის ციხეში შემოვიდაო და ყაენის ურჩსა და ორგულთ ებძვისო
და საამილახოროდ იმას ითხოვენო და გორის უფროსნი და თავნი
კაცნი ძღვენით გიორგი მეფეს-თან მივიდნენო და ასრე მოახსენესო,
ციხის-აღება არ შეგიძლიანო და ბოლოს ისრევე ყაენი გვაჯობებსო
და თქვენ ორ-გულად დარჩებითო, ქართლი ხელთ გიჭირავსო, ციხის ბძოლას დაეხსენო:“ ამათი ნათქვამი სიტყვები მოუწონა და
ციხით მოშორდა და ეს ამბვები ნაზარ ალიხან ყაენისა-თვის მოეწერა:
ამ დროს ქალბალი-ბეგ უღურლუ-ხანის შვილი ყაჯარი, რომ
ხონთქარ-თან ელჩად წასულ-იყო, მოვიდა და ხონთქარის სიკეთე და
კარგად დახვდომა და წყალობის გაახლება ყაენს მოახსენა და ხელმწიფეს იამა და მაშინც ქართლისა და კახეთის ჩაფრები არ გაისტუმრეს
და აღარც ქალბალი-ბეგს განჯის ხანის შვილს ურუმული ამბავი ჰკითხეს და განჯის აბას ყული-ხან რომ კახეთში ბატონობდა, იმას უბძანეს: „ნაზარ ალი-ხან-თან თბილის ქალაქს მიდიო:“ორნივ თბილის
ქალაქს შეიყარნეს და გურგი-ხან ხან ქართლს იტყვის და ხან სომხით
საბარათიანოში მივიდის და მის ამბავს ნაზარ ალი ხან და აბას ყულიხან ყაენსა ჰსწერდეს და ხელმწიფე-მ ყური არ ათხოა, ლხინს იყო
და პასუხი არ უბძანა: და ნაზარ ალი-ხანსა აბას ყული-ხან შუა სამდურავი ჩამოვარდა და ერთმანერთს გურგი-ხანის კერძობას სწამობდენ
და ყაენ-თან იბეზღებოდენ და აბას ყული-ხანს უნდოდა რომ უომრად
1-32 სტრ., 372
გიორგი მეფე ყაენის კარს გაეგზავნა და ნაზარ ალი-ხანი ამის-თვის
სჩქარობდა, რომ საბატონო მისი გიორგი მეფეს ეჭირა და თვითან
ქალაქში იყო და არსით მოსავალი არა ჰქონდა ფარსადან ვიტყვი
ამას, ვიმოწმებ მართალსა მამასა, ბედნიერი ყაენი ნაზარ ალი-ხანის
ხელ- გამოუმავლობისა-თვის ჩვენ-ზედ ავ-გუნება შეიქმნა და ნაზარ ალიხანც გაგვიავდა და მტერმ-მან დრო დაიცა და დაგვიწყეს ბეზღობა და
უწინ დავით შვილი ჩემი სიყმაწვილისა და ამაყობისა-თვის დაბეზღდა
და დააჭირვინეს და ოთხს წელიწადს ტყვეთა ჰყვანდა და მას უკან
ჩემი ძმა ალექსანდრე ერანის ზარაბ-ბაში იყო და სიტყვა შეუსმენელი
და დაუჯერებელი და თავის მამწონე იყო და ხელმწიფის საქონელი
ვისაც მისწვდა ასესხა და ჩემი ვერა შევასმინე-რა, დაბეზღდა დაა
ჭირვინეს და საქონელი წაართვეს, ნახეს, რომ არა აქვს-რა და მობეზღართ-სიტყვა ტყუვილად გამოვა, ხელმწიფეს მოახსენეს: ,,რაც
ზარაბ ბაშსა აქვსო, მის ძმას მელიქსადათ ბეგ უზბაშის-თან აქვსო:“

ისიც დააჭირვინეს ადრიბეჟანს ვეზირსა, ნახეს რომ არცა-რა მას
აქვს, ხელი აიღეს, ცოტა რამე ადრიბეჟანის ვეზირის შვილისა-თვის
მიეცა, თავრიზის ჯანიშინ-თან მოვიდა და იმას თხოვა დაუწყო, ეს
ადრიბეჟანის ვეზირს ეჯავრა და ყაენს არზა მოსწერა: უზბაშს ჩემი
ბეჭედი გაუხსნიაო და რაც კარგი რამე ყოფილაო ამოუღიაო:“ მეორედ უბძანეს დააჭირვინეს და რაც თავისი და ჩემი და ჩემის შვილისა იყო ყველა ზავთი ჰქმნეს და თვითონ თავრიზს მოიყვანეს და
ამის უარეს ღირსი იყო. მის-თვის რომ, ჩემი უნებური იყო და ასეთის კაცის ქალი შეირთო, რომ მღვთის საწყენი საქმე აქნევინეს და
სოფელი ამირია და ჩემი ქონება თავის ცოლის ძმებს უგზავნა და
ჩემ თვის ვერ გამოიმეტა, წელიწადს ნახევარს ასრე ავად ვიყავ, რომ
ჩემი სიცოცხლე არა-ვის ეგონა, ათ-ჯერ კაცი გაუგზავნეს: ,,შენს უნახავს ნუ მამკლავ მეთქი:“ სხვის გაყრის დაუთმობლობით არ შემიბრალა, არც ჩემი ნახვა მოინდომა: ,, კიდევ ჩაფარი გაუგზავნე რაგინდ
ჩემი ნახვა არ გინდა იჯდე იდექ და თუ იდგე ნუ დაჯდები. თორა
და დაჭერილს ჩამოგაყვანიებ-მეთქი“ ჩემი სიტყვა აგდებით შეისმინა
და თავრიზით არ წამოვიდა, შინ წავიდა და იასაული მივიდა და
დაიჭირეს და რომ კიდევ არ დაეჭირათ, მაშინ არ წამოვიდოდა,
1-30 სტრ., 373
მაგრამე ღმერთმან ადღეგრძელოს ბედნიერი ყაენი, რა გინდ შვილი
და ძმები ჩემი ტყვეთა-ჰყვანდა, რასაც მივსწერდი და გავგზავნიდი,
შეუგზავნიდეს: არზა მივსწერე და თავისი ხელ- ნახლები პური ვსთხოვე
და ღმერთმან ადღეგრძელოს, ერთი სუფრა პური და ყოვლის საჭმლისა-გან კერძი ებოძა და მესამეს დღეს ჩემი შვილი აზატი ექმნა
და ჩემ თან გამოეგზავნა და ებრძანებინა: ,, შენის გულისა-თვის ტყვეთა მყვანდაო, რომ შენ გაწყენინებდაო და თუ გავიგონეო, რომ კიდევ
გაჯავრებსო ავად მოვებყრობიო:“ რა ხელმწიფე მწყალობელი შეიქმნა,
სხვანიც დატკბენ და მტერობა მოშალეს:
§ 32.
ყაენი მრავალის დამთმო იყო და უნდოდა უომრად და უჩხუბრად
საქართველო დააწყნაროს და გიორგი მეფეს და ქართველთ ხელმწიფისა ნამეტნავად შიში აქვნდათ და ერიდებოდათ, ამის-თვის კარ-ზედ
ჩასვლა ვერ გაბედეს. მაგრამე წიგნის მოწერითა და კაცის გამოგზავნითა დანანებითა და ბოდიშის თხოვნით ეხვეწებიდნეს, მაგრამ
მეფე-მ ყური არ ათხოვა და არც პასუხი მისცა, არც მათ და არც
მეფეს ნაზარ ალი-ხანს და ყაენის დედას ნაზარ- ალი-ხანის ელენე დედოფლისა-თვის ასრე ებრძანებინა: ,,შენმა შვილმან ერთის თუშეთის
სოფლითაო შანავაზ ხანს და მის შვილს შაჰ- ნაზარ ხანსო ორ- ჯერ

შეება და კახეთი წაართვაო, რომ არც ხელმწიფე უდგაო და არც
სხვიგნით ჰყვანდაო და ახლა ხელმწიფე სწყალობსო და ქართლის მეფობა მისცაო და კახეთი და თუშნი და განჯის ხანი და არაზს იქითი
ლაშქარი მიაშველაო და მაშინ ქალაქის ციხით არ გამოვიდაო, რომ
თავის მცილეს პასუხი გასცეს, პაპა მის-მან ბატონ-მან თეიმურაზ
სრულ ქვეყანა შეაჯერაო და გარეშემოს მისას არბევდაო და მრავალჯერ ხელმწიფის ლაშქარს შემოებაო და შენ-მან შვილმანო, ვერ ქნარაო, რა-გინდ ხელმწიფე მის მწყალობელი არისო და საქართველოდა-მ იწერებიანო, რომ მათი სიტყვა და პირობა ერთი აქვთო და
შენი სიძე არჩილი შენს შვილს ვერ გამოუმეტებიაო, ამაში ხელმწიფე-მ რა ქნასო, ან უღონო არისო და შენს შვილს მეფობის ქნა არ
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შეუძლიაო და ან ამათ-თან პირობა ერთი აქვსთ და ხელმწიფე აღარ
ენდობისო, ქართლი და კახეთი ხელთა აქვსო და არაზს გაღმართი
ლაშქარი მიაშველაო, ეცადოსო, რომ ასეთი საქმე ქნასო, რომ მობეზღართ სიტყვა გაამტყუვნოსო. შეებასო ან თავს დაესხასო, ან
მოკლასო, ან შეუკვდესო, ხელმწიფეს სამსახური და ხელთ-გამამავლობა დაინახოსო და მრავალი წყალობა დაიმართოსო. თორა და თვითან იცისო: აქ ხელმწიფეს მოახსენაო, წავალ და ყველას მხარ-წაკრულებს გაახლებო, და წავიდა და ერთი ასეთი სამსახური ვერა ქნა
რაო, რომ ხელმწიფის საამებელი ყოფილ-იყო, აქ ამბობდა ჩემის
ყმის შვილებნი არიანო და ახლა იმათ-გან საჩივრის წიგნებს იწერებისო, ამაში ხელმწიფე-მ რა-უნდა ქნასო. ესეები თქვენს შვილს მისწერეო, მართალი თავისი ფიქრი ქნასო, რომ მტრის გულისა არ
შეიქნასო:“ ესეები დედოფალ-მან შვილს მისწერა. „რომ ხელმწიფე-მ
მიბძანაო და ყოველს კაცს სიტყვას ნუ ანდობო, ხვაშიადსა და გულის
მისანდოსა და რაც გინდა საქნელად შეუტყობლად ჰქენით, თორა და
რა შეგიტყობს ეცდების თავისი საქმე შენსას აჯობინოს: ამის-თვის
ნათქვამია ფილასოფოსთა-გან, რომ საქონელი მიფარვით შენახული
სჯობსო და სიტყვანი თავად სრულ ცოტა-მთქმელი სჯობს და მერმე
ყველას ნუ ენდობითო. ამისთვის რომ და კაცია მაამებელიო, თუ
ვითაც ხვარბალი მიწაში მიფარვით ერთი ასად მოგეცემის და თუ
მიწას ქვეშ არ მიგიფარავს ფრინველნი შეგიჭამენ, მოსავალი წაგიხდების და თვითან გაირჯები: აბა სიტყვანიც ასრეა. თუ მიფარვით
გაქვს, საქმე გაგირიგდების, თორა და შენს მტერს შენს საწადელს
ეტყვი და მაგიერს ისიც ეცდების, რომ გაჯობოს. ასრევეა საქონლისა
მიფარვით შენახვა, ამის-თვის რომ უქონელს არც მემშურნე აუტყდების და არცა მოძალადე წაართვამს რასმე:“
§. 33.

თვესა მაისს კახი ბატონი მეფის ერეკლეს ძე, მეფე იმამყულიხან მარტყოფს მობძანდა და მარტყოფიდან დაიწყო სიარული და ქალაქს აბანოში შევიდა და ქართველის ბატონის შვილი ვახტანგ მაშინ
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ქართლის ჯანიში იყო და ამის ჩასვლა რომ შეიტყო დიაღ ეწყინა
და კაცები მოუვიდა ვახტანგს. „რომ კახი ბატონი ჩამოვიდა და ქალაქის ტახტზე დაჯდაო:“ ამათში შეიქნა ერთი ტირილი, მეორე
მოსვლა. მაგრამ კახი ბატონი იმ გზიდ არ ჩასულა და არღა-რა ამის
გუნებაში ქართლის დაჭერა სდომებია იმ ხანათ. მაგრამ იმათ ეგონათ: ამათში ცოტა რამ ლაპარაკი მოხდა, კახმა ბატონ-მან იმამყული-ხან იმ ლაპარაკს ყური არ მიუგდო: ეს დაიწერა მაისის გასულს,
ქორონიკონსა ტჟა, ღმერთო ხელი მოუმართე კახს ბატონს და კახეთი დღეგრძელობასა და გამარჯვებაში ახმარე:
დასასრული

