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ქართლის ცხოვრება
(სეხნია ჩხეიძისა)
¾ლიერებითა ³~ისათა, ვიწყოთ ცხოვრება მეფეთა,
მსმენელთათჳს არა უნდომითა ანბითა
უცხოთა ქუჱყა ნისათა, <note> ქვეყანათა უნდა</note> არა მარტივად ქართლისა, ჩვენ
ისა ჩემის თალითა ნახული, და ზოგიერთი მნა
ხავთაგან სმენითა:
იყო მეფე მეფეთა ესე, სახელდიდებული, სვე
სვე ამაღლებული, ჴელმწიფობითა სფადარი,
ამილბარობით სპასპეტი, ლაშქარ ცხოვრებითა<note>ჰაეროვნებითა</note>
ზე აღმატებული, ოთხთავე კიდეთა ქჱყნისა
თა ზარგანხდით ჴმა განფენილი, ყოველთავე მე
ბრძოლთა ზედან დიდად მძლეველი და თჳთ არა
არა ვისგან ძლეული, თჳითმპყრობელი საქართველ
ოსი, რომელიცა არს ახოვანი ტანითა, ძლ
იერი ძალითა, უძლიერესი სიმახვილითა, საზარ
ელი
აშიაზე:

საწადილ ღიმილითა საწადილეს მჭმნვარებითა,
მადლიერ ხედვითა,
ლმობიერ მკრთომელობითა, ბრძენ ც
ნობითა, უბრძნეს გამორჩევითა, მარტივ სახითა
მრავალსახე მართებითა, შემრისხვენ ყუდრო
ებითა, მაამებელ განსწავლულებითა და არცა ერ
თისა კეთილი საგანისა შემაშფოთებელი, უზომეობითა
თვით მათ მტერთაცა საწადელ და საყვარელ, სა
თნოებითა მისთაგან შეკადრებულითა შეკდიმებულთა და ვ~ა ვინ
აღრაცხნეს, რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფე
სა მეფეთასა, რაოდენი მართებანი და გასაგებელ
ნი, კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა ჭერანი, განხე
თქილებათა, კრძალვანი, სამეფოსა წყნა
რებაჲ, <note>წყნარებითა</note და ქართველთა ლაშქართა მეცნიერებანი, მთავართა
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ზაკვი საცნობანი, მხედართა განწესებანი, სახლთა ნა
ბოჭთა სააჯონი, საჭურჭლეთა შემოსავალთანი,<note>შემოსულანი</note მოცი
ქულთა შემთხვევანი, მეძღვნეთა ჯეროვანი, შემცოდე
თა ჯეროვანი წყალობათა წვრთანი, მსახურთა მსახურთა ნიჭისა
<note>მსახურებელთა ნიჭისა</note

მრავლობანი, მთავართა მართვანი, განმგებნი მო
საკითხავთა, შესატყვისნი შემთხვევანი, სპათა წყო
აწყობანი, გონიერთა მიმართებანი:იყო მეფე ესე ძირისაგან იესესა და თესლი
საგან დავითისა აღმოცენებული, სოლომონისა
ნაყოფი, მისად შედარებული, ბაგრატიონად წოდებული,
vახტანგ, სპარსთა სპარსთა ენითა შაჰნაოზ წოდე
ბული, თჳთ მდიდარი განძლიერებული უხვი
და მოწყალე, ყოველთა ზ~ა მართლიად მოსამართლე,
განსჱნებასა და მოცალებასა შ~ა მყოფი, შემხე
დველთა შემაზარავი. რა მოვიდა ბრძანა ღ~ისა
და განფინა უშურველი მოწყალება მისი წყალობა და მიანი
ჭა მეფეს შაჰნაოზს პატრონობა საქართჱე
ლოსი, ქ~კონსა ტმზ: ხ~ ქ~ეს აქეთ 1658
წინად ამისად იყო მეფე როსტომ, რა მოკდა მიიცვალა,
მოვიდა ბრძანება შაჰაბაზ ყაენისაგან და უბოძა
ქართლი შაჰნაოზს და შეირთო როსტომ მეფის
ცოლი, ასული დადიანისა, დედოფალი მარიამ.
და წინათ ამისა ჰყვანდა ასული ყაფლანისა როდამ
დედოფალი და ამასთან ესხნეს ძენი შაჰნავზს შვენიერნი
. aრჩილ, gიორგი, aლექსანდრე, ლევან, ლუარ
საბ და სულაიმან და ასული ორნი ანუკა
და თამარ, ესენი იყნენ შჱნიერი, ლომ გულო
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ვანი, კაცთაგან ქება მიუწდომელნი: იყო ს
იხარული დიდი, ნადიმობა, ნადირთა ს
რა, ზენარმა ღ~ისა მან, ამას ბრძანებდით ამისთა ათთანა
ყოფა ქჱყანაზე ±აცთა არ ექმნებისო
გამოხდა ხანი მცირედი და დაიბარა შაჰნაააზ აბაზ ყაენ
მა ბატონიშვილი არჩილ, მემანდარი ებოძა, და
რაყამი დიდი წყალობისა. „და დამოჰრჩილდენ ბრძა
ნებასა დიდისა ჴელმწიფისასა წაბრძანდა თანა
გაატანა მეფემ ამილახვაორი შვილი გივი, ვ~ა ვითაც სიძე
იყო და ერთგული კაცი მას ჟამსა ჴელმწიფე მა
ზანდარას ბრძანდებოდა მობრძანებლ იყო, და იქ მივიდა, და რა ჴელმწიფემ მისულა შეიტყო, წინ ჯარი მოაგება, და ნახა მა
სვე დღესა, მოეწონა სიმხნე და სიკეთე არჩილისა,
დაჰსდვა პატივი დიდი ვ~ა შვილი და გაიხარეს ეს
რეთ რომ ვ~ა შვილი მის და მამას უბოძა სამოსე
ლი, და საბოძვარი მრავალი და კახეთის ბატონობა,

და რჯული მისი და დაარქა სახელად შაჰნ
ოზ ხან: არად ინება ±ახეთი, ამის თვის რომ bატო
ნის Tეიმურაზის შვილისშვილი ძე დავითისა eრეკლე
ყმაწვილი დარჩომილ იყო, და არჩილს დაედგა მისი
მაგრამ ყეენი უწყრებოდა წინათ ამისად ებრძანა მეფისა
შაჰნაოზიისათვის დაჭირვა eრეკლესი და გაგზავნა
მისი, მიუხდა ±ახეთს შემოადგა თორღას ციხეს
და გააპარეს ±ახთ eრეკლე და წავიდა რსეთს რათ
განაც კახეთი უპატრონო იყო, აღარ მოეშვნენ
მეფეს არჩილს, და დამორჩილდა ბრძანებასა ჴელმ
წიფისასა, უბოძა საბოძვარი მრავალი და გამოისტუმ
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რა დიდებისა და პატივითა, მობრძანდა
კახეთს, შეიქმნა სიხარული დიდი და განსვენება. ხან
ქართლში მობრძანდებოდა, და ხან ±ახეთში, და ხან ესე
ნიც კახეთში მობრძანდებოდეს ხოლმე თქჱ
ნმა მზემა და თავ მან ამათმან, რა ესენი ერთად შე
იყრებოდიან მნახავთაგან გასახარელი იყუნენ, გან
სვენება და ლხინობდა, უხვად გასაცემელნი გასციან, იბურთვიან. ნადირობდიან, და ნადირთა უხვადსვრიდიან, სამართლობდიან, მტერი არსაით აუჩნდ
იან. ერთგულთა წყალობა უყვიან, ორგულნი
მოსვრიან, ქართლი და კახეთი მსახურებდიან.
aმაში გამოხდა ხანი, ქ~კონს :355 ხ~ ქ~ეს აქეთ წელსა 1666
მოკდა შაჰაბაზ ყეენი და დაჯდა შაჰ სლაიმან. მოუ
ვიდა წყალობა არაცხელი მეფეს შაჰნაოზს, ეთხოვნა
ძე და ასული, აახლო ძე თჳისი, aლექსანდრე და
ასული თჳისი ანუკა, რა ისპაანს ჩავიდნენ
მიაპყრა ყაენმა [შვ ]უშურველი წყალობა: და ალე
ქსანდრეს მისცა უშურველი წყალობა: და ისპაა
ნის ტარუღობა და ასული მეფისა ანუკა შეიყვანა
არამ ხანაში; მრავალი და აურაცხელი წყალობა მეფისა
თჳის გამოეგზავნა ყაენსა ამავ ქ~რიკონს 355 ხ~ ქ~ეს აქეთ წელსა 1666
მეფემან არჩილ აღარ ინება ±ახეთი არცა მეფო
ბა, მისი, და აღარცა თათრის რჯული მათი, გაუშვა
კახეთი, აღარ არა ისმინა მამისა, აღარცა მემკვიდრაებისა, აღარც ოჯახის წახდენისა, წარვიდა იმერეთს
და დაიჭირა ჴლმით იმერეთი, და ს~დ დაიმონა მცი
რესა რას ჟამსა შინა და შ~დ მოვიდა ხონთქარისაგან ბრძანება
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და მიუცემლობა იმერეთისა. დააგდო იმერეთი და გარდაჳ
და ოსეთს მეფე არჩილ და დედოფალი ქეთევან, და ო
რნი ძენი ამათნი aლექსანდრე და მამუკა, ასული მათი
დარეჯან, წაბრძანდა რუსეთს, დახვდა ჴელმწიფე რუსე
თისა, და დიდი პატივი, მიაპყრა წყალობა აუა
რებელი, მიიჩნია ვ~ა ძმად თჳისად და ძენი მის
ნი ძედ, თანა თჳსთად დაიჭი
რა: მოუვიდა ყაენისაგან ბრძანება მეფისა შაჰნაოზ ერეკლეს და
ჭირვისა. მიუხდა, ±ახეთს ერეკლე ვეღარ დაუდგა, გაეცა
ლა, ჩავი და შირვანს და იქიდამ წარვიდა ყეენთან:
ამას შიგან იბატონა მეფემ შაჰნაოზ და დაუწყეს ბეზ
ღობა მეფის არჩილის წასვლისათჳის და დაიბარა ყეენმა
მეფე შაჰნაოზ, და ისმინა ბძანება ხელმწიფისა და წა
ბძანდა დიდითა და მცირითა დარბაისლითა და და
აგდო ძე თჳისი, ბატონიშვილი გიორგი გამგებლად
საქართჱლოისა, იარა დღენი რაოდენიმე, მუხანათმა და
მოუნდობელმა სოფელმან მოაბრუნა უკუღმა [სოფელი]
ბორბალი თჳსი რა ხოშვაროს მივიდნენ ქარვასლაში
ამ სოფლისაგან გარდაიცალა. შექნეს ქართველთა გლო
ვა საშინელი, აახლეს კაცი ჴელმწიფესა; და ბატო
ნისშვილს ალექსანდრეს შეიქმნათ წყინვა უმრავლესი
და დაიბარეს ქართჱლნი, და წაიღეს მცხედარი მეფისა
მიიტანეს და დაფლეს ყვმს, ჩავიდნენ ქართჱლნი
და შემოეხვივნენ ალექსანდრეს: ქ~კონს ტნივ: ხ~ ქ~ეს აქეთ 1675 წელსა
და დაიბარა ყეენმა ძე შაჰნაოზისა გიორგი, მო
ვიდა რაყამი და მემანდარი, წაბრძანდა, და ძმა თჳისი
ლეონ დააგდო მოადგილედ თჳისად გამგებლად ქართლისა.
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ჩაბრძანდა ისპაანს, დახვდა ჴელმწიფე მხიარულ
ის პირითა და მოეწონა სიკეთა და სიმხნე მისი, გა
მოხდა თვენი ხუთი უბოძა ქართლის ბატონობა და მრა
ვალი, საბოძვარი; და თავსა ზედა მისსა დაასო თავს ხელით ჯიღა მურასა, გამოისტუმრა აუარებე
ლის წყალობითა; და მოვიდა ქართლში წელიწადზედ
შეიქნა სიხარული დიდი და განცხრომა, და თანა აა
ხლო ძმა თჳისი ლუარსაბ, იბატონა მეფემ გიორგი, და
დედოფალმა თამარ: °
აშიაზე:

ესე თამარ დედოფალი იყო ასლი დავითისი
ელისბარის შვილისა: ესე

მიიცვალა დედოფალი
თამარ ქ ~კონს
ქ~კონს 364 ქ~ეს 1675: დარჩა ძე ერთი ბა
გრატ და ასული ერთი მარიამ, ესე შერთეს ქსნის ერის
თავს დავითს, გამოხდა ხანი რაოდენიმე , ითხოვა მეფემან
გიორგიმ ასლი მიქელაძისა, და გადმოიყვანა
ესე ხორაშან იქმნა დედოფლად შექნეს სიხარული დიდი
და ქოსთა და ნაღართა ცემაჲ: ამა სიხარულსა შ~ა მოვიდა
ყეენისაგან ბრძანება, და ეთხოვნა ძე მეფისა სასურველი, და
სიკეთითა სრული და გამომიგზავნი ისო შენთანაო, მივცე წყალობა მრავალსა, და
აუარებელსაო ამას ზ~ა
შეექნა ჭმუნვა მეფეს გიორგის, შეეხვეწა შვილის უთ
ხოვნელობისა, რომ ერთის შვილის მეტი არ მყავსო
იმისი თხოვნა არ ესმინა, კიდევ მოვიდა ბრძანება,
და ეთხოვნა ძმა მეფისა ლეონ და ძე მეფისა ბაგრატ: შე
იქნა შეჭირვება დიდი. ამიტომ აღარც ძე ჰრჩებოდა
და აღარც ძმა, მაგრამ თავის წახდენას ხედავდენ, რათგან
დამ ნაშავე არაში იყვნენ, სხვა ღონე აღარ იყო რა და
გაგზავნა ორივენი, და თანა ახლო ქართჱლნი არა მცი
რედნი, ხუთასი ოდენ; აქა შეექმნათ რჩევა მეფეს გიორგის,
რათგან უკუ მდგარი იყო არაგვის ერის თავი იასონ
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ესე ერისთავი იასონ თავის სახლის კაცმა და
არჩო, დაუწყეს ლაპარაკი შერიგებისა, აღარ ინება
შერიგება, გასწყრა მეფე და შეიყარა ქართჱლ
ნი და შეუხდა საერისთოსა, გარდაიარა მჭა
დის ჯვარი, დავებჯინენია ტინსა, და დაგვიწყეს
სროლა, შეგვექნა ცემა და სროლა თოფთა, თავმა
ნ თქვენმა, ჩამოდიოდის ფინდიხისაგან ფოთოლი
ვ~ა ხშირი წვიმა ყოფილ იყო, მას ჟამსა გაიხტუნა
ცხენი მეფემან, მზემან, ღ~ისამან, ამას ბრძანებდით
ამისთანა არა ნახულარაო, იყო მორთული ყვითლისა კურ
ტავითა და თავსა ზედა ესვა მურასა ჯიღა მარგალიტი
სა ქდსა ზედა, ჩამოაგდის კაცი, ვ~ა კატა, გადვია
რეთ ტინი, და დავდექით კანჭის ქედსა: მოვიდა ერის
თავი ქსნისა დავით დიდის ჯარითა, შევქენით წვა და
დაგვა, ვიდექით სამსა დღესა: მოვიდა ისპაანიდამ
ანბავი და წყრომა ყეენისა, ძმებისა, და შვილისა
დაიჭირა ლევანისა და ბატონიშვილის ბაგრატის

და გაეგზავნათ ბაგრატ და ლევან ჱრეთსა: და ლუარსაბ ქირმა
ნსა: და მიეცათ ქართლი: მეფეს eრეკლესათჳის თეი
მურაზის შვილი შვილისათჳის: რა ეს ანბავი მოუ
ვიდა, მეფესა მაშინვე წამოვიდა მეფე გიორგი და
მოვიდა ±ოჯორზედ; და აიყარა და წაბრძანდა ზემო ქარ
თლს; და დადგა ყორნიისსა, ამას შიგან ყაფლანისშვილი, სარდალი თამაზ საბარათიანოს ხალხით
უკუმდგარ იყო: რა სცნა მეფის eრეკლეს მომავალ
ობა, მოსლოდა ანბავი მეფისაგან, და ჯანიშინობა
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და შევიდა ციხესა ტფილისისასა.
მოსვლა მეფისა eრეკლე:
მოვიდა მეფე eრეკლე ქ~კონს ტოე. ქ~ეს აქეთ 1688:
შემოეყარნენ ქართჱლნი და დაჯდა ქალაქსა ტფილიი
სსა, შექნა სიხარული და განსვენება. მეფე გიორგი გარ
დავიდა იმერეთს, და ამ ცოტა ხანში მოვიდა რუსეთიდამ მე
ფე არჩილ; ბატონობდა იმერეთსა ძე ბაგრატ მეფისა ა
ლექსანდრე, და ჩავიდა იმერეთს მეფე არჩილ, მუნ და
ხვდა მეფე გიორგი იმერეთს; წაართჱს იმერეთი ა
ლექსანდრეს, და გადმოაგდეს ქართლში და შევიდა გო
რს ციხეში, ამას მოდგა მეფე eრეკლე, დიდისა პატივითა
ამყოფა, გარდვიდა გორიდან მალვით მეფე ალექსანდრე
და მოუდგნენ იმერელნი; შეიყარა მეფემან არჩილ ჯარი
შეიბნენ თავმან თქვენმან, გენახათ მეფე არჩილ
ამას ბრძანებდით, თუ არ ღ~ისაგან, თვარა კაცთაგან
ამას არა ევნებარაო შეუტივა ჯარითა. ასე ამოწყვიტა, გა
ემარჯვა თავმან მისმან იმისთანა შუბი რამდენსაც კა
ცს მოსდვიან ისე დარჩებოდიან გამოექცა მეფე ალ
ექსანდრე, და შევიდა ისევ გორს; წავიდა მეფე გიო
რგი იმერეთიდამ, და დადგა ოშორსა: ამ ხანსა შინა
გაეგზავნა ელჩი ხვანთქართან ყეენ[თანა] სა და ეთხოვნა მე
ფე გიორგი რათგან ჩჱნში წყობა არ არისო ჩემი
ყული, შენს საბატონოში არისო, მიბოძეო ესმინა
ხონთქარს მოხსენება ყეენისა და მოცემა მეფის გიორ
გიისა: რა სცნა მეფემან შევიდა ახალ ციხეს ციხეში
და მოუდგნენ ენგიჩარნი და აღარ დაანებეს: წარვიდა ელჩი
ცალიერი, დაწყეს ქართველთ ლაპარაკი მეფეს გიორგის
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და აღარ ინებეს მეფის eრეკლეს ბატონობა მისცეს
პირი და ახსენა ღ~თი, მოიბა წელთა საბელი

ჩამოეშვა ციხიდამ, ძირს ცხენები და კაცნი შემო
პირებული ჰყვანდა, ჩამოვიდა დასხდნენ ცხენებ ზედ,
და მოვიდა ოშორას, აჰყარა დედოფალი ხორაშან,
და რძალი თჳისი, ბატონის შვილის ლევანის მე
უღლე, ასული ავალიშვილის გიორგისა თინა
თინ, ძე ლეონისანი ქაიხოსრო, ვახტანგ, დო
მენტი, იესე, სვიმონ, და თეიმურაზ, მოიყუანა და და
აყეენა სადგურს, თვითან ჩამობრძანდა ქართლში
რა ჰსცნეს პატრონისა მათისა ჩამოსვლა შეიყარნენ ზემოქართველნი, ჩაუხდა რუის, აიკლო ქორიანი. ესე იყო იმერე
თიდამ იმერელი მეფის ვეზირი და მოვიდა ჭალას ამილახორის გივისასა. რათგან 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 მისლა გაიხარეს სიხარულითა
დიდითა და მოეგებნეს წინა, დაუხდენ, ვითარცა მართებდათ,
მოართვეს მოსართმევი, მრავალი, წამოუძღუნენ წინა და
შემოყარეს ქართველთ ჯარი: მოუვიდა მეფეს ერეკლეს
ამბავი გარდმოსლა მეფის გიორგისა და ქართველთ
შეყრა, შექნა ჭმუნვა: მას ჟამს იდგა კოჟორსა, აიყარა
და ჩაბრძანდა ქალაქს ციხე ში და შემოიყარა საბარათაშვილო
ჩამოვიდა მეფე გიორგი კოჯორსა, რა კოჯორს ჩასლა
შეიტყვეს ბარათიანთა წამოვიდა სარდალი თა მაზ და ჯარი
საბარათაშვილოსი, შემოეყარნენ მეფე გიორგის, შეიქნა
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სიხარული თავისის გამზრდელს პატრონის ნახვისათვის
დაუწყეს ყაენს ლაპარაკი და შეხვეწნა ქართლის მო
ცემისათვისა: რა ყეენმა მეფის გიორგისა ქართლში ჩამოსლა
შეიტყო, გაგზავნა ჩაფარი, დაიბარა ძმები და ძე მეფისა
მაგრამ ძე მეფისა ერათს დამარცხებულ იყო და ბატონის
შვილი ლევან მოიყანეს და ლუარსაბ ქირმანიდამე
მიაპყრეს პატივი, მოვიდა ამბავი მათის კარზე მოყვანისა
და იმედის წყალობისა, ამა შიგან გამოხდა ხანი წელნი
ერთი, გარდმოვიდა მეფე არჩილ იმერეთიდამ ებოძა
ხვანთქარს ამბავი ალექსანდრესთვის იმერეთი გარდ
ვიდა, დაიჭირეს იმერელთ მეფე ალექსანდრე და გაუგ
ზავ ნეს მეფე გიორგის, მიიცვალა და დამარხეს რუისს
გარდავიდა მეფე არჩილ და დაჯდა იმერეთს იმერეთს.
შეიყარა ჯარი მეფემ გიორგიმ მივიდა ლილოზედ დაუწყო
კახთ ლაპარაკი, მოსცეს პირობა, მას ჟამსა ბატონობდა

კახეთს აბაზყულიხან, გაგზავნა მეფემ მდივან ბეგი
ბარძიმ ამილახორი გივი, თამაზ სარდალი, ამორჩევით
ქართველნი. მივიდნენ ნინო წ~დას, რადგან კახთ პირობა
მოეცათ, იმათის შესაყრელად, მოვიდნენ ერთი თარაფნი
სახლთ უხუცესი კახეთისა რევაზ, ამისი მოკიდებულნი
მოელოდენ დურმიშხანს და მის თარაფს. თურმე ისინი
ხერხში იყნენ წამოადგნენ ნინო წ~ის თავს შეექნათ
სროლა, მოკლეს მდივან ბეგი ბარძიმ, დაუმარცხდა ქართველთ, მოვიდნენ ლილოზედ, წამოვიდა მეფე, მოვიდა მცხეთას
ამას შიგან მიიცვალა ყეენი შაჰსულეიმან, დაჯდა ძე მისი
შაჰსულთან უსეინ, თვით ყმაწვილი იყო და მტერნი
ამათანი ავად გამშინჯველნი, იწყინა ძალად დაჭერა ქართ1-27 სტრ., 6v
ლისა, გამოუსია ჯარი და სარდალი ქალბალიხან, ესე იყო
განჯის ხანი, ხვანთქართან ელჩიც ეს იყო და კახეთიც იმას
მისცეს, იბატონა ქართლში, მეფემ გიორგიმ წელნი სამნი და მოვიდა
ქალბალიან ურიცხვითა ლაშქრითა, გამოვიდა მეფე ერეკლე
ციხიდამ და შემოეყარნენ კახნი, და ვინცავინ ქართველნი ციხეში ახლდა, სარდალი ლუარსაბ და ამილახორი ავთანდილ
შეეყარნენ სარდალს ჭაპალას, მეფე გიორგი იდგა დიდგორზე, შემოიარეს საბარათაშვილო და დადგნენ თრიალეთზე აქეთ ქართველნი დადგნენ კლდეკარს ეცემოდიან .....
ჩვენის ჯარის კაცნი, იმით მონაპირეს კაცსა გააქცევდიან, და ხოცდიან შეიქნა რჩევა შებმისა, თავის ჴელმწიფის ჴლმის კრა აღარ აჯობინეს; მაგრამ აღარც
ქართველთ მოინდომეს: წაბრძანდა მეფე გიორგი, ჩაიარა კრკონს, ერთი ამას წინ დამარცხდა ამავ კრკონს
დედოფალი ხვარაშან, მოასვენეს ქვაბთახევს, აჰყარა რძალი
ბატონის შვილის ბაგრატის ნათხოვნი, იყო ჩერქეზის
ბატონის ასული, რუსუდან, წაბრძანდა და თვითან გადვიდა
იმერეთს, და ბატონიშვილი 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 გარდაჰყვა ერთ პირად
ერისთავი გიორგი; ამილახორი, გივი, ძმა ამილახორისა,
ქათალიკოზი ნიკოლაოზ, ყორბიჩაში მუხრანის
ბატონისშვილი დათუნა, ზურაბის შვილი ზურაბ
სხვანი თავადნი და აზნაური მრავალნი. რა ჩხეიძეს მეფის
ერეკლეს წყრომა მოუვიდა ვეღარც ბატონი შვილები
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დადგნენ. აიყარნენ, წაუძღა სეხნია ერთ პირად მოყვარე იყო
აბაშიძე გიორგი, ციხე ჰქონდა მაგარი, ხარაგეულს დააყენა
ბატონიშვილი ვახტანგ, რძალი მეფისა რუსუდან, ბატონი
თინათინ ქვაბს დააყენეს, დადგა და ქალბალიხან გორსა
და შემოიყარეს ქართველი და დააფიცეს: შეექნა რჩევა
მეფეს გიორგის, რათგან ძმები ყაენის კარზედა ჰყვანდა
გამოგზავნა ძმის წული ქაიხოსრო ამ ხერხითა ეგება
ყაენთან მიეწია და საქმე წარემართა, რა შეიტყო მეფემ ერეკლემ და ქალბალიხან ქაიხოსროს მონდობა, აახლეს ციციშვილი ქაიხოსრო და საფიცარი მტკიცე, ჩამობძანდა გორს
დაჰსდვეს პატივი უსაზომო და მოართვეს მოსართმევი, მრავალი,
გაგზავნეს ყაენთან ჩაფარი, აიყარნენ ქართლს, არა ივნეს
რა, ჩავიდნენ ქალაქსა ტფილისსა, შემოირიგეს ერისთავი
ქსნის დავით, მუხრანის ბატონი პაპუნა, სარდალი თამაზ
რა ესენი ჴელში 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 ყაენისაგან მემანდარი და წყალობის რაყამი ბატონის შვილის ქაიხოსრო
გაისტუმრეს პატივითა მაგრამ კაცნი მცირედი გაატანეს
გაჰყვა ჩხეიძე სეხნია და მცირედი აზნაურნი და მსახურნი
თან წაიყვანა და ყვანდა ხარჭა, რა ისპაანს ჩავიდა იმავ დღეს
ეთხოვნა და ბატონის შვილისა მიართვა დააყენა მამასთან ...
ჯერ ყაენს არც ბატონისშვილი ლევან ენახა არც ლუარსაბ,
მესამეს დღეს იხმო ჴელმწიფემა ნახა სამნივე დასდვა პატივი
უშურველი, მოეწონა სიმხნე და სიკეთე ამათი მისცეს სასახლე
მშვენიერი და დასდგნენ, მამაშვილნი ერთათ, რაც იმ დღეს
1-27 სტრ., 7v
გაეწყობოდა ნახევდიან ლხინსა
ქ~კონს ტპთ ხ~ ქ~ეს აქეთ 1696: მკათათჳის, ვიყვენით ამა განცხრომაშია, არც მისცეს
ულუფა, შევსძვირდათ ხარჯ ზედა, მისცა ვინცავინ ქართველნი
ახლდნენ დასტური, მაგრამ სეხნია ჩხეიძემ არ ინება მოშორ
ვება მათი, თავად ლევანის გაზრდილი იყო და მერმე ქაოხოსროს თან შეზრდილი, მოხდა სიღარიბე დიდი და გამოხდა ხანი
და გამოეგზავნა მეფეს გიორგის ჴელმწიფეს შემოხვეწოდა
ზურაბიშვილი ზურაბ, რა სცნა ყაენმა მეფის გიორგის
შემოძლევა და ხლება განიხარა სიხარულითა დიდითა მაგრამ
არ ჯერ იყო, რათგან ისე სახელოვანნი კაცი იყო დიდად უნდოდა ნახვა მისი, გაუგზავნა მემანდარი და წყალობის რაყამი

თუმცა მნახო ჩემგან აურაცხელი წყალობა მოგანიჭო მივიდა ზურაბ იმერით და მემანდარი ალს, გარდმობრძანდა მეფე და ვინცავინ დარბაისელნი ახლდნენ. ამილოხარი იმერეთს დამარცხებულ
იყო სხვანი თავთავის მამულებში დააყენა მეფემ ერეკლემ. რათგან
ყაენს ებრძანა თავ თავის მამული მიეციო დააყენეს ცოლშვილნი და თვითონ 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, ქ~კნს ტპე, მარტს ე:1697:
მიეგებნენ ძმანი და ძმისწული. რა ნახეს ერთმანეთი
გარდაეჭუდენ ერთმანეთსა, შეიქნა სიხარულის ტირილი,
მზემა ღ~ისამა და თავმან, ამათმან ეს ოთხნივ ერთათ გენახათ
ამის ბრძანებდით, ამათთანა კაცთა შვილი უკეთესი არ იქნებაო
შევედით, მოგვცეს სარაია ტურფა და დარბაისელთ ცალცალკე
დღესა მეოთხესა ნახა ყაენმა, დახუდა ტკბილად და საყვარლად
ვითარცა მამასა და დასდა პატივი მისად შესაფერად მოეწონა სიკეთე
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მეფის გიორგისა. ამა შიგან გამოხდა თვენი ოთხიღა მოახსენა
მეფემ გიორგიმ ჴელმწიფესა რათა უყოს წყალობა და დაიხსნას
ქარმანიდამ ერისთავი დავით მუხრანის ბატონი, სარდალი თამაზ უწყალობა და გაგზავნეს ჩაფარი და მოვიდნენ ესენიცა; გამოხდა
მცირედი დღენი და დაჰპატიჟეს ქართველთ, თუ რჯული არ
დააგდონ ქართლში წავიდნენო შეექნათ ჭმუნვა დიდი
თავად რჯულის დაგდებისათ~ს მერე პატრონის გაყრისათ~ს, არა
ცოტანი იყნენ, ქართველნი ექსასი. შექნეს რჩევა აღარა
გაეწყობოდარა, მისცა დასტური ქართველთა, მაგრამ ზოგი
არ გაუშვეს, გაათათრეს არაგვის ერისთავი, გიორგი, ერისთავი
დავით, ციციშვილი ვახტანგ ციციშვილი, პაპუნა, აბაში
შვილი დავით, ზურაბიშვილი ზურაბ, წინათ თათარი იყო
თამაზ სარდალი და მისი შვილი კაცია ყანდაარის გაატანეს ყანდაარის ხანი ამისა გვარისა იყო ყაფლანისშვილი ქართლში გაისტუმრეს დარჩნენ მეფეს გიორგისთან ეს გათათრებულნი და სხვანი თავადნი ორასიოდენ
კაცნი. რა ნახევდა მეფეს გიორგის ყეენი პატივსა და წყალობის სიტყასა არ დააკლებდა, უნდოდა ჴელმწიფეს წყალობა. მაგრამ დრო და სოფელმან არ მოახდინა. გამოხდა წელნი
სამნი და მიიცვალა ბატონი შვილი ლუარსაბ, შეექნათ
ძმებს მწუხარება და ჭმუნვა დიდი იქმნა წყალობა ღ~თისა და
განადიდა უშურველი წყალობა მისი დაუძახა მეფეს გიორგის
ჴელმწიფემა, ქ~კონს ტპზ, გიორგობის თ~ს კ, ხ~ ქ~ესით 1701:

დაუწყეს სმა და დახდა ჴელმწიფე მოცინარითა პირითა
დაისვა ახლოს თავისა და უბოძა ღვინო თავისა ჴელითა
ილაღობეს მხიარულად თჳთ ჴელმწიფე კარგი აზნაურშვილი იყო; მაგრამ მეფის ხუმრობას და სიტყვის მარჯვეობას
1-27 სტრ., 8v
არა გაეწყობოდარა: უბოძა ქირმანის ბეგლარ ბეგობა
და დაარქვა სახელად მამისი, შაჰნაოზ II არად ინება
მეფემ გიორგიმ ქირმანი, რომ საქართველოს პატრონი
იყო და ქირმანი იუკადრისა, მოახსენა უარი, მაგრამ
არ მოეშვა ჴელმწიფე, დაუჭირა ხელი ხელითა და აღარა გაეწ
ყობოდა რა, აკოცა მუხლსა, იამა ხელმწიფეს იამა დამორჩილება მისი, ორნივე დიდად დაითრივნენ. ხან ყაენი
დაუსხემდა ღვინოსა. ხან მეფე, წამოვედით მხიარულებად
შეგვექნა სიმხიარული, არა ქირმანისათჳის. ა~დ საქმისა
და წყალობის გამობრუნებისათ~ს მეორეს დღესა მოვიდნენ
ბეგლარნი და მოულოცეს წყალობა ჴელმწიფისა და მოართვეს მოსართმევი მრავალი, ვის უნდოდა და ვის არა
მესამესა დღესა დაუძახა ბატონიშვილს ლევანს
უყო წყალობა და ნაიბობა ქირმანისა და გაგზავნა
ჩაფრათ, თურე ქირმანის ქ~ყანა ბულუჯთაგან აოხრებული
იყო რადგან ეს მტერი ჰყვანდათ, მაშ, ღ~თო, არ ავად
მოიგონეს ქირმანისა ამათი მიცემა. წაბრძანდა ბატონისშვილი ლევან თან იახლა ჩხეიძე სეხნია თან გაატანა მეფემ გიორგიმ აბაში შვილი დავით, და ათიოდ
სხვანი, ვიარეთ ოცისა დღისა სავალი ჩავედით
ქირმანსა. ქალაქი იყო მშვენიერი და მოგვეგებნენ ჯარი
წინა და მოქალაქენი, შეექმნათ სიხარული შესვლისა
მათისათვინ გამოხდა დღენი თორმეტი, მოვიდა ამბავი
ბულუჯთა ჯარისა, წამოვიდა მირ ხოსრო შაჰ ჯარითა მძლავრითაო, მოვა დასარბევლად ბანდარისა ქვეყანისასო
რა ვისმინეთ ამბავი ესე, ჰკრეს ნაღარასა, შევსხედით, ვიარეთ
მცირისა ჯარითა, ვიარეთ სახელსა ზ~ა ღ~თისასა, ვლეთ დღე და ღამე,
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მეათექვსმეტსა დღესა მივედით ქანუ დინარსა, სამძღვარსა
ბანდარისასა დავდექით. დღესა მეორესა მოვიდა ყარაული
ჩ~ნი და მოგვითხრო ამბავი, დაარბია ბანდარის მამულები
ხოსრომაო უკანვე საშოვრად დამდგარიყო და ორი
მისი სარდალი და ნაშოვარი გამოესტუმრებინა,
მოვიდა ამბავი ჩამოხდომისა მათისა ადგილსა კლდოვანსა, გვიამ
ბეს ლაშქრისა სიმცირე, ორი ათასითა კაცითა ორნი სარდალნი

არიანო, ჰკრეს ქნარისა, ვახსენეთ სახელი ღ~თისა, დარჩომილი
იყო დღისა ორი საათი, შეჯდა ბატონიშვილი ლევან, მზემან ღ~თი
სამან, ასე სიხარულით მივსდიოდით, ვითარცა ქორწილსა შ~ა
წვეული ვყოფილვიყავით, მაგრამ ჩვენის ჯარის სიმცირე გვიმ
ძიმდა, და ახლდა თათარი ავკარგათ ექსასი ოდენ ქართ
ველნი ორმოცნი ბრძანა პატრონმა ჩვენმა ლექსი:
უგანგებოდ ვერას მიზმენ, შეცამებან ხმელთა სპანი.
გვესწრა ღამე და მოვადეგით, სადა ბულუჯნა ჩამომხდარ იყუნენ,
ადგილსა კლდოვანსა და გარე აქლემი შემოეწვინათ და თვითან
კლდე იყო მაღალი, იმაზე იდგნენ რა შემოვადექით გარე
და დავიწყევით რაზმი, ღამე იყო, რა შეიტყვეს მისვლა ჩვენი
არად გვახსენეს და არც დაიძრნენ, თავად ჯარის სიმცროსათ~ს
და მერმე მრავალ ჯერ ამოეწყვიტათ და გაექციათ ყიზილბაშნი
[რ]იჟრაჟსა ოდენ ჟამსა გამოხდა ჴმა მათ ყარაულთაგან, უხმეს
ჩვენ ყარაულთა თქვენ საბრალოთ აშენებულნო ვის მოუცთუნებიხართო, თუ კიდევ მამადალი ხან მოსულაო ჯარი მისი
ამოგვიწყვეტიაო საქონელი გაგვიყვაო იშალა სამჯერ ჩვენგან
გაქცეულაო წამოსულაო კიდევ აგრე იქნებაო თუ გათენდაო,
მისცა პასუხი ჩვენმა ყარაულმა გინებით მოვიდა რისხვა ღ~თისა
თქვენ ზედაო, მობრძანდა საქართველოს ვალი ლევან, ახლავს ქართველნი
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ჯარი კაცის მჭამელნიო შექნეს თურმე დიდი ჭმუნვა ესკი არ იცოდენ
არც ოცი ქართველნი გვახლდა, თითოს ქათმის შეჭმაც
არ შეგვეძლო მაგრამ ჩვენმა ყარაულმა კარგი ტყუვილი
გამოიყენა შეგვექნა ჩვენ აქ სიცილი: რაც ცამან სინათლე გამოავლინა, ვილოცეთ და დავსხედით უკეთესსა ცხენსა,
სეხნია შესვა თავისა წინა სძღოლსა ტაიჭსა, არ ავად მოიხმარა, რა გავიცანეთ ერთმანერთი, შეგვექნა სროლა თურე
ღამით ასე ახლოს მივსდგომოდით თოფი გვწვდებოდათ, და მოახსენა სეხნიამ პატრონსა მისსა. ცოტა სადავის აწევა და ცხენის
უკან უკუდგომა, გაუცინა აღარ ეგებისო რა არ დაიშალა
დაუდგა გარდიგარდმო გარდაივლო ხელი ქარგადანსა ფარსა
და მიიცა ღლიასა, მოუხდა თოფი ფარსა, გავარდა შიგან, მოხუდა
ბატონთან მდგომელს ცხენისა კისერსა და დაეცა ცხენი დიდსა
კლდესა ქვეით გორა იყო მომცრო, სამი კაცი იმაზედ ჩამოგვეპარნენ, იმათ თურე გვესროლეს გაიხტუნა ჯაფარ ბეგ
ცხენი, გაჰყვა მსახური ერთი, მიუხდა ძირს გაუშვეს ცხენები
აუხდენ ორნი პატრონ ყმანი დასჭრეს ორთა თავები ერთი
გაექცა, სანამდისინ ცხენს დავსძრევდით. მოართვეს პატრონსა
ჩვენსა თავები, ის ჯაფარ ბეგ იყო მეფის შაჰნოაზის შვილი

ვაჟკაცობის იადგარი უბრძანა მადრიელობა და წყალობისა
სიტყუები გაჭირდა ომი, ვიდრე შუადღემდინ გვიბძანა პატრონმა ჩვენმან აწ ვნახოთ ვაჟკაცობა თქვენი მოვქუსლეთ ცხენი
შევერიენით შიგა თქვენმა მზემა და თავმან პატრონისა ჩემისამან
სანამდისინ პატრონი მოუსწრობდა ჩხეიძემ სამი მოკლა შუბით....
იჯდა თეთრსა ტაიჭსა ბატონი შემოერია შიგა ზენარმან ღ~თისამან
ასე შეერია შიგა, როგორც ლომი თხასა შიგა გარეული იყო
გაიკრა ისარს ჴელი მოკლა სამი კაცი მოუხდა ერთი ბულუჭი შემოსტყორცნა
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თოფი იღლიას, თურმე კაბაში გავარდა. მოუხდა სეხნია შემოსცა
შუბი მარცხენას ღლიასა და თქვენმა მზემა. მარჯვენა ღლიაში
გაავლო: ძლიერებითა ღ~თისათა გაგვემარჯვა, გაგვექცნენ ცოტა
რამე კლდე და სიმაგრე იყო შეგვესწრენ იმას ზედან ავივსენით
ნაშოვრითა მრავლითა საქონელითა, მოჭრა თავი მათი ათას
ხუთასი, ჩვენის ჯარიდამ დაგვკლებოდა ას ორი თუცა
გენახავნით მცირე პატრონ ყმანი არ ავად ვიყვენით, წამოვედით გამარჯვებულნი, მოვედით იქავ ქანუდინარსა, მოლოდინი
გვქონდა: ხოსროშას თურე ამბავი მისვლოდა ჩვენისა გამარჯვებისა
და გვერიდებოდა და წასულ იყო მანი ჟაკის ღელე ზედა გზა საჭირო და
გრძელი იყო, თჳით პატრონმა ჩვენმა აღარ ინება გამოდგომა მისი,
უთავა ჩხეიძე სეხნია და აღარ გაატანა ორასი ამორჩეული თათრის
ჯარი გარდაუსწრეს მანიჟავის ღელესა, შეექნათ სროლა გაიქცა
ხოსრო, დარჩა ნაღარახანა, მოიჭრა თავი მათი ასი, მოვიდა გამარჯვებული პატრონთა მისთა, შეიქნა სიხარული დიდი უბოძა
საბოძვარი და შემოსა ყ~ლითა ზარბაბითა, მიანიჭა საშოვარნი
ლაშქარითა, და გაუყო მცირესა და დიდებულსა. გაგზავნა ჯაფარბეგ
მახარობლად ყაენთანა და ძმას მისთან მეფეს გიორგისთან
ისპაანს: ქ~კონს ტპჱ, ხ~ ქ~ესით 1704 თებერვალს ია, წამოვედით
ქალაქსა ქირმანისასა, მივიახლენით ერთისა დღისა სავალსა,
მოუვიდა ჴელმწიფის წყალობა უშურველი ხალათი ხმალი მურასა
ცხენი ოქროთა შეკაზმული ინამი |და წყალობა| და სიმხიარულე
აუარებელი, მოლოცვა გამარჯვებისა, მივედით, მოგვეგებნენ
მოქალაქენი, შეასხეს ქება, ღ~თისა თაყვანის ცემა კურთხეულ
არს ღ~თი, რ~ლმ ჩვენად მეშჱლად გამოგაჩინაო და დაგვიხსენ
მტერთა ხელთაგანო დავყავით ხანი სიხარულსა შ~ა [მცირედი]
ინადირის, გაიცემოდის, სამართლობდის. გამოხდა ხანი მცირედი
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წამობრძანდა მეფე გიორგი ისპაჰანიდამ და მობრძანდა ქირმანს მაისის ე,
შეგვექნა სიხარული დიდი და მიგებება ჯარისა ორისა დღისა
სავალსა შეიყარნენ ძმანი მოულოცა გამარჯვება. ამას ბძა

ნებდი თვალი კაცისა ამათთანას რას ნახავსო, ჩამოვედით
ქალაქსა, ჩამოჰყვნენ ქართველნი თანა არაგვის ერისთავისა
და პაპუას გარდა გამოხდა ხანი რაოდენიმე, მოვიდა ჩაფარი
ჴელმწიფისა, ეთხოვნა ქსნის ერისთავის, თუმე ქართლში
ქსნის ერისთავი მოეკლათ თავის ყმათა, ძმისწული ამ ერისთავისა, რა
მივიდა უყო ჴელმწიფემან წყალობა, უბოძა საბოძვარი და მაჯმა ოქრო
და ერისთობა, გაისტუმრა ქალაქში გამოხდა თვე ერთი მოვიდა ამბავი
ბულუჭნი და ავღანნი შეიყარნენო და მოდიანო, თურმე ბიაბანსა შიგან ასრე გაევლოთ ვერა ვცანით რა ამბავი, წასულ იყნენ
ქ~ყანასა ქაშანისასა დაარბიეს გარეშემო ქაშანისა, პასუხის მიმცემი არავინ ჰყვანდათ გასწყრა ყაენი და გაუსია ჯარი, ვერ ევნათ
რა, გაექციათ და მოეწყვიტათ ჯარი ყაენისა დაყვეს ბულჭთა
თვე ოთხი ქ~ყანასა ქაშანისასა, არბიეს და მოსწყვიტეს მრავალნი
სული და წამოვიდნენ ჩვენისა ქვეყანისაკენ მოვიდა ყაენისაგან ბძანება
და მოეწერა წიგნი მეფეს თანა და მირბიეს ქ~ყანანი და ამამიწყვიტეს
ლაშქარი, წამოვიდნენ ქვეყანისა შენისაკენ, გამოაჩინე ლომგულობა
შენიო, ნუ გაუშვებ მაგათ უზიანოთო ვითარცა ბძანებაც არ მოსულ
იყო, წესი მისი იყო სითკენაც მტერი გამოჩნდის უომარი
არ გაუშვის, გაგზავნი ყარაულნი, მოვიდა ყარაულთაგან ამბავი.
წამოვიდნენ და მიდიან გზასა სისტანისასაო, შეგვექმნა სიხარული
და გააყენა ბატონის შვილი ლევან და შეიყარა ჯარი ქირმანისა
ჩავედით ბამს, იყო ქირმანიდან ექსი დღისა სავალი
რა სცნა მეფემან იმა გზაზე ჩამოვლა წამობრძანდა ქართველთ
ჯარითა, ჩამობრძანდა ბამსა ვიარეთ თავმან თქვენმან ხან ოცს
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აღაჯს გავივლიდით, ხან უფროსსა, ვიარეთ და მეოცესა დღესა მივე
წივენით, ფირიქეს თურმე ჩამომხდარ იყუნენ იყო ბიაბანი, შენობა
არსადა, წყალსა სადაცა ვნახევდით ამას ბრძანებდით მლაშე თევზის
წვენი არისო მოვიდა ბძანება ღ~თისა დავადასტურეთ მათი
დგომა, გაისტუმრა მეწინავეთ მეფემან ძმა და აახლო ქირმანის
ჯარი და ზოგნი ქართველნი მეოცესა დღესა, რა ქვეყანის
მაშვენებელმა ცამა სინათლე მოგცა ვილოცეთ, ვახსენეთ
ღ~თი, ვეზიარენით ქართველნი შევსხედით უკეთესთა ცხენთა
მოვადექით წინადამე, რა სცნეს მისვლა ჩვენი ვეღარ აიყარნენ და მოვიდნენ სიმაგრისა კლდე იყო მაგარი, მის კლდესა
ზედან ნაშენები ყორე ქვისა მის დაბლა გორა ორი, მთისგან
უმცროსი. ვახსენეთ სახელი ღ~თისა და შემოვადექით, ვკა
რით ქოსსა და ნაღარასა, ქვეით ბატონი შვილი და ზეით მეფე
შეგვექნა სროლა, და ამა სროლასა შიგან მოვიდა ხანი სისტანისა შემოეთვალა ბრძანება, თქვენი ვისმინეთ და რ~ლსა

მხარსა ბრძანო მიხუედო, გვიამა მოსულა მისი არა ავ დროს
მოვიდა. უბრძანეს მარცხენასა მჴარისა შემოდგომა არ ავად
მოვიდნენ თუცა ბოლო გაეტარებინათ თქვენმა მზემან ამას
ბრძანებდით უთუოდ სიმაგრე აიღესო და უძრის ცხენთა მოადგნენო კლდესა გარდაიჭირნენ ცხენიდამ გაიკრეს ჴელი ჴმალთა....
შეებჯინნენ ქვეითათ შეგვექმნა ჩვენ ქართველთ ჭმუნვა
შეჰვქენით დავა ვითარცა იმათი ჯობნა გვეთაკილა დაგვტუქსეს
პატრონთა ჩვენთა რა მიეწურნენ წამოეშალნენ ბულუჭნი
თავმა თქვენმა და მზემან პატრონისა ჩვენისამან, როგორც
მაღლიდამ ჴელით ქვა კაცმა ჩამოაგდოს, ყველანი ისე ძირს
ჩამოცვივდნენ შეგვექნა ზოგთა სიხარული ზოგთ წყენა ლაშქრისა
დამარცხებისათ~ს იყო ომი დიდი და იხოცებოდიან თჳთ ისინიცა
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და მცირედნი ჩვენიცა, გაჭირდა ომი, გაიყვანა ცხენი, მეფემან დაიგრგვინა, ვითარცა ცამან დაუძახა ქართველთა აწ ვნახო ჭაბუკობა
თქვენიო, ეგრეთვე ბატონის შვილმა, თავმან თქვენმან ომად
კმა იყო. მივქუსლეთ და დავერიენით შიგას, არ ავად იყუნენ
ისინიცა, არც ხმალ მოუქნეველნი დაგვრჩომიან გაგვემარჯვა
ამოვწყვიტეთ, ავივსენით ნაშოვარითა მათითა: წამოდგა ერთსა
გორასა მეფე და ერთსა ლევან და შუაში გვქონდა ცემა თავისჭრა
იყო იმათში ერთი მხნე და მომაღლო კაცი შერჩომოდა
ჴმალი ერთი გადმოიჭრა მაღლიდამ მოუხდა სეხნია
ჩხეიძესა შემოკრა ქარქაშსა გაუწყვიტა ბოლო ქარქაშისა მაგრამ
მუხლს ვერა ავნო რა ჩაიჭრა ვითარითა ვეფხი და ჩამოაგდო
ხმლით ორი თათარი ვინ უყურებდა აქ ერთს კაცს აქ ცემა იყო
წავიდა მინდორსა შიგან შიგან ამას მოვიდა ზურაბის შვილი
ზურაბ მოულოცა ბატონის შვილს გამარჯვება იმათ ნახვა უბრძანა ერთმანერთსა უყურე იმერთს კაცს ლამის მოგვრჩესო. მოახსენა ზურაბ. მე მზა ვარ სამსახურად
უშალა ბატონის შვილმა თავად მაშრალი ომისაგან და მერმე შორს დარჩომისაგან.“ არ დაიშალა იარა რა
მიწევის დრო შეიქმნა, თურე ერთი ქირმანელი კაცი წამოსდგომოდა მოუხდა მოგანებით შეკაზმული ქარქაშითა, ცხენითა მალითა, მოიცადა იმა კაცმა, რა მიეახლა შემოუტია
იმა კაცმა ისე ცხენიდამ ჩამოიღო არა დაჭრილობა ჰქონდა
ეს გვიკვირდა თუ ისე ჯაბანი კაცი იყო, რას მისდევდა შეგვექმნა გინება და ზრახვა მის კაცისა, შეჯდა ბულუჭი ცხენსა
მის კაცისასა, ასე ბრძანებდით შავარდენსავით გაფრინდაო, დარჩა ზურაბ მიურავი, ვითარცა ცხენი დამაშრალ იყო
და აღარა გაეწყობოდარა, რა გამობრუნდა, თურე კიდევ ჩვენგან
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ოთხნი ბულუჭნი წასულ იყო და თუთხმეტი თათარი ცხენკეთილნი უკან მისდევდა თავმან თქვენმან და მზემან პატრონისა
ჩემისამან რომ ეს ოთხნი გამოუბრუნდებოდნენ ამ თხუთმეტს
გამოიქცევდა ისინი ქვეითნი მისდევდნენ და ვერა ავნეს
რა რა ნახა ზურაბ ამ ყოფაში არიან შემოუტია ჰკრა
ერთსა შუბი და მეორესა ორნივ წაიქცნენ ჰკრა
მესამესა შუბი თქვენმა მზემა გავლო შიგა და მიწას
დააბა იგი კაცი გატყდა შუბი და გაიკრა ხმალსა ხელი
მიჰმართა მეოთხესა არა ავად იყო იგი კაცი შემოუვარდა
ცხენს ქვეშ შემოჰკრა ხმალი ზურაბს ავჟანდასა გაუჭრა
ავჟანდა ფეხს ვერა ავნორა გაიხტუნა ცხენი შემოჰკრა
თავსა ბულუჭისასა და ჩაჰკვეთა კისრამდის დასჭრეს ამ
თხუთმეტმა კაცმან თავები და მიართვეს ზურაბს და
მიულოცეს გამარჯვება [არად] არად ინდომა თქვენი
იყოსო მე მოგეხმარეო იმათვე მისცა მოვიდა წინაშე
მეფისა იამა ნახვა მისი და გამარჯვება გარდავხედით ნაომარსა ადგილსა მაგრამ და მაშვრალი უწყლობითა მას
ადგილსა წყალი არა იყო შევსხედით ცხენსა იმავე საღამოსა ხანი სისტანისა ბელადი იყო და ადგილი მისი გვითხრა
წყარო არის აღაჯსა ორსაო აქუნდა დავდგეთო და შეგვექმნა
სიხარული წყაროსა მისთვის გვეგონა ქართლის წყაროს მსგავსი იქნებისო ვიარეთ აღაჯი ორი და დაეცა ბინდი მივედით
ადგილსა მას საცა წყაროს მსგავსი იქნებისო, ვიარეთ აღაჯი ირი და დაეცა ბინდი მივედით ადგილსა მას და საცა წყარო
გვითხრეს შევქენით ძებნა წყაროსი გვაჩვენეს ვნახეთ ღ~თმან თქვენ
მტერს მისცეს ის წყარო იყო ასეთი მარილი ედვა ნადირსა
მის წყლისასა თავმან თქვენ მან კურდღელი მოიკლვოდა
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წყალი იყო მწარე მარილისაგან, შეგვექნა ზოგთა სიცილი
და ზოგთა მის ხანისა გმობა მაგრა რა ღონე იყო
დავდექით მას ღამესა იქი და რა გათენდა დაჯდა მეფე კარავს შიგან მოართვეს ნაშოვარი და თავი ბულუჭთა 760 იმ ერთის კაცის
მეტი არ მოგვჩომიაო უბოძა ნაშოვარი ლაშქართა მისთა
მოვიდა ყარაული ჩვენი და გვიაბო ამბავი უკან კიდევ ჯარი
მოდისო თურმე ესენი გაყოფილ იყუნენ და ნაშოვარი გაეყოთ
ესენი ბულუჭნი იყუნენ და უკან ავღანი დამდგარ იყნენ
რა ვსცანით შეგვექნა სიხარული ვახსენეთ სახელი ღ~თისა,
ჰკრეს ქანარასა შევსხედით დავაწყევით რაზმი მინდორი იყო
თვალთ უწდომელი შემოვიარეთ წინა ერთსა უდაბურსა

ადგილსა და იმავ მინდორსა შიგა გორა კლდიანი დიდი
და გრძელი და გარეშემო მინდორი ძირსა მას მინდორისასა დააყენეს ნაშოვარი და შემოვადექით გარე შეგვექნა სროლა წინასაგან
უმწარესი დარჩომილ იყო დღისა სამი საათი ოდენ დაეწურა
და მზე გვიბრძანეს პატრონთა ჩვენთა ლაღობა ნუ გგონიათ
დავიქვეითეთ შევუცვივდით ზენარამან ღ~თმან არც ერთი
კაცი არ მოგვირჩომია ამოვსწყვიტეთ ავიფორიაქეთ ნაშოვარი
მათი გარდავხედით მოსვენებად დავჰყავით მას ღამესა იქა და გათენდა მიართვეს თავი 540 აქაცა და იქაცა ააშენებინა თავების
მინარა თითო ოცოცი წყრთა ავიყარენით და წავედით დახვდა
ხანი სისტანისა გვიმასპინძლა რაც ოდენ ბიაბანს გაეწყობოდა
მაგრამ წყალი ჰქონდა, უბოძა მეფემან შესამოსი მძიმე
და გამოგვესალმა თურე სისტანი ორისა დღისა სავალი
დარჩომილ იყო ჩვენ წავედით დიდისა სიხარულითა ვიარეთ
ბიაბანი თავმან თქვენმან თხუთმეტს დღეს ცხენს ბზე არა ჰქონია ბიაბანსა შიგან სიარულმა შეგვაწუხა თვარა სასიხარულო
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დიდი გვქონდა თავად გამარჯვებისა და მერმე ამიტომ იმ ალაგების ნახვისათ~ს ის ალაგები გზათაც არავის გაევლო არა
თუ საომრათ ვინ წავიდოდა ვიარეთ თვე ერთი გაგზავნა
მახარობელი ყაენთანა და შემოვიქეცით ქალაქსა ქირმანისასა შეექნათ ჯართაგან მეფისა ნახვისათ~ს ამისთ~ს ასხემდენ ქებასა და ლოცვიდენ კურთხეულ არს ღ~თი
რომ თქვენ მაგისთანა კაცნი დაუბადებიხართ და ჩვენთვინ გამოგარჩივათო შეიქნა იმა ქვეყანასა სიმშვიდე და
ნაოხართა შენობა განისვენებდა მეფე ჩვენი სიმხიარულითა დიდითა მეჯლიშითა და ლხინითა გამოხდა დღენი
რაოდენნიმე მოვიდა ჴელმწიფიდამ წყალობა და დამადლება
დიდი და ებოძა თაჯი და ჯიღა მურასა ხმალი და ხანჯალი
შემკული თვალითა და მარგალიტითა ცხენი ოქროს
უნაგირითა, თეთრათ ორი ათასი თუმანი, ხალათი
მძიმე სიამურის ქათიბითა რაც დარბაისელნი იყუნენ თავ თავისთჳნ ინამადა ხალათი ორმოცდა ათი
გვქონდა მორჭმა და მოვლენა ლხინი და ნადირობა
ბურთობა და ყაბალაზედ სროლა. ამავ ქ~კს ამათზე გაგვემარჯვა გიორგობის თ~ს ი~თ ვ~ა გამოხდა თთვენი ხუთიღა მოსულ იყნენ ავღანნი და ერბიათ ბაღდადი მოგვივიდა ამბავი ვახსენეთ ღ~თი ვიარეთ და ჩავედით ბაგს ა
ღარ ინება მეფემ წაბრძანება აღარც ქართველნი
ამიტომ ცოტანი იყნენ, უბრძანა ბამელსა

უსეინ ბეგს კაცი გამოცდილი და მხნე იყო აახლო
ქირმანის ჯარი გაევლოთ ავღანთ გორგი ბიაბანი
მიეწივნენ რუდმაისის ასე ამოეწყვიტათ მზემან
პატრონისა ჩემისამან არცა ერთი ცოცხალი ვერ
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მორჩომოდათ, გაგზავნა მეფემ გიორგიმ კაცი ხოსრო შაჰსთან
მუხლისა და შერიგებისათ~ს უბოძა წიგნი და ფიცი არა გევნოს ჩემგანაო წყალობის მეტიო, ისმინა ბრძანება მეფისა მოვიდა
ჯარითა კარგითა მოჰყვა მელიქი ბუფულისა დასდვა პატივი მეფემ მირხოსროს არა ავი კაცი იყო, მობერკაცო
შვენიერი ეტყობოდა ჭაბუკობაში გაზდილობა შეჰფიცა
მეფეს ფიცითა მტკიცითა, უბოძა შესამოსი მძიმე და
ზარბაბი ხუთი ცხრა და მსახურთა მათთა თავთავისად
მოვედით ჩვენსა ქალაქსა:ქ~კს ტპთ ქ~ესით ებრძანა ყაენსა და დაებარებინა ბატონი
შვილი ლევან წაბრძანდა ქირმანიდამ რა მივიდა ისპაჰანს მასვე
დღესა ნახა ყაენმა დახდა მხიარულისა პირითა, ჰკითხა
ამბავი ძმისა და გამარჯვებისა მოახსენა რაც ოდენ ჴელმწიფეს მოეხსენებოდა, და დაჯდა ნადიმად და შექნა სიმხიარულე
უბოძა თავისის ჴელით ღვინო და მდივან ბეგობა ერანისა და
დაარქვა სახელი შაჰყულიხან. გამოხდა მცირედი ხანი
მოახსენა ჴელმწიფესა ჩემი შვილი 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 ჴელმწიფისა აახლეს კაცი ბატონიშვილს ვახტანგს იქავ იმერეთს ხარაგეულს ექნა ქორწილი
ჩერქეზის ბატონის ასულს რუსუდან ზედა და ესვა ძე ერთი
ბაქარ გარდმოვიდა სურამს შეექნათ მათ ერთ გულთა
სიხარული და ორგულთა წყენა დაჰპატიჟა მეფემ ერეკლემ
იდგა მეფე კოჯორზედან რა ნახა დასდვა პატივი შვილურად და შეიყვარა ძმათ და შვილად უბოძა საბოძვარი მრავალი და ხმალი
1-27 სტრ., 14r
მურასა შეარტყვა წელსა მისსა ნახევდიან ლხინსა და უკუჰყრიდიან, გამოხდა ხანი რაოდენიცა მოავლინა ღ~თმან უშურველი მისი წყალობა უბოძა ყაენმა შაჰ სულთან უსეინ მეფეს
გიორგის ქართლი და ერანის სპასალარობა ყანდაჰარის ბეგლარბეგობა, გირიშკი გაუგ ზავნა კაცი ქირმანს
უბრძანა ყანდაჰარის გარიგება, იქაც ებრძოდა მირ მანდარს და აეოხრებინა ყანდარის ქ~ყანა და მოეკლა თამაზ

სარდალი ომში და გამოქცეულ იყო ხანი ყანდაარისა მასულხან სარდალი რომ გაჰყვა ბრძანებასა ჴელმწიფისასა რა
გაეწყობოდა შეგვექნა სიხარული ქართლის შოვნისათ~ს
წაბრძანდა ისპაანიდამ საქართველოს ნაიბი ბატონი მდივანბეგი
ქ~კს ტჟა ხ~ ქ~ესით და დააგდო ძე მისი ქაიხოსრო
ნაიბად მდივანბეგისა კარსა ჴელმწიფისასა თვით ყმაწვილი
იყო მაგრამ მაგრამ ცოდნის იადგარი თქვენმა მზემა და
თავმან მისმან ასე გაუძღვა ერანის მდივანბეგობას, რომე
დიდი და მცირე გააკვირვა, შეიქნა ხელმწიფისა კარგი ყმა
და სდევდა პატივსა უშურველსა იარა მდივან ბეგმა დღენი
რაოდენიმე რა თავრიზს მიბრძანდა ქართლიდამ
მოვიდა მეფე ერეკლე შეიყარნენ ერთად გარდაეჭვდენ ერთმანეთსა დახდენ ძმურად დაპატიჟეს ერთმანეთსა
ნახეს ლხინი მას მხიარულისა მიართვეს ერთმანეთსა
მისართმევი გაიყარნენ ჩაბრძანდა მეფე ერეკლე ისპაანს დახუდა ჴელმწიფე მხიარულად მიაპყრა წყალობა, და უბოძა
ყულარაღასობა და ძესა მისა იმანყული ხანს წინათ ერქვა
დავით მისცა კახეთი მეორესა ძესა მისსა ხარჭას კონსტანტილეს უბოძა ისპაანის ტარუღობა, ამასაც წყალობაები უყო დაუნაშავებელი იყო და ნამსახური, რადგან
1-27 სტრ., 14v
რადგან სამკვიდრო კახეთი მიეცა ქართლს არას ნაღულობდა
თავთავისი სამკვიდრო და საბატონო ორთავ დარჩათ აქეთგან მიბრძანდა ბატონიშვილი მდივან ბეგი შაჰ ყულიხან
რა სცნა ბატონიშვილმა ვახტანგ შეიყარა ქართველთ
ჯარი მიეგება ტაშირზედა დადგა იქით მდივანბეგი და
აქეთ ძე მისი შეიქნა მისალმება მივიდიან ერთმანეთსა
დარბაისელნი აკოციან მუხლსა და თავთავის ალაგს დადგიან
რა გათავდა ჯართ სალამი მიბრძანდა ძე მისი გარდახდა
ცხენიდამე მოეჭდო ყელსა ძისასა შეიქნა ტირილი, თქვენმა
მზემა და თავმან ამათმან ასე ბრძანებდით არც სანახავი და
არც დღე ამის უკეთესი იქნებისო მობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა მკათათვის კ მოეგებნენ მოქალაქენი სიხარულითა
დიდითა შექნეს სიხარული დიდი და გარიგება ქართლისა
როგორცა თვით პ~ლად ყოფილიყო გამოხ და ხანი მცირედი
და მოუვიდა ქირმანიდამ მეფის გიორგის ამბავი ძმასა და დაებარებინა ქართველთ ჯარი შეყარა ქართლის დარბაისელის შვილები და უთავა ყაფლანის შვილი ვახუშტი
და გაგზავნა ჯარი ათასამდე ენკენისთვის ი ჩავიდა ჯარი ქირმანს, მოაგება მეფემ გიორგიმ ვინცავინ ქართველნი დარ-

ჩომილ იყუნენ ქმნა მეჯლიში თალარსა ქირმანისასა ნახა
ლხინი და გასცა საბოძვარი, მრავალი, გამოხდა თთვენი ათიღა და ქ~კს ტჟბ აახლო მდივან ბეგმან ძმასა მისსა მეფეს გიორგის ფეშქაში გაგზავნა ჩხეიძე სეხნია ვითაც ბევრ გარჯილი
იყო და თან მოყოლილი იცოდა ამბავი მისსი ქვეყანისა, წავიდა აპრილის კ~გ ამა მისვლაზედ დახდა ტკბილად და მისად
უღირსად მეფე ამავე ქ~კსა მაისსა ბ. წაბძანდა მეფე გიორგი
ქირმანიდამ ყანდაარს გავებით ბიაბანსა გიორგისასა
1-27 სტრ., 15r
მაგრამ სიცხის ამბავი რის შესადარებელი მოგახსენო ან
გაძლება ქართველთა მზემან ღ~თისამან და თავმან პატრონისა ჩემისამან ზარბაზანი იდვა სევანს წინა ტყვია
გააპტყელეს და დასდვეს ზარ ბაზანსა ზედა და ორ საათს
შა დღეს უკან დაადნო თვით მეფე იჯდა სევანსა ში[.] გან
და შიგან იდგა ალაჩუხი საიისა ედგა გვერდსა საწერელი
მიახლო ხელი და ამოიღო მაკრატელი ასე გაცხელებულიყო თავმან მისმან ხელი ვეღარ გაუყარა
ქაღალდის წასაჭრელად ამა სიცხისა გაძლებასა მეფისაგან
ზენარმან ღ~თისამან და მზემან მისმან ამას ბრძანებდით
იმის სილომე კაცი რაც ფერმან შეაწუხოს იყო
წესი მისი, როიცა სამწუხარო საქმე იყვის მაშინ
უფრო გამხიარულდების ჩემგან ქება არ გაეწყობოდა, რადგან ქება მიუწდომელი იყო, მაგრამ მე
ასე ვჰგონებ დედათა ნაშობი მჯობი ამისი არა იყოს
ქ~ყანასა ზედან, ჩაბრძანდა ყანდაჰარს თიბათვის კდ მოეგება ჯარი ყანდაარისა და მასულხან შეექნათ
სიხარუ ლი დიდი ამისთ~ს როგორც ქირმანის ქ~ყანა
მოარჩინ[ოთ] აო მტერთა ხელთაგანაო ღ~თით ჩვენცა ისე
გვიშველისო მიბრძანდა ციხესა ყანდაარისასა ციხე
იყო მაღალი და ძირს გალავანი ევლო, სამი კარი
ჰქონდა ოთხს კუთხესა შიგან ქალაქი სასახლე, და
ბაღები შვენიერი ჩანგი ყალამა მაღალსა კლდესა ზ~ან
ციხისა ქება და სიმაგრე თუ არ ნახვით თვარა დაუჯერებელია, ერთის მხრისაკენ წინ ხანდაკი ზურგით
კერძო სულ მინდორი კლდე გრძელი და სიგრძე
აღაჯი ერთი, სიმგრგვლე ადგილი კარგი გარეშემო
1-27 სტრ., 15v
სანადირო და უკუსაყარი მაგრამ ქალაქი ცხელი საღამო ჟამს ასეთი ქარი მოვიდის ცხელი რომ პირს ვერ
შეაქცევდენ, და მინახავს აქაურის სიცხისაგან კვერცხი

სპილენძის თეფშზე გათქვეფილი და დასხმული მზისაგან
შემწვარ იყოს და ციხის სალს კლდეზე პური მიეკრათ და გამომცხვარ იყოს სხვა ქება რა მოგეხსენებათ
ამაშიგან გაარიგა ყანდაარის მამული ვინც ურჩი იყუნენ დაიმონა და ერთგულს წყალობა უყვის
გამოხდა წელნი ერთიღა დაიბარა ყაენმა ქართლიდამ მდივანბეგი შაჰ ყულიხან და წაბრძანდა ძე მისი იესე თან წაიყვანა
ძე ბატონიშვილი ვახტანგ გამგებლად საქართველოსად
დაადგინა რა ჩავიდა ყაენთან იამა მისი ნახვა და ძისა მისისა
მოეწონა სიმხნე და სიმშვენიერე მისი გამოხდა მცირედი ხანი
და ხელმწიფემ გაუგზავნა ბიძას მეფე გიორგის ბატონიშვილი
იესე რა მიეახლა ყანდაარს მოეგება ქართველთ და ყიზილბაშთ ჯარი დიდისა დიდებითა შეიყვანა დახუდა მამაშვილურად რა ნახა გარდაეხვია თავმან თქვენმა ერთი სასიამოვნო
მისთანა 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
ურნი იყო გაუსევდის ჯარსა და უყვის ყათლამი ზოგი
კლდესა გარდაყარის ზოგი ცოცხალი და მარხის, ზოგს
კბილები დააძურის და თავზე დაარჭვის შეშინდა ყანდაარის ქ~ყანა და შეიქნა უშენოთა შენება დღესა ერთსა
მოვიდა მირისა მანდაარისაგან ფეშქაში და ხვეწნა რახან ღ~თსა
1-27 სტრ., 16r
შენთვის ძლევა მოუცია და სახელოვანი ჴელმწიფე ამ
ქ~ყანას გამოჩენილ ხარ მიყავ წყალობა და ნახვა შენი
მაღირსეო რაც ოდენ შენაცოდვარი მაგ ქ~ყანას მიქნია
შემინდევ მოგართვა ხარჯი რაც ოდენი დამკლებია
შეიწყნარა პატრონმან ჩვენმან მოვიდა ჯარითა სრულითა
სამანდარ ხან და ბიძა შვილი მისი ქალიხან კარგ
სანახავნი მხნე ვაჟკაცნი მოართვეს მოსართმევი
აურაცხელი ნახა მეფემან დასდვა პატივი უბოძა
საბოძვარი მრავალი შემოსა მძიმითა შესამოსელითა
დაჰყო თვე ერთი უბოძა დასტური, და საბოძვარი და მსახურებდა როგორც ყმანი მისნი, გამოხდა ხანი იყო
ერთი ქ~ყანა ავღანთა უკუმდგარი არად ინებეს სამსახური მეფისა გაუსია ძმის წული თვისი იესე და აახლო
ქართველთ ჯარი მიუხუდენ ორად ქვეით თათრის
ჯარი და ზეით ქართველნი შეიქნა ომი ფიცხელი
თქვენმა მზემა და თავმა მისმან იმ დღეს ბატონის

შვილი იესე გენახათ ამას ბრძანებდი კაცთა შვილი
იმის თანა რა ინახებოდა გაიმარჯვეს ამოსწყვიტეს
ცათა ღ~თი 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 ძმისწულსა 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 ამან სულთანმა უარშიობა, გაგზავნა ჩაფრად
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ყაენთანა და მისწერა სხვის ჩაფრით არზა და მოახსენა ესე
სულთანი უარშიობსო და უნდა არევა ამა ქ~ყნისა ნუღარ გამოუშვებთ თვარამ ერთი რასმე მოახდენს
შეინახა ყაენმა ქ~კს ტჟე ფებერვალს დ გაისტუმრა
ჩხეიძე სეხნია ფეშქაშის მაგიერად აახლო ძმასა მისსა
მდივანბეგს შაჰ ყულიხანს თეთრათ თუმანი ათასი
ფარჩას გარეათად ძმისწულსა საქართველოს გამგებელს ორი ყათარი აქლემი აკიდებული მოფენილობა და ფარჩა თოფი ოქროსა ზარნიშანით შემკული
ოქროსა იარაღით საპირის წამლე მურასა სეხნიას უბოძა
საბოძვარი მრავალი და ქართლის მოლარეთ ხუცობა
მას დღესა მოვიდა ყაენი მაშათს თან ახლდა მდივან ბეგი
და ძე მისი ქაიხოსრო და მიართვა მისართმევი გიორგი მეფისაგან
გამონაგზავნი ჩხეიძემა ამავ ქ~კს თიბათვის თ. ხ~ ქ~ესს.
მოვიდა მაშათს ისპაანიდამ ჩაფარი ისპაანის ხალხის უკუდგომა და შიმშილით შეწუხება ჴელმწიფის ალაყაფის კარის ქვით ჩაქოლვა
მონდომა მათგან ყაენის ძმის გამოყანისა რა ეს ამბავი მოვიდა შექნეს ჭმუნვა და მისცეს ბატონის 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 ქაიხოსროსი მისლა წინად ამისსად კიდევ ბევრი
ნასაღი ექმნა და დაეცათ შიში დიდი შეიყარა ქალაქი
და მოეგებნენ წინა და ლოცვიდენ სიმშილის მორჩენისათ~ს,
გამოსულ იყო დღისა ორი საათი დარვზისა კარით
თოხჩის შევიდა თავმან თქვენმან შუადღე გარდაიყარა ძლივ
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ალაყაფის კართა ზ~ა მივაწივეთ განა სიშორით მაგრამ

ჯარისა სიმრავლისაგან ადგილს ვერ ვშობდით
წაიკითხეს რაყამი კარსა ჴელმწიფისასა ჩავიდა სადგომსა
შეჯდა მეორესა დღესა ცხენსა და ქმნა 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 ქვეითათ
მალვით არათუ ვინმე და[]აშაოს რამე, შეიქნა ისპანის
სიმშვიდე, და იეფობა აახლო ხელმწიფესა ჩაფარი და დამშვიდება ქალაქისა ებოძა შესამოსი მძიმე და მადრიელობა
გამოხდა თვენი შვიდნი მაშათიდამ გაეგზავნა მეფეს გიორგისათვის ყაენს, ხალათი და მირვეზისა საშუამავლო
წიგნი შეირიგეო, და მიიჩნივე მის მართებულადაო
წამოვიდა მაშათიდამ ყაენი რა მიახლოვდა ისპაანს
მოეგება ბატონი შვილი ქაიხოსრო დიდითა ჯარითა
იამა ხელმწიფეს ნახვა მისი და გარიგება ტახტისა მისისა
უბოძა შესამოსი მძიმე თუმანი ათასი იყო მშვიდობა
და მორჭმა მოვლენა, ამა ხანთა შ~ა ქართლიდამ შემოსძლეოდა ბატონის შვილი კათალიკოზი დომენტი
დაიბარა ჩამოვიდა დახდა უშურველითა წყალობითა
უბოძა საბოძვარი და კახეთსა შ~ა რაც ძველადგან მამულები ჰქონდა.
ამა დროთა შ~ა განაგებდა გამგებელი საქართველოსი
ზნე სრული და მხნე ძლიერი ჯანიჯინად თქმული მაგრამ
მაგრამ მეფედ წოდებული ბატონიშვილი ვახტანგ იყო
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განსვენებასა და სიხარულსა შიგან და განაგო საქმე საქართველოსი განაჩინა წიგნი სამართლისა ოთხშაბათსა და პარასკევსა დაჯდის სამდივნოსა სახლსა განაგებდა სამართალსა მცირეთა და დიდებულთა თანა კვირისა, და სამშაბათს
განაგებდა მეჯლისა ნახევდის ლხინსა გასცემდის უშურველსა საბოძვარსა და როცა სამართლისა და ლხინისაგან მოიცალის ინადირის და გავიდის მოედანსა აბურთის
და ესროდენ ყაბახთა იყო ამა განცხრომასა შიგან, თვით
ქრისტიანე იყო და ქ~ეს სარწმუნოებაზე აღზრდილი
ინება საქართველოს სარწმუნოებაზე განძლიერება აღაშენა ქალაქს სიონისა გუმბათი, და სამხრო და შეამკო
ყოვლითურთ სიპატიოსნითა განაპატიოსნა ცხოველს
მყოფელი სვეტი და დაასვენა კარსა სვეტისასა ხატი

პატიოსანი შემკული ყოვლითურთ სიპატიოსნითა
შემოავლო სვეტისა ფარდა მძიმისა ზარბაბისა, გამოუცვალა კანკელსა ზეთი სვეტები სვეტები თლილისა
ქვისა აღაშენა ურბნისის სამრეკლო და გალავანი განაპატიოსნა შიგნით გარემდინ მოიყვანა ვლახის მთავრიდამ მესტამბე და გამოიღო სტამბა, განამრავლა სა~ღთო
წერილი განიღო რუნა ხიდურითგან ვ~ე ყისყალამდის
და აღაშენა ხუნენი სოფლები უშენსა ადგილებსა და განიღო
რუ ნაგებიდამ ბოლოსა ყარაიისასა და აღაშენა სოფლები
და აღაშენა ქალაქსა სახლი პატიოსანი მიჭურიტნისა და ოქროსა ვარაყითა შეთხზნული მზემან
მისმან ამის უშვენიერესი სახლი არცაღა ერანს მინახავს
აღაშენა ქართლი იქმნა მოსვენება და სიმხიარულე დღესა
ერთსა ინება ნადირობა მთისა და წაბრძანდა თრიალეთსა და შანბიანსა
1-27 სტრ., 18r
მთასა ვითარცა არას ჴელმწიფისაგან არ ნადირებულ იყო
ამ რიგათ და დაიბარა ქართველი დარბაისელნი, და
შემოადგენ კეჩუტსა და ინადირა სარბევითა და შეიქმნა
ირემთა მოდენა იყო სარბევი ძნელი და ქვიანი მოვიდა ხარი
ერთი და გარდაიხტუნა მართალსა მხარსა განმგებელმან საქართველოსამან ვითმცა სირი იყო ეგრე მოკლა
ეგრევე დარბაისელთა ამოსწყვიტეს დაჯდა ნადიმად
რაც ოდენი პატრონსა ჩვენსა მოართვეს იყო სამოცი
ოდენი მეორესა დღესა შემოვადექით შანბიანსა შემოარტყა იმგრგულივ ჯელგა დადგნენ სახუნდარსა შინა
და გააკრეს არყნალისა ხევი და მოვიდა ნადირი უანგარიშო
შეიქნა სროლა თქვენმა მზემა ამას ბძანებდით
ერთ ომში ამდენი სროლა არ ეგებისო ამოსწყვიტეს
დაბალთეს თვით პატრონმა ჩვენმა თოფით სამი
მოჰკლა შეგვექნა სიხარული დიდი დაჯდა ნადიმსა ზედან
მოართვეს მას დღესა ირემი ას სამოცი და სხვას ნადირსა
ვინ დასთვლიდა. ნახა ლხინი და გაცემა უშურველი და ჩამობრძანდა თავსა ახალ ქალაქისასა და ბრძანა და საგულ აქციის
და მოახსენეს ყოველთა თავმან თქვენმან არას ოდეს არ
ქნილა და ან ვინ ჩავა ამა კლდესა, შიგან კლდე იყო
ძნელი და მას კლდესა ქვეშე მორევი დიდი, ახსენა ღ~თი
და სახელი ქ~ესი დადგეს კარავი თავსა კლდისასა დაჯდა ნადიმად ჩაუშვეს კირი იახლა დარბაისელნი შეიქნა
ჭერა ორგულისა ზენარმა ღ~თმან და მზემან პატრონისა ჩემისმან ერთი დღე უკუყრისა, ამას ვერა
სჯობდა იჭერდნენ და მოჰქონდათ გაუწყვეტლად შეექნა

სიმხიარულე გაცემა უშურველი, მოვიდა წინაშე ორგული
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ორას სამოცი თვინიერ ვინც სხვათ მჭერელთ წეეღო იმას
გარდა იტყოდიან ოთხასი დაიჭირესო შეგვექნა სიხარული ამა შექცევისა თვის ერთი ამისთ~ს რასაც საქმეს ძნელსა
ბძანებდის ადვილად იქნებოდის ჩამობრძანდა ქალაქსა
ტფილისისასა დაჯდა ნადიმად სახლსა პატიოსანსა შემოისხა თავადნი მზემან ღ~თისამან და თავმან მისმან ასე
გასცა საბოძვარი არც მჯდომი და არც მდგომი უშოვარი 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 მსა ხურებდენ, ქ~კს ტჟვ ქ~ესით
ყანდაარიდამ გამოისტუმრა მეფემ გიორ გიმ ძმის წული
თჳსი იესე მისცა ნაიბობა ქირმანისა და ძმის წული
მისი ძე ლუარსაბისა ხარჭა ჩაიყვანა ყანდაარს
ქ~კს ტჟზ აპრილის კა, ხ~ ქ~ესით უღალატა მეფეს
გიორგის ყანდაარის სულთანმა მირვეისმა რათგან
გალაშქრებულიყო მეფე გიორგი ყანდაარიდამე ორს მანძილზე და ძმისწული ალექსანდრე და ქართველთ ჯარი
გაუსია უკუმდგარსა ავღანსა, ჯარი აღარ ახლდა
მოუხუდა განთიადსა დაესხა თავსა რა სცნა მეფემან
ედვა ქარქაში სარჩისა გვერთსა მისსა, გაიკრა ჴელი
თავმან მისმან სანამდის ისარი ჰქონდა არც ერთი
არ დააცდინა რა ისარი დაელია გაიკრა ხელი ხმალსა
როგორც დევი ისე იბრძოდა ჰკრეს თოფი დაამა მორჭმა
დიდების პატრონსა და მოკლეს, ვინცავინ ქართველნი
დარჩომილ იყო ამოსწყვიტეს შევიდა ციხესა ყანდაარისასა აიფორაქეს
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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 ალექსანდრესათვის და ფიცი საშინელი წაიყვანე მეფის ქულფათიო შევიდა ციხეში მოსცეს ვინცავინ იყნენ საქონელს გარდა ამა [ციხეთა] შიგან გამოეცალნენ ქართველნი დაუწყეს უკან დევნა და ომი ფიცხელი
თავმან თქვენმან თორმეტ ჯერ ქართველთ გაემარჯვა
მოკლეს იმათი ჯარი ორიათასი და შეწევნითა ღ~თისათა იმათ

არა რა ევნოთ იარეს და შევიდნენ ციხესა გარიშკისასა
მოუვიდა ამბავი გამგებელსა საქართველოს ვახტანგს, მას
ჟამსა შინა იდგა კოჯორსა ჩავიდა ქალაქსა განაგო გამჟღავნებისა საქმე დაჯდა სამეჯლიშოსა სახლსა და [ისრვა] აივსო დარბაისლითა გარეთ მოედანი მოქალაქითა, შემოვიდნენ ეფისკოპოზნი
მიუჩოქეს ჰკადრეს მეფესა სიკდილი შეიქნა თავსა ცემა
აქ ამათგან და გარეთ ჯართაგან, განაგო რიგი დაჯდა იმავე სახლსა ჭირისუფლად დადგეს კარავი ფილაქანსა ზედან დაფინეს
თავსა კარვისასა სუზანი და დორი, მიაფარეს დორსა ბაყალბანდი სიასამური დაუსხდნენ იქით აქეთ დიდროვანი კაცნი
თუ მცირედნი სამღდელონი გაშალეს ნიშანი, დაფინეს ქვეშაგები ქეშიყ ხანაში იდგნიად თითო თითო დარბაისელნი
იტირიან მცხედარი და მიტირიან ჭირისუფალთა მზემან
ღ~თისამან არა მწუხარება ამას არ შეედარებოდა ორმოც
დღემდინ ტირილი გაუწყვეტელი იყო, მეორმოცესა დღესა
ისპაანს დამარცხებულ იყო მდივანბეგი ლევან ამავ
ქორონიკონსა მკათათვის იგ მოვიდა ამბავი და შეექნათ მგლოვარობა. ებოძა
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ბატონის შვილის ქაიხოსროსათ~ს ქართლი ერანისა სპასალარობა თავრიზი, და მოვიდა ბარდა მოვიდა ჴელმწიფისაგან ხალათი
და ისევ ნაიბობა დაებარებინა ხოსროხანს ქართველნი ჯარი
და შეჰყარა ბატონის შვილმა ვახტანგ ჯარი უთავა მუხრანის
ბატონი პაპუა და თითო სახლის დარბაისლის შვილები
ჩავიდნენ მაშათსა იქიდამ მობრძანდა მეფე ხოსრო მისცეს
ბატონისშვილს იესეს ქირმანის ბეგლარბეგობა და არქვეს
ალიყულიხან, როსტომს ძესა ლევანისასა ხარჭასაგან მისცეს ისპაანის ტარუღობა, იარა მეფემ ხოსრო და ჩავიდა ყანდაარს ახლდა ქირმანთ ჯარითა ალი ყულიხან და ალექსანდრე
მივიდა ციხესა ყანდაარისასა, შემოება მირვეისი გაემარჯვა
მეფესა ამოსწყვიტეს მრავალი ქ~კს ტჟჱ გაიქცა
მირვეისი და შევიდა ციხეში გამოვიდა ციხიდამ მირვეისი
დაესხა მეფეს ხოსროს თავს; მაგრამ ადრე შეუტყვეს და დაემზადნენ შექნეს ომი ძლიერი მოჰკლეს მირვეისის ძმა და
ძმისწული ამოსწყვიტეს და გაიმარჯვეს ქართველთა მირვეის გაიქცა:
ქ~კს ტჟთ ენკენის თვის კზ, ხ~ ქ~ესით დაუმარცხდა ბატონის შვილს ალექსანდრეს მეწინავედ იდგა სანამდი აქედამ ჯარი
მიესწრეოდა 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 თავმან თქვენმან მნახავთა თ~ს საზარო იყო გ[ა]მოექცა თათარის ჯარი მეფესა და ზოგნი
ვინმე ქართველნი დარჩნენ მოახსენა ცალქალამიძემ იასემ
ჴელმწიფეო გაგვეცალა ჯარი და აღარცა ჰსჩანს ძმა თქვენი
ნუ მოიკლავ თავსა. უბრძანა მეფემ ჩემისა სიცოცხლისათ~ს არა
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მოვაყივნო თავი არცა გვარი ჩემი მიქუსლა ცხენი შეერია შიგა
ვითარცა ქორი კაკაბსა გუნდისასა ჩამოაგდო შუბითა ორი კაცი
დახდა ნათხარი რუ, წაექცა ცხენი წამოეხვივნენ დაჩეხეს ხმლითა
ცალქალამიძე იესე წინ მოუკლეს გამოიქცა ჯარი და ძმა მეფისა
ალიყულიხან, მოვიდნენ ფარასა აცნობეს ყეენსა შეექნათ
შეჭირვება დიდი დაიბარეს ალიყულიხან, რა მივიდა უბოძა
ყეენმა თოფჩიბაშობა, ვინცავინ ქართველნი დარჩომილ იყო
ჩხეიძე, ურბნელი ფარაზ მამკუდარ იყო სხვათ მისცეს მემანდარი და ხარჯი მოვიდა ამბავი საქართველოს გამგებელთანა
ვახტანგისათ~ს ებოძა ყაენსა ხალათი და სამძიმარი და შექმნეს
შეჭირვება და გლოვა. ამავ ქ~კნსა ქრისტეს შობისთვის კდ მის
ჟ~ა შ~ა იდგა გორსა წამობრძანდა მობრძანდა ქალაქს გაგზავნა
ჩაფარი ყაენთან და აახლო არზა შეძლევისა რათგან შენს სამსახურზე ამოვსწყდი გიახლო და მეცა მოვიკლა თავი ჩემი შენთჳს. რა მოისმინა ჴელმწიფემ იამა სიხარულითა
დიდითა ებოძა რაყამი წყალობისა და მემანდარი. ქ~კს 
თებერვალს კჱ წაბძანდა აპრილს კბ დიდითა პატივითა და
ხარჯითა იახლნენ ქართველნი დარბაისელნი მცირე
და დიდი იყო სამასი კაცი. ჩავედით ისპაანს დახუდა ჴელმწიფე მხიარულად მეორესა დღესა უყო მეჯლისი დაჯდა
ნადიმად სვეს ხუთსა საათსა უბოძა თასი მურასა წამოვედით მხიარულად შეგვექნა სიამხიარულე, ვიყავით
განსვენებასა და ლხინს შიგან გამოხდა დღენი რაოდენნიმე და დაიძახა ღამესა ერთსა ხელ მწიფემან, იჯდა
თალარსა შვენიერსა დახდა ჴელ მწიფე მხიარულითა
პირითა უბრძანა წყალობისა სიტყვები დაალევინა
აზარფეშ[იდამ]ა დიდი თქვენმა მზემა ჩავიდოდა ღვინო ლიტრა
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ერთი შესვა უტყუვრათ უბრძანა ყმათა მისთა შეყვანა
იყო ავალი შვილი 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, გაათათრეს

ბატონიშვილი ვახტანგ. ქ~კს ბ მარტს თ მისცეს ძმასა მისსა ალიყულიხანს ქართლის ბატონობა, და ბატონი შვილი ვახტანგ გაგზავნეს ქირმანსა უკუყარნეს
ქართველნი, აახლეს მეფეს იესეს, რა მივიდა ამბავი საქართველოსა ჯანიშინთან დააგდო ძმა თჳსი ბატონიშვილი სჳმონ
და აღარა ინება ქართლში დადგომა დედოფალმან რუსუდან
თან გაიტანა ძე მისი ბაქარ და გიორგი მოვიდა ქართლში
მეფე იესე ოკდომბრის კ მიეგება ძმა სჳმონ და ქართველნი
გატეხილს ხიდს გაღმა შეიქნა მისალმება როგორც წინათ
ყოფილიყო გარდაეხვივნენ ერთმანეთსა შექნეს ლხინი და
უკუყრა გაცემა საბოძვარისა დამოსა ქართველთ, დარბაისელნი შექნა ლხინი და განსვენება. გამოხდა რამთონიმე
ხანი შეირთო ასული ყაფ ლანისშვილის ერასტისა მარიამ
ესვა ძე ამასთან გიორგი. გამოხდა ხანი ქ~ნს გ მეფეს იესეს
წინათ ნათხოვნი იყო მეფის ერეკლეს ასული ბეგუმ გაშვება
მისი არ ეგებოდა წაბძანდა მარტყოფს ქნა ქორწილი მოიყვანა
ქალაქს თჳსა, შეიქნა ქორწილი სიმხიარულე გამომჩვენება დიდი
რვასა დღეს და ღამეს ჩირახანი ბურთაობა და ფარჩათა ჴევა დედოფალ იქნა ელენე იყო განსვენებისა და სიხარულისა დიდსა. ამავ
ქ~კს დაუმარცხდა კახთ ლეკთაგან ამოსწყვიტეს კახნი მას ჟამსა
ბატონობდა კახეთს მეფის ერეკლეს ძე დავით სპარსთა ენითა იმანყულიხან
1-27 სტრ., 21r
მიაშველა მეფემ იესემ ქართველთ ჯარი და სარდალი დავით შეიბნენ
ლეკნი და ქართველნი წინა მინდორსა დაუმარცხდა ქართველთა მოვიდნენ დამარცხებულნი. ქ~კს დ თიბათვის ა, ხ~ ქ~ესს.
მოიყვანეს ბატონიშვილი ვახტანგ გაათათრეს მისცა
ყაენმა პატივი და უშურველი წყალობა და დაარქვეს უსეინყულიხან უბოძა ქართლი ერანის სპასალარობა თავრიზი
და ბარდა გამოეგზავნათ ქართლში რაყამი დ ბრძანება ბატონის შვილისათ~ს ბაქარიასათ~ს ნაიბობა ქართლისა, რა სცნა
მეფემ იესემ მას ჟამსა იდგა კოჯორსა, აიყარა და მივიდა მცხეთას გარდმოვიდა რაჭიდამ ბატონიშვილი ბაქარ ენკენისთვეს
იზ. რა ჰსცნა მეფემ იესემ ძმისწულისა მისისა მოსლა აიყარა
და გავიდა კახეთს მოვიდა ძე მეფისა მცხეთას, ამავე თვესა გარდმობრძანდა რაჭიდამ დედოფალი რუსუდან შექნეს მხიარულება
გამოვიდა დღენი 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 ქ~კს ე
ხ~ ქ~ესით მოვიდა შაჰსულთან უსეინისაგან ბატონის

შვილს ბაქარს ხალათი და ორი ლომი ერთი ვეფხვი იყო კოჯორსა ზედან მკათათ~ს ე ჯდა თალარსა შიგან ახლდნენ ქართველნი რა მოიყვანეს სხვათა უკითხავთ ჩამოგება წინა ლომებსა შესტაცა ყია, და აკოცა შუბლსა ლომისას გაგვიკვირდა საკვირვეელობითა თავად მინდობა ლომისა, მერმე ყმაწვილისაგან
ამისი გაბედვა დაჯდა ნადიმად შექნა ლხინი და გაცემა უშუველი. ქ~კს ე მარიამობისთ~ს ა მოუვიდა ბაქარს ყაენისაგან
საქართველოს ბატონობა თაჯი თომარი ხმალი მურასა ხანჯალი მურასა მარგალიტითა და თუალით შემკული და საბუხარი
1-27 სტრ., 21v
საბუხარი და სურა ოქროსი ყალიონი მურასა ოქროთ შეკაზმული
ცხენი ბედაური სახელით სპარსთა ენითა შაჰნაოზ წოდებული
ექმნა უსუნათოთ რჯულსა მათსა მიჰყვა, ამავ ქ~კს ენკენისთვეს კე თავრიზს მოვიდა მეფე ვახტანგ და ყაენი მოვიდა
ყაზმინს ქ~კს ვ დაიბარა ყაენმა მეფე ვახტანგ ჩაბძანდა ყაზმინს, გამოხდა მცირედი ხანი და მისცეს ქართლის
ბატონობა დაუდვა სპასალარობა მისცეს ძმასა მეფისასა
როსტომს ყულარაღასობა და ქირმანი ამავ ყაზმინს ჩამოვიდა ქსნის ერისთვის შვილი შანშე ყაენთა და ვითარცა მეფეს ბაქარს [ცოტა რამე] შემოსწყრომოდა ცოტა რამე სამდურავი
გამორეოდათ, იწყინა მეფემ ვახტანგ და მოახსენა ყაენს, გაუწყრენ და მოსცეს ვითაც ბიძაშვილი იყო შანშე და უპატიური
არა უყორა გამოატანა მოლარეთ ხუცესის სეხნიას შვილი
გამოგზავნა ქართლში რა მიიყვანა ქალაქსა დააყენეს
ერთს სახლში და შეინახეს მცველთა რათა არა სადა წასლა
ჰყოს. ქ~კს ზ აგვისტოს ზ, ხ~ ქ~ესით წამობძანდა
ყიზმინიდამ მეფე ვახტანგ მობრძანდა აიდარბეგსა სამზღუარსა
ლორისასა აქედამ გაეგება ძე თჳსი მეფე ბაქარ ჯარითა ქართველთა იქით დადგა მეფე აქეთ ძე მისი, მიესალმნენ წინათ
საბარათაშვილოს დროშა სარდალი ლუარსაბ
მეორე დროშა საამილახვაროსი გიორგი და ზემო ქართველნი
მესამედ მუხრანის ბატონის არაგვისა და ქსნის ერისთავისა სამღუდელო და სხვა კათალიკოზი ბატონის შვილი ძმა მეფისა
დომენტი და ს~დ ეფისკოპოზნი და ბოლოსა ჟამსა ჩამოვიდა მზე
სრული მჴნე შვენიერი მეფე ბაქარ, გადეხვია მამა თქვენმა
მზემან და თავმან ამათმან მნახავთათ~ს უამესი აღარ იქნებოდა
რა შექნეს სიხარული და განცხრომა მობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა
1-27 სტრ., 22r
შეიქნა მიგებება და სიხარული დაჯდა სამეფოსა ტახტსა და
დაისვა გვერთსა მნათობი მზეებრ ბრწყინვალე დედოფალი

რუსუდან შექნეს მილოცვა აყრიდენ ოქროსა და ვერცხლსა
ქვიშისაებრ იყო სიხარული და განსვენება განიგო საქმე საქართველოსანი რა გვარად წინათ თჳთ განგებულ ექმნა, განისვენებდა ლხინობდა გაიცემოდა ინადირის და სამართლობდის,
გამოხდა მცირედი ხანი ქ~კს ჱ მარტს იე. უღალატა იმერელ მეფეს გიორგის აბაშიძემ სვიმონ და მოკლა
მოუვიდა ამბავი მეფეს ვახტანგს შექნა წყენა და გლოვა, ვითაცა სიძე
იყო და ასული მეფის გიორგისა მემცხედრე იყო, როდამ დედოფალი იმერეთისა და ძე მისი ალექსანდრე მეფის ვახტანგისაგან გაზდილი და თჳთ ჰყვანდა ქართლში. რა იქმნა ამბავი ესე გაგზავნა კაცი მეფემ ახალციხის ფაშას ისაყ
ფაშასთანა და შეუთვალა მართებული სიტყუანი და მიცემა
იმერეთისა ალექსანდრესათ~ს და დაიბარეს ალექსანდრე მოუმართა
ხელი და უბოძა მეფემან საბოძვარი მრავალი, შეიყარა
ფაშამ ჯარი და ჩავიდა იმერეთსა, დასვა მეფედ იმერეთისად
ალექსანდრე, და შეირთო ქალი დადიანის ბეჟანისა. ქ~კს
თ ხ~ ქ~ესით ამა ჟამსა იდგა ყაენი საჰსულთან უსეინ
თეირანსა და შეაჩნდა ყაენის ღალატი ეთიმა დოვლათს ფათალი ხანს ესე იყო გვარით ლეკი შამხლისა სახლის კაცთაგან, მაგრამ ჴელმწიფისაგან გაზრდილი დიდითა პატივითა, უნდოდა თჳთ გახელმწიფება მაგრამ ბრძანებითა ღ~თისათა და მოუვლინაცა რისხვა თჳსი და დაიჭირა და დასთხარა თვალები და
იავარ ჰყო ქონება მისი, მოუვიდა მეფეს ვახტანგს წყალობა
უშურველი და ებრძანათ ლეკთ მიხდომა და მოწყვედა, შეიყარა სპა ლაშქარი ურიცხვი წაბრძანდა კახეთზე და მიბრძანდა
1-27 სტრ., 22v
მაღაროს კახეთს ბატონობდა ძე მეფისა იმანყულიხანისა თჳთ
სნეულობით შეპყრობილ იყო და აახლო ძმა თჳსი თეიმურაზ სიძე მეფის ვახტანგისა ედგა ასული მეფისა შვენიერი, თამარი.
და შემოეყარათ კახთ ჯარი ამა ამბავთა ზ~ა მოუვიდა მეფესა
ბძანება ყაენისაგან და ხალათი დაბრუნება და შირვანის ხანისაგან ლეკზე ლაშქრობა წყენა მეფისაგან და სიმხიარულე
ლეკთაგან რათგან ლომის ხელისაგან მოვრჩითო, ყიზილბაშთ ხმალი ჩვენ ვიცითო მაგრამ რათგან ღ~თი კაცს
გაუწყრება ჭკუაც დაეფანტება თვარა რა საბრუნებელი
იყო ეს ეფიქრებინათ თუ მეფემ ვახტანგ ჭარი, დაიჭირაო
ქ~ყანასაც ის[იც] დაიჭერსო, მობძანდა საბატონოსა თჳსსა 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 ხანსა ქალაქიდამ გაიპარა
ერისთავის შვილი შანშე და მივიდა თჳსსა მამულსა იწყინა
მეფემ ვახტანგ გაილაშქრა მიუხვდა ახალ გორსა დასწვა
სასახლე მისი და დაუვიდა მივიდა ზებეყურს და შემოეხვეწა
და შემოირიგა ჩამოიყვანა მცხეთას და შეფიცა ფიცითა
საშინელითა და უბოძა ერისთობა ქსნისა და საბოძვარი
უშურველი და გაისტუმრა თჳსსა საბატონოსა მობძანდა მეფე თჳს ქალაქსა, გამოიყვანა ძმა თჳსი ტყვეობისაგან მეფე იესე და უბოძა ბატონობა მუხრანისა მდივანბეგობა, და საქონელი თჳსი სრულად. ქ~კს ი თებერვლის
ე, ხ~ ქ~ესით მოუხდა ისპაანს შვილი მირვეისისა
ყანდაარიდამ მაჰმუდ მირვეისი მამკუდარ იყო რა მოუვიდა
ყაენს ამბავი მოსულა მათი გააგება ჯარი ისპაანისა აღაჯსა
1-27 სტრ., 23r
სამსა შეიბნენ დაუმარცხდა ყიზილბაშთა მოკლეს ყულარაღასი
როსტომ ძმა მეფისა ვახტანგისა და მოსწყვიტეს გამოექცენ შემოადგნენ ისპაანს დადგა ჯულფას შეუკრა ყოვლით გზა და შეწუხდა ისპაანი შიმშილითა ამა ამბავსა შიგან გამოუგზავნა ყაენმან ხალათი და ყულარაღასობა მეფის ბაქარისათ~ს და ხვეწნა მიშველებისა მოინდომა მეფემ ბაქარ წასულა და დადგა ტაშირზედ
მაგრამ არ ამჯობინა მეფემ ვახტანგ წასულა ძისა თჳსისა დაბრუნა და ამა მცირესა ხანსა მიეცა კახეთი ერევანი შამშადილო და ყაზახი მეფის ერეკლეს შვილის კოსტანტილესათვის სპარსულითა
ენითა მამადყულიხან წოდებუ ლი იყო მეფის ერეკლეს ძე ხარჭა
საგან და მოვიდა შამშადილოს გაუგ ზავნა მეფემ ვახტანგ
მოლარეთ ხუცესი სეხნია ფეშქაში შერიგებისათ~ს ვითარცა ერთმანეთზე გულ ძვირად იყუნენ დაიფიცა ფიცითა საშინელითა
და აახლო მეფეს ვახტანგს საფიცარი და რათა ერთმანერთვისათ~ს იყუნენ
და შეყრა ერთმანერთისა გავიდა კახეთს ხანი ბატონი და შეყრა
აღარ მოიხდინა, უქცია პირი და ეწყინა მეფეს ვახტანგს ფიცისა
გატეხა. ამა ამბავსა შ~ა მოუვიდა ყაენიდამ მეფეს ვახტანგს
ხალათი და ლახტი მურასა და სარდლობა და შირვათ და შირვანზე ლაშქრობა, ვითაცა შირვანი ლეკთ ეჭირათ შეიყარა სპა ლაშქარი ქართველთა ამა ამბავთა შიგან მოვიდა ელჩი რუსეთის
ჴელმწიფის პეტრესაგან მეფეს ვახტანგთანა და ებოძა ქარტა
წყალობისა და ხლება მის თანა ძალითა ქ~ესითა, აღუსდეგ ტახტით
ჩემითგან და მოვსრნე მტერნი ჩემნი და წარმოვალ ადგილთა
შირვანისათა ნახე ბრწყინვალება და სპათა სიმრავლე
იმა მეფეს სიხარულითა დიდითა ვითაცა ქ~ეს მოყარე იყო
ქრისტიანე ხელმწიფე იპყრობდა ქვეყანასა, იარა მეფემ

[ბაგრატ] ვახტანგ ჩაბძანდა მამულსა განჯისასა დადგა შანქორსა შეიქმნა
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დაყოვნება თურე ჴელმწიფე აშტრახანიდამ დაბრუნებულ იყო
შეექნა მეფე ჭმუნვა დიდი აუტყდა ზურგით კერ
ძო ბატონი კახთა კოსტანტინე რადგან ყაზახი და შამშ[ადი]ობლო
იმისი იყო შექნეს ნუზლის ჭერა და კაცთა სურა, ვეღარ წარვიდა შირვანისკენ ამა ამბავთა ზედან ამავ ქ~კნსა თვესა ოკდომბერსა
ი აიღო ისპაანი მამუდ დაიპყრა, ყაენი შაჰსულთან უსეინ
და საქონელი მისი შევიდა დაჯდა ყაენად დაამწყვდია ყაენი
ერთსა სახლსა შინა და იავარ ჰყო ცხოვრება მათი ამა
არეულობასა შიგან გამოაპარეს ერთი შვილი ყაენისა შაჰ თამაზ
და მოვიდა ყაზმინს და დასვეს ყაენად შეიქნა შაჰ თამაზ იყო
წლისა იჱ მოვიდა ამბავი ისპაანის დაპყრობისა და ყაენის
შვილის ყაზმინს მოსვლისა ამავ განჯიდამ გაგზავნა ყაენთან
მეფემ ვახტანგ ჩხეიძე სეხნია ჩავიდა ყაზმინს წამოვიდა
ყაენი თავრიზს და უყო წყალობა მეფეს ვახტანგს და
გამოეგზავნა მამა შვილთა თ~ს 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
ყაზახთაგან მტერობა, მოუხდა ამოსწყვიტა დაარბია აივსო
ქართველთა ჯარი ნაშოვრითა მობძანდა ქალაქსა ტფილისასა
ამა ამბავთა შ~ა გამოუსია ჯარი მალვით მოუხდენ კახთ
ბატონის ჯარი წინწყაროს და იავარ ჰყვეს და დაატყვევეს, გაგზავნა კახმა ბატონმა ყაენთანა კაცი და შეასმინა მეფე ვახტანგ
ამაზე არის მტერი შენიო და ეყმო ჴელმწიფესა 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 ანკახის ბატონისა
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კარის კაცნიც ამ გვარნი თურმე მართალი ეგონა გაუწყრა მეფეს ვახტანგს ქ~კს ია იანვარის ათს ხ~ ქ~ესსით და მისცა
მამად ყულიხანს, და დაუბრუნეს წყალობა მეფეს ვახტანგს თავრიზიდამ და დაუჭირეს ჩხეიძე სეხნია, დაატყვევეს მოუვიდა
კახს ბატონს რაყამი კახეთს საგარეჯოს, მოვიდა ღამით ავლაბარსა შინა თურე ციხის კაცთა იცოდენ და მეფე ვახტანგ
უმეცარ იყო. რა ჰსცნა ამბავი აჰყარა დედოფალი და ბარგი
მძიმე და გაგზავნა გორს, შეიქნა იმათგან სროლა და ციხიდამ ზარბაზნისა ეჭირა ციხე და ავლაბარი კახ ბატონსა
და დაიბარა ჯარი მეფემ ვახტანგ შემოეყარნენ ქალაქსა

შიგან რამდენჯერ იმათი ჯარი გამოვიდოდის შესხდიან
ქართველნი და ძლიერებითა ქ~ესითა გაემარჯვის ბაქარსა
და დაიჭირეს კახთ მცხეთა და დადგნენ შიგა უჩინა
მეფემ ვახტანგ ძმა თჳსი სჳმონ და შეუჩინეს დეკანოზი
მცხეთისა დანიელ რა შევიდნენ რა კახნი საყდართა
შ~ა დაუკლიტეს კარი იყო მარხვა დიდი, და დიდსა ხუთშაბათსა ცისკრად შევიდნენ კახნი საყდართა შიგან რა
სცნა დეკანოზმა აღარავინ დარჩა შეუსვლელი გამოვიდა
საყდრიდამ დაუგდო კარი მცხეთისა დარჩა კახნი შიგან
საყდართა მოვიდა ჯარი მეფისა თურე კოდმანს დამალულ იყუნენ
მოადგნენ კარსა მცხეთისასა გამოიყვანიან თითო თითო
დაუკრეს ხელები კახთა და ჩაიყვანეს მეფეს ვახტანგთანა
იყო სიხარული და გამარჯვებისა სიცილი მათის ეგრე
მოყვანისათ~ს შეექნა კახს ბატონს ჭმუნვა მათისა დარბაისელთა დაპყრობისათ~ს იყო სროლა უწყვეტელი და
მოუმართეს ზარბაზანი ხიდსა ავლაბრისასა და ჰკრეს ხიდისა
ძელსა გასწყვიტა ძელი ხიდისა, და ჩაცვივდა წყალსა შიგან
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გამოვიდა კახი ბატონი და დადგა სეითაბადსა და გასდვა ხიდი ხალვათ
გარსა ბოლოსა დაიჭირეს თაბორი და იყო ყ~ლდღე ომი შეეპარნენ თაბორსა ჯარი ქალაქთა აიღეს თაბორი დაესხა მეფე ვახტანგ დილასა განთიადისასა კახს ბატონსა ბრძანებითა
ღ~თისათა გაემარჯვა ამოსწყვიტეს გაიქცა კახი ბატონი გავიდა
მტკვარსა მიჰმართა ლეკთა ჭარელთა აქა ციხესა შიგან [ არა]
[ისმინა] დარჩა ძმა კახბატონისა თეიმურაზ სიძე მეფისა შეეხვეწა შემორიგებასა არად ისმინა გაუსია ჯარი მარტყოფსა და იავა
რყვეს და დაატყვევეს მიუხდენ ხატს ღ~თაებას იდგა აქა ასული
მეფის ვახტანგისა თამარ მეუღლე თეიმურაზისა გამოიყუანეს
და დააყენეს ქალაქსა, გამოხდა დღენი მცირედი ეშოვნა ლეკთა ჯარი
და აღეთქა მისაცემი მრავალი კახთა ბატონსა მოუვიდა ამბავი
მეფეს ვახტანგს ჯარის შოვნისა არად ჩააგდო მოსულა მისი არცა
ხიდთა აყრა მოვიდა დილა ბინდ ზედა სამ პირად ერთი ავლაბარსა
ზ~ა ერთი ხიდის პირსა, რა ჰსცნეს მოსულა მათი ხიდის აყრა
ვეღარ დაასწრეს ქნეს იერიში გამოვიდნენ ხიდზე და ციხიდამ გამოვიდნენ ბატონიშვილი თეიმურაზ და იქი მყოფნი თათრები შეიქნა
ცემა გაემარჯვათ მრავალი დარბაისელი ამოსწყდენ ამილახორი გიორგი სხვანი მრავალნი წამოვიდა მეფე ვახტანგ შვილითა და ძმებითურთ
და გამოიარეს ქალაქთ გარე ჩამოხდა ქაშუეთს შემოეყარნენ მოქალაქენი და დაუწყვეს წვევა ქალაქსა შიგან მაგრამ სპათა სიმრავლე აღარა
იყო რა არც ეგებოდა დაყოვნება ხანისა იარეს მეფე ვახტანგ

წაბ ძანდა გორსა ძე მისი ბაქარ წავიდა დუშეთს არაგვის ერისთავი
იყო გიორგი სიმამრი ბაქარისა და მივიდა სთხოვა ლაშქარი და მოხმარება თავისა არად ისმინა და არც გაჰყვა წაბრძანდა მეფე ბაქარ გულ ტკივნეული მივიდა ქცხინვალსა მამასთანა
ხ~ კახი ბატონი შეუხდა ქალაქსა ააოხრა მოსწყვიტნეს მოქა1-27 სტრ., 25r
ქალაქენი აიკლეს საქონელი ურიცხჳ შეუხუდენ სიონსა დასწვეს
შეაგინეს სიწმინდე ხატი სიონისა ღ~თის მშობლისა წაიღეს
დღესაც არ ვიცით რა უყვეს ზოგი ვინმე დამსხვრევას იტყვიან
ზოგნი დამალვასა, დაჯდა მამად ყულიხან ქალაქსა თბილისისასა შემოეყარნენ ქართველნი შექნეს რჩევა ვახტანგ წინათად ნალაპარაკევი იყო ურუმთა თანა და იდგა სარასკარი იბრეიმფაშა ყარს მრავლითა ჯარითა გაუგზავნა შალიკა შვილი
ნაზირი ედიშერ შესთვალა სიტყუა რ~ლიცა იმათი გულის
ნება იყო მობრძანდი და საქართველო დავამონო ჴელმწიფესა თქვენსა და ვიფიცო მზე ბედნიერისა ხონთქრისა, რა მივიდა ამბავი
შეექნათ სიხარული დიდი და შესხდნენ მასვე წამსა შინა მოვიდნენ ტაშირზედ აქედამ მიეგება მეფე ბაქარ და ბიძა მისი
მეფე იესე, რა ნახეს მისცა პატივი ამათი შესაფერი სარასკარმა და მოვიდნენ სომლიახვის რა ჰსცნა მაჰმად ყული ხან
მოსლა ურუმთა და მიგებება ბაქარისა ღონე აღარ იქნებოდა რა წავიდა ქალაქიდამ მიეგება სარასკარს სოლალუღს მიართვა კლიტენი ციხისანი აიყარნენ მასვე
ჟამსა შემოვიდნენ ციხესა ქალაქისასა ურუმთ მაჰმად ყულიხან და დაატყვევეს მისცეს მეფეს ბაქარს ქართლი და შექმნეს
რჯულისა მისისა მოსავი და დახურეს ყაუხი და დაარქვეს
იბრეიმ ფაშა გამოხდა მცირედი დღენი და გაიპარა მაჰმად
ყული ხან ციხიდამ კახეთს და დაიჭირა მეფემ ბაქარ არაგვის
ერისთავი გიორგი სიმამრი თვისი და მოაგონა მიდგომა კარსა
მისა და მოუხმარებლობა და გააგდებინა წავიდა სარასკარი
იბრეიმ ფაშა დასამონებლად განჯისა დაუწ ყეს ლაპარაკი
დართვეს ნება განჯის მოქალაქეთა შექნეს რჩევა თუცა
ვძლიოთ ღ~თითა და ხერხითა შეუშვეს ჯარი ურუმისა მივიდნენ მოედანსა
1-27 სტრ., 25v
განჯისასა შეუკრეს ქუჩები განჯელთა დაუწყეს ბრძოლა ამოსწყვიტეს ურუმნი გაიქცა სარასკარი, გაამაგრეს ქალაქი განჯისა
ამა ამბავსა შიგან მოუვიდა ხონთქრისაგან ბძანება და დაბარება იბრეიმ ფაშას და გამოეცალა განჯას წავიდა და მოკუდა გზაზე და ქალაქს
დიარბეგის ფაშა სარასკარად, ამა მცირისა ხანსა 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 ერგებოდა ახსენა ღ~თი და მოიმხრო
ქართველნი შეჯდა ცხენსა და გავიდა სანადიროდ აღარ დაბრუნდა მივიდა ციხესა სამშვილდისასა შემოიყარა საბარათაშვილო დაუწყო
მონაპირესა ჯარსა მათსა ბრძოლა მრავალი ამოსწყვიტეს წაბძანდა
მამასთან ცხინვალს შეიყარნენ ერთად ძმები და შვილები შექნეს
რჩევა აღარ ენდუნენ ურუმთა მაგრამ მეფემ იესემ აღარ გაჰყვა
ძმასა ჩავიდა ქალაქს შეიქნა ოსმალის რჯულის და და არქვეს მუსტაფა ამა ამბავთა შიგან წავიდა სარასკარი ერევანსა ზ~ა და მოვიდა ქალაქს რაჯა ფაშა ქ~კს იბ, ხ~ ქ~ესით გაუსია ჯარი
მეფეს ვახტანგს ფაშა ახალციხისა ისაყ და ძმა მეფისა იესე მიუხდენ კცხილვანს ააოხრეს ურუმთ ის ხეობა და გაეცალა მეფე ვახტანგ ძითა და ძმითა მრავლის დარბაისლით და
გარდავიდა რაჭას, და წაბრძანდა რუსეთს. ამავე თვესა მივიდა სარასკარი აიღო ციხე ერევნისა და გამოიყვანეს ხანი, ერევნისა ალიყულიხან ესე იყო ციცისშვილი დასდვა პატივი ფაშამ და მოსცა დასტური და აჩუქა და გაისტუმრა ყაენთან მას ჟამსა იყო
ყაენი არდაველს ქ~კს იგ ხ~ ქ~ესით ებოძა ხვანთქარს ქართლი
ისაყ ფაშისათვინ და ერევანი რაჯა ფაშისათვინ სარასკრობა სარი
მუსტაფა ფაშისა თვინ. ამან აიღო ციხე ლორისა ჩავიდა განჯასა
შეებნენ განჯელნი ორგნითვე ამოსწყდა მრავალი სძლეს ურუმთა
1-27 სტრ., 26r
და აიღეს განჯა და დაიმონეს ამავ ქ~კს წაბრძანდა მეფე ვახტანგ რაჭიდამ ჩერქეზის ბატონის სახლში ვითამც მოყვარე იყო და დახდა მართებულად რომელი იმ ქვეყანას
გაეწყობოდა მარიამობა იქ გარდაიხადა წაბრძანდა და მოეგება
ნოღა და კალმუხი და ყაზახი იყო ათასი კაცი წაუძღუნენ
წინა მეორეს დღეს რუსის ჯარი ქვეითი და ცხენოსანი ხელმწიფისაგან განსწავლული მშვენიერნი 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 აღაჯზე მოეგება სარდალი კალასკით შექნეს ზარბაზნის
სროლა მიბრძანდა მეფე სადაც სავანე მოემზადათ დაჰპატიჟა
სარდალმა დაუხუდა დიდ გამომჩვენებით მოართვა მოსართმევი
დაჰყო თვე ერთი და წაბრძანდა აშტრახანს ღვინობის თვეს
ჩასხდენ ხომალდსა ბრძანებითა ღ~თისათა ერთსა დღესა
და ღამეს ზღვას გავიდენ მაგრამ ედილში ავის ქარისაგან ოცდა
შვიდ დღეს დაჰყვეს დაიფანტა ხომალდი ბატონი გაბძანდა ცხრას

გიორგობის თვეს ზოგნი მეორესა და მესამეს დღესა დახუდა იქაური
სარდალი მასპინძლობითა დიდითა დაჰყო მცირედი ხანი
მოვიდა რუსეთის ჴელმწიფიდამ ამილახვარი ვახტანგ ეს ბატონს
სოლაღიდამ გაეგზავნა ჴელმწიფეს თან დაებარებინა მეფე ვახტანგ
წაბძანდა მეფე და ძე მისი ბაქარ ძმა მეფისა სვიმონ დარჩა ასტრახანს
რა ასტრახნიდამ დღის სავალი გაიარა მიბძანდა ცარიცინს ქალაქი იყო იქ მჯდომი ღუბენატორი ვითამ ბეგლარ ბეგი
და ჰპატიჟა დახუდა კარგათ და გაუმჟღავნა პეტრე ჴელმწიფე
თურმე ოცდა რვას იანვარს ამიერ სოფლით მიფარულ იყო
1-27 სტრ., 26v
შეექნათ მწუხარება და გლოვა მაგრა ბრძანებასა ღ~თისასა არა
გაეწყობოდა რა იარეს და მიბრძანდა ქალაქსა დიდსა მოსკოვს
მოეგება ჯარი და კალასკები თითოს კალასკაში ექვს ექვსი ცხენი
ება დააყენეს დიდითა პატივითა იყო იმა ქალაქსა ვეზირი მჯდომარე ადგილსა სახელმწიფოსა ამისთვის რომ ჴელმწიფე პეტრებუხს ბრძანებულ იყო და იქ დამარცხებულიყო და ჰყო
მეფემ ორთვე და აცნობეს ჴელმწიფეს მოსლა და ებოძა სამასი თუმანი და დააბარებინა წაბრძანდა მაისს რა მიახლა
სამის დღის სავალს პოლკოვნიკი მემანდარს მოაგებეს ათასისთავს ჰქვიან მოაგებეს ხომალდები საკვირველი მნახავთა
თ~ს 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 შესაფერი. მას ჟამსა ჴელმწიფობდა
დედოფალი ამისთ~ს რომ ხელმწიფეს პეტრეს ძე არ ესვა და შვილის
შვილი ყმა იყო მომცრო დაჰპატიჟა მეფეს ვახტანგს
დედოფალმა და მიბრძანდა სამეჯლიშოსა სახლსა იყო გარიგება
დიდი და დარბაისელთა მორთვა მძიმითა მოკაზმულობითა და
იჯდა ჴელმწიფე სანდალსა ზ~ა იყო სანდალი მურასა უცხოსა მორთულობითა მიიწვნეს მეფე და მიბრძანდა პირსა ტახტისასა
მოახსენა ჴელმწიფესა სამძიმარი უცხოსა რიტორისა ენითა რა ქება
და მიმტკივნება მდუღრისა ცრემლითა და ჰყოვნდა ცოტას ხანსა
და ხელმწიფობისა და ტახტისა მილოცვა ჰკადრა მოეწონათ სიბრძნე
და სიტყვამჭევრობა უბრძანა ჴელმწიფემ მადლი და წყალობისა
სიტყვები და წამობრძანდა თჳსსა სადგომსა გამოხდა მცირედი
ხანი ბძანა მეჯლიში ბაღთა შიგან იჯდა ჴელმწიფე მარჯვენით
1-27 სტრ., 27r
უჯდა ჴელმწიფეს სიძე და ელჩი შვეტისა მიიწვიეს მეფე
ვახტანგ და მათთან დასვეს და ძე მეფისა ბაქარ ამათი დარ-

ბაისელნი და ქართველნი შიგან ჩარევით ნახეს ლხინი
უამესი რაღა ითქმოდა კიდე სმისა და საზთა მღერისა
გაიყარა მეჯლიში და მიბრძანდა სამყოფსა თჳსსა გამოხდა
ხანი რაოდენი მე დაუწყო წყალობა მეფეს ვახტანგს ხელმწიფემა უბოძა საბოძვარი მრავალი და გამოისტუმრა ჯარითა უთვალავითა გილანის დასაჭერად დააგდო ძე მისი
ბაქარ და გიორგი დედოფალი რუსუდან წამობრძანდა მეფე ვახტანგ
დღესა მეხუთესა ებოძა ჴელმწიფეს კავალერია სპასალარი
და საკიდებელი არის ანდრია მოციქულის ჯვარი დიდად მურასად შემკული ძვირფასისა. ქ~კს იე აგვისტოსა, ხ~ ქ~ესით
ჩაბძანდა გილანს დაიმონა და აღაშენა ციხენი ქ~კს იე თვესა
აგვისტოსა ისაყ ფაშიშვილი უსუფ ბეგ გადვიდა იმერეთს შემოირიგა [არაბი] აფხაზი და მოვიდა გუგუთიასშვილის სასახლეში უღალატა
დადიანის ბეჟანს და მოკლა ქ~კს ივ მარტს ი:- მოუვიდა
მეფეს ვახტანგს ბრძანება რუსეთის ჴელმწიფისა და დაბარება ვითაც
რუსეთის ხელმწიფე დედოფალი ბატონობდა და ის მიცვლილ
იყო და წაბძანდა გილანიდამ და დააგდო ჯარი გილანსა დასვეს
ჴელმწიფედ პეტრე ხელმწიფის შვილიშვილი. ქ~კს იზ სომეხთ
აღდგომა კვირაცხოვლობას გაითენეს და თევდორობის კვირას
ხორცი ჭამეს. ამავ ქ~კსა ყაენმა შაჰთამაზ თავისი ტახტი ისპაანი დაიჭირა ამადანი და თავრიზი ქ~კს იჱ თიბათვის ი:
ხ~ ქ~ესით გამოვიდა ლეკის ჯარი გულ ხადარა ააოხრეს, ზემო
ქართლი საციციანო, აბუხალა, გუჯარეთი, თრიალეთი
ჯავახეთი. სამსრები საბარათაშვილო თავით ბოლომდი ქციის
გაღმართი დმანისისა ქვეითი წავიდნენ უზიანოდ ამავ ქ~კს
1-27 სტრ., 27v
გამოვიდნენ ჭარელნი ააოხრეს ბოლნისები და სომხითი ამოსწყვიტეს წაასხეს მრავალი ტყვე თუ საქონელი მოვიდა ამბავი ქალაქს
წავიდა ისაკ ფაში და იახლა ჯარი ურუმთა და ქართველთა მიეწია ბაიდარში შეიქნა ომი ფიცხელი ბრძანებითა ღ~თისათა გაემარჯვა ფაშასა ამოსწყვიტეს ლეკნი ქ~კს ით თვესა ივლისსა
შეუსხდნენ ქსნის ერისთავს შანშეს კახი ბატონი ურუმთა
ჯარი და ქართველნი მრავალი სული დაატყვევეს დასწვეს სოფლები კლდე თუ კოშკი და მესერი საცხენისი
და ქვაბები დააქციეს ციხე ვანათისა, ბოლოს შემოეხვეწა ერისთავი შანშე და შეირიგეს შეუხდნენ სამაჩაბლოს აიღეს
ციხე სვერისა და დააქციეს გაღმა გამოღმა ორივ ციხე გარდიარეს მთა ოსეთისა მიუხდნენ მუგუთსა კოშკი იყო მაგარი
და ადგილი კლდოვანი შეექნათ სროლა დაიხოცა თათარი
არა მცირედი იყო სროლა დილიდამ ბინდამდი უსწრო ღა-

მემა გაიპარა კოშკიდამ მაჩაბელი თემურაზ თავისის ხალხითა
რა იგრძნეს ურუმთა აანთეს მაშხლები შეუხუდნენ აიფორაქეს საქონელი და მრავალი სული დატყვევდა. ამა ამბავსა შინა
მიუხდნენ ლეკნი ჯავახეთს ააოხრეს ხეობა ზანავი გარდავიდენ მთასა ნუნისისასა აოხრეს ხარაგეული ნუნის ქვეითი
გარდმოიარეს ქვიშეთს წაახდინეს ციხის ძირი ააოხრეს საციციანო კიდევ მეორედ გარდმოიპარნენ მთას იქით დაწვეს
მზვარე და ჩრდილი, იშოვეს მრავალი შეიყარნენ მთას იქით
კაცნი სააბაშიო 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 მოუხუდნენ ლეკნი სურამს გარეშე
1-27 სტრ., 28r
მოაოხრეს დასწვეს ოსიაური. ახალსოფელი სიტიფე ლუბრმაცედამი ოძისი წაიღეს ნაშოვარი ტყვე თუ პირუტყვი გავიდნენ ყრისის
ჴევს ჩაიარეს წრომს დაამსხვრივეს გალავანი შეუხუდნენ
უყვეს ყათლანი ამოსწყვიტეს შიგ საყდარში გავიდნენ გაღმა მიუხდნენ ჭალას ამილახორის სასახლეში იყო გამაგრებული იდგა
შიგ ერასტი ამილახორის ბიძაშვილი შეექნათ სროლა დილითგან
ბინდამდის მოკლეს ლეკნი ას სამოცნი, ბოლოსა ჟამსა მოკლეს
ერასტი აიღეს გალავანი უყვეს ყათლანი წაიღეს ტყვე თუ
საქონელი ქ~კს კ მოვიდა ამბავი და გათახსირება ხონთქრისაგან
ისაყ ფაშისა მის შვილს უსუფ ფაშას რა ყაფუჩის მოსვლა შეიტყო
ღამე დაამსხვრევინა კარი ქალაქისა და გამოვიდა გარეთ უბანსა დაახვედრა წინ ყაფუჩს კაცნი და დაიჭირა და წაიყვანა თანა და წავიდა
ერევანს იყო სარასკარი ალი ფაშა და აზანვე ზირობა წავიდა
სტამბოლს თან წაიყვანა უსუ ფაშა, ისაყ ფაშას მისცა ახალციხე წაართვეს ალსან ფაშას ქ~კს კ მოვიდა ქართლში ბატონად
როსტომ ფაშა [შე] სენისაგან შეპყრობილი აპრილს იდ. მიიცვალა
მაისის იზ. ამავ ქ~კს დაანება ხვანთქარმან ყაენს არეს იქითი
და რუსეთის ჴელმწიფემ გილანი, ამავ ქ~კს გამოვიდა სომხეთს
და შემოადგა სამშვილდეს იყო მეპატრონე სამშვილდისა მეფის
იესე შვილი აბდულა ბეგ მას ჟამსა იყო სომხითს რა სცნეს
ჯარით მოსულა მოეშველა ყაფლანის შვილი ქაიხოსრო
სარდალი საბარათაშვილოსი და მათნი სახლის
კაცნი და ჯარი სომხითისა მოუხუდენ კრწანისის მხრისაკენ შეიქნა ომი და სროლა ძლიერი ბძანებითა ღ~თისათა გაემარჯვა და ამოწყვიტეს ლეკნი მორჩა, გაიქცა ამავ ქორონიკონს მოვიდა
ლეკის ჯარი ტეზერი ბეკამი გვერდის უბანი აღაოხრეს წავიდნენ

ნაშოვრიანი გავიდნენ წრომს შეება გორის ფაშა მოკლეს ლეკთა, და1-27 სტრ., 28v
ხდა მეჯვრის ხევს ამილახორი გივი გაემარჯვა ამოწყვიტეს
ლეკნი და დარჩათ ნაშოვარი ამავ ქ~კს მკათათვის ჱ, მოვიდა ლეკის ჯარი ღამით ამოიარეს ბეკამი ღამით გარდაიარეს წიფის მთა
ჩაუხდენ წიფას ზოგი ვინმე წაახდინს გარდმოიარეს იტრია
და ჩუმა თელეთი წაახდინეს. ამავ ქ~კს მკათათ~ს კა შემოადგნენ ლეკნი
ქვიშხეთს ერთი ღამე ვინცა ვინ სააბაშიო (2) ციხეში (1) კაცნი იყო კარგათ იყუნენ მოკლეს ლეკი მცირედი და დარჩათ ლეკის
ბაირახი ორი. შეიარეს ლეკთა ხეობა მიუხუდნენ დვირს წაახდინეს ასპინძა, ოშორა სხვა ბევრი სოფლები გარდმოიარეს
ციხისჯვარი და შემოადგნენ სადგერს ზეით თედიას შვილის ციხესა
თერთმეტი დღე ადგნენ ამა შეჭირებასა შინა მოვიდა ოსმან ფაშა
ახალ ქალაქს ჯავახეთისასა ებოძა ხვანთქარს ქართლი შეესმა
ამბავი ლეკთა გამოუსია ჯარი და აქედამ ავალის შვილები მოადგნენ განთიადისასა დაესხნენ ლეკთა, ამოწყვიტეს ლეკნი, ვინც
მორჩა გაიქცნენ გარდაიარეს საციციანო და გავიდნენ იკორთას
დახდა გორიდამ ჯარი და ამილახორი გივი მოეშველა ასლანფაშა
ქალაქიდამ და აქედან ქართველნი ამოსწყვიტეს ლეკნი გაემარჯვა დიდად. ამავე
ქ~კს მკათათ~ს კჱ ქალაქს მოვიდა ოსმანფაშა ესე იყო აზან ვეზირი ხვანთქრისა ამავ ქ~კს მისცეს ისაყ ფაშას ქართლი, ამის
შვილს უსუნ ფაშას ახალციხე და ოსმან ფაშას აზრუმი. წავიდა ოსმანფაშა ქალაქიდამ ღვინობისთვის ი მოვიდა ქალაქს ისაყ
ფაშა ღვინობის თ~ს იე ქ~კს კ ქრისტესშობისთ~ს თ მოუხდენ ლეკნი ააოხრეს გომარეთის ხეობა, ჩამოიარეს გომის
ჯვარზედ გავიდენ ქსოვრისს წეწია წლევის ბოლოს ამილახორი გივი
თარხანი ლუარსაბ მცირე ურუმთ ჯარი ლეკთაც ბევრი ზიანი
ჰქმნეს მაგრამ ბოლოს დიდათ გაემარჯვათ და ამოსწყვიტეს ლეკნი
ამავ თვესა დაარბიეს ლეკთა სომხითი. მოვიდა ამბავი ქალაქს
1-27 სტრ., 29r
შეჯდა ისაყ ფაშა ჯარი ურუმთა ქართველთა დახუდენ ნიჩბისსა
მოვიდენ ლეკნი ხეკორძის თავს წვერზე საყდართა დიდი სიმაგრე იყო და იქვეითეს ქართველთა და ურუმ თა ენგიჩართა
იყო სროლა დილითგან შუაღამემდინ დაუმარცხდა ლეკთა
ამოსწყვიტეს გაიქცნენ ლეკნი უკანვე დიდგორისაკენ და ღამე
კოწახურის ფონს გავიდნენ. ამავ თვეს იე ლეკთ ზემოქართლი დაარბიეს აქავ ხეკორდიდამ ღამე წაბძანდა ფაში მიეწივნენ იკორთის ბოლოს გაიქცნენ ლეკნი დარჩათ ნაშოვარი
ამავ თვესა მოვიდა სტამბოლიდამ უსუნ ფაშა ქალაქს და გაილაშქრა კახეთს ქრისტი შობისთვის კზ ამავე თვესა კგ

უკუდგა იმერეთს მეფეს ალექსანდრეს ძმა მამუკა წავიდა დადიანთანა ვითაც დაედგა დადიანისა ერთი და მეფეს ალექსანდრეს
ერთი დაუმარცხდა და მეფემ 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; შეიყარნენ დადიანი ოტია, რაჭის ერისთავი გრიგოლ
აბაშიძე ზურაბ, მაგრამ შვილი გაგზავნა დავით ჯარითა, შეიბნენ
ჩიხორს, ამა შებმაზე დადიანი და ძმა მისი კაცო მოჰკლა
და კაცოს მსახურმა დადიანს თოფი ჰკრა და დაჭრა ბძანებითა
ღ~თისათა გაემარჯვა მეფეს ალექსანდრეს დარჩათ იმათი კაცი
მეფეს ჯარს ათას შვიდასი სიკუდილს გარდა წაიყვანა მეფემ
და დადიანი დაჭრილი და აუჩინა ექიმები და გაამთელა ამავ თვეს
კჱ შემოეყარა კახი ბატონი უსუფ ფაშასა ბეჟან ბაღის იქით
ცხენით გარდახდა კახი ბატონი აქეთ ფაშა ჩამოხდა მიესალმენ
ერთმანეთს გარდეხვია ფაშა შეჯდა ცხენს გაბრუნდა კახი
ბატონი, ამის დროს უღალატეს და მოკლეს ოსმალთა კახ ბატონი
1-27 სტრ., 29v
წაესივნენ კახთა ამოწყვიტეს კახნი ვინც გაიქცა მორჩა ჩავიდა ფაშა ყარაჯაღში შემოეყარა სურხავი ესე იყო ლეკი
და ხლმით დაიჭირა შირვანი გავიდენ გაღმა მხარსა ააოხრეს გავაზი და შილდა. ამავ ქ~კს დაიჭრა ყეენი შაჰთამაზ [და] ისპაანს და გაგზავნა აბაშათს თამაზ ხან, ეს იყო
ჯერ მოუდგა ყაენსა და მერმე უღალატა და გაილაშქრა
ბაღდად ზედა ქ~კს კა დაუმარცხდა თამაზ ხანს ბაღდადს
გაემარჯვა ოსმან ფაშას. ეს ფაშა რომ ქართლში მოვიდა იმას
სარასკარობა მისცეს და იმან გაიმარჯვა ბოლოს ავათ
შეექცა, ამავ ქ~კს გაემარჯვა თამაზ ხანს ბაღდადს მოკლეს
სარასკარი ოსმან ფაშა აიკლეს და მოსწყვიტეს ურუმნი.
შემოადგა ციხესა ბაღდადისასა შეწუხდენ შიმშილითა
მყოფი ციხისა შეურიგდა ბაღდადის ფაში მისცა პირი და
ფიცი და მძევლები. დაანება რაც ყაენს მამული წართმეული ჰქონდა და გაგზავნა ხვანთქართან კაცი და ხონთქარმან აღარ დაანება. ამავ ქ~კს ააშენა ციხე მუხრანისა
ისაყ ფაშამ აპრილიდამ თიბათვის კ იყო მუშა ექვსასი
ქართლი თუ სომხეთით თუ საბარათაშვილო: ქ~კს კბ, ხ~ ქ~ესით
მოუხუდენ ჭარელნი ელსა წაიღეს საქონელი მრავალი მოვიდა ამბავი ქალაქს გაუსიეს ჯარი ქალაქიდამ და უთავეს მაჰმადბეგ ესე იყო მხნე ვაჟკაცი და ხაზინადარი უსუფ ფაშისაწაეწივნენ შირაქს იქით გაექცნენ ლეკნი დახოცეს ასი ოდენ

დარჩათ საქონელი მოვიდა ქალაქს გაეგებნენ ორნივე მამაშვილნი და ნახეს სიხარულითა დიდითა დაასვეს ჯიღა მურასა
თავსა და ჩააცვეს ქორქი უყვეს წყალობა ამავე ქ~კსა ააშენა
ისაყ ფაშამ ციხე ავჭალისა კოშკები დიღმის ბოლოდამ ატენის წყლამდის თორმეტი სადაცა ფონი იყო ლეკთ გამოსავალი:1-27 სტრ., 30r
ქ~კს კბ მკათათვეს აიღეს ყიზილბაშთ შამახია თამაზხან
ქ~კს აგვისტოს წავიდა ქალაქიდამ უსუფ ფაშა მცირე ქართველთ ჯარი კახეთს. დაესხნენ თავს კახნი ამოწყვიტეს ურუმნი
დარჩათ საქონელი ურიცხვი გამოიქცნენ ფაშა და ვინცა ცხენს შეასწრეს
ახლდა ერისთავი შანშე, ამილახორი გივი ყაფლანის შვილი
ქაიხოსრო თარხანი ლუარსაბ. ამავ ქ~კს სეკდემბერს შეიყარა ჯარი სერასკარისა მიეშველა განჯიდამ ურუმთ ჯარი
მოვიდნენ შირვანს. გამოვიდა თამაზ ხან შეიქნა ომი ფიცხელი
გაემარჯვა თამაზ ხანს ამოსწყვიტეს ლეკნი და ურუმნი გაიქცნენ ამავ ქ~კსა ღვინობის თვეს შემოადგა
თამაზხან ციხესა განჯისასა, მოუვიდა ქართველთ ბძანება და
აშლა ურუმთა დაუწყეს ბრძოლა შეიყარა ჯარი ამილახორმა გივმა მოვიდა ბერბუკს და ქვევითა თვითონ და მუხრანის ბატონმა მამუკამ გორელთ მისცეს პირობა შევიდნენ
ღამით და დაიმალა ჯარი სახლებშია ვერ იგძნეს ურუმთ
ციხეებშია მიუჩინეს ოთხნი გამორჩეული ვაჟკაცი მისცეს
საბოძვარი ვითაცა ურუმნი ხეებსა ზიდევდნენ ვინცა უტანდათ
არას უკითხევდენ, გათენდა ამ ოთხმა კაცმა შეიდვეს ძელები
მხართა იყო ნიშანი ამათი, რომ ციხის კარზე ერთი იქით
დაუდვან ერთი აქეთ, რომ ციხის კარი ვეღარ მოუგდონ, გააღეს კარი ციხისა და გამოვიდნენ ციხიდამ ჩამოვიდნენ
ქალაქსა გორისასა აიტანეს ძელები და დააგდეს კართა ზ~ა იდროეს გამოვიდა დამალული ჯარი თურე ყარაულმან იგრძნა
მოასწრეს კარი ქვეით გალავნისა შეიქნა ცემა გორში ამ
ოთხთა კაცმა გაიკრეს სატევარებს ხელი თურე დამალული
ჰქონდათ შეუხდენ ციხეში მოკლეს ერთი, ურუმი მიუხუდნენ
ენგიჩარ აღას დასჭრეს გამოვიდნენ მშვიდობით, ჩამოვიდნენ კარსა
1-27 სტრ., 30v
გალავნისასა მოკლეს მცველი კარისა დალეწეს კლიტენი გამოვიდნენ უზიანოთ და ვინცა ვინ ციხიდამ ურუმნი ჩამოვიდნენ ამოსწყვიტეს დაიჭირეს დააყენა ჯარი გორსა და წავიდა თვითან გაგზავნა მახარობელი და თავები სარდალთან ეს სარდალი
გამოეგზავნა თამაზ ხანს მოვიდა კახეთს ასლამაზ ხან ესე იყო
ყაფლანიანთ სახლის კაცი მოვიდა საგარეჯოს წავიდა ამილახორი, 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 ახალციხის ქვეყანასა მრავალი სოფლები
ააოხრეს, შემოადგა ურუმთ ჯარი სადგურსა გამოვიდნენ ავლიშვილები და გააქცივეს ურუმნი და ამოსწყვიტეს: ქ~კს კგ ხ~ ქ~ეს
მოვიდა მოვიდა თამაზ ხან ყარსის ქვეყანასა და იქით სარასკარი
ჯარი ხონთქისა ქოფრულის შვილი, შეიბნენ გაემარჯვა თამაზ ხანს
მოკლეს სარასკარი დარჩათ თოფხანა და საქონელი ურიცხვი, იტყოდენ ორმოცი ათასი კაცის სიკუდილსა ამავე თვესა იგ.
მივიდა სარდალი ასლან ხან და სულ ქართველნი დადგნენ კოჟორსა
იქით სერ ზედა გამოვიდნენ ციხიდამ ურუმნი მოვიდნენ კოჟორსა
აქედამ ქართველნი და ყიზილბაში გაიქციეს ურუმნი ამოსწყვიტეს წაჰყვნენ წაკვისის ბოლომდინ ვინც მორჩა შეასწრეს ქალაქსა ამავ ქ~კს მკათათვის ი დაარბიეს ლეკთ სომხითი წამოიღეს ნაშოვარი წამოუდგა სარდალი ყაფლანის შვილი
ქაიხოსრო და ბარათიანი გაასწრეს ავჭალას შევიდნენ ციხეში
შემოადგა გარს და დაუწყეს ლეკთ ხვეწნა [მოიყვანა] ციხიდამ
მოიყვანა შინდის იდგა ჯარი შინდის და უყვეს ყათლანი
1-27 სტრ., 31r
ლეკთა იყო სამოცი ლეკი დაებარებინა თამაზ ხანს ამილახორი გავიდა, წავიდა, ჩავიდა, გაუწყრა და დაიჭირა ამისთ~ს ქალი ეთხოვნა
ვერ მისცა რა დაიჭირა და უპატიოდ გახადა დაიბარა და ჩაგვარა
ქალი მაგრამ აღარ გამოუშვა, ამავ ქ~კს მარიამობის თვესა ა.
დაუწყეს ურუმთ ლაპარაკი შერიგებისა ქალაქიდამ ისაყ ფაშამ
და უსუფ ფაშამ ებძანა თამაზ ხანს გზისა დანებება და ურმების
თხოვნა ათხოვეს ურმები სამასი ოდენ გაუმძღანეს მემანდარი და წავიდნენ
უვნებურად და შევიდნენ ყიზილბაშნი და ქართველნი ქალაქსა ტფილისისასა, რა შეიტყვეს განჯას სარასკარის დამარცხება დაანებეს და წავიდნენ ხანის დასტურით ურუმნი ქ~კს კგ, ხ~ ქ~ესით
დაიბარა თამაზ ხან კახი ბატონი თეიმურაზ ძმისწული
ამისი ალი მირზა კახნი და ქართველნი დამორჩილდნენ ბძანებასა
მისსა წავიდნენ მას ჟამსა იდგა თამაზ ხან ერევნის ყირიზბულახს შეეყარნენ თამაზ ხანს დაყვეს დღენი სამიცა და
მისცა ალი მირზას ქართლი და კახეთი, იქ შეინახა თეიმურაზ
კახი ბატონი. ქიზიყის მოურავი აბელი მუხრანის ბატონი
მამუკა ამი ლახორი გივი ავალისშვილი ქაიხოსრო და ამირეჯიბი
ალიყულიბეგ ქართველნი წაართვეს ქალაქს რვა ათასი თუმანი სახასოს სოფლებს სამი ათასი თუმანი პური ათასი სარა-

სკარი სარასკარი ერთი ხარვარი ათი კოდი ქართლში და კახეთში ორი ათასი მოლაშქრე კაცი დაანებეს ერევანი ურუმთა და
არა ავნეს რა ურუმთა. მიეცა დასტური თამაზ ხანს თეიმურაზ
კახი ბატონისათ~ს, რომ ცოლითა და შვილით კახთ დარბაისლით
ქალაქს ჩამოსულ იყო. რა კახეთს მივიდა კახთა ეს არა ჰქნეს ცოლშვილით ჩასულა აიყარნენ და წავიდნენ ფშავში. ღვინობისთ~ს ვ მოვიდა
თამაზ ხან დიდისა დიდებითა გაუშალეს მოქალაქეთ ფიანდაზი ციხეს კარიდამ ალაყაფის ჩარდახამდის დადგა ჩარდახში და შიგნით
1-27 სტრ., 31v
არამი დააყენა გაჰპაროდა სომხითიდამ ამილახვარი გივი მუხრანის ბატონი ავალის შვილი ქაიხოსრო მივიდნენ თავთავისად
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 ანანურიდამ იმას აქეთ ქსნის ერისთვისა მონასტერს ქვეით აწერის ხევს ქვეით დაატყვევეს დასწვეს ზემო ქართლი და სავა
ხანიდამ დაწყებული მუხრანამდი ააოხრეს დაატყვეს დასწვეს შეაბილწეს ეკკლესია ყოვლგნით გააოხრეს მღვიმე ხატითა და მორთულობითა წაიყვანეს ქართლიდამ რვა ასი ვინიცის სახლში რამდენი სული იყო ეს ტყვე ხუთი ათასის
საავალის შვილოსი და საციციანოსი ხუთასი კომლად
და ათასი ტყვე საერისთოსი ხუთასი ტყვე მოსრეს ყმაწვილნი ეროდეს მსგავსად ჩვილს ყრიდენ და დიდი რომელიც დავარდის ცხვირსა და ყურებს აჭრიდიან, ოკტომბერსა ათსა წავიდა
თამაზ ხან ქალაქიდამ კახეთს გაუწყრა კახეთს აჰყარა სულ
კახეთი გაღმა მხარი და გამოღმა შეაბილწეს ალავერდი ყიზიყს გარდა და ქართლისა და კახეთისა გაგზავნა ხვარასანს
თვითონ გავიდა ალაზანს გავიდა ჭარზედ, ააოხრა ჭარი მივიდა
შამახიას რაც კახნი და ქართველნი იყუნენ ქალაქიდამ გადგნენ ყველას იარაღი შემოსხნეს რა ალაზანს ხანი გავიდა
ესენი განჯისკენ გაგზავნა რა მიახლენ მტკუარსა გასასვლელად შეკრეს პირი და ქართველთ და კახთ ერთ ღამეს დასცეს
ყიჟინა, მრავალი სული მორჩა და გამოვიდა უზიანოდ
ქ~კს კგ, ხ~ ქესით მიიცვალა კათალიკოზი ბესარიონ
თვესა ნოემბერსა აჰყარა განჯა ყარადაღი ერი ქართლისა და
1-27 სტრ., 32r
და კახეთისა ერევანი ყარსი ყაიყული, ფანბაკი, გაგზავნა
ხვარასანს რაც თოფ ხანა დარჩა ურუმთა [გაგზავნა ხვარაზანს]
თვითან წავიდა თათარ ხანზე გაემარჯვა და მოვიდა მუღამში ქარ-

თლიდამ დაიბარა მეფე ალექსანდრე მეფის იასეს ძე აბდულა ბეგ
ამირეჯიბი ალიყული ბეგ, სარდალი ქაიხოსრო წავიდნენ
მუღამში. ამავ ქ~კს კდ მუღამში შეიყარა ერანის ჯარი
ეს ვინც ქართლიდამ წავიდნენ ჰქმნეს ყრილობა და ყაბულითა
მაზხანის ყეენობისა დაჯდა ყაენად შაჰ თამაზხან ქართლში
ესენივე გამოისტუმრა და დასდვეს ქართლს სამი ათასი სამასი თუმანი და ხუთასი ნოქარი ცოლშვილით ქალაქსა უნდა დამდგარ იყო კაც ცხენ იარაღითა. ზემო ქართველთ ეს ვერ შესძლეს
უკუდგა ქსნის ერისთავი შანშე, ამილახვარი გივი აბაშიძე ვახუშტი
და სულ ზემო ქართლი გაღმით. თარხანი ლუარსაბ და მისი
სისხლის კაცნი დაუწყეს ხვეწნა სეფი ხანს სულთანს როგორც
სხვის ყაენისათ~ს გვიმსახურია ან სამსახური გუდებიეს ისე გვიმსახურეთ ხელმწიფის დიდი ხნის ყმანი ვართო. ეს იმათ არა ქნეს
ამაში გაეცალა ამხანაგებს არაგვის ერისთავი ბარძიმ, სულ
ციციანი სულ საბარათა შვილო მიუდგნენ ყიზილბაშთა
წამოვიდა ჯარი დადგა ფხვენის და იწყეს იქიდამ თარეშის გასევა
მიუხდნენ ქსნის ერისთავსა, რამდენ ჯერათ მივიდნენ ბრძანებითა
ღ~თისათა გაემარჯვა საერისთოელთ. მიუხუდნენ ამილახვარს გივსა
სამჯერვე გაემარჯვა და მოსწყვიტეს ყიზილბაში ამაში გამოუსივა თარეში მოუხდენ დილა ბინდზე სააბაშიოსა და
საჩხეგოსა და სურამის ხეობასა ბევრი სული წაახდინეს
და დაწვეს საფალავანდის შვილო სადაცა სიმაგრე იყო ღ~თით
ვერა ავნეს რა. ამავ ქ~კს მკათათვის 2. რიჟრაჟზედ შეუტყობლად მოვიდა ჯარი ორი ათასი კაცი თითვან სულთანი აბდულა ბეგ ვინცავინ
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ქართველნი იმათ თან იყო ციხის ძირს დაუწყეს ბრძოლა და გარდ მოვიდნენ ნუნის ჩამოვიდნენ თარეში ჩრდილსა იდგა აბაშიძე ვახუშტი
ვახანს რა მოვიდა ანბავი იარა და შემოეყარა თავისი საყმო შეიქნა
სროლა ბძანებითა ღ~თისათა ნუნისა ღ~თის მშობელის ძლიერებითა გაიქცნენ და მოსწყდა მრავალი სული ჩაჰყუნენ ციხის
ძირამდის ცემითა და ხორცითა ამისთანა გამარჯვება ერთსა
და ორს არვის უნახავს თანპირ იქითი ჯარი თქვენმა მზემა
სხვას გარდა ორასი ასეთი ცხენი შეკაზმულობითა ზოგი ვერც
ხლისა რახტითა აბაშიძეს მოართვეს სხვა რაც ვინმე დამალა
ის ღ~თმან იცის ასე ღ~თმან წყალობა მოუვლინა ერთი კაცი
არ მოჰკდომია მოვიდა და დაჯდა ნადიმად და გასცა საბოძვარი ან
ვინც თავი მოიტანა და ვინც კარგათ ყოფილიყო 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 ერისთავს ბარძიმს ამილახვარს გივს, თარხანს ლუარსაბს
კახთ სახლთხუცეს ჩოლაყაშვილს გივს. ქისიყის მოურავის
ძმას თამაზს ჩერქეზის შვილს ქაიხოსროს, ესენი ერთ პირით
დაიჭირეს გაგზავნეს ქალაქს ციხეში იმათი აქ დაჭერა და ქსნის
ერისთავზე ჯარის გასევა იკორთას და ბრძანებითა ღ~თისათა გაემარჯვა
ერისთავსა, გამობრუნდენ და ჩავიდნენ გორს წავიდა ქალაქს და დააგდო
გორს ნაიბად აბდულაბეგ ძე მეფის იესესი გამოხდა მცირე ხანი და გამოვიდა ლეკის ჯარი გულხადარა თვესა ოკდომბერსა ქ~კს კდ:
ხ~ ქ~ესით წაახდინეს გვერდის ძირი და ზემო ქართლი ვ~ე
სურამამდის და დადგენ დირბს წავიდა გორიდამ აბდულაბეგ აახლო
ჯარი ქართველთ და ყიზილბაშთა პ~ ლსა მისვლაზე გამოვიდნენ ლეკ1-27 სტრ., 33r
ნი და შეიბნენ ყელ ქცეულს ბძანებითა ღ~თისათა გაემარჯვა აბდულა
ბეგს ზოგი დახოცეს გაიქცნენ და შევიდნენ დირბს გაყარა
ღამით (ზოგნი დახოცეს და შევიდნენ დირბს) გაიპარა
ლეკი და გავიდა ხვედურეთს ამაში მოვიდა ქალაქიდამ სულთანი სეფი
ხან დიდის ჯარითა გორს გავიდნენ გორიდამ რა მივიდნენ ღულევის
ბოლოს გამოვიდნენ სამთიფათ რა ნახეს მძლავრი ჯარი ვეღარ
შემოებნენ გაიქცნენ ლეკნი მცირედი დახოცეს შევიდნენ სიმაგრეში
ღამით გაიპარნენ გავიდნენ ბებნის მცირე ყარაულნი გაუდგნენ
უკან ზოგი ცოცხალი დაეჭირათ მცირე დაეხოცათ გაიარეს
დუშეთი წაახდინეს ამა ამბავსა შიგან მოვიდა ყაენისაგან ბძანება
და წყალობა ქართლი ებოძა აბდულაბეგისათ~ს იქმნა მეფედ საქართველოსი და დაარქვეს არჩილ კახეთი ალი მირზისათვინ
რომ მცირესა ჟამსა მეფედ იყო ქართლისა ერევანი სულთნის სეფის
ხანისათვინ წავიდა ერევანს და კახი ბატონნი კახეთს დაჭერილი
თავადები გაგზავნეს ისპაანს კახი ბატონი თეიმურაზ , არაგვის
ერისთავი ბარძიმ: ამილახორი გივი თარხანი ლუარსაბ რა ჩავიდნენ
უყო წყალობა ყაენმა მოსცა ხალათები და ინამი თითვონ წავიდა ყანდაარს საბრძოლად და ესენიც თანწაიყვანა ქ~კს კე
აპრილს გასულს, ხ~ ქ~ესით კიდევ მოვიდა სეფიხან დიდის ჯარით
ქართლში მივიდა ქსნის ერისთავს შიგნით შეუხდა აიღეს
ციხე იკორთისა ციხე ვანათისა ციხე კულბითისა, ციხე ვანათისა. მიუხუდნენ აბაში ძეს ვახუშტის აიღეს ციხე ციხეს ძირისა და
სურამისა შეუხუდა ქსნის ერისთავსა აიღი ციხე აწყვერისა
ციხე ბეშო და მონასტერი გაეცალა ქსნის ერისთვის ძმა იესე
ცოლშვილით კახეთს დახუდნენ წინა გაექცა ერისთვის შვილით
დარჩათ ცოლ შვილ და საქონელი ყიზილბაშთ წავიდა რუსეთს
ჩავიდა სეფიხან ქალაქს და დაიჭირა მეფე არჩილ და მიჰყვანეს ციხეში
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დაებარებინა ყაენს მეფე არჩილ წავიდა გიორგობის თვესა ი წავიდა
შეიყარა ქსნის ერისთ~ს ოსნი და საერისთო აიღეს ციხე ანანურისა მონასტერი და ახალგორი გაუგზავნეს კახეთს ქსნის ერისთავის
ძმას იესეს მოვიდა და შეიყარნენ დაებარებინა ყაენს ყანდაარს
ქართველნი ამილახვარი ოთარი სარდალი საბარათას შვილოსი
ყაფლანის შვილი ქაიხოსრო ციციშვილი, ქაიხოსრო ციციშვილი,
მთავარ ეპისკოპოზი კირილე, ქაიხოსრო ჯავახისშვილი ავთანდილ
ფალავანდის შვილი ფეშანგი, ლორის მელიქი ფარსადან, სომხითის
მელიქი ბადურ ალიყულიბეგ ამირეჯიბი. ქ~კს კვ. მარტს ია
წავიდა სეფიხან დაებარებინა ყაენს ყანდარს მოვიდა ქართლში
განჯის ხანი უღული ხან ძე ქალბალის ხანისა სარდლად ამავ
ქ~კს მარტს დ. აიღო ყანდაარი, ამავ ყაენმა და წავიდა ინდოეთზე
აიღო შვიდი ქალაქი შემოებნენ ინდოეთის სპასალარი ინდოთ
დაიჭირეს სპასალარი ამავ ქ~კს მაისს ზ: ხ~ ქ~ესით ყანდაარიდამ გამოისტუმრა ყაენმან ვინცავინ ქართველნი იყუნენ
წინ დაწინ ჩაფრად მოვიდნენ ხანჯან ქართლის ბატონთან ალიყულიბეგ ისევ ვექილად ამავ ქ~კსა მოვიდა ქსნის ერისთავი რუსეთიდამ
თავის მამულში.... მოვიდა კახი ბატონი თეიმურაზ კახეთსა ქ~კს
კვ. წამოვიდა სპარსეთიდამ სპასალარი იბრეიმ ხან ყაენისა
დაიბარა ქართველნი და ხანჯანხან შეიყარნენ კაკს შეუხუდნენ
ჭარს დასწვეს დააქციეს გამობრუნებაზე წამოეწივნენ
ლეკნი უყვეს წინ უკან გაემარჯვათ ლეკთა, ამოსწყვიტეს
ყიზილბაში და ქართველნი, მოკლეს სპასალარი იბრეიმ
ხან უღულიხან განჯის ხანი სხვანი გამოიქცნენ თეიმურაზ კახი ბატონი კახეთს და ხანჯახან ქართველნი ქალაქს ამავ
ქ~კოსა მაისს კე. სტამბოლიდამ მოვიდა კ~ზი დომენტი ძმა მეფის ვახტანგისა ქ~კს კზ. თვესა მაისსა, ხ~ ქ~ესით. პირველსა ღამესა
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ერთი საკვირველი და კაცთაგან ჭკუა მიწვდომელი აჩნდა შუაციდამ ცა მოწმენდილზე ნათელი დიდძალი რომ მთვარის
შუქი აღარა ჩნდა ვიდრე დასავლეთამდე განათლდა
ყოველი ქ~ყანა რა განქარდა ერთი ასეთი
დაიქუხა მოწმენდილი იყო რომ
ქვეყანა შესძრა არც ცის გახსნა იყო მაგრამ ნათლით
ნახევარცა ეჭირა მთა და ბარი სულ განანათლა
ეჰა საკჳრველთ მოქმედსა ღ~თსა ამავ
ქ~კს მარტში ინდოეთზედ გაემარჯვა ამავ ყაენსა დამორჩილდა ინდოეთის

ჴელმწიფე და
მოართვა
მრავალი:დასასრული სეხნია ჩხეიძის ისორიისა:1-27 სტრ., 35v
vინადგან ვიდრე აქამომდე aღწერილ იყო
ანბავნი ესე ქართლისანი aღმწერელსა ამიხას ჩხეი
ძე სეხნიასაგან*
აშიაზე

ესე სიმონისაგან აღწერილი ანბავი, ბახშტისა
გან აღწერილი იყოს~დ მისგან ქართლის ცხოვრებაში
და ამიტომ აღარ აღვსწერე და ეს პაპნასაგან აღწერილი
ანბავი არას სწერია ბახშტის დადია და ამიტომ მე
და ვეღარ აღწერა შ~დ ანბავინი, და
მომკუდარ იყო, მე პაპუნამ ორბელიანმა ხელვ ჰყავ
პირველად რათა არა [არა] დავიწყებულ იქმნას
ესე ვითარნი ანბავნი და მეორედ შემდგომნი ჩვენ
ნი მოიხსენებდენ ესეოდენთა ჟამთა ვითარებასა და
ქცეულებათა რომელ კნინღა და არაოდეს ყოფილარიან ესე ვითარნი იწროებანი ქართლისანი
და მალიადნი ცვალებანნი და მპყრობელთა და განმგებლობანი ქუჱყნისა
ჩუჱნისათანი მწარენი და ძნიადნი მოხარკე
ბანი რომელი მე ვიხილე თუალითა ჩემითა და რომელი მინახავს და
რომელიცა სხვანი ანბავნი მომეთხრნეს სარწმუნოთა
კაცთაგან და არა უდევ ვჰყავ ხელყოფა ამის გამო ძალითა ჩე მისა რათა მოზარდულნი
ქართუჱლნი
ქართუჱლნი განეკრძალნენ ქუჱყანათა თჳსთა სიმ
ტკიცისათვის, ვინაჲთგან ესე ოდენი ჭირნი და იწროებანი, და იწროებანი თუ ვისგან და ვითა რომლისა
მიზეზითა იქმნნეს ესე ყოფილნი:
ქ~კონს კზ Tვესა iვლისსა:
მოიშველა ერისთავმან შანშემ ჯარი ლე
კისა პირველ მიხდენ ხაშმის ციხესა და შემოადგნენ აი
ღეს ციხე , აიკლეს ციხე და საქონელი იავარჰყვეს
და წაიყვანეს ტყვენი ურიცხვი წამოვიდნენ შემოად
გნენ ანანრის ციხესა ერისთავი ბარძიმ შიგ
1-27 სტრ., 36r
იყო თავისის ძმით და სახლისკაცით რა მოვიდა
ერისთავი შანშე, და ძმა მისი იესე ყულარაღასი თა

ვისის ჯარით დაუწყეს ბრძოლა არ ავად იყვნენ ში
გნით მყოფნი ციხისანი დიდძალი ლეკი მოსწყვიტეს რომ მკვდრის სანგარს ივლებოდნენ
ლეკნი და ეგრე იბრძოდეს ვითაც შანშე ერის თავის
კაცნი ბელადნი იყვნეს იმათ უპოვეს ადგილი წყლისა და მოუჭრეს წყალი ზაფხულის ჟამი იყო და დიდათ
შეწუხდენ უწყლოობითა მისცეს ფიცი ბარძიმს
ერისთავს და გამოიყვანეს უთრთ ერისთვის შვი
ლი თავისის ცოლშვილით არ მოენდო და შეუპოვარის
კოშკში ავიდა უღალატეს ერისთავს ბარძიმ და მოკლეს ეგრევ ამასთანა აბელ და გივი დახოცეს და
დაიჭირეს ვინც თან გაყოლოდათ შეესივნენ ციხე
სა აიკლეს ააოხრეს მონასტერი დაამტვრიეს ხა
ტნი პატიოსანნი გამოასხეს ტყვე უთვალავი უთრუთ
რომელ იყო კოშკში გამოწვეს ცეცხლითა, და უყვეს
ყათლანი ქალით კაცამდინ: ამ ლეკის ჯარისას იტყო
დენ თორმეტი ათასი კაცი არისო:
წავიდა ეს ჯარი ააოხრეს სომხითი და შემოადგნენ
დმანისის ციხესა, მაშივნე აცნობეს სეფიხან სარდალსა
ესე იდგა განჯას, რას წამს შეიტყო მაშინვე წამოვიდა სე
ფეხან დიდის ჯარით მოეშველა დმანის სანამდის
ინ ეს ჯარი მოეშველებოდა გავიდის მებრძოლი დმანისის ციხით და შეების ლეკთ ვერა ავნესრა ციხე
სა, და ვერცა რა წაუხდინეს, მოვიდა სეფი ხან გავიდნენ
ყაფლანის შვილები ს~დ მიუძღვნენ ლეკებზე და
1-29 სტრ., 36v
გაემარჯვა მაშინვე გაიქცივეს ლეკნი ამოსწყვიტეს
რომ რისხვა ღ~თისა დასცეს ასე დაფანტეს ჯარი
ლეკისა რომ ათს დღემდის ტყე[თა]ში იჭერდნენ
მრავალს და მოყანდათ ცოცხალი დმანისა ცი
ხესა შინა, წავიდა ეს ჯარი დანარჩომი ლეკთა; მიივიდა ახალ გორს რაც ანანურისა და ხაშმის ნაშო
ვარი ტყვე ანუ საქონელი ყვანდათ იქ შეენახათ
აჰყარეს მაშინვე და გაემზადნენ დაღისტანში გამოუდგა ამათ უკან სეფიხან ხანი ქართლისა ასლამაზხა
ნი ქართლისა მივიდნენ ±ახეთს და დადგნენე, გამოიარეს
ლეკის ჯარმა გაემარჯვათ კიდევ ყიზილბაშთა. ამო
სწყვიტეს ლეკნი, და რაც მიქონდათ ტყვე ანუ საქონელი
სულ დააყრევინეს, იტყოდენ ათას ხუთასი თავი
მოიჭრაო ლეკთა მოვიდნენ ქალაქს გამარჯვებულნი

და მისცეს ტყვე ანუ საქონელი თავ თავის პა
ტრონებს წავიდა სეფიხან ისევ განჯას და ასლა
მაზ ხან და ორი სხვა ხანი მიუხდენ ერის
თავს შანშეს დააქციეს iკორთის სამრეკლო და ±ულბითის ციხე და შემოადგნენ ვანათის ციხესა ოცდაორი დღე იდგნენ ყვეს იერიში
და ვერა ავნეს რა ციხის ±აცთა
ბევრი თათარი მოკლეს, და ქართჱლი მოკლეს, მოვიდა
ავდარი და თოვლი ჯარმა ვეღარ გასძლო დაბრუნდ
ნენ და ჩამოვიდნენ ქალაქს
mოსვლა ±ათალიკოზის dომენ
ტისა, სტანბოლიდანა
aმავე ქ~კნს : mოვიდა
±ათალიკოზი dომენტი iმერეთიდამ ძმა მეფის ვა
ხტანგისა, რომელი იყო სტამბოლს თახსი
რად უყო ხვანთქარს წყალობა
ექმნა განეთავისუფლებინა და გამოესტუმრე1-25 სტრ., 37r
ბინა ესე მოვიდა mეფეს aლექსანდრესთან ქ~კს კჱ ქ~ეს აქეთ
გორს მოკდა საქართჱლოს ბეგლარბეგი ასლა
მაზ ხან რომელი იყო ტომი ორბელიანთა შვილი მა
ჰმად ალის ხანისა ამავ ქ~კს მოვიდა ნაიბი ქართ
ლში ხვარასნელი იმამ ყულიხან გაისტუმრა აბდუ
ლაბეგ ძე მეფის იესესი ქსნის ერისთავზედა მივიდნენ არაგვის ერისთვის მამულზედა, გარდავიდნენ ლომისაზე და დადგნენ ცხრაძმას ააოხრეს გარემო სოფლები
მაგრამ ვერსაით ვერაფერი საზდო ვერ მიიტანეს რა: დამშივდა ჯარი აიყარა ისევ, და ჩამოვიდნენ ქალაქს ვერა ავნეს
რა ერისთავს შანშეს:
ამავ ქ~კს ნოემბერს მეფემ ალე
ქსანდრემ უღალატა ვადის ციხეში აბაშიძეს და წერე
თელს პაპუნას, და დახოცა იგინი:- ამავე მეფის ძმა გიორგი და ლეონ აბაშიძე გარდმოუხდენ ვახუშტი აბაში
ძეს დაესხნენ მალვით; დაიჭირეს აბაშიძე ვახუშტი და საქონელი ანუ ტყჱ ურიცხვი დარჩათ წაიყვანეს
ვახუშტი და ნავრძეთის ციხეში დააპატიმრეს:
ქკ~ს კთ ხ~ ქ~ეს აქეთ: mიუხდა დადიანი და რაჭის ერისთავი მეფეს ალექსანდრეს ქუ
თაიის, გაეცალა მეფე ვაკის სოფლება ააოხრეს; მიეშველა
ქსნის ერისთავი მეფეს გაიქცივა დადიანი და ერისთავი რაჭისა თ~ს თ~სა ქ~ყანასა
შეუსია ჯარი ლეკისა, ააოხრეს ოდიში დააქციეს ციხები ამოწყვი-

ტეს მრავალნი დაატყვევეს ურიცხვი, ვინც დარჩა დამძევლეს ჩა
მოვიდა მეფე გამარჯვებული:
1-27 სტრ., 37v
ამავ ქ~კსა თვესა მარტსა მიუხდა ჯარი ყიზილბაშისა შეესივნენ ჭარსა, ააოხრეს ამოწყვიტეს და რისხუა ღ~თისა დასცეს
ლეკთა ზ~ა და ტყვე რაც ქართლისა იყო ჭარის ქ~ყანაში სულ
ქართლში გამოგზავნეს ამავ ქ~კს მოვიდა მუმეიზი რომელ
არს მწერალი ქ~ ყნისა აღწერად ქართლისა ესრედ იყო აღწერა რაც ძველთ ნასოფლარი სადმე იყო ყველგან ზომეს მიწები საბლით ხრევი დასდვეს ეგრეთვე ამ სახით
შენობა სადმე იყო დიდი ხრევი დასდვეს ვითაც ერანის ქ~ყანაში
მომცემი მიწა არის და ბევრი გამოსავალი აქს, ეგრე ამ ქ~ყა
ნას განუწესეს, თვალეს გზები ეგრე გზის სათვალავს რასაც
მიხუდნენ ვაზს ერთი ბისტი დასდვეს, სოფელსა და ბაღსა შ~ა
რაც ხე ნახეს თითო შაური დასდვეს კაცს ორი მინალთუნი
ყმაწვილსა ასაკოვანსა ხუთი აბაზი, და შემდგომი ამისი ათ
წლამდის ხარჯი დასწერეს ყმაწვილზე, პირუტყვზე, ყ~ლს
ზ~ა განაწესეს ბოსტანსა წისქვილსა ყოველს ფერს შენობას
ანუ ოხერს ადგილს ასეთი ხარჯი დასდვეს რომ ყ~ლის
კაცისაგან დიდად შეუძლებელი იყო ოდეს ურუმთ მცირედ ეს ქ~ყანა ეჭირათ. მაშინ იმათაც დაწერეს და დასდვეს მირი
რომელ არს ხარკი, თორემ არას დროს ერანის ხელმწიფისაგან ქართლის ქ~ყანა არ დაწერილიყო, ესეც ცოდვათა
ჩვენთა დავაბრალოთ.
ამა ამბავთა შიგან ამ ხარჯის გამოისათ მრავალი სული
აიყარა ბევრი ადგილი უმეტესად ააოხრდა, მრავალი კაცი ვენახსა და ბაღებსა თავისის ხელით კაფიდის და აოხრებდის ვინც დარჩა კიდევ ამისი იმედი ჰქონდათ რომ ერთი მემკჳდრე ბატონი გამოგვიჩნდება და ამჭირისაგან გამოგვიხსნის.
ამავ ქ~კს გამოეცალა ერისთავს შანშეს ძე თვისი იოანე და
1-27 სტრ., 38r
ჩამოვიდა ქალაქსა თბილისისა რა ჰსცნა იმამ ყულიხან განი
ხარა ფ~დ და მიიჩნივა პატივით დააყენა მემანდრად განუწესა
ულუფა დაჰპირდა ჴელმწიფისაგან დიდის წყალობის მოტანას
მოინდომა ერისთავისშვილმა იოანემ ჴელმწიფისათან წასლა
გაისტუმრეს მაშინვე რა ჩავიდა თავრიზს ნახა სპასალარი მოახსენეს
ჴელმწიფესა უყო იქიდამ მურახასი და დაბრუნდა მოვიდა
ისევ ქალაქსა ტფილისისასა ჴელმწიფე მას ხანთა შინა მო
სულიყო ინდოეთიდამ, გამობრუნებულ იყო და ყაზმინს დამდგარი
იყო რა სცნეს ქართველთა მაშინვე წავიდა ორბელიანი

სარდალი ქაიხოსრო და ამილახვარი გივი რა ჩავიდნენ მაშინვე ნახეს ჴელმწიფე რ~ლსა ახალი სახელი ჴელმწიფობაზე შაინ შაჰ ( ესე იგი ჴელმწიფეთ ჴელმწიფე)
იუწყა ამათგან ამბავი ქართლისა რაც ძალედვათ
ყ~ლივე მოახსენეს მაშინვე გამოგზავნა ჩაფარი და ვინცა ვინ
ქართლის ჩინებულნი თავადნი იყნენ დაიბარა რაწამს მოვიდა ბძანება მაშინვე წავიდნენ ქართველნი წავიდნენ და ნახეს ჴელმწიფე შაჰნშაჰ
მოახსენა ქ~ყნის გაოხრება ლეკისა შანშეს ერისთვისაგან ბელადის
ძლევა და შეჭირვება ყ~ლი იწყინა ჴელმწიფემ და დაჰპირდა დაღესტანის გასწორებასა მოსცა ჯარი შანშე ერისთვის წასახდენად თუ დამიჭიროთ შანშე ყ~ლი თქვენი საწადელი აღვასრულო და მოგცე წყალობა უშურველიო მისცა ამილახვორს
ქსნის ერისთობა და დასდვა იმ ქვეყნის ბელადობა იყო ხელმწიფის მოსვლამდის იმამყულიხან ქართლში ნაიბად და ახლა
მოსცა ბეგლარ ბეგობა და გამოისტუმრა მოსცა ჯარი ინდოელნი
ლაურელნი და ფაშაურელნი ოთხი სულთანი ექვსის ათასის კაცით
შემოვიდა ქალაქსა ტფილისისასა შემდგომად ამისა მოიწივნენ
ჯარი ავღნისა იყუნეს კაცნი შავნი და დუხჭირნი შიშველნი
1-27 სტრ., 38v
მცირე რამ საგარძნელი ეფარათ ტანსა ზ~ა ვითარცა ზედაგარი
გინა ზეწარი წამოეფარათ თავსა ზედა მსგავსად დედათა ფაველთასა ესე იყო ჩვეულება ქ~ყნისა მათისა:- თთვესა აგვისტოსა
წავიდა ეს ჯარი ქსნის რა მიეახლნენ მუხრანს აბელადეს
ამილახვარი გივი ვითაცა ხელმწიფეს ბელადობა მისთვის დაედვა
გაჰყვეს ჯარი სამად მისცეს ერთი ჯარი არაგვის ერისთავს
და გარდუსიეს ლომისზე მეორე ჯარი ქსანზე შევიდა, მესამე
ჯარი ლიახვზედ უყვეს თარეში ააოხრეს ქსანი დაწვეს და
დაატყვევეს და ამოსწყვიტეს ურიცხვი დააქცივეს ციხები ან საცა
კოშკი იყო არსად გაშვეს შენობა გაიქცა ერისთავი შანშე იქა ყვანდა და შევიდა
აწერისა ციხესა შ~ა მაშინვე
მივიდა ხანი ღამითვე და შემოადგა გარს ვეღარა სძლო შანშემ
და გაიპარა ციხიდამ თავის [მა]ძმა იასე და მცირე რამ კაცნი
თან გაიტანა შეიარა ხეობაზე მივიდა ახალციხესა შეეხვეწა
ფაშას შეიწყნარეს პატივით და დააყენეს ქალაქსა შინა რა გათენა აიღეს ციხე აწერისა ყიზილბაშთა შეიტყვეს გაპარვა ერისთვისა აიკლეს ციხე და იავარჰყვე საქონელი ანუ
ტყვე ეძიებდეს ცოლსა ერისთვისასა და ვერასადა ჰპოვეს, ზედ შაემოსა სამოსელი უშვერი და ვერ ჰსცნეს მცირეთა ხანთა მეცნიერსა
თავადთა ვისმე ეცნა და მოიყვანეს ცოლი ერისთვისა მაშინვე გამოისტუმრა იმამყულიხან ქალაქსა და დააყენა

პატივით დააქცივა ციხე აწერისა და ანუ სადა სიმაგრენი იყვნეს სრულიად ააოხრა გაუშვა მარბიელი ავღნისა და
საცა რამ დარჩომილი იყო დაატყვევეს ოსეთს აქეთ
სულ აჰყარა და მოაბარა გივს ამილახორს გამოუძღვა
გივი და დააყენა ფხვენის გაბრუნდა ხანი მიუხდა
ერთს ალაგს ცოტა რამ საქონელი დარჩომილი
იყო მთის ოსნი შემორიგებულნი იყნენ, რა შეიტყვეს
1-27 სტრ., 39r
ღალატი შეუკრეს ერთი ვიწრო ალაგი დაუშინეს გამოაქცივეს
ყიზილბაშნი დაიჭირეს ხანი მოკლეს პაპუა მუხრან ბატონიშვილი რომელი იყო ნასაჩბაში ამოწყვიტეს ყიზილბაშნი წამოვიდნენ შემოეყარნენ გორს თავის ჯარსა და გორიდამ
აიყარნენ და ჩამოვიდნენ ქალაქსა ტფილისსა გაგზავნეს ჩაფარი
ჴელმწიფესთან და აცნობეს ყ~ლივე იამა ხელმწიფეს დაჭერა
ქსნისა და უიმედა ყ~ლთა 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 ტყვეთაგან ეგრეც წუხდიან ქრისტიანენი
და ვისაც ძალ ედვა იხსნიდიან და განუტევიან ასე გაიაფდა
ტყვე რომ თითოს ვაჟკაცს ოროლ მინალთუნად იძლევდიან
რ~ლიც არ გაუვიდისთ ცხრულებ ყელსა სჭრიდიან და ზოგს
წყალში ყრიდიან ამა ამბავთა შინა ებძანა ხელმწიფეს რაც
ქართლის ქ~ყანას ჩემი ხარჯი აძევსო იმისი სულ ლიტრა ერთი
ბისეტათ პური მომეცითო, ქართლში პური ასე ძვირათ იყო
რომ თქვენმა მზემა ბევრ ჯელ ვნახეთ ბალახის კურკას
გაახმობდიან დაფქვიდენ და იმას ჰსჭამდნენ დაუწყვეს თხოვნა პურისა ეკიდა კაცი და დედაკაცი მრავალი სული ჯოხით
მოკდა თუ პურს სადმე გასასყიდად იშოვიდენ თავისის ხელით
შვილებს აძლევდენ აიყარა მრავალი სული ამა ქ~ყნითა
და უცხოთა ალაგთა გარდაიხვეწა ურუმით ქ~ყანა ქართლის
კაცით აივსო, მოვიდა ჩაფარი ხელმწიფისა დაებარებინა ქართლის ხანი და ჩინებული თავადნი მაშინვე წავიდა იმამყულიხან
აბდულაბეგ, ბატონი შვილი მდივანბეგი [აბდლა ბეგ] ქაიხოსრო ამილახორი ერისთავი გივი და სხვანი თავადნი რა მიიწივნეს დარუბანდს
მოსდგომოდა ხელმწიფე შაჰნშაჰ. დაღისტანს თვესა აგვისტოსა
1-27 სტრ., 39v
აოხრებდა და მოდიოდის თავი ურიცხვი ანუ ცოცხალი კაცი უთვა
ლავი ნახეს ქართველთ ჴელმწიფე დახუდა მხიარულის პირითა და
დაუმადლა ერთგულობა ამათ მოახსენეს ქ~ყნის წახდენა
უბძანა თქვენს შეძლებას ყველას შევიტყობ და იმით გიმსა-

ხურებო განუახლა ყველას ჯამაგირი. განუწესა ბატონის
შვილს აბდულაბეგს სამასი თუმანი და ქ~ყნის იხტიარობა
ორბელიანს მდივანბეგს ორასი თუმანი და
ქართლის ვექილობა მეორე ვექილობა ერისთობა ქსნისა
გივს ამილახორს ასი თუმანი ამილახორს ოთარს ორმოცდაათი
თუმანი და ქეშიქ ბაშობა აბაშიძი შვილსა პაატას ბა
ზიერთ ხუცობა და ორმოცდაათი თუმანი, ორბელიანს
ელისბარს ეშიკაღაბაშობა უწინვე ასლამაზხანის დროს
ჰქონდა და ახლაც განუახლდა და ორმოცდაათი თუმანი, ოცდა
ათი თუმანი შანშე ერისთავის შვილს ოცდა ხუთი თუმანი
მუხრან ბატონს და ნასახჩიბაშობა ოცდა ათი თუმანი,
ციციშვილს ქაიხოსროს და მილახორბაშობა ოცდახუთი თუმანი თარხანს ლუარსაბს ოცი თუმანი დავით ორბელიანს თხუთმეტი თუმანი, ყაფლან ორბელიანს
თხუთმეტი თუმანი სულხან ორბელიანს, აგრევ ყ~ლთა
თავადთა შვილთა ვის რა შეეფერებოდა თითომ ხელმწიფემ
იქავ სახელი და ჯამაგირი იქავ განუწესა ყველას რაყამი უბოძა და ეგრე სიხარულით და წყალობით წარმოავლინა ქვეყანასა
თჳსსა რადგან ქაიხოსრო ორბელიანს მდივანბეგობა ჰქონდა
და ვექილობაც ახლა უბოძა სომხითსაბარათოშვილოს ჯარი
მისცეს რევაზს მიაბარა და ასი თუმანი ჯამაგირი განუწესა მოვიდნენ ქართველნი ქალაქსა ტფილისისასა, ამილახვარი ოთარი იქავ გზაზე დამარცხებულიყო ქვეყანასა შამა1-27 სტრ., 40r
ხიისასა მცხედარი მისი მოიტანა პატივით გივმა ამილა ხორმა
ამავ ქ~კსა ხანი ქართლისა ზემო ქართლში აიდგა აიშალა
იმერეთი უღალატა მეფეს ალექსანდრეს დადიანმა და აბაშიძემ
ზურაბ გარდმოიყვანეს ჯარი ურუმისა გარდმოაგდეს მეფე
აიყარა თავის დედაწულით და მოვიდა ციხესა ჩხერისასა მიუყვანა თავის მისანდომი კაცნი და თითონ ასიოდენ კაცით გარდმოვიდა სურამს აცნობა ამილახორს გივს მივიდა გივი მოახსენა ხანს ხანმა მაშინვე გაგზავნა ამილახორი მემანდრად
და მოიყვანეს მეფე ალექსანდრე დასდვა დიდი პატივი ვითაცა
შეეფერებოდა და მაშინვე ჴელმწიფეს აცნობეს რა სცნა
ჴელმწიფემ იამა და მოსწერა რაყამი დიდის იმედისა და წყალობისა
ებძანა ხანისათ~ს ხელმწიფურის რიგით ყ~ლი რიგი განუწესოს
ჩაიყვანეს ქალაქსა ტფილისსა დააყენეს ჴელმწიფურად და ვითამც
მეფეთ წესია ეგრე ყ~ლივე ულუფა განუ წესეს ამავ ამბავთა შ~ა მოვიდა ამავ მეფის ძმა მამუკა სამოცი ოდენ კაცითა და შემოეყარა
ძმასა თვისსა იყუნენ დღე და ღამ ლხინსა, და შექცევაშია არა
აკლდისთ რა თჳნიერ თ~ს ქ~ყნისა ისევ პირველსავე სიტყვასა მო-

ვიდეთ, რა მოვიდნენ ქართველნი განაგებდენ საქმეთა ქართლისასა, მოვიდა ჩაფარი და ეთხოვნა ჴელ მწიფეს ქართლიდამ ხუთასი ნოქარი. ძველს გარდა ამ ჴელმწიფის რიგი
იყო რაც ჯარი ჰყვადნა სულ ჯამაგირს აძლევდა და თავის
საბძანებელში მართალზე კაცს აღარ გაუშვებდის დიდთა ანუ
მცირეთა შვილთ რა მოსულ ჯარად არ გამოიყვანდის ესეც
ებძანა ავღანის ჯარის ქართლში დაზამთრება და მათის სრსათის ძლევა რომელ არს
ულუფა ჯარისა ამის ცდასა და რიგებაში იყუნეს გამგენი ქართლისანი, ამა ამბავთა
შ~ა ებოძა ჴელმწიფეს რაყამი ახალციხის ფაშისა თ~ს და
ეთხოვნა ერისთავი შანშე, მაშინვე გაისტუმრეს ბორჩალოს საქართ
1-27 სტრ., 40v
და ნალბეგ თავისის ჯარითა რა მივიდა ახალციხისა და მიუტანა
ბძანება და რაყამი ფაშასა ახალციხისასა მაშინვე დართვა
ნება შანშეს დაჭერისა ექმნეს ერისთავს რა შეიტყო
ერისთავმან შანშემ ორნივ ძმანი შეცვივდნენ ციხეში და შეეხიზნეს ენგიჩართა არა ენებათ მოცემა ენგიჩრებს მაგრამ
თითონ ფაშა მივიდა და გამოიყვანა ძალით და მოსცა ორივ
ძმანი და კაცნი მათნი დასდვეს კისერთა მათთა ხუნდნი შეუყარის
ბორკილნი ხელთა და ფერხთა და ეგრე ჩამოიყვანეს ქალაქსა
ტფილისასა ეკიცხოდენ მოქალაქენი და აყვედრებდენ მხედველნი ყ~ლნი მათნი მცირეთა ხანთა შინა გაისტუმრნას
ეგრე პყრობილნი ჴელმწიფესთან და ისევ გაატანეს სარქარდა
ბორჩალუსი რა მიიწივნეს ვარსკლავთაგან უმრავლესთა
ჯართა შინა მოახსენეს ჴელმწიფეს ერისთვის მოყვანა
ერისთავმა მოინდომა მართლება თავისა მაგრამ არად უსმინა
ჴელმწიფემ და ბძანა დაბორკილება მათი და შეყვანა ციხესა დარუბანდისასა მცირეთა ხანთა გაისტუმრა ორივ ძმანი
მაშათს პატიმრად და ებრძანა მათის ცოლშვილიცა იქ ჩაყვანა
მოვიდა ჩაფარი ყულარაღასის 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 დაიმკჳდრეს ხორასანი. ამავ ქ~კსა გამოეგზავნა
ელჩი და ფეშქაში ახალციხის ფაშას ჴელმწიფისათვინ და ეთხოვნა
მეფე იმერეთისა, რომელი იყო ქალაქსა თბილისისასა შემო[ხიზნილი] ხვეწილი
ებოძა რაყამი და ებძანა გასტუმრება პატივით ახალციხესა
შ~ა რაყამი ებოძა ახალციხის ფაშისათ~ს ჩემი შემოხვეწილი
არისო და ისევ თავისი ქ~ყანა დაანებეო და რასაც ამას პატივს მისცემ
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ჩემად პატივად ჩავიგდებო, გაატანეს ყაზახის სარქარდა თავისის
ჯარით და გაისტუმრეს რა მიახლნენ ახალციხესა ჴელმწიფის რაყამი მიუტანეს ფაშასა მაშინვე გაუტანეს დიდგვაროვანი
კაცნი ახალციხისანი და გამგენი კარისანი დახვდა ფაშა მხიარულითა
პირითა და მოართვა ქურქი სიასამურისა მაშინვე აღასრულა
ბძანება ხელმწიფისა და გაატანა ჯარი და დაამონა იმერეთი
მეფის ძმა მამუკა ქალაქით გაისტუმრეს და მივიდა იმერეთს და
შეეყარა ძმასა თჳსსა მეფეს ალექსანდრეს ამილახვარის ოთარის
სიკუდილი ჴელმწიფეს მოხსენდა მისი სახელი ქეშიქჩიბაშობა
და ჯამაგირი მის ძეს რევაზს მოუვიდა ქ~კს ლ . ხ~ ქ~ესით
იანვარსა ბატონის შვილი კათალიკოზი დომენტი მიიცვალა ამანვე თავისავ სიცოცხლეში ბრძანა კრებით გამორჩევა კათალიკოზისა, მას ჟამსა შინა დედოფალი კახეთისა სადგუ[მ]რი[თ]
კეთილისა და საუნჯე სათნოებისა თამარ ქალაქს ბძანდებოდა
ვითაც ბიძა იყო კათალიკოზი და სნეულებისა თ~ს ჩამობძანდა
მიც ვალებასაც იქ დაესწრა მიიღო კურთხევა სრული
შეჰკრიბნა ეფისკოპოზნი დედოფალმან ქართლისა და კახეთისანი
და კათალიკოზად ვითაცა მრჩობლად ღირსი იყო კათალიკოზი
ანტონი ძე მეფისა იესესი გამოარჩიეს ვითაცა მან ყმაწვილობითგან გაუშვა სიმდიდრე მეფობა ამა სოფლისა და ეტრფო ზენათა სასუფეველსა
და აღიკვეცა ბერად, რამეთუ ისევ თვისისავე სიცოცხლეში
ბიძასაც უნდოდა თჳსა სანაცვლოდ პატრიარქად და ესე შემოკრებულნი კრებანიც აიძულებდენ რათა დაჯდეს ტახტსა
ზ~ა ბიძისა თჳსისასა არა რა ინება და აღარა მიიღო უმაღლესი
ხარისხი სიმდაბლისა და სათნოებისათვის, ოდეს შეწუხდა ყ~დ სანატრელი
დომენტი პატრიარქი დაუძახა ურბნელს ეპისკოპოზს ნიკოლაოზს რომელი იყო ძე ხერხეულიძისა დააჩოქა სარეცელსა თჳსსა
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წინაშე დასდვა ხელი თჳსი, მას აკრთხა პატრიაქად მიცა კვერთხი ჴელთა მის და
მოვიდა წინაშე უფლისა წ~ა გვარი მისი წაასვენეს დიდისა დიდებით
ვითა შვენოდა მეფეთა ასულობასა ეგრე შემწე ექნმა დედოფალი
თამარ და მიასვენეს დიდსა სამეუფოსა ეკლესიასა მცხეთასა და
მიიღეს ადგილსა ხარისხსა საპატრიაქოსა. ამა ამბავთა შ~ა ქართლის ხანმა იმამყულიხანს იასაული დააყენა ქათალიკოზს ნიკოლაოზს და რაც მცხეთას საქონელი იყო წირვის იარაღი ანუ
ეკკლესიისა სულ თავისთან მიატავინა უკეთურსა და ღ~თის
მოძულეს ვისმე დაებეზღებინა, კათალიკოზი რომ გარდაიცვალა საქონელი სახელმწიფო არისო, მაგრამ სამღთო
ძალმა აღარ მიუშვა ორბელიანი სარდალი ქაიხოსრო და
გივი ამილახორი გულს მოდგინებით გაისარჯნენ ისევ დაიხ-

სნეს და მიაბარეს უკლებლივ, კათალიკოზისა რომ არა არის,
საქონელი მცხეთისაო შ~დ ამისა მოვიდა ბძანება, ჴელმწიფისა
რომელიც შიასუნისა სჯულსა ავად ახსენებს და ომარსა და ოსმანს შეაგინებს ჩემისა რისხვით მოკვდესო ქალაქში
მყოფნი ყიზილბაშნი დიდათ მჭმუნვარე იქმნენ მაგრამ
შიშითა შაჰნ შაჰ ყაენისათა ვერა რას იტ ყოდენ......
ამავ ქ~კს დაებარებინა იმამყულიხან ქართლის ჯარით ადრი
ბეჟანის სარდალს ფათალიხანს რ~ლსა გამოელაშრებინა ჭარის
ქვეყანა ზედ ესენიც ალაზნისპირს უნდა შეჰყროდენ საბარათაშვილოს ჯარი რევაზს ორბელიან ახლდა და ამას ჴელმწიფის ბძანებით ორასი ნოქარი კიდევ სხვა ქვეყნის კაცი ებარა ზემოქართლის ჯარის გამგედ ამილახორი ამირინდო მივიდა ხანი
ჩამოხდა იორზე და კიდევ სარდლის ამბავს მოელოდა იყნენ ხანი და აბდუ ლაბეგ ძე მეფის იესესი დღე და ღამ ლხინსა და
განცხრომაშია ამა ამბავთა შინა თვესა აპრილსა ია. ღამეს
ბზობისასა ქალაქიდამ ღამე გაიპარა გივი ამილახორი რ~ლი
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რ~ლი იჯდა ვექილად წავიდა თავისის ცოლშვილით და თან გაიტანა
პაატა აბაში ძის ცოლი და სარიდან ერისთვისშვილის ცოლი
პაატა აბაშიძე და ზოგი ვინმე თავადნი ზემო ქართლისანი ამავ
ბზობის ღამეს გამოიპარნენ იორის პირიდამ რ~ლნი ახლდნენ ჯარად ხანსა ქართლისასა და მივიდნენ ამილახორთან რა მივიდა
მცხეთას ამილახორი ჩამოეგება არაგვის ერისთავი ბეჟან ჯარით
ხიდი მცხეთისა ჩავარდნილ იყო და ნავტიკები მზათ დაახვედრათ....
გავიდნენ უვნებლად და მოვიდნენ დუშეთს შემოიყარა ქსნისა
და არაგვისხევის კაცნი მისცა მიცემული და გამოართვა ფიცი
და იერთგულა ყოველნი თავადნი ზემოქართლისანი გაიერთა
ესმა ამბავი ესე იმამყულიხან დაჭმუნდა ფ~დ გამოგზავნა
კაცი ქალაქს და ვინცა ვინ ზემო ქართლის თა ვადნი იყვნენ დაიჭირეს და მაღალ ციხეში დააპატიმრეს აგრევე ჯალანბი დარბაისელთანი
დააყენეს ერთად გარს მცველი მოუყენეს თითონ ხანი და აბდულა
ბეგ წავიდნენ ჩაფრად ფათალი ხანთან რა მოვიდნენ აცნობეს
ესე ყ~ლი მანცა ხელმწიფეს მოახსენეს ჭარელნიც შემოირიგდებინეს და ამათაც დასტური მოსცა აჰყარა ჯარი იორამ
და მოვიდა ქალაქსა მაშინვე აუშვა პყრობილი თავადნი
გაგზავნა კაცნი ამილახორთან და ჰკითხა მიზეზი წასვლისა
ეს პასუხი მოეცა ამილახორს ქვეყანა ოხერი შეიქმნა და
არა გამოდის რაო ვეღარ შევძელ სამსახური ჴელმწიფისა 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 შ~ა გამოეგზავნა ჴელმწიფეს ბარდის ხანი და ეკითხა მიზეზი ამილახვარის წასვლისა, მოვიდა და დაელაპარაკა და მისცა ფიცი
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თუ ჩამოხვიდე არაფერი ხელმწიფისაგან არ დაგიზიანდესო მაგრამ
არა ინება და ვერას ღონისძიებით ვერ დაიმორჩილნეს ამილახორი მოახსენეს ჴელმწიფეს შაჰ შაჰო მოუსვლელობა
ებოძა რა ყამი კიდევ ამილახორისათვის წყალობისა თუ ჩამოხვიდე ყ~ლი შენი ცთომა მოგვიტევებიაო მოუვიდა ეს რაყამიც მაგრამ არარად ინება და შეუთვალა უარი.
ამა ამბავთა შ~ა დაწერეს ქართველთ გაომიხრი ჴელმწიფეს თან
და მოახსენეს ქვეყნის სიღარიბე და მუმეიხისაგან უსამართლოდ დაწერა და ქ~ყნისაგან შეუძლებელობა რომ ისმინა
ჴელმწიფემ ქართველთ შეწუხება მაშინვე დაიბარა
აბდულაბეგ და ქაიხოსრო სარდალი და ქ~ყნის უფროსნი კაცნი თითო ჩამოვიდესო ჩვენს დიდებულის კარზე და მოგვახსენონ რაც მოსახსენებელი ჰქონდეს თავისის პირით აღვასრულო
წადილი მათიო მაშინვე წაბძანდა აბდულაბეგ ბატონისშვილი
გამოღმამხრის თავადნი ვინცავინ დარჩომილ იყუნენ
თან იახლო აგრევე სარდალი მდივანბეგი ქაიხოსრო
ორბელიანი და თან იახლო სომხით საბარათასშვილო უფროსის კაცით ერთი დიდებული კაცი და ეთხოვნა ქართლისა
და კახეთისათ~ს ორისა ყული ოცის წლისა და ოცდახუთის წლისა
ამას წინათაც ქალი ეთხოვნა თორმეტი და ბძანება იყო ქალსა
ქალური საქციელი უნდა ესწავლა აქავ ვაჟს კაცური საქციელი
ესწავლა და ეგრე მირთმეოდა ჴელმწიფეს საკადრი ხელმწიფისა და დაადგინეს ქალაქსა შინა ჰსწავლათ საქციელთა ქართველთა
ბატონიშვილი ანუკა დედოფალს ახლდა კახეთს ვითაცა და იყო
ქალაქიდამ თან წაიყვანა ძე აბაშიძისა ვახუშტისა რომ გაიპარა
ბატონიშვილი ისევ კახეთსა ბძანდებოდა ვეღარ უგულებელს
ჰყო ვახუშტი აბაშიძემ მეუღლე თვისი ანუკა ბატონისშვილი და
1-27 სტრ., 43r
ჩავიდა ქალაქს ტფილისისასა იამა დიდად იმამ ყულიხანს უბოძა ხალათი დააყენა პატივით ოდეს განვიდნენ ქართველნი ქალაქით
გატეხილ ხიდზე შემოეყარათ ჩაფარი ეთხოვნა ჴელმწიფეს
ქართლისათ~ს თავისის ყალბეგით ექვსი ათასი ხარი განჯიდამ
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 ეთხოვნა

სამი ათასი ურემი შებმული გაისტუმრეს აუდვეს პური ოროლი
ხარვარი (რომელ ხარვალი არს ასი ლიტრა) შამახიდან
და მიიტანეს დაღისტანში ამისა შ~დ ეთხოვნა ხარი ათასი
გაისტუმრეს აჰკიდეს პურით ბარდიდამო და მიიტანეს დაღისტანში
მოვიდა ბძანება ჴელმწიფისა ებძანა ქართლისა ხანისათ~ს ამილახვარზე გალაშქრება აღასრულა ბძანება და გავიდა ქალაქით
რა მიიახლა მცხეთას ეს ურმები რომ გავიდა ერთს ღამეს
მარნეულს ისადგურეს ქვეიდამაც მოვიდა ქარვანი ქაშანისა დატვირთული [ხარკთა] რა ესე ქარვანიც ამ ურმებთან დადგა დაესხნენ მასვე ღამესა ჭარელნი და მოწყვიტეს კაცნი და იავარჰყვეს საქონელი ურიცხვი აცნობეს მაშინვე ხანსა, მაშინ
ვე გამოუსივა ჯარი მაგრამ ვერსად მოეწივნეს და წაიღეს
ლეკთ ნაშოვარი ურიცხვი უვნებლად ამილახვარის გაქცევაზე ჴელმწიფეს ქართლში სეფიხანის დის წული
გამოეგზავნა ეს ვექილობაში მივიდა წინ წყაროს ჯარით რაც
საბარათაშვილოს ხარი და ურემი იყო შეყარა იქ მოჰყვა
მცირეთა გზათა და გაისტუმრა მშვიდობით.... რა მიეახლა
ხანი გორს დაუწყო რბევა ქართლსა და წვა მოსავალისა
გორს ხანის მისლა ამდროს წასულ იყო ამილახვარი და
1-27 სტრ., 43v
გაემაგრებინა ციხენი ზემო ქართლისანი სურამის ციხეში
თვისი მისანდო კაცნი უდგნეს და ეჭირა ძალით ხეობაში
პეტრეს ციხე და შეეყენებინა კაცნი თვისნი გარდამოეტანა
ახალ ციხიდამ ტყვია წამალი ვითაც ახალ ციხის ფაშას
მრავალჯერ მოეცა ჯაბახანა, შანშეს ერისთ~ს და ამგვარად უკუმდგართა ქართველთათ~ს ახლად მგზავსად დღისა მის მუდამ აძლევდა ჯაბახანასა და ჰპირდებოდა მოხმარებასა
ამილახვარსა გამოიარა ამილახვარმა ქრცხინვალზე და იმპირობაზე და განაძლიერნა მიმდგომი თვისი და მოვიდა დადგა
სხვილოსა ამა ამბავსა შიგან მოვიდა ერევნის ჯარი და განჯისა
შემოეყარნენ იმამყულიხანს ყოველ დღე წავიდის ამათი
მარბიელი და მოარბივის მთას აქეთი დაწვის მოსავალი ანუ შენობა
და მოვიდის უვნებლად დაუწყო ლაპარაკი ხანმა ქართლისმან
თავადთა უკუმდგართა დაჰპირდა წყალობასა უშურველსა მისცა
ფიცი უშიშობისათ~ს მოვიდნენ ზოგნი ვინმე თავადთაგანი და მოსახალათით და არა ავნო რა გაიტუმრა ხანმა ავალისშვილი ზაალ
ძე როსტომისა პეტრეს ციხის ასაღებლად აღუთქვა მისაცემელი
მივიდა შეაპარნა კაცნი აიღო ციხე და გამოასხა კაცნი ამილახვარისანი შეიყვანა კაცნი თჳსნი უბოძა ხალათი ხანმა და
უიმედა წყალობა ფრიადი გამოეგზავნა დიდს ზაალს ავა-

ლის შვილს შვილი მძევლად დაედვა სამსახური გაუგზავნა
ხანმა წიგნი წყალობისა და ვინა მოვიდის ებოძის ხალათი და აღრაცხის ერთგულთა თანა, დაუწყო ლაპარაკი ვახუშტი აბაშიძეს თუცა არ მოიყვანე შენი შვილებიო არა ხარ ერთგული
ჴელმწიფისაო იდვა ყ~ლი სამსახური ჴელმწიფისა ვახუშტიმ
დააჯერა ფიცით და განუტევეს მშვიდობით.... აიყარა ხანი
ჯარითა მძიმითა და ჩამოხდა ჭალას გამოვიდა ამილახვარი გივი
1-27 სტრ., 44r
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 შესულა დააპირეს
შეუტყვეს ერისთვითა გამოუძღუა ოტია ერისთვის შვილი და
რაც შესავალი გზები იყო სულ შეუკრეს რა მივიდნენ საბრძოლოსა
ადგილსა დაუშინეს არაგვის ერისთავის კაცთა და მრავალი ყიზილბაში მოკლეს და ძალიან გამოირეკეს, მერმე უბძანა რევაზ
ორ ბელიანსა მიიმძღვარეს საბარათაშვილოს ჯარით ვითა ხუდებოდა სიკეთესა მათსა ეგრე მხნედ იყუნეს გაიქცივეს ოტია და
დააგდებინეს გზანი საჭირონი და შევიდნენ უვნებლად მივიდა
ხანი და ჩამოხდა ბაზალეთს შეკრეს მაგარი სანგარი და დადგრენ
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 მალ[]იჯათისაც თხოვნა დაუპირეს რა შეიტყვეს ვინც ახალი მოდგომილი საპატიოს კაცის შვილი იყო სულ გაიპარნენ და წავიდნენ
ესე იწყინა ხანმა შეჯდა ხანი მივიდა საქართველოს ციხესა 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 შ~ა შეიქნა ძვრა საშინელი რომ ორმოცი
დღე და ღამე ქ~ყანა ირყეოდა დიდი საშინელება შეიქნა ქ~ყანა რყევისაგან არღარა დადგა კახეთს ალავერდის საყდარი დაიქცა ლალისყურის და ახმეტის ციხები ორივ დაიქცა იალბუზის მთები
1-27 სტრ., 44v
ბევრს ალაგს გარდმოიქცა და მრავალ სული მსახლობელი კაცი
ქვეშ მოიტანა ქართლშიაც მრავალი შენობა დაიქცა თითონ
მეფე თეიმურაზ და დედოფალი თამარ ვითაც ღ~თისსაყვარელნი
იყუნენ და ტრფიალ ზენათა სურვილისა ეგრე გულ მხურვალე

ქვეითნი მოიარნეს გულ მდუღარედ თვალ ცრემლოვანენ
მოილოცეს წმინდათა ადგილნი და ევედრებოდენ ღ~თსა ყუდროებასა ქ~ყნისასა აგრევე ქართლში იყო ყ~ლგან ტირილი
და ვედრება ღ~თისა წინაშე ქ~კნი იჯდა ლ თვე იყო აგჳსტო
ხ~ ქ~ესით რა ქართველნი ჩავიდნენ და შეეყარნენ ვარსკულავთა უმრავლეს ჯარსა მიიყვანეს ქართველნი ერთპირს
და შეიქზაანაში ჩამოახდინეს პირველსავე მისვლა[შ]ზე ელისბარ
ორბელიანი დაიჭირეს რომელი იყო ეშიკაღაბაში ქართლისა ამისთ~ს
რომ ამათი და ამილახვარს გივს ცოლად ესვა და ამ ელიზბარის
უმრწემესი ძმა ვახტანგ და ორი ბიძასშვილი გიორგი და სულხან
ამილახვარის წასვლას უკან ესენიც თავისის ალაგიდამ აიყარნენ და წავიდნენ არა ჴელმწიფის ორგლობითა დიაღ ღარიბად და ამ დროს
შეაწხებით და იმერეთს კარგი მოყვრები ჰყვანდათ მივიდნენ
შეეხიზნენ რაჭის ერისთავმა გრიგოლ შეიწყნარა ფრიად და
მისცა სამყოფი ამათს წასვლაში სამი ურუმი მიმავალი
ვისმე გზაზე მოეკლა, ამათ შებრალდათ ურუმების მომკითხავი კაცნი რომ მოვიდნენ მტერმა შეასმინა ამათ დაადვა ორბელიანთ
სახლს მაშინ მტერი ბევრი ჰყვანდათ ამით რომე დიდებული შეუძრველი სახლი ჰქონდათ და მერე აროდეს არას ჴელმწიფის ორგულობა და ღალატი არ შესჩნეოდათ ეს ეჯავრებოდათ და ყ~ლ გზით
ცდილობდნენ მათს დამცრობას დააჯერეს ურუმნი და წასულიყუნეს ჴელმწიფისათ~ს მოეხსენებინათ და ამილახვარისა და ამათიც
მოყვრობაც გაეშინჯვებინათ, ხელმწიფე ამილახვარზედაც გამწყრალი იყო და ელისბარს თავი აღარ ამართლებინა და მოკლა
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მოშთობით სარდალს ქაიხოსროს უბძანა რა ხან შენს ქ~ყანაში
ეს საქმე მამხუდარაო სისხლი ურუმებისა და საქონელი შენ მიეცო სხვა
მრავალი აყვედრა ქართველთ ამილახვარის წასვლისათ~ს და ზემო
ქართლის უკუდგომისათ~ს მუქარა მოითხოვა ქართლში მიწასაც აღარ გაუშვებო, გამობრუნდნენ ქართველნი დიდათ შეჭირვებულნი
მოუბრუნა კიდევ ღ~თმა გუნება ჴელმწიფესა და დაუძახა ქართველთ
მიატანინა მუმეიზის დავთარი, და თავის თან წააკითხა ბძანა ხუცების
და საყდრების ხარჯი მიპატივებიაო ზოგი ღვინისაცა ხარჯი
მოუჭრა რომ ქ~ყანასა სამი ათასი თუმანი მოაკლო ქართველის
კაცის ვალი 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 ჴელმწიფისათ~ს ყველა
კარგათ შეესმინა კახეთიდამ რაც სახელმწიფო ხარჯი ეთხოვნა ის თავის ნოქარში გაებარებინა და სხვა აღარა ეთხოვნა

რა ებძანა ერთი ჩემი მუსტაფი შენთან იყოსო როგორც
გინდა შენ იმსახურეო მუდამ ჩემის ზღვისაგან უუხვესის
წყალობის მოიმედე იყავო მიბძანებულ იყო კახი ბატონი
ამ წყალობით კახეთს გამოისტუმრა ქართველნი ჴელმწიფემ და უბძანა თეიმურაზხანს იახელითო და ამილახორი
შემარიგეთო რომ ჩემგან არაფერი დაუშავდეს რაო მოვიდნენ
ქართველნი და მაშინვე კახეთს გაგზავნეს ბატონიშვილი უსეინ
ბეგ და თარხანი ლუარსაბ და აცნობეს მეფეს თეიმურაზს ბძანება
ჴელმწიფისა მაშინვე წამობძანდა მეფე და მობძანდა ავჭალას
ხანი ქართლისა წავიდა გორს ბატონი მცხეთას მიბძანდა ბატონიშვილი აბდულაბეგ და ქაიხოსრო სარდალი შეიყარნენ იქ
და იქიდამ დაუწყვეს ლაპარაკი ამილახორს მას ხანში ამილახორს შვიდი
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ათასი ლეკი მოსლოდა და თავისთან უდგა ულუფას აძლევდა შემოეთვალა ამილახორს ამდენი ლეკი შინ მიდგასო ეს გამაცალეთ და მე ჩამოვალო წავიდა ამ ლეკის ერთი ბელადი თავისის
ჯარითა გარდიარეს თრიალეთი დაესხნენ თავს ქარავანს
და მთლივ საქონლით და ტყვით სულ აიკლეს და ნაშოვარი წამოიღეს
ურიცხვი მოვიდნენ უვნებლად შეეყარნენ ჯარსა თჳსსა მას ჟამთა შ~ა მოუვიდა მეფეს ალექსანდრეს ამბავი თავისის დედის კოჭის ბროლასათ~ს ღალატი შეემჩნივა და მოჰკლა მახვილით. ეს ამბავი
მოვიდა ქვეიდამ შანშე ერისთავს და თავის ძმას ყულარაღას
იასეს ჴელმწიფემ ორთავ თვალები დასთხარა რომელნი
იყუნენ ხორასანს თახსირად გაგზავნეს კახმა ბატონმა თავისი
ეშიკ აღასბაში სულხან და ლუარსაბ დაემოციქულა ამილახორს
პირი მისცა არაფერი შენ ჴელმწიფისაგან არა დაგიზიანდეს რაო
მივიდნენ ყ~ლი ბძანება მოუტანეს მაგრამ ვერ დაიმორჩილეს და
მოახსენა მიზეზი ბევრ რიგი ჩამოუსვლელობისა.... ამა ამბავთა
შ~ა ადრიბეჟანის სარდალი ფათალიხან ცოლის ძმა ყაენისა
თოფ ყარაღაჯს მოსულიყო და ჩაფარი გამოეგზავნა მეფე თეიმურაზისათ~ს და დაებარებინა აიყარა მაშინვე მცხეთიდამ და წაბძანდა
შეეყარა ფათალიხანს ყარაღაჯში, იქავ მოუვიდა ჩაფარი ჴელმწიფისა
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 ჴელმწიფეს თავრიზს ხარაში ჰყვანდა და იქიდამ გამოიპარა ერთი თავი
მალაჩი და სხვა წვრილი ბელადები ბევრი აიყარა ფათალიხან და
მოვიდა ქალაქსა თბილისისასა თან იახლა აჯიხან რ~ლი იყო სტამბოლის
ხონთქართან ელჩად დიდისა დიდებითა ჯარი მაშინვე გაგზავნა
გორს და თითონ დაჯდა მეჯლიშად დიაღ ღვინის მსმელი კაცი
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იყო და მოთამაშე და მომღერალი მკვრელნი თან ბევრნი ახლდნენ
გაღმა მტკურის პირი რიყე სულ ჩირახდნათ გააკეთებინა და სამ
ი დღე და ღამე ეგრე ლხინი ნახა, რა ეს ჯარი მივიდა გორს ამილახორიშვილი რევაზ და გალეგა და ორი სხვა ბელადი ლეკისა კაის ჯარით
ფავლენის შვილს იორამს მისდგომოდა ერეთის ციხეზე დიაღ
შეეწუხებინა, ამ ჯარის მისულა რომ შეეტყოთ ციხის კაცთ
ძალი მომატებოდათ და მიშველებასაც ელოდენ და ლეკთა კი არ იცოდნენ
ყიზილბაშის მისლა ერთ ღამეს უყვეს იერიში ლეკთა გამოუხუდენ ციხით და გულსრულად შემოებნენ პ~ლსავე მისულაზე სამივ ლეკის ბელადი დასცეს და გალეგა დიდად დააწყლულეს
გამობრუნდნენ მაშინვე და მოვიდნენ ისევ ჭალას მოკდა გალგა
და დამარხეს იქავ მოვიდა ჯარი ლეკისა ურიცხვი და ჩამოდგა ორბელიანს მამულში ააოხრეს დაწვეს არსად გაუშვეს შენობა
თვინიერ ციხეებისა გავიდა ქალაქიდამ ფათალიხან სარდალი
ადრიბეჟანისა გივს ამილახორზე, მივიდა ჩამოხდა მეტეხს იქიდამ
დაუწყო ლაპარაკი და მოციქულობა გივისა ნუ გეფიქრება ჴელმწიფისაო რაც შენი საწადელი არის მე აგითავებო სამი დღე ამილახორს მულათი ეთხოვნა ამ სამს დღეში ეს თადარიკი დაიჭირა
რაც ლეკთ ნაშოვარი ეშოვნათ ამათ კაი ერთი ჯარი გაატანეს
ლეკისა და გაისტუმრეს დაღისტანში. სხვა ლეკის ჯარი ისევ
ამილახორთან დადგა შემოეთვალა ამილახორს ლეკთ ამთენი
ნაშოვარი მიაქუთო მაგათ დახდით ნაშოვარიც მრავალი
დაგრჩებათო და მეც თქვენს სამსახურში მოვალო, იამა ფათალიხანს ამილახორის მოსულაც დაიჯერა და ლეკზე გამარჯვების იმედიც ჰქონდა აიყარა მაშინვე მეტეხიდამ და გაუდგა ლეკთა
მიეწივა კახეთსა კახნიც შემოეყარნენ ერთს მთაზე მიეწივნენ
პირველ მისულაზე გაემარჯვათ ყიზილბაშთ და რაც მიჰქონდათ თურე
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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 ჩოლაყაშვილი მოკლეს სარდალი
ფათალიხან ლალის ყურს იყო ჩამომხდარი აიყარა იქიდამ
ჩამოვიდნენ თელავს სახლსა მეფისასა დახუდა ბატონი გამომჩვენებით და მიართვა მისართმევი იქიდამ ჩამოვიდა და დადგა ყუშყალას ამა ამბავში ქარიმ ხან რომელი იყო ნათესავი ჴელმწიფისა ქართლში გამოეგზავნა დიდის ჯარით ჴელმწიფეს
რასაც დღეს შემოვიდა მეორეს დღეს გავიდა მივიდა დადგა მეტეხს
იმამყულიხან კახეთს იყო და იმას ელოდა ფათალიხან ჴელმწიფეს
დაებარებინა და წავიდა იმამყულიხანი ქართლს მოვიდა შემოეყარა

ქერიმხანს ორივ წავიდნენ ამილახორზე უკუსდგომოდა არაგვის
ერისთავს თავისი კაცნი ამინა კობიაშვილს ბეჟან ერისთვის
დაჭერა მოენდომებინათ ვითაც მრავალჯერ მოეკლათ ერისთავი არაგვისა შეუტყო ამილახორმა და იმ საქმეში შერეულნი
კაცნი სულერთად მოტყუებით შეჰყარა დაიჭირა და პატიმარ ჰყოყ~ლნი გაგზავნა ამინა სალთხუცესი ერისთვისა და აშას ციხიდამ
გარდმოეგდებინა მივიდა ანანურს იავარჰყო ორგულნი და უწყალობნა ერთგულთა, მით რომ ბეჟან ერისთავი სიძე იყო ამილახორისა და მერე თუ არაგვის კაცნი უკუსდგომოდენ ვეღარც ქსნის
კაცსა დაიმორჩილებდნენ, შეიტყო ჯარისა მისვლა ამილახორმა
დაცალა ციხები და დააყენა სალთი მეთოფე თითონ თავისის ჯარით
სხვილოს ზეით მთაში დადგა გავიდნენ ყიზილბაშნი და შეიქნა ომი
ომი გაემარჯვა ამილახორს ჩამოვიდნენ ყიზილბაშნი შემოადგნენ
სამთავის და აიღის ჭალის ციხე დაუცადეს გაპარვით მერე მივიდნენ და შემოადგნენ სხვილოს ციხესა მიუტანეს საფრები ქვეით
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გალავან თვითონ დაუცალეს დარჩათ ყიზილბაშთ. ამა ამბავთა
შინა მოვიდა ბძანება ჴელმწიფისა დაებარებინა იმამყულიხან გამოერთმევინა ქართლის ხანობა და მიეცა ხოჯა ხანისთ~ს
რომელი იყო ეშიკაღას ბაში ჴელმწიფისა და გვარად ქურთი რას
დღეს მოვიდა ამისა ჩაფარი მაშინვე შემოეცალნენ ციხეს აიყარნენ იმამყულიხან ჩამოვიდა ქალაქსა და ქერიმხან მივიდა გორს
რა სცნა ამილახორმა გამოცალა იმამყულიხანისა მაშინვე გამოუგზავნა აზნაურიშვილები ქერიმხანს და დაჰპირდა შერიგებასა
იამა დიდათ და მოსცა ხალათები მისწერა წიგნი ამილახორს
თუ ჩამოხვიდე ყ~ლი შენი საქმე მე თავს მიდვია მოვიდა ამბავი
ყაენს შანშის თავისის უფროსის შვილისათ~ს თვალები დაეთხარა რ~ლსა
ერქვა რიზიყულიხან და ამისივე ბიძისათვისაც რ~ლი იყო უფროსი
ძმა ფათალიხანისა სალუთვალიხან გამოეგზავნა ჴელმწიფეს ერთი მახლობელი ყული ფრიდონბეგ დაეპატიჟა დედოფალი კახეთისა თამარ და მეუღლე აბდულაბეგისა [რ~ლი] ბატონის
შვილისა რ~ლი იყო ასული კახის ბატონისა ბეგუმ და რაცა
ქართლში საჴელმწიფო ტყვე იყო დაგროვებული ისიც დაებარებინა ამავ ფრიდონ ბეგისათ~ს ებძანა ჴელმწიფეს იმამყული ხა ნისათ~ს ხანობა გამოგვირთმევიო და საქონელი სულ საჩვენო დაუწერეო და თითონ ჩვენთან გამოგზავნეო, გაათავეს ბძანება ჴელმწიფისა დაუწერეს საქონელი, და თითონ გაისტუმრეს ჴელმწიფესთან მოვიდა ხანად ქართლში ყოჯახან სიტკბოებითა და
სიმართლის ჩემულობითა რა მიუვიდა ამბავი ამილახვარს მაშინვე გამოეგზავნა თავისი მისანდო კაცნი და ფეშქაში ყოჯა ხანისათ~ს

დაჰპირებოდა სამსახურსა ჴელმწიფისასა მისცა ხანმა ხალათები მოსულს კაცთა და გაგზავნა კათალიკოზი ნიკოლაოზ
შეუთვალა ფიცი თუ ჩამოხვიდე შენი საზიანო არა გვინდოდეს რაო
1-27 სტრ., 47v
კახეთში მოსულიყო ოთხიათასი ავღანი დასაზამთრებლად ჩამობძანდნენ მეფე და დედოფალი კახეთისა ქალაქს და ქალაქიდამ წაბძანდა
მეფე და დედოფალი თამარ ბატონიშვილი ბეგუმ ჴელმწიფესთან
იანვარს ე რაც ქალაქში სახელმწიფოდ ყული იყო დაგროვებული ან ქალი ესეც გაისტუმრეს ყოჯახანის მოსვლაზე
ჯარჩი ბაში სულეიმან ქალაქიდამ გაიპარა ცოლშვილით
და ატენის ციხეში მივიდა აცნობა ამილახვარს განაძლიერა....
ცოტა ლეკიც იშოვა და მანც დაუწყო რბევა ქართლისა
იტყოდენ ურიის შვილი ყოფილაო ამილახვარს შემოეთვალა
ბატონისშვილმა აბდულაბეგ და ვექილ ვეზირმა მნახონო
და ჩემს სიტყვას სწორეს იმათ ვეტყვიო რა ეს ამბავი მოიტანა კათალიკოზმა ნიკოლაოზ მაშინვე წაბძანდა აბდულაბეგ და ვექილ ვეზირი ნახეს ამილახვარი აცნობეს ერთმანერთს
თჳსი ამბავი ბოლოს და პირობა მოსცა ჴელმწიფეს ეს მამიხსენეთო
ჩემის შეძლებით მიმსახუროსო და სანამდის ჴელმწიფის ამბავი
მოვიდოდეს მძევლებს მოგცემო წამოვიდნენ ეს ამბავი ხოჯახანს
მოუტანეს და ამილახვარმა მაშინვე დააგროვა საამილახვაროსი
ქსნისა და არაგვის აზნაურშვილები და გამოეგზავნა ხანსა მძევლათ
აიყარა ხანი და დადგა გომს გაგზავნა ჩაფარი და მოახსენა ჴელმწიფეს მძევლების მოცემა ამილახვრებისაგან წამოვიდა ჯარჩიბაში
სულეიმანა რ~ლი იყო ატენის ციხეში უკუმდგარი შემოეხვეწა ხანს
მოსთხოვა შეცოდების შენდობა აპატივა ხანმაც დანაშაული
და არა აწყინა რა.... რა ჩამობძანდა კახი ბატონი და დედოფალი
თამარ ჴელმწიფეს თან მიიმჩნივა ფ~დ დასდვა პატივი უზომო და [დასდ]
უბოძა ხალათი მძიმე და ინამი ფრიადი რამდენჯერ ჩაბძანდის
ბატონი უზომო პატივი მისცეს, რომ ყოველს ერანის ხანებს
უკვირდისთ მაშინ ჴელმწიფე გამოსულ იყო დაღისტნიდამ
1-27 სტრ., 48r
დაებოძებინა დაღესტნისა უფროსი კერძი მცირედიღა დარჩომოდა მოვიდა მუღანჩოლნი თვესა მარტსა რაც ჴელმწიფეს
დაღისტანში დაეყო გამოსულიყო ერთი წელიწადი და შვიდი
თვე თვის შვილის რიზაყულის შვილი შარუხ ბეგ რ~ლი ჰყვანდა
ყაენის ქალთან ის ირანის ხელმწიფედ დასვა და იმის მაგიერ
შეუთვალა ხონთქარ მზათ იყავ შენზე მოვალო ხონთქარსაც
სარასკარი გამოეყენებინა და ყაენიც გაემართა წავიდა ხონთქარის ქ~ყანაზედ ამილახვარის მზევლების მოცემის ამბავი
რომ ჩაუვიდა იწყინა ჴელმწიფემ და მოსწერა რაყამი ამდენი ქ~ყანა

ჩემს საბძანებელში არისო ვის გამოვართვი მზევალი რომ ეგ მზევლით ვიმსახურო თუ ჩემის ბძანების მორჩილი არისო ჩამოვიდესო
და ბძანებისა ებრ 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 ქ~ყანა იმათაც ომი
აჰკიდეს ყიზილბაშნი ბევრი დახოცეს ჩამოიტანეს ნაშოვარი
შეასხეს ჯარი მთლივ და ათარეშეს ზემო ქართლის ქ~ყანა
საფალავანდისშვილო და ის ძირობა სულ გააოხრეს მიუხდნენ სურამის ციხეს გარეთი სულ წაახდინეს ჩამოვიდა
ეს ჯარი დიდის ნაშოვრით და დადგა გორს მოვიდა ჩაფარი
დაებ [რძანა] არებინა ბატონიშვილი აბდულაბეგ რა ჩაბძანდა ჰკითხა
ამბავი ქართლისა და მოახსენა ყ~ლივე ამისა შემდგომად გამოვიდა
ჩაფარი დაებარებინა ვექილ ვეზირი მუსტაფი და ქალაქის
ვეზირი აღა, ჩავიდნენ ესენიცა და იმათაც აუწყეს ამბავი ქართლისა
მოვიდა ბძანება და გამოერთმევინა ქართლის ხანობა ხოჯახანისათვის
1-27 სტრ., 48v
და კარზე დაებარებინა ქარიმხან რ~ლი იყო კაცი დიდებული
მსგავსად ჴელმწიფისად მქცეველი რაც ჯარი ახლდა ჯაჭვით
პოლორტიკითა მოჭედილნი ცხენით კაცამდის და მუდამ
გამზადებულნი საომრად და ხანი ერევნისა და დუმბალისა
ესენიც დაებარებინა, ასეთი ხმალი გაიჩინეს ქართველთა
მას ჟამში რომ რაც კაი ჯარი ჰყვანდა ჴელმწიფეს აქ ქართლში
გამოგზავნიდის ეს ოთხივ ხანები თავისის ჯარებით წავიდნენ და შეეყარნენ ჴელმწიფესა [რ~ლსა ერთი ახამ ] მიეცა ქართლი ალღა ხანისათ~ს რ~ლი იყო
გვარად ხვარასნელი რომელსა ერთი ზამთარი ქალაქში დაეყო
ჯა რად მოეცა რ~ლი იდგა კახეთს ჯარი ავღანისა და ყაზახბორჩალუ და ქართლის ჯარი მოვიდა ალიხან ქართლში ხანად და ბატონის შვილის აბდულ ბეგისათ~ს დაედვა საქმე ქართლისა ამის
შეუკითხავ არა იქნას რაო და გამოესტუმრებინა ბატონისშვილი ბე გუმ და ებოძა ურიცხვი მობძანდა კახი ბატონი ებოძა საკადროდ თავისა ხალათი და თეთრი ინამად აგრევე დედოფლისათ~ს
ხალათი მძიმე ინამი და ექვსასი თუმანი ჯამაგირი ამსანად და
ელი კახეთისა რაც ძველთაგან ჰყოლოდათ კახთა მებატონესა
ეგრევ მოეცა ლარი ანუ მოსართმევი ჴელმწიფობისა შესაფერი
სიძესა თჳსა რომელი ჰყვანდა უმრწემესი ასული მეფის თეიმურაზისა ალი ყულიხანს რომელი იყო ჴელმწიფის ძმისწული
ძე იბრეიმ ხანისა, რ~ლი მოჰკლეს ჭარში გამოეგზავნა ჴელ-

მწიფეს აქავ ნავეზირალნი მირზა აშუმა ქართველნი
ჩივიან ქ~ყანა ხარბი არისო და მიდი დაწერე და მართალი
მომახსენეო, მოვიდა დაიარა დაწერა მაგრამ არათუ ციხეში
შენობა ვერსად დაახელა შეაბეზღეს ჴელმწიფეს ქართველნი ქრთამს აძლებდა და ქ~ყანას ხარბად აწერინებდნენო
გამოეგზავნა აქავ ნავექილარი მამადალი ბეგ და ორი პ~ლი
1-27 სტრ., 49r
მუშეითთაგანი მოვიდენ ქართლი გათავებულიყო თავად
ლეკისაგან, მერმე ბევრის სათხოვარისაგან რომ არას ჴელმწიფის დროს ეს არ გარდახედოდათ, ამათაც დაიარეს ქ~ყანა
და მრავალი ხარაბა დაწერეს წავიდნენ ეს მუმეიზები რ~ლ
არს მწერალნი და წაიღეს დავთარი ვეზირი მელიქი ქალაქისა
და ქალნთარი ესენიც დაბარებულნი იყვნეს და თან გაჰყვნენ
ჩავიდნენ მიართვეს დავთარი და აცნობეს საქმე ქ~ყანისა დღეის
აქამდისინ ქართლში ქალანთარი არ ყოფილიყო ახლა
ამ ჴელმწიფემ გაარიგა ეს იყო ციცისშვილი ძე ედიშერისა
რ~ლი ისპაანს გატარებულ იყო და ეს ქალანთარი მერალიბეგ
იქ გაზრდილიყო და ამ ჴელმწიფისათ~ს ბევრი ემსახურის
სანაცვლოდ ეს წყალობა უყო სამოცი თუმანი ჯამაგირი
განუწესა და ქართლის ქალანთრობა მისცა წამოვიდა
ჯარი ლეკისა რაც ამილახვარ თან იყო მალაჩი ბელადი და ორი სხვა
თავკაცათ დიდის ჯარით ბელადი გამოეტანებინა ამილახვარს
აპრილის ნახევარი გასულიყო წყალი დიდი იყო ხეობაში ახალდაბისა ხიდზე გამოვიდნენ დაესხნენ ბოლნისებს და მრავალი ტყვე
და საქონელი წაიღეს ქვემო ბოლნის მამასახლისი მადათა თავისავე
სახლში გაუმაგრდა არცარა დაანება და ხუთ ლეკს თავიც მოსჭრა
ამ ლეკის ჯარისაგან ზოგნი მოვიდნენ და დმანის ქვეითით ანარევს აღარსად გაუშვეს შენობა თვინიერ ციხეებისა წავიდნენ ისევ იმავ ხიდს
გავიდნენ და გაიტანეს ნაშოვარი სურამს გამოისტუმრეს სარდალი
ქაიხოსრო სომხით საბარათაშვილოს ჯარით შენი ქ~ყნები გაამაგრეო მოვიდა ჯარი საცა სომხითის საბარათაშვილოში ციხეები
იყო გაყო დააყენა თითო თითო ხანი ქართლს წავიდა
და მივიდა ატენის ბოლოს გუფთის მინდორში გააკეთებინა სანგარი
და დადგა მაშიგა ამ ყაენის რიგი იყო ამისი ჯარი უსანგროთ
1-27 სტრ., 49v
ვერ დაადგებოდა ესე იყო სანგარი მიწისაგან ბელტს მოსჭრიდნენ
იმის კაის ძალიანს გალავანს მოავლებდენ და ჯარი შიგ დადგის
ალიხან დაიჭრა ციცისშვილები 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 სიმაგრისა
გამოისტუმრა გივმა ამილახორმა მალაჩი ბელადი ლეკი
ჯარი გამოატანა რევაზ ამილახორი შვილი ქართლის ჯარი
ხეობაში ორი სხვა ხიდიც გაადებინა გავიდა ეს ჯარი საბარათაშვილოსი
მრავალი ადგილი წაახდინეს ღამე შეიპარნენ წვერის ციხესა
აიღეს იავარ ჰყვნეს ტყვე ანუ საქონელი ამოწყვიტნეს კაცნი
მაშინ გატეხეს ქვაბები მწყნეთისა და აიკლეს ტყვით და საქონელით გაეგზავნა ამილახორს დაღისტანში კაცი დაებარებინა
ჯარი მოუვიდა ქვეითი ლეკი სურამს სხვა რაც აქა ჰყვანდა სულ
ეს ერთად შეიყარა ზემოქართლის თავადნი სულ იქ ახლდნენ
მათიც ჯარიც გამოატანა სხვა სამტრო ალაგი ხომ აღარ ჰქონდათ ყველას პირი ერთი იყო და საბარათაშვილოს სცემდენ
მუდამ და ახდენდენ დაესხნენ პირველ ციხე ქვაბს გალავანი ჰქონდათ ყორისა და იმაში იდგნენ იყო სროლა და ომი გაუწყვეტლივ რა ავად იყნეს [მნ] მყოფნი ციხისანი მაგრამ
თუ რამ ერთის მხრისაკენ 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 მიუხდნენ მანასკერტს ქვაბები
იყო გამაგრებული ასეთი იერიში მიუტანეს კიბეზე აუცვივდნენ
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დააუშინეს შიგნიდამ მრავალი ლეკი დახოცეს იქავ იარაღით დაინარჩუნეს ჩამოეცალნენ ლეკნი და მათ ვერა ავნესრა დასჭრეს თავები
და მოართვეს სარდალს ქაიხოსროს მიუხუდნენ ლეკნი სანაინს და
ის ქ~ყანა სულ წაახდინეს წამოიღეს ნაშოვარი ანუ ტყვე უთვალავი სარდალი ქაიხოსრო ქვეშის ციხეში იდგა და ლორის ხანიც
იქ იყო რა ჰსცნეს ეს ამბავი წამოვიდნენ მაშინვე დახდნენ წინამოწყვიტეს ლეკნი და თუ რამ მიჰქონდათ სულ დააყრევინეს
ამისა შემდგომად ჩამოდგა ლეკის ჯარი და ზემო ქართლისა ორბელიანთ
მამულში და აღარ გავიდნენ აღარსად გაუშვეს შენობა არას დროს
ზემო ქართლის კაცისაგან ასე საბარათაშვილოს მტრობა არ გაგონილ იყო რომ ახლა იჩემეს და აშკარად ლაშკრობდენ ქართლის
ვექილ ვეზირი რომ ჩავიდნენ ყეენთანა ეკითხა საქმე ქ~ყანისა მოახსენეს გამოსვლა ქ~ყნიდამ და ზოგი კიდეც მეტათ აეღოთ მითამ ერთგულობა
იჩემეს და მოახსენეს იცოდა ჴელმწიფემ ამდენი ქართლისაგან
ღალატი სათხოვრისაგან ამდენის რთმევის მიზეზი იყო ამაზე
გასწყრა და ქართლის მუსტაფი ჯოხით მოკლა, მირზა აშუ[მ]რა
რ~ლი იყო ქართლში მწერლად იმას ცხვირ პირი დასჭრა რაც ქართლში ხაბარა ადგილი იყო იმისი ხარჯი ეპატივებინა მოვიდა

ქართლში აჯიხან დიდის ჯარით და დადგა ქალაქსა მაშინვე
გაგზავნა კაცი კახეთს და დაიბარა მეფე თეიმურაზ ჩამობძანდა
ბატონი ნახა აჯიხან დახდა მხიარულის პირითა და მოართვა მოსართმევი ბატონს და კახთ ხალათები ყველას აგრევ ცალკე ხალათი მოსცა
დიმიტრი ორბელიანს რ~ლი იყო სიძე მეფის თეიმურაზისა დაჰპატიჟა ბატონს საერისთოზე ლაშქრობა მოსცა ბატონმან პირობა მოსცა
და წაბძანდა კახეთს შექნა მზადება და თადარიკი ხანი და ბატონისშვილი
აბდულაბეგ გორს იყნენ წავიდნენ მიუხუდნენ სურამს გარეშემო
სულ დაუწვეს და ის ხეობა წაახდინეს ჩავიდნენ ისევ გორს წავიდა
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აჯიხანც მივიდა გორს ამა აბავში გამოვიდა ლეკიც ჯარი საციციანოზე ჩამოიარეს გაუსივა ჯარი აჯი ხანმა მოვიდა ლეკის ჯარი
ბობნავის თავს ჩამოხდენ ტყე იყო დაიქვეითეს ყიზილბაშთ და შეუტივეს მოეპარა
ცოტა რამ კაცი ლეკი და ყიზილბაშთა ცხენები სულ დასტაცა დარჩნენ ყიზილბაშნი
ქვეითნი გამოერივნენ ლეკნი შიგ და მრავალი ყიზილბაშნი ამოწყვიტეს გაუსივა აჯიხანმა თავისი ჯარი და საცა რამ ზემო ქართლში დარჩომილიყო სულ ააოხრა ციციშვილი ოთარი დაჭერილი ჰყუანდა
ალიხანს, გაიპარა და მივიდა ამილახორთან, მოუხუდა იქიდა მძოვრეთის ციხესა ღალატით აიღო აიკლო თავისი სახლის კაცები სეხნია შვილებით დაატყვევა ელენე ბატონიშვილი, რ~ლი
ჰყვანდა ზაზა ციციშვილსა საქონლით სულ აიკლო, შეაყენა
ციხეში თავისი მისანდო კაცნი .... შეიტყო ალიხან ცოლშვილი ქალაქში ჰყვანდა დაუჭირა და პატიმარ ჰყო მაგრამ მან
არად თავს შეიდვა, მას ჟამსა შინა უღალატეს არაგვის ერისთავს ბეჟანს და მის ბიძაშვილს ოტიას არაგვის კაცთ და ორივ მოკლეს
იავარჰყვეს საქონელი ამილახორის ცოლი, რ~ლი იყო ორბელიანთ ასული; და ბეჟან ერისთვის ცოლი ორივ მთიულეთს
იდგნენ, აქ რომ ერისთავს უღალატეს იქი მათ შეესივნეს
და აიკლეს მღვიმისა წმინდის შიოს ღვიმის საქონელი ხატი ანუ ჯვარი
იქა ჰქონდა და მაშინ დაიკარგა ცარიელნი დედაკაცები გაუგზავნეს
ამილახორს ქსანი ხელთ ეჭირათ, ამილახორს იქ დააყენა
ცოლშვილი არ ერისთვის სიკუდილზე გაუგზავნეს კაცი არაგვის
კაცთ კახთ ბატონს თეიმურაზს მიიწვივეს თქვენს მეტი ბატონი არ გვინდაო ბატონი მაინც განმზადებულ იყო და მაშინვე წაბძანდა, მოეგებნენ ქვეყნის კაცნი მიუძღუნენ ანანურს უბოძა ხალათი და დაჰპირდა რაც ძველთ ერის თვებისაგან არა გდებიათ მის მეტს მე
თქვენ არას გთხოვთო და ხელმწიფის სამსახურსაც მე გარდავსწყვეტო
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სთხოვა მზევლები ყოველს უფროს კაცს გამოართვა და კა-

ხეთს გაისტუმრა ქართლის ხანი და აბდულაბეგ გორს იყuნენ საერისთოს კაცმა იქაც კაცი გაგ ზავნეს და ეს თავისის
ბატონების ამოწყვეტა იმათაც შეატყობინეს მისწერეს ბატონიშვილს ისაყბეგს წიგნი რომელი იჯდა ქალაქში ნაიბად, ახლავ წამოდი ანანურს დაჯექო წამოვიდა ისაყბეგ მოვიდა დუშეთს
რახნს კახი ბატონი ანანურს ბძანდებოდა აღარა მიუშვეს არაგვის
ხეველთა და იქიდამ დაითხოვეს წამოვიდა ისევ და ჩამოვიდა ქალაქს
გაგზავნეს ჩაფარი ალიხან ცალკე და კახმა ბატონმა ცალკე
ჴელმწიფესთან და მოახსენეს ერისთვის სიკუდილი და საერისთოს
დაჭერა მოუვიდა მეფეს თეიმურაზს ჴელმწიფისაგან რაყამი წყალობისა
ებძანა თუცა ქსნის ხევსაც დაიჭერო ორთავ საერისთოს შენთ~ს
მოგვიციაო დაუწყო ლაპარაკი ქსნის ჴეველთა მოახსენეს ამდენი
ლეკი შინ გვიდგასო აქედამ გაგვაცალეო და თქვენს სამსახურში
მოვალთო მოვიდა ჯარი ლეკისა დაესხა ავჭალას და საქონელი
სულ წაიღეს გამოვიდა დიდი ჯარი ლეკისა გზაზე შემოიარეს და ლორის ქვეყანა წაახდინეს გამოუდგა აჯიხან მაგრამ
ლეკთ ჯავახეთს გარდაასწრეს მოვიდა სხვა ჯარი დაესხა
ორბელიანთ მამულს და მრავალი საქონელი და
ტყვე წაიღეს, გავიდნენ დმანისით მებრძოლი დაესხნენ
თავსა და გაემარჯვათ დმანისელთ არ ავად იყო ორბელ
ყაფლანისშვილი კაციც იშოვა და სხვა რიგათაც
ბევრი ავნო ლეკთა, მუდამ იყვის ლეკი ორბელიანთ მამულში
და აოხრებდენ ასე რომ არაფერი მიწის ნაყოფიერება აღარ
ააღებინეს რა ცდილობდენ გარემოს თავადნი ქართლისანი
აეყოლებინათ ორბელიანთ სახლში მაგრამ ისევ ჴელმწიფის მუხანათობას ისევ თავის თავს წახდენა არჩივეს
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და არ იყუნენ დახვდენ კახნი იორზე დააყრევინეს ნაშოვარი
ლეკთა გაუსივა ამილახორმა ჯარი არაგვის ერისთვის მამულს, ტირძნისი, შინდისი სულ წაახდენინა გარდმოვიდა
ჯავახეთიდამ ჯარი ლეკისა რაც გარდასულიყო და შემოეყარნენ ამილახორს წამოვიდა მოვიდა ამ ჯარით დადგა სხვილოს
მივიდა აჯიხან ჯარით და დადგა მუხრანს, ჩაბძანდა კახი ბატონი
ანანურით ნახა აჯიხან და განაგეს საქმე ლაშქრობისა გაუსივა
აჯიხან ჯარი მიუხუდენ ახალგორს წამოიღეს ლეკის ნაშოვარი და ცხენები სულ, მოეწივნენ ლეკნი ნაშოვარიც ისევ გააყრევინეს, და ყიზილბაშიც ბევრი ბევრი დახოცეს ავიდნენ
ისევ ლეკნი ახალ გორს ამა ამბავთა შ~ა შეიყარა შირვან შამახიის
ხალხი და ჰქნეს ჯანყი და უკუ უდგნენ ყაენს შაჰნშაჰს დაიჭირეს
თავისი ხანი და ვექილ ვეზირი ზოგი დახოცეს, ზოგი დააპატიმრეს იავარჰყვეს საქონელი მათი დაღისტნის ქ~ყ-

ნებიც შეყრილიყო და რაც პირი მიეცათ ხელმწიფისათჳს გაუტეხეს იმათაც ამ ქვეყნებს ძალი მოსცეს ერთი
ვინმე დასვეს, ეს ძველი ყაენისშვილი არისო და იმას
შემოეხვივნეს ჴელმწიფე შიგნით ურუმის ქ~ყანაში შესულ
იყო, ამ ქ~ყნებს დაშორებოდა და ადრიბეჟანის სარდალს
ესმა ეს ამბავი დაიბარა მაშინვე აჯიხან რ~ლი იყო
ქართლში წავიდა, ჩავიდა განჯას თვისა საბეგლაროსა რა
სცნეს ესე მტერთა ქარლისათა უმეტესად გაამაყდეს
დაუწყეს ცემა საბარათაშვილოსა მოვიდა ჯარი ოსისა და ჩერქეზისა რ~ლი მოსულ იყუნეს ამილახორთან მოსახმარად
დაესხნენ საბარათაშვილოსა ბირთვისისგარეშემო კუმისის გარეშემო და იმას ზეით სულ წაახდინეს ასე გათამამდნენ რომ
ქალაქის პირიდამ მუდამ ნაშოვარი მიქონდისთ დახუდნენ კახნი
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საგურამოს ლეკთა ნაშოვარი ბევრი გააყრევინეს დახოცეს
ლეკნი და დასჭრეს თავები გამოუგზავნეს ქართლის ხანს
მოვიდა ამილა ხორი გივი აჰყარა ქრცხინვანი და დააყენა
თავის მისანდოს ალაგს ეცადა მეფე თეიმურაზ მრავლის
წყალობის დაპირებითა და ქსნის ხევის კაცნი ვერ შემოირიგა,
მოსწერა წიგნი ძესა თჳსსა ერეკლესა და კახეთის ჯარით დაიბარა, აღასრულა ბძანება მამისა მცნებისაებრ და შეჰყარა
ჯარი ფ~დი კახეთისა და წამოვიდა დიდის ჯარით ერეკლე
საუნჯე კეთილისა და შეეყარა მამასა თჳსსა ანანურს
მოვიდნენ პირაქეთ ლეკნი ანწუხელნი თებელნი და ყილახელნი რ~ლნი იყუნენ მოსამზღრე კახეთისა შემოეხვეწნენ კახბატონს დაჰპირდენ სამსახურს უბოძა ბატონმა
ხალათები და სთხოვა ჯარი წავიდნენ მაშინვე ეს ლეკნი შეჰყარეს ჯარი მოვიდნენ და შეეყარნენ კახბა ტონს ანანურს
მოვიდა ბძანება ჴელმწიფისა ქალაქს თაბორს ციხე
ჴელმწიფის შანშას ბძანებით დაექცივათ ისევ ააშენეთო, ააშენეს მაშინვე
უღალატა ავალიშვილმა პეტრემ თავის ბიძაშვილს ზაალს
აართო ციხე და იავარჰყო საქონელი ურიცხვი წავიდა
ზაალ შეეხვეწა ამილახორს გამოართვა ისევ ციხე და მისცა
ზაალს მას ჟამსა შინა მოსულიყო სარასკარი ყარსისა
ქ~ყანისა იქიდამ გამოისტუმრა ერთი ფაშა თან აახლო
მალაჩი ბელადი ლეკისა, რ~ლი იყო ახალციხეს ფაშასთან
გამოატანა ხაზინა რ~ლი შამახიელთ დაესვათ და შაჰ ზადათ
უძახდენ მისთჳს, წამოვიდა ეს ჯარი ხაზინით ჩამოიარეს
ორბელიანთ მამულზე ჩავიდნენ დადგნენ ორი დღე გატეხილ
ხიდზე ასეთი ჯარი იყო რომ ქალაქში ამისი დამხდომი ჯარი

აღარ იყო გავიდნენ მტკუარს მივიდნენ ალაზნის პირზე
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გამოეგებნენ ლეკნი მიიღბეს ხაზინა და წამოვიდნენ დაესხნენ ყაზახის ქ~ყანას მრავალი სული ტყვე და საქონელი წამოიღეს
შემოიარეს სომხითზე გავიდნენ მცირე ჯარი ყიზილბაშისა
სომხით საბარათაშვილოს ჯარი დახუდენ მათიშის ხიდზე
უყვეს წინა უკან, დაერივნენ შიგ და რისხვა ღთისა დასცეს
დააყრევინეს საქონელი ამოწყვიტეს ურუმი გამობრუნდნენ ესენი გამარჯვებულნი და ურუმნი მივიდნენ დამარცხებულნი ყარსა მისწერეს ეს გამარჯვება ჴელმწიფეს
მოუვიდა სარდალს ქაიხოსროს რაყამი წყალობისა და მოემატებინა
საბარათაშვილოს ნოქრისათჳს ჯამაგირი მოვიდა ჯარი ლეკისა
დაარბია ორბელიანთ მამული, გავიდა ქალაქიდამ ალიხან დახუდა
წინა თელათ გორს ამოწყვიტეს ლეკნი დააყრევინეს საქონელი
ჩამოვიდა ქალაქსა ტფილისისასა. შევიდა კახი ბატონი თეიმურაზ დაიმონა ხმლით ქსნის ხევი დადგა შიგ, გამოიყვანა ცოლი
ამილახორმა ქსნის ხევიდამ და მოიყვანა სხვილოს ციხეში,
ამილახორს ჰქონდა სხვილოს ციხე გამაგრებული, ორი ჭალა
სურამი, კეხვი, ქრცხილვანი და საქართველოს ციხე ქსანზე
კიდევ წიქორი; ესენი უთვხანოდთ ვერ დაიმორჩილა კახმა
ბატონმა მოსწერა წიგნი ქართლის ხანს ალიხანს, სთხოვა
თოფხანა ჩამობძანდა ბატონიშვილი ირაკლი და მოსცეს და წამოიღო თოფხანა ჯაბახანით და შეეყარა მამასა
თჳსსა:ქ~კს ლბ და ქ~ესით გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა
მოეშველა ამილახორს, მას ხანში ყაენი ურუმის ქ~ყანაში იყო
და ფიქრიც არავისი ჰქონდათ და ქართლის დაჭერაც ენებათ
ზამთარისა ჟამი იყო რომ ეს ჯარი გარდმოვიდა არა ოდეს
ოსმალუსაგან ზამთარს ლაშქრობა არ გაგონილიყო ჩამოიარეს
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ავალიშვილები უკუმდგარნი იყუნენ გზა დაანებეს გზა მოვიდნენ
სურამს შეეყარნენ ამილახორს ერთი ყაენის შვილი კიდევ
ურუმის ქვეყანაში გამოჩნდა მოსცა ხონთქარმა ჯარი, და ხაზინა
სარასკარი და ეს მოვიდნენ ყარსის ქ~ყანაში გამოეგზავნა
ამ შაჰ ზადას ამილახორისათ~ს ხალათი ცხენი და თეთრი
ფრიადი, ვინც ჩვენ სამსახურზე ხმალს იქნევდეს იმას
მიეციო და კიდევ უმეტეს წყალობას მოიმეტებთო ეს ჯარი და
ამდენი წყალობა მოუვიდა ამილახორს შეჯდა ამ ურუმის ჯარით და ლეკნიც თან იახლო წავიდა ამილახორი კახბატონს
თავს დასხმას უპირებდა მიუვიდა კახბატონს ეს ამბავი

იწყინა დიდათ და მაშინვე წამობძანდა ერეკლე ბატონის
შვილი კახთ ჯარით მივიდენ მიადგნენ აჩაბეთის ციხესა
ნებით არ დამორჩილდენ დაიქვეითეს კახთა და თუშთა რაც
პირ აქეთ ლეკნი შემორიგებოდენ ამათი ჯარიც თან ახლდა
გარდუცვივდენ ციხეში აიღეს ციხე, იავარჰყვეს საქონელი
ამა ამბავსა შ~ა მოვიდა ამილახორი გივი ურუმის ჯარით
და გარს შემოადგა ბატონის შვილს, გამოვიდნენ კახნი დაუშინეს ერთმანერთსა რომ თოფის ხმასაგან ყურთა ხმა
აღარ ისმოდა, სძლიეს კახთა გაიქცნენ ურუმნი მიჰყვნენ
კახნი უკან კაფით ქრცხილვანამდის ამოსწყვიტეს ურუმნი
გამობრუნდენ კახნი გამარჯვებულნი და ტვირთულნი და
ჩამოხდენ ისევ თვისა სამყოფისა მას დღეს რომ გენახათ ბატონის
შვილი ერეკლე ამას ბძანებდით თუცა ლომი ეგრე იბრძვისო
ჰასაკითა იყო მცირე მაგრამ რასაც საქმეს იქმოდა ფალავანის შესადარი იყო ეს ურუმის ჯარი და ამილახორი წავიდნენ ცოტას ხანს ქრცხილვანს ჩამოხდენ დააცლევინეს ციხე
კაცნი აჰყარეს თან წაასხა ამილახორმა რაც შენობა იყო
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დაწვეს და წავიდნენ მივიდნენ სურამს ჯარი დიდი იყო და ზამთარი ცივი და რაც უნდოდათ ვერც ის საწადელი აღასრულეს აიყარნენ, შეიარეს ხეობაზე და მივიდნენ ახალციხეს სირცხვილეულნი, ჯარი ურუმთა დიდს ჴელმწიფეს ყაენს გამოესივა
თავისი შვილი ნასრულა მირზა დიდის ჯარით შირვან შამახიის ასაკლებად რომელს ეძახდნენ ძველს ყაენისშვილს
რომ დაესვათ მის დასაჭერათ შეიბნენ მრავალი ლეკი და შირვან შამახის კაცი ამოწყვიტეს ყიზილბაშთა მოვიდა ყაენის შვილი
ნასრულა მირზა გამარჯვებული და დადგა ბარდავს, ვეღარ შეიძლო
ამ ახალმა გამოჩენილმა შაჰზადამ იმ ქ~ყანას დგომა ასიოდენ კაცით წამოვიდა გამოპარვით ენება ამილახვართან მოსლა
და იქიდამ ყარს წავიდოდა ურუმში რომ ყაენის შვილი გამოეჩინათ
ამბობდა ჩემი ძმა არისო, შემოიარა არაგვზე და მივიდა ქსანზე
ამილახორი იქ ეგონა მაგრამ ქსანზე კახი ბატო ნი იდგა ბატონი
სხვაგან ბძანდებოდა და საცა ჯარი იდგა მივიდა იქ ჩამოხდა ჯერ
ჰსცნეს რომ ახალი გამოჩენილი ყაენისშვილი არისო მიესივნენ
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 ამა
ამბავზე გაგზავნეს ჩაფარი ცალკე ყაენთან და ცალკე ყაენის
შვილთან რ~ლი იდგა ბარდას თითონ მეფე თეიმურაზ და ბატონის
შვილი ერეკლე მიბძანდეს ქსანზე წიქორის ციხე ისევ გამაგ-

რებული იყო და რევაზ ბატონიშვილი იდგა შიგ მიადგნენ
გარს და დაუწყეს ლაპარაკი და აღუთქვა წყალობა, უბოძა და დამორჩილდა
ბძანებასა მეფისასა და გამოვიდა რევაზ მიართვა ციხე უბოძა ხალათი
და დაჰპირდა უმეტესა წყალობასა მოვიდა ყაენის შვილის ჩაფარი ებოძა
ბატონისა და ბატონის შვილის ერეკლესათვის თითო მძიმე ხალათი და
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ინამად თეთრი და გამოგზავნა ერთი თავისი მისანდო კაცი
და დაებარებინა ეს დაჭერილი შაჰზად, მეფემ თეიმურაზ რაც ციხეები იყო
თავისი მისანდო კაცნი დააყენა და თჳთონ წაბძანდა კახეთს და
ბატონის შვილმა ერეკლემ წაიყვანა შაჰზადა ყაენის შვილთან
გამოვიდა ჯარი ლეკისა მალაჩი ბელადი შემოიარა ღამე უჩინარი
დაესხა ორბელიანთ მამულზე ზამთარი იყო და საქონელი
სოფლად ჰყვანდათ წაიღო მრავალი გარდაიტანა ჯავახეთს,
ურუმის ჯარიც შეყრილი იყო და შეეყარნენ იმათ ნაშოვრითქ~კს ლბ დეკემბერს დამდეგს ერთი უცხო და საკვირველი
ვარსკლავი გამოჩნდა რ~ლი არა ოდეს ნახულიყო ცისკრის
ოდენი სიბრწყინვალეც მას გვანდა ასეთი სხივი აეშვირა რომ მაშხალასავით მისდევდა უცხო რამ იყო ყ~ლსავე უკვირდა პირველსავე ღამეს
ამოვიდის ისევ დასავლეთით კერძო მალე ჩავიდის მიმავალსა გვანდა
რომ ყოველმან მაყურებელმან შეიტყვიან მიმავალობასა დეკემბერს
გამოჩნდა თებერვლის ნახევრობამდინ ჩნდა ქვეყანასა ქართლისასა
და მერმე უჩინარ იქმნა ყაენს შანშას ჩაფარი მიუვიდა მეფისა
თეიმურაზისა ქსნის ხევის დაჭერისა და ციხეების დაჭერისა იამა ფ~დ და მაშინვე
გამობრნა ჩაფარი მოსწერა რაყამი
დიდის წყალობისა, ერთი უცხო მძიმე ხალათი და ასი თუმანი
თეთრი კიდევ უმეტეს წყალობას დაჰპირდა მოუვიდა ეს წყალობა
მეფესა კეთილ მორწმუნესა და საუნჯესა სიბრძნისასა განიხარა ფ~დ
მადლობა ღ~თს შესწირა ჩაბძანებულ იყო ბატონის შვილი
ერეკლე ყაენის შვილთან მიეყვანა ეს დაჭერილი რ~ლი
თავისთავს შაჰ ზადას ეძახოდა დაუმადლა დიდათ და უიმედა წყალობა
შაჰზადას დაჭერა და ურუმზედ ბატონის შვილის ერეკლესაგან
გამარჯვება დიდს ხელმწიფეს შაჰნ შაჰ მოხსენდა დიდად დაუმადლა და ერთგულობა დაუჯერა მოსწერა რაყამი რომ ვითა ძმა
ყოფილიყო მისთჳსაც ძნელი იყო ასეთი პატივის რაყამი
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მოუვიდა წყალობად კიდევ ორი ათასი თუმანი თეთრად იყო მეფე თეიმურაზ ლხინ ნადიმობით და გასცა ეს თეთრი უშურველად ჯარსა ზ~
ა კახეთისასზე გამოისტუმრა ყაენისშვილმა ბატონის შვილი
ერეკლე უბოძა ხალათი ხმალი და უნაგირი ჴელმწიფობისა
შესაკადრი ასი თუმანი თეთრად აგრევე ვინც ახლდა თავადთაგანი

ყველას წყალობა უშურველი მიუნიჭა და ხალათით დამოსნა, მოვიდნენ მხიარულად ქალაქისა ტფილისისასა დიდს ყაენს ებძანა
მაგ შაჰზადას თვალი მოსთხარეთო და ყარსს რომ ძმა ჰყავს იმასთან გაისტუმრეთო და ეს ორსავ ერთად ვნახავო მოსთხარეს
ცალი თვალი და გამოისტუმრეს ურუმში ქართლიდამ გაატენეს
ბარათაშვილი ერასტი და სამი უზბა ში მიიყვანეს მთაზედ
და გარდვიდა ახალციხეს ესენი გამობრუნდენ ისევ გარდმოვიდა
ჯარი ურუმისა ორბელიანთ მამულზე მოადგნენ ციხე ქვაბს
ოთხი დღე და ღამე გაუწყვეტლად ესროლეს მაგრამ ღ~თით ვერა
ავნესრა ეს ამბავი ყაენის შვილს შეატყობინეს წამოვიდა
მაშინვე ბარდიდამ, და დადგა განჯის მინარასთან ამ ურუმების
ჯარის გაბრუნება მოახსენეს აიყარა ისევ და ჩავიდა შამახიას
მოვიდა სეფიხანის შვილი ათასის ჯაზირჩით ქართლში სამყოფლად შეუკრეს ღვინჭრობს სანგარი და დააყანეს მოვიდა ლეკის ჯარი
დაესხა სომ ხითს მელიქის მამული მოგლიჯეს წამოიღეს
ნაშოვარი ურიცხვი გავიდა ქალაქიდამ ხანი ჯარითა, მოეწივნენ
საქონელი სულ დააყრევინეს და ლეკნი გაიქცნენ, მოუვიდა მეფეს
თეიმურაზს წყალობის რაყამი ჴელმწიფისა და დაედვა საქმე ქართლისა და ყაზახ ბორჩალოსი, შენი უნებური არა იქნას რაო როგორც
შენ მამსახურებ ჩვენ შენ სიტყვას ვჯერვარო აბძანდა ბატონი
საერისთოს ვნება[დი ] კვირა იყო აღდგომა იქ გარდაიხადა იქაური
საქმე კეთილად განაგო და ჩამობძანდა ქალაქს შემოიყარა ქართველნი
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არჩივეს და მისწერეს არზა ჴელმწიფესა ქ~ყანას დიაღ ძალი დამართებია და გათავებული არისო, წყალობას ვითხოვ ხელმწიფისაგან
რომ ქართლს შეღავათი უყოსო, გაგზავნა კახეთის ვექილი
და სულხან ეშიკაღასბაში თვისი წავიდნენ ჴელმწიფეც ურუმის
ქვეყნიდამ გამოსულიყო, შეეყარნენ თავრიზს ქვეით არზა
მიართვეს და მოახსენეს საქმე ყ~ლი ქართლისა წავიდნენ სარასკართან ვინც ზემო ქართლის თავადნი იყუნენ ნახეს რ~ლი იყო შაჰზადა
ურუმის ჯარში მოსცა ყველას მისაცემელი ურიცხვი და გამოუგზავნა ამილახორსაც მრავალი ეგონა ეს ქართველნი რომ
ნახა ქართლი ჩემი შეიქნაო რაც ამილახვართან ლეკნი იყვნენ
მოუხუდენ მაჩაბელს აღაოხრეს ქ~ყანა მაჩაბელი კახბატონს ახლდა
იმისის ჯავრით ჩამოუყენა ამილახორმა ჯარი ლეკისა და ყოველთვის
აოხრებდნენ მაჩაბლის ქ~ყანასა მივიდნენ კახბატონი და ქართლის
ხანი ლეკნი აჩაბეთს გაუმაგრდნენ, 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 პეტრე ზაალის თჳს წაერთმევინა ციხე და საქონელი აეკლო ცდილობდა დაკლებასა

მიიყენა ჯარი დაუწყო მტრობა პეტრეს ადგა ზაალ გარს ლეკის
ჯარით ორი თვე მაგრამ ვერა ავნო რა ციხესა და მამული
სულ აუოხრა, აგრევე მოიყენა პეტრემან ჯარი ლეკისა
და ახდენდა ზაალის მამულსა ამ გზიათ დიაღ ერთმანერთი
შეაწუხეს მოვიდნენ კახი ბატონის ჩაფრები და ებოძა ხალათი
მძიმე და რაყამი წყალობის დაჰპირებოდა მიცემასა ქართლისასა ამათვისაც მოეცა ასი თუმანი თეთრი ინამად ქართლის ხანისათ~ს ებძანა თეიმურაზ ხანთან მიდიო და მაგის ბძანების მორჩილი იყაო კახი ბატონი გორს იდგა
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და ალიხანს ჯაჭვს. მიუვიდა ხალათი ჩაიცვა მეფემან კეთილმან
და საფუძველმან სათნოებისამან დაჯდა მეჯლი შად და გასცა საბოძვარი მხიარულჰყუნა ყოველნი ქართველთაც რაყამი მოუვიდათ
მეფეს თეიმურაზს შეეყარენითო და რაც თქვენი საქმე იყოს
ეგ მამახსენებდესო და მაგის სიტყვის მორჩილებით, ახლაჩემს დიდებულს კარზე ჩამოდითო და თქვენი სიტყა სწორე შემატყობინეთო წავიდნენ ბატონიშვილი აბდულაბეგ სარდალი ქაიხოსრო
მუხრან ბატონი კოსტანტინე ამილახორი ამირინდო თარხანი ლუარსაბ
და სხვანი თავადთაგანი ყოველნი წაიღეს მეფის თეიმურაზის
მოხმარების არზა შეეყარნეს ჴელმწიფეს ნახჩევანს მოეცა
სარასკარს ბძანება უსუფ ფაშისათ~ს ქართლზე ლაშქრობისა
ვითაც ახალციხის ფაშა იყო ქართლის ბელადობაც იცოდა
ხაზინა ბევრი გამოეტანებინათ ზემო ქართლი ხომ ჩვენი
არისო, ჩაიარე იმაზე და ალაზნის პირზე დადექ იქ ლეკი
შემოიყარეო ხაზინა გაუყავო და ქართლი დაიჭირეო შექნა
მზადება ახალციხის ფაშამ და გაგზავნა პური და ქერი ამდენი
რომ სურამის გარეშემო რაც საყდრები იყო სულ აავსეს, დიდი თადარიგი ჰქონდათ ურუმთა თარხნიშვილი დავით შეაწუხეს ჴელმწიფის მოსაქმეთა ბევრის სათხოვრით და გაიპარა ქალაქით მივიდა ამილახორთან მისცა პატივი უზომო
მოუვიდა ერეკლეს ბატონის შვილს ჴელმწიფისაგან ცხენი თავისის
საჯდომი უცხო მძიმედ მურასად და რაყამი დიდი წყალობისა ჰქონდათ სიხარული დიდი კახთა რომ არა ეგებოდა
ამით რომ უკეთესი და უკეთესი წყალობა მოდიოდ[ისთ]ა მას ჟამში კახეთი ლეკისაგანაც მოსვენებული იყო და არც ხელმწფის სათხოვარი ეთხოებოდათ ვის გზას იშოვნიდის ქართლის
კაცნი თავადნი აზნაურნი ანუ გლეხნი იქ იხსნებოდიან კარგათაც
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აპატივებდენ მისულს კაცს რომ არასფერს აწუხებდენ გარდმოვიდა უსუფ ფაშა დიდის ჯარით ჩამოიარა ხეობაზე მოვიდა

და დადგა სურამს მოეგება ამილახორი გივი მისცა ფაშამ
უზომო მეფე თეიმურაზმა გამოაფრინა ჩაფარი დაიბარა
ხანი ქართლისა და უბძანა ორს მიმბაშს და ქართლის ვექილს ჯარით მცხეთას დასდგომა, გამოგზავნა ალიხან რაც ჯაზირჩის ჯარი ახლდა მცველად ქალაქისად
თითონ წავიდა გორს შეეყარა მეფეს თეიმურაზს გაგ ზავნა
კაცი ბატონმა და დაიბარა ძე თჳსი ერეკლე კახეთის ჯარით,
რვა მიმბაში კიდევ სხვა გამოეგზავნა ხელმწიფეს ქ~ყნის
ჯარით ესეც ქალაქს დააყენეს დღე და ღამ სცვიდენ გარემოს ქალაქისასა ბატონიშვილმა ერეკლემ აღმონორჩებულმან
ძირთაგან დავითისამან და საფუძველმან გოლიათობისა მან და
საუნჯემან სიბრძნისამან ღირს მეფეთ ძეობისამან მსწრაფლ
აღასრულა ბძანება მეფისა შეჰყარა ჯარი კახეთისა აღარ
დაიყოვნა და წამობძანდა ჩამოხდა მარტყოფს თურმე უსუფფაშას ერთი ხონთქრის კარის კაცი ხონთქრის [კაცი ხონთქარის ] ფარვანები და ხალათები ჰქონდა დაღისტნის უფროს კაცებთან ამას უნდა მიეტანა
გამოატანა ფაშამ ცოტა რამ ლეკი და ეს ურუმნი გაისტუმრა
დაღისტანში დახდა ბატონი შვილი ერეკლე ეს ურუმები
სულ დაიჭირა და ეგრე ხელმწიფესთან და გაგზავნა, აიყარა თითონაც და მობძანდა საგურამოს წამოვიდა ავალიშვილი ქაიხოსრო
ძე მისი პეტრე და შეეხვეწნენ მეფეს თეიმურაზს თავის ციხეებში
ისევ თავისნი კაცნი დააყენეს აიყარა უსუფ ფაშა სურამიდამ
ჩამოვიდა დადგა რუისს და ურბნის შეაბილწეს მონასტრები
დაამტურიეს ხატნი პატიოსანნი გორს გარეშემო საცა რამ ყანა
იდგა სულ გათიბეს აღარსად გაუშვეს წაუხდენელი თვინიერ
1-27 სტრ., 56v
გორისა დღესა ერთსა გავიდა ამათი ყარაული და შეეყარნენ
ურუმის ყარაულთა გაემარჯვათ და გაიქცივეს ურუმნი შეიტყო
ფაშამ შესხა მთლივ ჯარი და მოუხდუნა ლიახვისა კერძო შეჯდა
ქართლის ხანი ალიხან კახ ბატონი თეიმურაზ მაგრამ ბატონს
ჯარი ცოტა ახლდა ჯერე თვისი არ შემოჰყროდა გავიდნენ შემოუტიეს ურუმთა რომ შიგ დაერივნენ გამოვიდნენ ურუმნი
ლიახვსა და ამ ბაღებთან წისქვილებთან შემოეყარნენ ერთად
იყო ომი ფიცხელი რომ აღარ ეგებოდა ურუმისა ჯარი დიახ
დიდი იყო და ესენი ცოტანი დაიხოცა ორგნითვე ფ~დი მაგრამ
გამარჯვება ურუმთ დარჩათ კახ ბატონს საჩინო კაცი ზურაბ მდივანი მოკლეს და აზნაურშვილნი და გლეხნი დაიხოცნენ
ესენი შამოვიდნენ ისევ გორს ურუმნი მივიდნენ რუისს
აარჩივა ათასი კაცი ფაშამ უთავა თავისი ყაფუჩი ქეჱ და
ხიზინბეგ რომელი იყო გვარად შარვანელი მალაჩი ბელადი ლეკისა

გამოატანა ხაზინა ურიცხვი დაღისტანში მიიტანეთო მეც ალაზნის
პირზე ჩამოვალო იქ შემომეყარენითო ბძანება ჰქონდა ამ ფაშას რომ დაღისტნიდამაც დიდი ჯარები შემოეყარა და ქართლისა და კახეთისათვინ
ყათლანი ექნა ჩამოიარა ამ ჯარმა ღამით მოადგა დილას
არაგვს გასასვლელად ერეკლე ბატონის შვილმა კახეთის ჯარით
საგურამოს იდგა ეს ჯარი რომ ნახა ბატონისშვილმა 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 ამოჰყუნენ გზა ხმალდა ხმალ კაფით მსხვილოსა ციხემდის
ამოსწყვიტეს რომ რისხვა ღ~თისა დასცეს ბატონის შვილი ერეკლე
რომ გენახათ იმ დღესა ესე ბრძანებდით არა თუ ფალავანი თორემ
ესე ვის შეუძლია სათვისოსა ომსა გარდა ვითა ისარდლა შეაბა ჯარი
1-27 სტრ., 57r
განუკვირდებოდათ ყოველთა მალაჩი ბელადი მაშინ მოკლეს ყაფლღარ ცოცხალი შეიპყრეს სხვა ამდენი დაიხოცა რომ მცირედიღა გადარჩათ
გარდარჩათ მიუვიდა ეს ამბავი უსუფ ფაშას დიდათ დაჭმუნდა მაგრამ რაღა გაეწყობოდა ესმა ამბავი ესე გამარჯვებისა
მეფეს თეიმურაზსა გაიხარა ფრიად და გაგზავნა ქალანთარი მერალი ბეგ და აცნობა ჴელმწიფეს გარდმოსვლა ურუმისა ბატონის
შვილისაგან გამარჯვება დიდათ იამა ჴელმწიფეს და ორმოცდა ათი თუმანი ქალანთარს უბოძა მინბაშებს ინამი გაუგზავნა ბატონის შვილის კაცს ჩაელოდა ქალანთარმა ეს წყალობა
მოიტანა მინბაში ქალაქისა დურხანბეგ იმ ომში დაჭრილიყო
და მოკუდა მოვიდა ქალანთარი მოიტანა რაყამი მადრიელობისა და
წყალობისა, გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა ჩამოიარეს ორბელიანთ
მამულზე ჩავიდნენ ჩამოხდენ ბაიდარში რაც ქართლისა და კახეთის
ჯარი იყო სულ გორს იყნენ და აქ ქალაქში ჯარი არ ეგულებოდათ
არც ურუმთ დამარცხება შეეტყოთ მისთვის უშიშრად ჩამოიარეს
რაც მცხეთას ჯარი იდგა ჩამოვიდნენ ისინი მაგრამ ურუმნი გაეცალნენ მივიდნენ გატეხეს შულავრის ციხე ტყვით საქონლით სულ
აიკლეს წავიდნენ გარდიტანეს ნაშოვარი ვნებლად ყიზილბაშის ჯარი კან მცირედი
ხანი და გამობრუნდენ ცარიელნი შემოვიდნენ ქალაქს ქართლის ხანი მეფე თეიმურაზ, და ბატონიშვილი
ერეკლე ჩამოვიდნენ ამ ურუმის ჯარის მოსვლა რომ შეეტყოთ მაგრამ
ვეღარ ჩამოუსწრეს აიყარა უსუფ ფაშა რუისიდამ, შეიარა ისევ ხეობაზე და მივიდა ისევ ახალციხეს დარჩა პური რაც სურამს ჩაეყარათ
შეუკრეს ავალი შვილების კაცთ გზა ვითაც საჭირო გზები არის დახოცეს
ურუმნი და დააყრევინეს ზარბაზნები აიტანეს პეტრეს ციხეში მოიკითხა ფაშამ ჯარი და ქართლში ლეკის გარდა ხუთასი კაცი დაკლებოდა

შეიპყრა სენმა ჯავრისამა უსუფ ფაშა და მოვიდა გაგზავნა მეფემ თეიმურაზ ელისეთ მოურავისშვილი გ~ი და ეს ამბები ყველა ჴელმწიფეს მოახსენა
ბატონი წაბრძანდა კახეთს და ბატონისშვილი აბძანდა ჯარით ქსანზე [როგორ] ზოგს
1-27 სტრ., 57v
კაცს ღალატი შეცნეოდათ და ბატონის დაყენებული რატისშვილი რატი მოეკლათ
მიბძანდა მაშინვე შემოეხვეწნენ შეფიცეს და ვინც თქვენი ორ გული არისო ხელ
შეკრულებს მოგცემთო ებძანა ჴელმწიფეს აშურხან სარდლისათ~ს
რ~ლი იდგა ბარდას ქართლს მიეშველეო თითონ არ წამოსულ იყო
და ოთხი ათასი მეომარი კაცი გამოეგზავნა ოზბეგი და ყანდარელი
დიაღ კაი ჯარი იყო სულ მოისარნი და შუბოსანნი კაის ცხენს
იარაღითა მორთულნი მოვიდნენ ჩამოხდნენ საგარეჯოს მაგრამ
ურუმის ომებს ვერცერთს მოუსწრეს მოვიდა გიორგი
ელისეთ მოურავისშვილი ჴელმწიფიდამ ებოძა ბატონიშვილისათ~ს რაყამი დიდის წყალობისა და ფლური მრავალი.
მაშინ ბატონის შვილი ერეკლე იდგა ანანურს მიართვა წყალობა
ჴელმწიფისა გარდმოვიდა ჯარი ურუმისა და ლეკისა წაახდინეს
ორბელიანთ მამული და ბოლნისელნი გარდავიდნენ უვნებლად შეყრილ
იყნენ გამოღმა მხრის კაცნი ზაზა [ციცის] თარხნისშვილი და ციციშვილი
ქაიხოსრო წავიდნენ ჯავახეთს დახუდნენ ნაშოვრიანს ლეკს და ურუმს
გაემარჯვათ ამათ დააყრევინეს ნაშოვარი მოვიდა ფრიდონ ბეგ მხლებელი
ყმა ხელმწიფისა ჯარების ხანის ასაღებლად აშურხანს სარდალს გასწყრომოდა რატომ თეიმურაზ ხანს არ მიეშველეო და განძული ექმნა
ებძანა ხანისათ~ს ჴელმწიფეს რაცა მეფემ თეიმურაზ მუნასიბი ნახოს
ეგ ჯარები იქ დააყენეო ჩამობრძანდნენ ქართლისა და კახეთისა ხანები
აყარეს ჯარი და დააყენეს იორს და ყაბარზე და თვითონც იქ დადგნენ
ბატონის შვილმა ერეკლემ ქსნისხეველთ ყოველს უფროს კაცს ქეთხუდას
მზევლები გამოართვა და კახეთს გაგზავნა. მოვიდა ბრძანება რაც აქ აშურხანის ჯარები იდგა იმისი სარდლობა ფრიდონ ბეგისათ~ს მიეცა და
თავისთან დაებარებინა, არა ფოჩის გამოერთმევინა ქართლის ხანობა
ალიხანისათ~ს ფათალი ხან სამშადილოს იდგა დიდის ჯარით ამა
ალიხანისათვ~ს იქ დადგომა ებძანა....
1-27 სტრ., 58r
ქ~კს ლბ თვესა ივლისსა მოუვიდა ქართლის ბატონობის ამბავი
მეფეს თეიმურაზს კახეთის ბატონობა ძესა მისსა ერეკლეს იყო სიხარული ქართლში და კახეთში. მოვიდა იბრეიმბეგ მხლებელი ყმა ჴელმწიფისა და ხალათები და რაყმები მოუტანა მეფეს თეიმურაზს და ძესა
მისსა ერეკლეს ებოძა ამასალად ჯამაგირი ბატონისათ~ს ათასი თუმანი და ბატონის შვილისათ~ს ოთხიათას ოთხასი თუმანი მივიდა ეს იბრეიმ [ხან] ბეგ უბარზე
გამოართო ალიხანს დროშა და მოხელენი კარისანი მოართვა მეფეს

თეიმურაზს და იქმნა მეფედ ქართლისად......... აჰყარა ფრიდონ ბეგ ეს
ჯარები მოვიდნენ ჩამოხდნენ ნახევარი ავლაბარში ნახევარი სეითაბადში
აჰყარეს რაც ქალაქში ჯაზაორჩისა და არყის ქვეყნის კაცი იყო
შეჰყარეს ამ ჯარებს გაუძღვა ფრიდონ ბეგ შეიარეს ლორეზე და
შეიყარნენ ერევნის ქვეყანაში, ჴელმწიფეს წავიდა ალიხანც სამშადილოს
ფათალიხანთან, მობრძანდა მეფე კეთილ მორწმუნე თეიმურაზ დადგა
ლილოზე, შემოეყარნენ ქართველნი, ჴელმწიფესთან წასულნი ქართველნიც მოვიდოდენ ეპატივებინა ქართლის ხარბის ადგილის ხარჯი ჴელმწიფეს.
და ან თუ რამ მეტად ქართლს სათხოვარს არ აკლებდენ მეფის გულისათ~ს
ყველაზე ხელი აიღო ბატონიშვილის აბდულებეგისათ~ს და ქაიხოსრო
სარდლისათ~ს ებოძა ხელმწიფეს ხალათები და ასი თუმანი ინამად აიყარა მეფე
თეიმურაზ ლილოდამ შემობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა თვესა ივლისა
თ მიეგებნენ მოქალაქენი ანუ დასნი სამღუდელონი შეასხეს ქება
და შესწირეს მადლობა ღმერთსა გაუშალეს მოქალაქეთა ფეინდა[გ]ზი მძიმე ლართაგან შეიქნა სროლა ზარბაზანთა რ~ლ [რ]ყრთა ხმა აღარ იყო ავლაბრით
ალაყაფის კარამდის მორთვეს ბაზარი და განაბრწყინვეს ჩირაღდნით
იყო სამი დღე და ღამე გაუწყვეტლად მეჯლისი და ლხინი უზომო ფრიადი.
რა მეფე ვახტანგ ქართლით წაბრძანებულიყო კ წელი გადევლო და მემკჳდრე
მეპატრონე აღარავინ [ჯავრი] მჯდარიყო ქართლსა ამისთ~ს უფრო სიხარული
ჰქონდათ მემკვიდრე ქ~ეს მოყვარე მეფე დაუჯდათ და ამით ყ~ლი შეჭირვება
1-27 სტრ., 58v
დაავიწყდათ ქართველთა მოუვიდათ ეს სიხარულსა ამბავი ბატონისშვილს
ერეკლეს მაშინვე წაბძანდა ქალაქს [ჰყანდნენ] გავიდნენ დასცეს სევანი დიდუბეს
ჩამოხდა მაშინ გავიდა იბრეიმ ბეგ მიუტანა რაყამი ჴელმწიფისა და ხალათი
ჩაიცვა იქ და ეგრე შემობძანდა ქალაქში გაეგება მამა თვისი მოულოცეს
ერთმანეთს და ეგრე შემობრძანდნენ თქვენმა მზემა ისევ მეფენი მნახავთათვის სიამოვნო იყო ვითაც მეფეს თეიმურაზს, ეგრევე ფანდაზით
და ჩირახდნით მორთვეს ქალაქნი და განვიდეს შესხმად ქებისად მოქალაქენი იქმნა მეფედ კახეთისად მეფე ერეკლე, დაიდვეს ნადიმი და
დასხდნენ მეჯლიშად მეფენი ქართლისა და კახეთისანი მცირეთხანთა წაბძანდა ორივ მეფენი კახეთს ენება თავისის ხელით ძისა
თვისისა დასხმა და ვითა მამისა წესია დაელოცა სამეფო და ეგრევ წაბძანებულ იყო ერთპირ ბატონი დედოფალი ისევ კახეთს ბრძანდებოდა
ქართველნი კახნი სულთან ახლდენ მიბძანდნენ საგარეჯოს მოუვიდათ
ამბავი სამი ათასი ცხენოსანი ლეკი გამოსულ იყო ამ ამბავზე ქართველი ბატონი ვეღარ გარდაბძანდა თელავს იქ გამოესალმნენ მამა
შვილნი მაგრამ მნახავთათ~ს დიდი შესაწუხარი იყო იცეს კახთ
თავსა და ეგრე მწარის ტირილით გამოესალმნენ ეგრევე მამა შვილი
ტირილით გაეყარნენ ერთმანერთსა მეფე ერეკლე წაბრძანდა კახეთს და
მეფე თეიმურაზ მობრძანდა ქალაქს იმ ღამეს იდგა სეიდაბათში მეორეს

დღეს წაბრძანდა ყაზახში ფათალი ხან იქ იდგა ლეკიც მტკარს გამოსულიყო შეიყარნენ ხანები ერთად გამოუდგნენ ლეკთა მოეწივნენ
მთაში გაუმაგრდნენ ლეკნი ტყეში იყო სროლა სძლიეს ქართველთა
და ყიზილბაშთა გააყრევინეს საქონელი ლეკთა და დასჭრეს თავები მაგრამ ლეკმაც ბევრი ავნო ფათალიხან წავიდა ისევ ყაზახში
მეფე თეიმურაზ მობძანდა ქალაქსა ტფილისისასა .... გარდმოვიდა
ერთის ჩერქეზის დიდის კაცის შვილი მოართვა მეფეს მოსართმევი დაპირდა [მოსართმევი] სამსახრსა და ჯარის მორთმევასა უბოძა ხალათი და გაის1-27 სტრ., 59r
ტუმრა წყალობით ეგრევე კაცთა მისთა გასცა უხვად. დაჯდა ნადიმად ნახა ლხინი და
გასცა ყ~ლთა ზ~ა კეთრმა:- და ღ~თის
შემცოდემ იუდის მსგავსად აღშფოთებულმან თამაზის შვილმა ტარიელ
ერთის უბრალოს მიზეზისათ~ს სცა ქათალიკოზს ნიკოლაოზს სატევარი ზაკვით და მოკლა ეგრევე ორი ყულუხჩი ხმლით ზედ დააკაფა და
თავისი[ს] ბიძაშვილი პაატა ფ~დ დააწყლულა შეწუხდა მეფე ვითამც მართებდა თითონ ეშმაკის უბოროტესი ტარიელ დაიჭირეს და მოკლეს
ძმით ცოლშვილით სულ აიკლეს, წაასვენეს წ~ა გვამი პატრიარქისა დიდსა
ეკკლესიასა საპატრიაქოსა მცხეთას..... მას ჟამსა ოდეს ფაშა ახალციხისა ჰპატრონობდა ქ~ყანასა საქართველოსას მეფემან და მპყრობელმან კახეთისამან ტომით დავითიანმან მობაძავმან სოლომონისამან ზნე სრულმან და მოყვარემან ქრისტეანობისამან მსვრელმან
უსცხო თესლთა მან სადგურმან კეთილისამან და საუნჯემან
გულისამან ძემან მადლისა ჴელმწიფისა[ მან] ერეკლესამან პატრონმა თეიმურაზ უბოძა პირმშო და მრჩობლ მეფობისა საკადრად
ღირს ბრწყინვალითა აღზნებულ კეთილ აღზრდილი
და ნათლად განშვენებული საქციელ წყნარი და სიტყუა ნარნარი
სასურველი ასული თვისი ანნა ორბელიანს სარდლის ძეს დიმიტრის მეუღლედ დასწერა ჯვარი დიდებლსა და ღ~თისა მ~რ კრთხევით
დამყარებლსა სახლსა თჳსსა და დღეის აქამდის ვითა შვილი თჳსი ეგრე იხმობდა,
ხ~ წყალობა ღ~თისა მოეფინა აოხრებულს ქართლს დაჯდა მეფედ
ვითა მწყალობელი იყო დიმიტრი ორბელიანისა და თვისი მახლობელობა
უმეტეს ინება მიანიჭა ხარისხნი მაღლობა უბოძა ქართლისა და ყაზახბორჩალოს მანდატურთ უხუცესობა ორმოცდა ათი თუმანი განუწესა ჴელმწიფის რაყამითა ვითაც სიძე იყო და თჳსი დიდებული
კარიც მიაბარა ვითაც შვენოდა სახლსა შვილობასა მისსა და ძველთაგანაც,
უმაღლესსა სახელოსა ჩვეულ იყვეს სახლი ორბელიანთი და ერთგულობისა საფუძველი დაედვათ გულთა შ~ა აწცა დიმიტრი მხნე
კისკისად ქცევასა არა და ერთგულად სამსახურსა არა დააცადებდა და ბატონი1-27 სტრ., 59v
საგანაც არ აკლდის წყალობა. მოუვიდა ბძანება ბატონს თოფხა-

ნით სართში დადექო გაბძანდა ბატონი მაშინვე და ქოლაგირს დადგა
დარბაისელნი და სამღუდელონი დასნი ეპისკოპოსნი ყოველნი გაისტუმრა კახეთს ბატონის დედოფლის ჩამოსაბძანებლად ქალაქს
დააყენა სიძე თვისი მანდატურთ უხუცესი გასაგებლად საქმისა
და მზა ყოფად ბატონის დედოფლის დასახდომელ მსწრაფლ აღასრულა
ბრძანებანი მეფისანი მოამზადნა და მოფარდაგნა სრანი საყოფელნი
კ~დ განაწესნა მოქალაქენნი ან დასნი სამღუდელონი რომელიმე მიმგებელ და შემსხმელ ქებათა რ~ლნიმე შლად ფეინდიზთა მიმართ მეკულე შაქარ
საყნოსელთა და რ~ლნიმე იყვნეს ცდა მეჯლიშისათა ჩამობძანდა დედოფალი ძე თჳსი სასურველი ერეკლე მეფე თან ჩამოჰყვა ჯარითა
კახეთისათა ეგრევ თან იახლა ბატონისშვილი ანტონი სადგური წმინდისა და საუნჯე სათნოებისა ვითაც ბიძაშვილი იყო ბატონის დედოფლისა და
დისწული მეფის თეიმურაზისა და სახლსა ბიძისა იყოფებოდა
არ უგულებელს ჰყო უმახლობელ ყოფა მათი და თანა მოგზაურექმნა გაეგებნენ დასნი სამღუდელონი ანუ ერთა გუნდნი და
დედათა ბანაკნი შეასხეს ქება და მადლობდენ ღ~თსა ვინა გამოგვიჩინა ხსნად
ჩვენდა და გვიხსნა მტერთაგან შემობძანდა ქალაქში და დაბძანდა ტახტსა
ზ~ა დედისა თჳსისასა 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 შინა
ებოძა კაცი და ებძანა ანტონი ბატონის შვილი რ~ლი იყო
ქუთათელ ეპისკოპოზად ქათალიკოზად დასვითო ყ~ლნივე
ეპისკოპოზნი ქალაქს შემოკრებულ იყუნენ უწინაც სულბრწყინავისა დომენტის კათალიკოზის მიცვალებაზე მოინდომეს სამღუდელო დასთა ანუ ერისაგანთა არა ინება არცა ინება უარის
1-27 სტრ., 60r
ყოფა აიძულებდა დედოფალი და ანუ დასნი სამღუდელონი ვეღარ
უარჰყო და დართვა ნება მიუტანეს იქავ ბატონისა სამყოფსა შ~ა
ბარტყულა ჯვარითურთ [ეკრთხი] კვერთხი და მდინარი ეგრე ბატონისა სრით
წამობძანდა სამღუდელო დასნი რომელიმე წინა უძღოდენ გალობით
და აკმევდენ საკმელთა დიაკონნი შემოსილნი რ~ნლიმე უკანა მოსდევდეს აგრევე მეფე კახეთისა ერეკლე ღ~თის მოყვარედან მოჰყვა
სამყოფამდის დარბაისლითურთ და დასვეს ტახტსა ზ~ა პატრიარქად ანტონი კეთილი და ღირს კეთილისა ნათლის მრჩობლი მსხნივებელი აბრამის კურთხევისა დამამტკიცებელი მთავრობა
იაკობისა მინიჭებული ხოლო ლევიტელობისა განმაძლიერებელი
აღმასრულებელ სჯულისა და განმაშვენებელ ეკკლესიათა
დამარხველ მცნებათა შ~დ რაოდენთამე დღეთა წაბძანდა მცხეთას
და მიიღო კურთხევა ეპისკოპოზთა კრებათაგან და განშვენდა ყოვლით

კერძო უბძანა დმანისიდამ ბატონმა ჯარსა უთავა მერალიბეგ ციცისშვილი რ~ლი იყო ქალანთარი ქართლისა გარდაუსივა ჯავახეთს ახალციხის
აქეთ სულ დაარბიეს და მოვიდნენ მრავალის საქონლით წავიდის მარბიელი მოაოხრის ჩილდურსა და ახალციხეს ქვეით და მიიტანის
ურიცხვი ყაენი შაჰნშაჰ ყარსისა ციხესა ადგა და იყო ყ ~ლ დღე
ომი საშინელი დახოცეს ყიზილბაშნი ურუმთა ვითა კატა წავიდის
ყარსიდამ ყიზილბაშის მარბიელი მოაოხრის აზრუმს
აქეთი და მოვიდის ურიცხვისა საქონლით ასე მოუჭრეს წყალი ციხესა
რომ მყოფნი თითოს ფალას წყალს თითოს ფლურად ვერა
შოულობდნენ იყნენ ურუმი შეჭირვებულნი დაებარებინა
ჴელმწიფეს ქალაქიდამ ოთხასი კაცი მუშად გაუძღუა ქალაქის
მელიქი აღა და [მდივან] მივიდნენ ყარს ამუშავეს თვე ერთი და გაისტუმრეს ისევ ათასი ლეკი ჯამაგირით ურუმთ ყარსის ციხეში უდგათ
წყალი ვეღარ იშოვეს და ზარბაზანი და ყუნბარა ძალას ატანდა
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ეს ლეკთ ვეღარ გასძლეს გამოიპარნენ და წამოვიდნენ შეიტყო
ჴელმწიფემ გამოუყენა ჯარი მაგრამ ვეღარსად მოეწივნეს გაბრუნდნენ
ყიზილბაშნი მოაოხრეს ახალ ციხის ქ~ყანა და მიატანეს ყარს, მოვიდა ჩაფარი დმანისის მეფეს თეიმურაზთან ლეკის ჯარი გამოგვეპარაო
და ჩემი ერთგულობა ახლა გაგიჩნდებაო მაგათ დაუმარცხებელს ნუ გაუშვებო მათკენ რაც ჯარები იყუნეს ყველა შენ იახელო, მაშინვე
გაგზავნა ჩაფრები მეფემ აშურხან აჯიხან ალაზნის პირზე იდგნენ
ალი ხან ყაზახში და კახი ბატონი კახეთს, ამათ ყველას შეატყობინა
თითონაც წაბძანდა დმანისიდამ და თოფხანა დმანისის ციხეში დააგდო
მიბძანდა მარტყოფს ლეკის ჯარი თურმე ისევ უკან იყო მოვიდა ჯარი ლეკისა შუადღის ჟამსა და თავს წამოადგნენ უბძანა ბატონმა
ჯარს შესხდა მაშინვე რ~ლი რ~ლი დააწრებდა შეუტივეს თითონ
ბატონი ვითა ლომი ეგრე მიესივა ბატონს ჯარი ცოტა ჰყვანდა
თავისთან რომ აქა იქ გზები შეაკრევინა ჯარისათ~ს მაგრამ არაოდეს
არას ომში არ დამარცხებოდა სარწმუნოება ჰქონდა მტკიცე და გოლიათობა შეურყეველი სძლივა ლეკთა გაემარჯვათ ამოსწყვიტა ერთი
შამხლის სახლის კაცი ცოცხალი დაიჭირეს თავები მოართვეს ეს ხანები
ვისაც ბატონმა აცნობა ყველა წამოსულ იყუნენ მაგრამ ვეღარც
ერთმან მოუსწრეს მოვიდნენ საგარეჯოს ამ გაქცეულს ლეკს ჯარები სულ
გამოუდგნენ კახი ბატონმა გზები შეუკრა ესენი ვერცერთი შეიყარნენ მეორედ ისევ მეფეს თეიმურაზს გაემარჯვა წამობრძანდა
ბატონი გამარჯვებული ქალაქს მაშინვე გაისტუმრა ჴელმწიფესთან 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 და
ცხენი მძიმეთ შეკაზმული და რაყამი დიდის წყალობისა, მოუვიდა
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აშურახანს აჯიხანს და ალიხანს წყრომა ჴელმწიფისა რატომ თეიმუ
რაზ ხანს მალე არ შემოეყარენითო და ომში არ დაესწარითო იყო
ბატონი ყოვლდღე ლხინსა შინა დაჯდის ნადიმად და გასცის საბოძვარი
მოდიოდნენ გაქცეულნი თავადნი ზემო ქართლისანი აძლევდა ბატონი
საბოძვარსა და იმედსა წყალობისასა უბოძა მეფემ თეიმურაზ ჴელმწიფეს რაყმით ზაალ ორბელიანს თუნქჩიაღასობა რ~ლ არაგვის ერისთავის ბარძიმისათვის ჴელმწიფეს მიეცა ის რომ გარდაცვლილ
იყო და ახლა ამას უწყალობა და მოქალაქეთ მოქარავნის [ ორი] უზბა
ში თავისის თაბუნით რომელნი ბატონის წინამძღომელნი იყვნეს ისი
ცა ამ ზაალს ორბელიანს მიაბარეს აგრევე ამის უფროს ძმას ყა
ფლანს საბარათაშვილოსა უზბაშობა უბოძა ვითა ამას
წინათ ჴელმწიფეს ამის მამის დიმიტრისათვის მიეცა ახლა ამისთვისა
თ~ს მამის სახელი განუახლეს ორმოც და ათი თუმანი ზაალს
თქვანჩი აღას განუწესეს და ოცი თუმანი ყაფლან უზ ბაშის
წავიდა დმანისიდამ ჯარი საორბელიშვილოსა გაუძღვა მათი სალთ
ხუცესი ბეჟან მიუხუდნენ დაესხნენ ხერთვის და ყორახს სოფლებსა
ჯავახეთსა ჩაუხუდნენ ხრამებში საქონელი ხმალდახმალ ამო
ასხეს წამოიღეს ნაშოვარი დიდძალი მოეწივნენ ურუმნი იყო
ცემა ხმალთა მაგრამ არ ავად იყვნეს მსახურ აზნაურშვილნი
ორბელიანთ ასე რომ გულად გაისარჯნენ რომ ერთსა ომსა კმა ეყო
ფოდეს სძლეს ჯართა ურუმისათა დაუხოცეს კაცნი საჩინონი და
წამოვიდნენ გამარჯვებულნი ნაშოვრით მრავლით მოვიდნენ დმანისს
იყვის ბატონი ლხინში და შექცევაში იყვის მეჯლიში და განცხრო
მა ფრიადი გაისტუმრა ამილახვართან ვახუშტი აბაშიძე და თარხანი
ლუარსაბ სურამს დაჰპირდა დიდს წყალობას და ჴელმწიფისაგან დანა
შაულის მოტევებასა ბატონმაც გორს წაბძანდა ბატონი დედოფალიც
მცხეთას წაბძანდა სვეტიცხოველობის დღესასწაული იყო იქ გარდიხდიდენ
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და ბატონი გორს წაბძანდებოდა დედოფალი ისევ ქალაქს ჩამობძანდა
ამა ამბავთა შინა მოვიდა კახეთიდამ ჩაფარი მოიტანა ამბავი შესაზარელი
და ყ~ლთა შესაწუხარი მეფის ერეკლეს მეუღლე დედოფალი კახეთისა
ქეთევან დამარცხებულ იყო ბატონებს შეწუხებით ყოფნა მოახსენეს
მაშინვე წამობძანდნენ კახეთს მეფე და დედოფალი თან იახლნენ ქართველნი დარბაისელნი სახლეულითურთ რა ჩამოხდენ ცხენიდამ
ესმათ ხმა საგლოველი და გაუმჟღავნეს იუწყეთ ვითა შეწუხდებოდნენ
მეფეს ერეკლეს მეტი ძე არ ესვა და მისის შეწყენისთ~ს რაბამსა საურავსა
მიეცემოდენ მცხედარი ისევ დახდათ ალავერდს მიასვენეს თითონ

ბატონებმა თელავს გლოვა ტირილი ხშირობით ვითა წესი იყო ეგრე გარდაიხადეს
მოვი
და ჩაფარი ჴელმწიფისა დაებარებინა მეფე და დედოფალი და მეფე ერეკლე
ვეღარ დაიყოვნეს ხანი და მაშინვე წამობძანდნენ და ქალაქსა ტფილისს
ჩამობძანდნენ წაბძანდა ბატონი მიბძანდა დმანისსა ბატონიშვილი
აბდულაბეგ ლორის სულთან მამადხან და ქართველნი თანახლ
დენ ყაენი გამობრუნდა ყარსიდამ ესწრათ ზამთარი სიცივემ ჯარს
ვეღარ გააძლებინა ჩამოეცალა ციხეს მოვიდა დადგა ახალქა
ლაქსა აქიდამ უსევდა ჯარსა და აოხრებდა ქ~ყანასა ახალ ციხისასა
წამობძანდა ბატონი დმანისიდამ შეეყარა ჴელმწიფეს იქავ ჯავა
ხეთისა ქ~ყანასა; მაშინვე მიიყვანა მეფე თეიმურაზ და ახლდა მხიარუ
ლისა პირითა და უბოძა ხალათი მძიმე აიყარა ჯავახეთით გადმოიარა
ყაიყული და ჩამოვიდა ტაშირზე ორი დღე იქ დადგა დააგდო ლორესა
ოზბეგისა და ბულუჭის ჯარი თითონ აიყარა და ჩაიარა სომხითზე და
ჩავიდა ალჯაყალას მანძილასა და მანძილზე ებოძის ხალათი მეფის თეი
მურაზს იქ აიღო ჴელმწიფემ სანი ქართლისა და დიდათ მოი
წონა ჯარი ქართველთანი და ოთხასი ნოქარი კიდევ სთხოვა ქართლს
ყლ ბეგით [ყლგებებით] ამ ყაენისა რიგი იყო რაც ჯარი ჰყვანდა დიდი ანუ მცირე
ყველა ჯამაგირით ჰყუანდა რომ ყველას მარტს რომ ნავროზობა მოუვათ
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ეს ვექილი და ვეზირი მუსტაფი ამისთ~ს უსხდა ყ~ლ ქ~ყანაში რომ ქ~ყნის
გამოსავალს საჴელმწიფოდ აიღებდენ და ამ ჯარებს გაუყოფდენ
და თუ რამ გადარჩისთ ქვეყნისაგან საჴელმწიფოდ შეინახევდენ
მიბძანდა მეფე კახეთისა ერეკლე კახ დარბაისლით რას წამს მიბძანდა
ნახა მაშინვე ჴელმწიფემ და უბოძა ხალათი მიბძანდა დედოფალი
საქართველოსი თამარ თან ახლდა ბეგუმ აბდულაბეგ ბატონისშვილის
ჯალაბი, რ~ლი იყო და მეფის თეიმურაზისა და ბატონისშვილი ანუკა
მეუღლე ვახუშტი აბაშიძისა მისვლასავე მოეგებნენ ხოჯები და
ჩამოახდინეს არამში ნახა ჴელმწიფემ მოიკითხა ტკბილად და
უბოძა ბატონს დედოფალს ხალათი მძიმე თეთრი ინამად საკადრი თვისად აგრევე ბატონი შვილებს ბეგუმს და ანუკას უბოძა ორთავ
ხალათები და ინამად თეთრი დააყენა დიდის პატივით როსცა ჯარი აჰყრის
ვითაც შაჰზადის რ~ლი ჰყუანდა ყაენს ცოლად ეგრევ ბატონს დედო
ფალს თამარს მოართმევდენ ჴელმწიფის ქუჯაოზი ყაზახიდამ გამობრუნა ბატონი დედოფალი მრავლითა საბოძვარითა შემობძანდა
ქალაქსა ტფილისისასა ბატონმა თეიმურაზ უბოძა თვისი ჯანიშინობა ბატონიშვილს ისაყბეგს ძმასა აბდულაბეგისასა ჴელმწიფისაგან სამოცი თუმანი ჯამაგირი განუწესა, უბოძა ორსავ მეფეს ხალათები მძიმე და ფული ფრიად უბძანა მეფეს თეიმურაზს ვითა
შვილი ჩემი ეგრე გიყურებო მარტო ქართლი შენი საკადრისი არ არისო

სხვის ქვეყანასაც მოიმედე იყავო აგრეთვე უბოძა ბატონიშვილს აბდულაბეგს ხალათი და ინამი ქაიხოსრო სარდალს და დიმიტრის ეშიკაღათბაშს ხალათები და ზოგთა კახთა და ქართველთ ამორჩევით
მისცეს ხალათები ეგრე სიხარულით და ნიჭ ფრიადობით წარმოევლინენ მეფენი ქართლისა და კახეთისა ალი მარდანხან ოთხის
ათასის კაცითა გამოატანა და უბრძანა ამილახვარს გივზე ლაშქრობა შემობძანდნენ ამ ჯარებით ქალაქსა ტფილისისასა წავიდა ჴელმწიფე
1-27 სტრ., 62v
და დააგდო ჯარები ყაზახში და ბორჩალოში და უბრძანა რაც თეიმურაზ ხანმა
გიბრძანოსთო მორჩილნი იყავითო დავიდა ჯარი ოზბეგისა და ბულუჭისა
რ~ლი იდგა ლორეს დაარბივა ჩილდურის ქ~ყანა მოიტანეს ფ~დი
საქონელი და ტყვე გამობძანდა ბატონი ქალაქით დიდის ჯარით გაილაშქრა გივი ამილახვარზე თან იახლა ალი მინდარხან ყიზილბაშის ჯარით ბძანება ჰქონდათ ჴელმწიფისაგან რაც თეიმურაზ ხანმა
გიბძანოსო იმ ბძანების მორჩილნი იყავითო მორჩილოდენ
მეფეს ჯარი ყიზილბაშთა და ეშიშოდენ ვითა ყმანი თვისნი მიბძანდა ბატონი სურამს თვესა დეკემბერსა გ გამოვიდნენ ციხით მეომარი მაგრამ
ვერა რად იბძოლეს და შევიდნენ ისევ ციხეში მოშორებით სანგარი შეკრეს
დიდი და ჯარი იმაში დააყენა ბატონმა და სხვა მეომარი გამოისტუმრნა ციხისა მახლობელ შეუკრეს საფრები დაუწყეს ბრძოლა
გაგზავნა ყველგან კაცი მეფემ თეიმურაზ და დაიბარა თავადნი ზემო
ქართლისანი რასა წამს შეიტყვეს ბატონის ბძანება მაშინვე შემოეყარნენ თავადნი ქართლისანი ყ~ლთა და აპატივა დანაშაულიც
ცთომილებისა მათისა და უიმედა უმეტესი წყალობა მისწერა
ჴელმწიფეს არზი და მოუტანინა ჟოველთა ზოგს ინამად თეთრი და ზოგს ჯამაგირი განუწესა გაგზავნა ყაფლან ორბელიანი ამილახვარის
შვილთან დიმიტრისთან რ~ლი იყო ახალ დაბის ციხეში გამაგრებული
ვითაც ყაფლანის დაედგა და სიძე იყო მის სიტყვას ისმენდა დაიბარა
ბატონმა თავისთან სთხოვა ციხე, და დაჰპირდა წყალობას ფრიადსა ვითაც
ორბელიანთ წესი არის ბატონის ერთგულობა და სამსახურის ბეჯითობა ყაფლან ორბელიანი ეგრე გულსმოდგინებით გაისარჯა
დართო ნება დიმიტრის მოვიდა ბატონთან მოართვა ციხე ახალდაბისა ქ~კს ლგ შეაყენა ციხეში მელიქიშვილი მამადემინ
უზბაში ეგრევ საბარათაშვილოს კაცით უბოძა ამილახორის შვილს დიმიტრის ხალათი და დაპირდა წყალობასა ყაფლანს უბოძა ხალათი უიმედა წყალობა
1-27 სტრ., 63r
და აღრაცხა ერთგულთათანა გაგზავნა ბატონმან ჴელმწიფესთან
ჩაფარი და მოუტანინა ორმოცდა ათის თუმნის ჯამაგირი დიმიტრის
და უბოძა ამილახვრობა ჴელმწიფის რაყმით ეგრევ ყაფლანს
მოუმატეს ჯამაგირი იტყვის მუდამ მეჯლიში ვითაც პ~ლ მეფობისა

ეგრევ ყ~ლგან აწესა მეფემ თეიმურაზ ვითაც ქრისტეს მოყვარე იყო
დაებრალებოდა ქართველნი აღასრულა ბძანება სახარებისა მიუტევა
შემცოდეთა ცთომა თვისი მხიარულ ჰყო ყოველნი ადიდებდნენ
ღ~თსა დასნი სამღუდელონი ანუ გუნდნი ერთანი ვითა გამოგვიჩინა
ესე მოწყალე ტკბილ გონებითა მეფეო უგზავნიდენ ამილახვარს
კაცს და ეპატიჟებოდენ გამოსულასა ციხიდამ მაგრამ ვერ დაიმორჩილეს ცოტა რამ ლეკიც ჰყუანდა ციხეში და ციხეც კარგად გაწყობილი ჰქონდათ სანოვაგითა მრავლითა და ჯაბახანითა ფრიადითა არ ჰქონდათ ციხის აღების იმედი იყო დღე და ღამე სროლა
ზარბაზანთა და ყუმბარათა რომე კომლისაგან ციხე აღარა
ჩნდის აგრევ ისროდნენ ციხიდამ ზარბაზანთა განაწესეს
ღამით მეომარი ხუთასი მცველად გზებისა რომე ციხიდამ
არავინ გაჰპარვოდათ ერისთვისშვილი სარიდან ბრმა ამილახვრის კაცით კეხვის ციხეში იდგა და ისიც ცდილობდა გამაგრებასა ციხისასა გაისტუმრა მეფემ ჯარი და უთავა ამილახვარის
შვილი ამირინდო და მეითარი ზურაბ მივიდნენ და შამოადგნენ
ციხესა კეხვისასა იყო ბრძოლა დღე და ღამ გამოხდა ხანი
თვე ოთხი მერე უბძანა ყაფლანორბელიანს საბარათას
შვილოს ჯარით და მიაშველა კეხვის ციხეს გავიდა ესეც და იყო
დღე და ღამ ცდაში და სამსახურისა და ერთგულობისა გამოჩინებაში
არა ზოგევდა თავსა თვისა ბარათაშვილმა საამ უზბაშმა გამოირჩინა სროლა ზარბაზნისა და ყუმბარისა ასე ესროდის რომ ჴელმწიფის მოყუნაბრე მოზარბაზნენი დანასრა მერმე უბძანა სამს უზბაშს
1-27 სტრ., 63v
და გაისტუმრა თოფხანა წარავლინა კეხვის ციხესა დაუწყეს
სროლა ციხესა კეხვისასა ზარბაზნითა და ყუნბარათა შეწუხდნენ
მყოფნი ციხისანი გამოგზავნა ციხით კაცი სარიდან ერისთვის
შვილმა სარდალი ქაიხოსრო მოვიდეს და ამას მოვენდობი და გამოვალო მოხსენდა ბატონს მაშინვე გამოგზავნა სარდალი ქაიხოსრო
რას წამს მოვიდა მაშინვე გამოიყვანა სარიდან და მოჰგვარა ბატონს
დასცალეს ციხე იამა დიდად ბატონს და დაუმადლა სარდალს ერთგულობა
ვითაც საჩინო დიდებული კაცი იყო ეგრე ნიჭ ფრიადობითა აღივსო და ისმენდა სიტყუასა მისა რომელი იდგა ჯარი ბულუჭისა და
ოზბეგისა წავიდის მათი მარბიელი მოაოხრის ყარსისა ქ~ყანა და
მოიტანიან ურიცხვი ტყვე ანუ საქონელი ეგრევე წავიდის ჯარი
ქართლისა მოარბივის ახალციხისა ქ~ყანა და მოიტანიან საქონელნი
უთვალავი ხელმწიფეს ერთი თვისი წინამდეგი კაცი რ~ლსაც
ერქვა უსეინბეგ გამოეგზავნა ამილახვართან ებოძა რაყამი
წყალობისა და ეპატივებინა ფიცით დანაშაული ცთომილებისა
შემოუგზავნეს რაყამი გივს ამილახვარს და აცნობეს ესე ამბავი შემოეთვალა ამილახორს ბატონი მობძანდეს სიტყუა მაქუს მოვახ-

სენებ და გამოვალ იმის ბძანებითა მიბძანდა ბატონი მცირეს კაცებითა
ციხეს მახლობელ კარავი დადგეს დაბძანდა იმაში ჩამოვიდა ამილახორი თავისის კაცით ნახა ბატონი და შემოჰფიცა ძელ ჭეშმარიტზედ შენი ორგული არ ვიყო უბოძა ხალათი მძიმე და დაპირდა დიდსა
წყალობაბასა მოახსენა ამილახორმა ბატონს თქვენი სარწმუნო
ვარ მაგრამ ჴელმწიფისაგან ერთი ასეთი რაყამი მომიტანინეო
ჩემი გული შესჯერდესო და ციხეს მაშინვე მოგართმევო მაშინვე
გაგზავნა ჩაფარი ხელმწიფესთან ამილახორი რევაზ და ამილახვარი
ისევ ციხეში შევიდა ამ ამბის მაყურებელი იყო სანამდინ ეს მი
ლახორი რევაზ მოვიდა ციხის კაცნი ჩვენს ჯარში მოდიოდის
1-27 სტრ., 64r
და ჩვენი ჯარის კაცნი ციხეში შევიდის ერთმანერთში ვაჭრობდიან მოვიდა რევაზ მილახორი ჴელმწიფიდამ მოუტანა გივ ამილახვარს
რაყამი ჴელმწიფისა ფიცით შენი დანაშაული და სისხლი ჩვენის სიმაღლისა და განძლიერებელის მდომებელის მეფეს თეიმურაზისათ~ს გვიპატივებიაო
შეუგ ზავნეს რაყამი ციხეში და ესე ყ~ლი აცნობეს მაგრამ კიდევ
გუნება მართლად ვერ მოენდვნენ ჩამოაპარეს კაცი ციხიდამ ძირიდამ ციხისათვის ნაღმი გაეკეთებინათ იმას ქცევა დაუწყეს ეს
ბატონს მოხსენდა გაუსივა სამი უზბაში საბარათას შვილოს ჯარით
მიუხუდენ ერთი მათი კაცი მოკლეს და სხვანი გაიქცნენ შავიდნენ
ისევ ციხეში უკუდგნენ ციხოვანნი დახშეს კარი ციხისა და შეიქნა
ისევ ბრძოლა მთავარეპისკოპოზსი კირილე ციხეში ამილახვართან
იყო, მოვიდა ამა ამბავზე მოვიდა იახლა ბატონს მიიჩნივა ფ~დ და
დაადგინა პატივით ნიკოლაოზ აბაშიძის შვილი ციხეში დაესწრა
ამ ამბავზე და აღარ გაუშვა ამილახვრმა იყო ომი ყ~ლთვის
ფიცხელი უმეტეს პ~ლისა მიბძანდა კახი ბატონი ერეკლე სურამს
გაგზავნეს კაცი იმერეთს და აბაშიძის ზაალის ქალი მშვენიერი
და შემკული ყ~ლითა ბრწყინვალებითა გარდმოიყვანეს ქვიშხეთს ანუკა ბატონიშვილი ვითაც მეფის ერეკლეს დედის და
იყო და ამან მოინდომა და მიათხოვა მეუღლედ წაბძანდნენ
ორი მეფენი სათნონი ღ~თისანი და საქებელნი კაცთანი, მიბძანდნენ ქვიშხეთს სახლსა ვახუშტი აბაშიძისა ვითაც ვახუშტის აბაშიძის ძმისწული ქალი იყო და ქორწილი თითონ გარდაიხადა
დაიწერა ჯვარი მეფემ ერეკლემა და იქმნა ასული აბაშიძისა დედოფალი ანნა განისვენეს ორი დღე ლხინ ნადიმობითა ვითა ამას
დღეს მეფობდა და მობძანდენ ისევ სურამს იყო სროლა ყ~ლთვის
ყუნბარათა და ზარბაზანთა რომ ყურთა ხმა აღარ იყვის დაუწყეს
კიდევ სამს ნაღმს თხრა ციხისა გარემოს ამა ამბავთა ზ~ა გაგზავნეს
1-27 სტრ., 64v
ჴელმწიფესთან ჩაფარი და მოახსენეს ამილახვარისაგან ისევ პირის
გატეხა და ციხის მეორედ გამაგრება დიდად ეფიქრებოდათ ჴელ-

მწიფისაგან ამით რომე ჯერ მოახსენეს შემორიგება და ახლა
უკუდგომა ჩავიდა ჩაფარი მოახსენა ეს ყ~ლი ჴელმწიფეს ებოძა მაშინ ვე რაყამი მეფის თეიმურაზისათ~ს წყალობისა, რაც გინდოდეს ჩემი ხაზინა დახარჯეო ყველა შენთვის გვაქვსო მზათ
ასეთი ყმა იყო მეფე თეიმურაზ ჴელმწიფისათ~ს რომ რაც საქმე
დაშავებულ იყო უმეტესი წყალობის რაყამი მოუვიდის, გამოეგზავნა
ჴელმწიფეს სამი დიდი კაცი თვისის დიდებულის კარისა ნახჩიბაში ჩანდულბაში დარიქაბაში თავისის დასტებით ებძანა ვითაც ჩემთვის
ეგრე თეიმურაზ ხანს ემორჩილენითო და იმის ბძანების მაყურებელი
იყავითო მოვიდნენ ესენი სურამს ბატონს შეეყარნენ და ვითა ჴელმწიფესთან [ყოლ] ყოფილ იყვნენ ეგრე განკრძალულად ექცეოდენ გამოეგზავნა ჴელმწიფეს კიდევ კაცნი და ეთხოვნა სურამ ციხის სურათი მხატვარიც იქიდამ გამოეგზავნა დახატეს მაშინვე და გაუგზავნეს რა ჩავიდა გაშინჯა ციხის სიმაგრე გამოეგ ზავნა კიდევ კაცი ერთი დიდებული და ებოძა ბატონისათვის თეთრი ფ~დი ინამად და ეგრევე ჯარისათ~ს
მაგ ციხეს იმგვრლივ ასეთი გალავანი შემოავლევითო რომ კაცს
გარდასვლა არ შეეძლოსო და გარს ამ გალავანს ჯარი მოუყენეთო და თქვენ ჩამოეცალენითო ეს სანამდის იყოსო რომ თითონ შემოიხვეწოსო
აღასრულეს ბძანება და შემოავლეს მაშინვე გალავანი დიდი და შეუყენეს
მცველი ფ~დი მოვიდა ბძანება ჴელმწიფისა, და ებძანა; ლორეს რომ ოზბეგისა
და ბულუჭის ჯარები დგასო ჩამოვიდეს დმანისს დადგესო აიყარნენ მაშინვე
და დადგენ დმანისისა მახლობელ ამა ხანთა შ~ა მოვიდა ხალათი ორი მძიმე
მეფის თეიმურაზისათ~ს და მეფის ერეკლესათ~ს რაყმები დიდის წყალობისა
ერთი ხალათი აბდულაბეგ ბატონის შვილისათ~ს მოუწერა წიგნი ისაყ ფაშას
ამილახორის გივისათ~ს დიდის იმედისა და დაჰპირებოდა კიდევ მოხმარებასა
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ეს წიგნები ქაიხოსრო ავალიშვილს ჩავარდნოდა მოიტანა და
მოართვა ბატონს გაგზავნა ბატონმა მაშინვე საამ და პაპუა უზბაში
საბარათაშვილოს ჯარით და ხეობის გზების შესაკრავად მილახორი რევაზ
და პეტრე ავალი შვილი უწინვე გაესტუმრებინა და იქ იდგნენ ხეობაში ეს საბარათაშვილოს ჯარიც მივიდა და შეეყარნენ იმათ ციციშვილი
ფარსადანც გაისტუმრეს ჯარით და გუჯარეთის გზები შეუკრეს
ამა ამბავთა შ~ა კახმა ბატონმა ერეკლემ წამოიყვანა დედოფალი ანნა
ქვიშხეთით ჩამოიყუანეს ქალაქსა ფილისისასა სახ[დასისა]ლსა მამისა თვისისასა ქართველთა მეფისასა იყო მეორე ქორწილი და განცხრომა ფ~დი
ვითა იმ დღესა და სიხარულსა გაეწყობოდა წავიდა ხეობაზე რომ ქართლთა ჯარი
ახალციხისა ქ~ყანასა აიღეს ციხე საკირისა იავარჰყვნეს საქონელი
ანუ ტყვე ურიცხვი და მოახსენეს ბატონს, მაშინვე მოახსენა ბატონმა
ჴელმწიფეს და სანამდის ჴელმწიფის ამბავი მოვიდოდა ეს ქართლის ჯარი
იმავ ციხებში დააყენეს ზოგი საბარათასშვილოს კაცი იყო მხნენი
და მოუდრეკელნი და ზოგნი ავალი შვილისა შეიტყვეს ეს ურუმთა ვითაც

მართებდათ ეგრე დაჭმუნდენ უთავეს სოლაღასი და ფოცხბეგ დიდის
ჯარით და თოფხანით ამ ციხეს გარს შემოახვიეს იყო ბრძოლა და
ომი საშინელი არ ავად იყუნენ ციხეში მყოფნი ქართველნი კაცნი ბევრნი დაუხოცეს ურუმთა მოხსენდა ბატონს ურუმის შემოდგომა,
გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი და დაიბარა მამად ალიხან და იმამ ყულიხან დიდის
ჯარებით მაშინვე აღასრულეს ბძანება წამოვიდნენ და შემოეყარნენ
ასეთი ბძანება ჰქონდა ბატონს ჴელმწიფისა რომ საცა ადრიბეჟანის ქვეყანაში ჯარი
ყოფილიყო დაებარებინა მაშინვე უნდა შემოჰყროდენ მოუვიდა
ბატონს ბძანება ახალციხის ქვეყანა ში რომ ციხე დაგიჭერიათო
ისევ დაცალეთო ამა ამბავზე დაიბარა ციხეში მყოფი ქართველნი და უბძანა დაცლა ციხისა ურუმის ჯარი ისევ გარს ადგნენ
მაგრამ გამოვიდნენ ხმალ და ხმალ ურუმიც ბევრი მოკლეს და მოვიდნენ
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უვნებლად მისცეს სურამის ციხეს ერთი ნაღმი და ვერა ავნო რა
მისცეს მეორე ნაღმი და ციხის ნახევარი სულ დაანგრია ბევრიც ავნო
მყოფ თა ციხისათა ამა ამბავზე 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 თვისის საქონლის დავთარი ფიცი რომ თქვენი მოღალატე
აღარ ვიყავიო მისცეს ბატონებმაც პირი რომ არაფერი არც წახდენითა
და არც სიკუდილით არ გიშავდესრაო მოართვა ციხე სურამისა
და წამობძანდა ბატონი დედოფალი ქალაქს და თან წამოიყვანა ამილახვარი
გივი ბატონმა იქავ ხელმწიფის ამბავი მოიცადა გაგზავნა სარდალი
ქაიხოსრო და მოახსენა ამილახორის შერიგება და სურამის ციხის
დაჭერა მოსთხოვა ჴელმწიფეს ამილახვარის დანაშაულის
პატივება ჩავიდა სარდალი იამა დიდათ ჴელმწიფეს აქო ერანის ჯარი
მეფე თეიმურაზ და დაჰპირდა ფრი ადსა წყალობასა უბოძა სარდალს ორბელიანს ქაიხოსროს ხალათი ხუთასი თუმანი თეთრი და ხმალი უცხოთ
მურასად გაკეთებული და ხუთასი თუმანი კიდევ სხვა ჯარის საქარდებისათ~ს მოვიდა სარდალი და მოიტანა ეს წყალობა ჴელმწიფისა ბატონი
ჩამობძანდა სურამიდამ და მუხრანში დადგა ავიდა სარდალი და შეეყარა ბატონს და მიართვა წყალობა ჴელმწიფისა აიყარა მუხრანიდამ
და ჩამობძანდა ქალაქსა წაიკითხეს რაყამი ჴელმწიფისა და ებძანა ამილახვარი თავისის საქონლით შენთვის გვიბოძებიაო და მაგისიც სისხლი
შენთვის გვიპატივებიაო უბოძა ბატონმა სარდალს ქაიხოსროს ხალათი მძიმე დაიდო
ნადიმი
[...] ნადიმი ნახა ლხინი უზომო გასცა საბოძვარი უ[ზომო] შრველი და უბოძა
გივს ამილახორს სალთხუცობა თავისი და განაგეს ყოველივე საქმე ჴელ-

მწიფური ვითაც ძველთაგან წესი ყოფილ იყო ქართველთა მეფეთაგან მოვიდა
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ბძანება ხელმწიფისა და ებძანა ამილახვარის ციხეებისა დაქცევა და
ყიზილბაშის ჯარებით დაბარება გაისტმრეს ამილახორის ამირინდო და დააქციეს
სურამისა და კევხვის ციხე ახალ
დაბის 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 ჴელმწიფისა ებძანა გივის ამილახორის
დაჭერა და თავისთან დაებარებინა შეწუხდენ ფ~დ მეფე და დედოფალი ამისთ~ს
რომ პირი მიეცათ რომ არაფერი არა დაგიზიანდეს რაო მაგრამ ასეთი
მძლავრი ჴელმწიფე იყო რომ იმისი წინააღმდეგი არა იქნებოდა
რა დაიჭირეს გივი აიყუანეს მაღლა ციხეში სამი დღე იქ
დააპატიმრეს და მერე გაისტუმრეს ჴელმწიფეს თან თან გაატანეს კახის
ბატონის მორდალი სოლომან და ყაზახის სულთანი ჩაიყვანეს
გივი ამილახორი ჴელმწიფესთან ხელხუნდით გაგზავნა ჩაფრად ბატონმა
ჴელმწიფესთან კახი ბატონის ეშიკაღას ბაშ სულხან და მოსთხოვა ფარმანი ამილახვარის პატიობისა ჩავიდა სულხან მიართვა არზი
მეფისა მაშინვე ისმინა აჯა მეფისა და მიაბარა ამილახორი მაიარბაშს რ~ლი იყო
მახლობელი ყმა ჴელმწიფისა და ტომი არღუთა შვილისა ებოძა მეფის
თეიმურა ზისათ~ს რაყამი წყალობისა ჩემის დოვლათის მონახევრე
შენ ხარო ყოველჟამ ჩემის უხვის მოწყალების მოიმედე იყავო
ამილახორის სისხლის [ჩვ]შენთვის გვიპატიებიაო და ცოტა ხანს უკან ისევ შენთანვე გამოვისტუმრებო გამხიარულდნენ მეფე და დედოფალი დიდათ ამილახორის სისხლის პატივებისათ~ს და მერმე ამისთ~ს უფრო რაც რაყამი
მოუვიდის ამისთანა რაყამი არას ქვეყნის მეპატრონესა და ბეგლარბეგს
არ მიუვიდის ჴელმწიფე წასრულიყო დიდის ჯარით ერევნისაკენ
დაებარებინა ქართლის ამალები წავიდნენ ვექილი ვეზირი მუსტაფი
და ქალაქის [ვეზირი] მელიქი ებძანა სარანებში ჯარების დაყენება გაისტუმრეს
ლორის სულთანი და ფანბაკში სარანებში დააყენეს აგრევე რევაზ
1-27 სტრ., 66v
ორბელიანი სომხით საბარათას შვილოს ჯარით და ზაალ ორბელიანი დმანისის
სარათებში
დააყენეს მოვიდა სარასკარი მრავლის ჯარებით არფაჩაიზე და დადგა
ალაგა ზის მთის ძირზე ყაენიც მივიდა დაუდგა პირდაპირ მურადთაფაზე
ამილახორი გივი გაეგზავნა ხორასანს წამოვიდა ჯარი ლეკისა მიმართ ურუმთა ზ~ა მისაშველებლად შემოიარეს წაახდინეს ბოლნისები გამობძანდა
ბატონი გამოუდგა ლეკთ ჯავახეთს გადაასწრეს ბატონი მიბძანდა ბოლნის დადგა [მნ] ბოლნისს მოვიდა ურუმისა და ლეკის ჯარი მოუხდნენ დმანისს
კალდოსა

მხარეს მკის დრო იყო და მრავალი მუშა და საქონელი წაასხეს გავიდნენ დმანისიდამ რევაზ ორბელიანი და ზაალ თვანქჩიაღასი და ვინც ყაფლანისშვილები იყვნენ მაგრამ სანამდის ჯარი მიესწრებოდა რევაზ
ორბელიანი და ზვიად ორბელიანი ცოტას კაცით ვითაც შავარდენი მცირედის
გუნდში ეგრე ხმალ და ხმალ გაერივნენ რაც მიჰქონდათ ისიც დააყრევინეს და ბევრიც ავნეს ზაალ ორბელიანმა კაცი იშოვა და თავი გამოიტანა მივიდნენ ჯარიც დაერივნენ შიგ რომ რისხვა ღ~თისა დასცეს
ამოსწყვიტეს ურუმი და ლეკი ფ~დი და შემოვიდნენ გამარჯვებულნი
დმანისს წაიღო რევაზ ორბელიანმა და ზაალ თვანქჩიაღასმა თავები
ბოლნის მიართვეს ბატონს იამა დიდათ და უიმედა წყალობა აიყარა ბოლ
ნისიდამ ბატონი ჩაბძანდა ქალაქს გარდმოვიდა ჯავახეთიდამ ჯარი
ლეკისა და ვაშლოვანს ზეით სოფლები სულ წაახდინეს წაიღეს ნაშოვარი
თრიალეთზე გამოიარეს ბატონს გვიან მოხსენდა გამოუყენა სარდალი
ქაიხოსრო ჯარით მაგრამ ვეღარსად მიეწივნეს გარდაიტანეს ნაშოვარი
ურიცხვი ჯავახეთს იმაზე შეყრილ იყო ურუმნიც გამორეოდნენ გარდამოვიდნენ მოუხდენ სამშვილდეს ციხეს გარეთ მრავალი წაახდინეს და გარდაიტანეს ჯავახეთს ამისა შ~დ წამოვიდა დიდი ჯარი ურუმისა
და ლეკისა მიუხუდენ ლორის და მრავალი სული დაატყვევეს და საქონელს
და პირუტყვის რიცხვი არა ჰქონდათ წამოიღეს გამოუდგა ლორის სულთანი
მოეწივა ტაშირზე ამოსწყვიტა მრავალი და ეგრეთვე ცოცხალი შეიპყრა
1-27 სტრ., 67r
ფ~დი რაც მიჰქონდა სულ გააყრევინა მოართვა თავი და ცოცხალი ლეკისა
და ურუმისა მეფეს თეიმურაზს გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი და მოახსენა ესე გამარჯვება ჴელმწიფეს ამა ამბავზე მოუვიდა მამადა
სულთანს წყალობა და თეთრი ამაზე დაუწყეს ქართველთ ცემა ახალციხის
ქ~ყანასა იმ მხრით ზემო ქართლისა და საერის თოსა ჯარი და ამ მხრით საბარათასშვილოსა და საორბელიშვილოსა ჯარი წავიდის მოაოხრესა
ახალციხის აქეთი ქ~ყნები და წამოიღიან საქონელი ურიცხვი და ტყვე
არ ინდომიან თუ სადმე მტერი აუჩნდისთ რისხუა ღ~თისა დასციან
ახალციხის ქ~ყნების კაცნი თუ სიმაგრესა და ციხებში თრე სხვაგან ვეღარსად დაუდგიან . მოვიდა ქვეიდამ ჯარი ლეკისა ამისი თავი მაშად ხან
იყო გვარლეკი შემოიარეს ყაზაყზე და მივიდნენ ყარს სარასკართან
მეფე თეიმურაზ კახეთს ბძანდებოდა მოილოცნა ადგილნი წ~თანი და მიბძანდა თელავს დაიდვეს ნადიმი ორთა მეფეთა და გარდაიხადეს მეჯლიში
ამა ამბავთა შ~ა ყაენის ჯარი და სარასკარი ჯარი აფაჩაის შეიბნენ
გაემარჯვათ ყიზილბაშთ ამოსწყვიტეს ურუმნი და გაიქციეს
მიჰყვნენ თან აიყარა ყაენიც და შემოდგა გარს მოუვიდა ამისი
მახარობელი მეფეს თეიმურაზს ჩამობძანდა კახეთიდამ ქალაქს
უბოძა მახარობელს ხალათი მძიმე და თეთრი ინამად იყო სროლა
ზარბაზანთა და ქნეს მოქალაქეთა ჩირაღდანი უბოძა მეფისათა და მოარ-

თვეს ქალაქნი უცხოთა ლარითა დაიდვა მეფემ 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 იახლებდაო ამით ქართველნი დიაღ მჭმუნვარე იყუნენ რომ ყაენის გამარჯვება არ ეგონათ
და ქართლი სულ ყათლამს მოელოდა ი~ზ გამოვიდნენ მეორედ ურუმნი
შეებნენ ყიზილბაშნი გაემარჯვათ კიდევ მოკლეს სარასკარი რ~ლი
იყო დისწული ხონთქრისა და დიახ დიდის დიდებით მოსული ამოსწყვიტეს
1-27 სტრ., 67v
ურუმნი რომ სიმრავლისაგან ხოცა ვეღარ შეიძლეს დარჩა ყაენს
თოფხანა ხონთქრისა და ხაზინა ფ~დი რაც საქონელი ვერა ზიდეს
ცეცხლით დაწვეს ყიზილბაშთა ოთხმოცი ათასი ენგიჩარი შეეპყრათ ომში უბოძა ამათ ყაენმა ჯამაგირი მსგავსად თვისად
ჯარისა და აღრია ჯარსა თვისსა მოუვიდა მახარობელი მეფეს თეიმურაზს განიხარა უმეტეს პ~ლისა უბოძა ხალათი და შეიქნა მეჯლიში სამი დღე და ღამე იყო შადლუხი ზარბაზანთა ცემა ქოსთა
და სპილენძთა ჭურთა მორთვეს ქალაქი ჩირაღდნით მისცეს
მადლობა ღ~თსა ქართველთა იჯდის მეფე ნადიმსა და გასცის საბოძვარი და აძლევდის ნუგეშს ქართველთა მეფე იმერეთისა ალექსანდრე
თავისმა უმცროსმა ძმამ მამუკამ გარდმოაგდო და დაჯდა მეფედ იმერეთში მამუკა გამოგზავნა თჳსი მისანდო კაცნი ალექსანდრე მეფემ
მეფეს თეიმურაზთან 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 ამა
ხანთა შ~ა დაუწყეს ცემა ოსთა ზემოქართლს აგრევე ჩამოადგა ჯარი ლეკისა
სომხით საბარათაშვილოში წავიდის მარბიელი ქართლისა და მოარბივის
ახალციხისა ქ~ყანა იყო ცემა და ომი ყ~ლგან ყაენიც დაბრუნდა გამარჯვებული ერანისაკენ
±ურთხევისათჳს მირონის ცხებისათ~ს mეფისა თეიმურაზის ერეკლეს ძისათ~ს
ებძანა მეფის თეიმურაზისათ~ს ჴელმწიფეს ვითაც თქვენი მეფობის
რიგი იყოსო ეგრე კურთხევა მიიღეო ვითა დიდთა ჴელმწიფეთა წესია
რომ ყ~ლის ქ~ყნის რიგი უნდა იცოდეს ესეც რომ შეეტყო ქართველნი მეფენი
გვირგვინით ეკურთხებიანო ეს მეფეს თეიმურაზს წყალობად მოსცა ვითაც
იტყვის წინასწარმეტყველი მეფეთა გული ხელთა შ~ა ღ~თისათა არისო
ეს მეფეს ღმერთმან თეიმურაზს წყალობად მოუვლინა და სცხო საცხო1-27 სტრ., 68r
ბელი მეფობისა თორემ რამდენი წელიწადი გარდასულ იყო
ჟამთა ვითარებისაგან და ცხებული მეფე ქართლში არა მჯდარიყო
მადლობდეთ ღ~თსა რ~ ვითა მოსე ეგვიპტეს მწყვდეულთა ისრაილთა
მიუვლინა ხსნად ეგრე ქართველთა აგართაგან ტყვე ქმნილთა

მოუვლინა მეფე თეიმურაზ იწყო მზადება მეფემ კურთხევისა და მოიწვივნა ყოვლგნით დასნი სამღუდელონი ქართლის ომალები
რომ ჴელმწიფესთან იყვნეს გამოეცვალა ვექილი აბაზბეგ და
იმის სანაცულოდ სამი ვექილი გამოეგზავნა ებძანა მეფეს თეიმურაზს ემსახურენითო ქართლს რაც გარშემო ქვეყნები ჰქონდა ვითა ძველთაც ქართლზე სდებოდა და ახლა ამანაც ქართლს
დაადო და ვექილებიც გაუერთა ამ მიზეზისათ~ს სამი ვექილი ქართლში გამოეგზავნა, მაგრამ ბატონის უნებურს ვერას იქმოდნენ
გაგზავნა კაცი კახეთს ბატონმა და მოიწვივნა ძე თჳსი კახეთისა ერეკლე
და დედოფალი ანნა კახეთის დარბაისლით კურთხევისათ~ს აღარ
დაიყოვნა მეფემ ერეკლემ და წამობძანდა ერთ პირად გზაზედ მტერი
აუჩნდათ გაერივნენ კახნი ხმალ და ხმალ ვითაც კახნი გამზადებულ ყ~ლთვის
იყუნეს და მერე ბატონი უყურებდა გარდუცვივდენ დასაფრებულთა
ლეკთა და რისხა ღ~თისა დასცეს ამოწყვიტეს ლეკნი დასჭრეს თავები
ლეკისა და წამოიღო მოსართმევად მეფის თეიმურაზისა რა მოეახლა
ქალაქს მეფე ერეკლე გაეგებნენ ს~დ ქართველნი აგრევე დასნი
სამღუდელონი და მოქალაქენი შეასხეს ქება ვითა შვენოდა თავნი
ლეკთანი წინმიუძღოდა და ჯარი აქეთ და იქით [ჯარი] დასათ მოსდევდა
და თითონ მარტივად მობძანდებოდა მაგრამ თქვენმა მზემა ერთი
უკეთესი სანახავი კაცის თვალით აღარ ინახებოდა წითელსა
ტაიჭსა ჰსჯდა ქარქაშ ხილფითა ოქროთა მოჭედილი წელთა ერტყნეს
კაცს მისი შეხედვა განალიგებდა სუმბული ახლად აშლოდეს ვარჯნი
მუშკთა მფრვნველნი თხემთა დაშლოდეს გარემოცვითა ვარდნი სახდომად.
1-27 სტრ., 68v
გაშლოდეს ტანკვიპაროზი გმირ ფალავინურად აღძრდოდეს მისთა
შემხედთა ზედ მიჯრით ერთი მეორეს გაჰქონდეს ქება ყ~ლთა და ბძანებათა
შ~ა მიბძანდა სარაიათა სამყოფთა მეფისათა გარდმოჰხდა ცხენისაგან
მოეგებნეს მეფე და დედოფალი მოეხვივნეს სურვილით ვითა ძე იყო
მაგრამ მის მეტი ძე არ ესვათ მერე ყ~ლის კეთილით და ჴელმწიფურის ქცევა მეცადინეობით სრული იყო უცხოთაგანაც დიდად
სატრფიალო და საყვარელი იყო ართუ დედ მამათათ~ს დაისვეს ნადიმი გარდაიხადეს მეჯლიში ბძანა მეფემ დროშათა გაკეთება
გააკეთეს ვითაც ძველად რიგი იყო ოთხის 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 სახლეულითურთ
აგრევე დასნი სამღუდელონი ს~დ ვინ ვისა დროშაზე ჯარი ყოფილიყო ისევ ძველსა რიგზედ განაწესეს და შემოეხვივნენ
თვით თვისი ჯარი დროშათ ორსავ საერისთოს ჯარი ავჭალას

მოეგებნეს უბძანა ორსავს ერისთვის ჯარს მუხრან ბატონის
[ შვილის] დროშაზე მისლა ვითაც ძველთაგან ორი ერისთვისა
მამული მუხრან ბატონის სასარდლო ყოფილ იყო მიბძანდენ მეფენი და დედოფალი ქართლისა და კახეთისანი ცხეთას ანტონი
კათალიკოზი კეთილ სათნოებითა აღჭურვილი ტრფიალებითა
საზენაოთა ზედ მიწევნითა აღზნებული და ყ~დ სარწმუნოებითა
მტკიცედ დამტკიცებული ხოლო მადლთა მ~რ განბრწყინვებული
არ დააცადებდა ჟამითი ჟამად სიბძნე მრავლობით წესთა
და მართლიად გამოიკლევდა წერილთაგან კურთხევასა მეფისასა
ჰასაკითა იყო მცირე მაგრამ სოლომონისა სიბრძნესა არა რად
კლებულ ექმნებოდა მეფეთა შვილი იყო და სულიერსა მეფობასაცა
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ღირს იქმნა ეგრე მრჩობლ მეფობისა საკადრად განაგებდა
ყ~ლთა საზღართა კეთილისათა ორი დღე დაიყოვნა და განაწესნა
ყ~ლნი სამღდელონი ანუ საერონი და წესნი დღისა მისისანი მზად
ჰყვნა ყ~ლნი დღესა მესამესა გამობძანდა ბატონი გარეთ საყდარს წინ ანტიოქიასა ზემორე სეფე იდგა დიდი და სეფესა გვერდით
სევანი დაედგნეს დაბძანდა სევანსა შ~ა და გვერდთა იახლნეს დარბაისელნი ვინა ჯდომისა ღირს იყუნენ ვინა დგომისა ეგრევ ყ~ლნი
განაწესნეს მოიტანეს სამეფო შესამოსელი პორფირი ბისონი და
დიადემა ეგრევე გვირგვინი ხმალი, სკიპტრა და ქ~ყნის საფეროი
ესე ყ~ლი ამიერ და იმიერ მოუწყვეს ამისა შ~დ მოვიდა მთავარ
ეპისკოპოზი არსენ შემოსილი მთავარ დიაკონნი წინა უვიდოდეს
კმევითა საკმეველისათა აგრევე ჯვარისა მტვირთველსა ჯვარი
პატიოსანი აღემართნეს და მგალობელთა დასნი მიუძღოდნენ და
გალობდენ გალობასა ჯვარისასა მოვინენ წინაშე მეფისა და თაყვანისცეს და ეანბორნეს მეფესა ხ~ აღიღეს ერთი ეს სამეფო შესამოსელი და
იარაღი მოსცეს მთავარ ეპისკოპოსა იტვირთა ორთა მკლავთა და
წამოვიდნენ ეგრევ გალობითა შეიტანეს ეკკლესიასა შ~ა დარეკეს
მწუხრისა წამობძანდა მეფე ეკკლესიასა ჰკრეს ქოსთა და სპილენძჭურთა მოეგებნენ ეპიზკოპოზნი ყ~ლნი მდინარით მოსილნი ბატონს წინ და თაყვანისსცეს დაიწყეს ლოცვა მწუხრისა, განსრულდა
ლოცვა მცირედი დაიყნენ და შევიდნენ ეკლესიასა იყო ღამის
თევა გარდახდა დღესასწაული იყო სვეტის ცხოვლისა დღე
და იყო ის დღე და მეფის კურთხევის რიგიც შესძინეს ყ~დ ნეტარმა
ანტონი პატრიარქმა არა მკლებული ქმნა მრჩობლ დღესასწაული ყ~ლივე ს~დ გარდაიხადა პურის კურთხევით სანთლის
გაყოფით ზეთის ცხებით და ყ~ლისა წესითა განაბრწყინვა ეკკლესია
გათენდა დილა მოფარდაგნეს სეფე და მოიტანეს დროშანი ოთხნი.
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და აღმართნეს სეფასა წინ და თვისთვისი ჯარი გარსა შემოეხვივნენ მობძანდა ბატონი და დაბძანდა სეფასა შინა ამისა შ~დ მოვიდნენ დასნი სამღუდელონი შემოსილი კარისა დეკანოზსა ხატი პატიოსანი თავსა ედგა
ჯვარის მტვირთველსა ჯვარი ეპყრა მთავარ დიაკონნი აკმევდეს საკმეველთა მღუდელნი უკანა უვიდოდეს ყ~ლთა დიდრონნი
ლამპარნი ეტვირთვნეს და მგალობელნი გალობდენ მოვიდნენ ეგრე
და ბატონს თაყვანისცეს რაც ყიზილბაშნი ქალაქს იყნეს ყ~ლნივე
ნახვად მოსულ იყუნენ და იქ ისხდნეს წარდგა პატრიაქის არქიდიაკონი და ბატონს დიპტვილა მოახსენა და ქება შეასხა გამობრუნდა
და ბატონის მეფობით ნუგეშსცა და მიიწვივეს ბატონი ეკკლესიად
წარუძღვნენ ეგრევ დასნი სამღუდელონი ჰკრეს ქოსთა და სპილენძ ჭურთა
უწინარეს ყ~ლთა მორთულთა აქლემთა კიდებულნი ქოსნაღარანი და სპილენძ ჭურნი მიუძღოდეს და ამას მიზდევდეს დროშა
სარდლისა მარქაფანი შეკაზმულნი ამას შ~დ გამ გენი კარისანი მახლობელნი
უძღოდა სიძე თვისი დიმიტრი ორბელიანი, რ~ლი იყო მანდატურთ უხუცესი და განმგე დიდებულისა კარისა
აგრევე წინა უძღოდა ზაალ ორბელიანნი რ~ლსა ებარნენ წინამძღოლნი
მეთოფენი მეფისანი მობძანდებოდა ბატონი მარჯვნივ მკლავი სარდალს ქაიხოსროს ორბელიანს ეპყრა და მარცხნივ მკლავი მუხრან ბატონს
კონსტანტინეს უკანა მახლობელ მოსდევდეს დიდებულთა კაცთა
შვილნი მტვირთულნი სააბჯროთა იარაღთა ყოველივე იარაღნი მეფისანი თითო თითოსა ეპყრნეს და ეგრე მოსდევდეს ეგრევე სამივ დროშანი
თვისის ჯარებით ამიერ და იმიერ მოსდევდეს რა მოეახლნენ ეკლესიასა...
სამი დროშა მარტივად კარზე და აყენეს და ჯარი იარაღით ეკკლესიაში შევიდნენ ბატონის დროშა მორდალს დავითს ეჭირა შეიტანეს
საყდარსა და აღსავლის კარსა დააყენეს კარისბჭეში მოეგებნეს ბატონს
პატრიაქი შემოსილი და ეფისკოპოსნი ანუ სამღუდელონი ყ~ლნი თაყანისსცეს ცალ კერძ პატრიაქი მოუდგაცალ კერძ მთავარეფისკოპოზი
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სამღვდელო დასნი წინ შეუძღნეს ხატითა ჯვარით წინა მძღოლითა
და ლამპრებითა მთებარითა და ეგრე გალობით შეიყუანეს ეკლესიასა
შინა ფიანდაზი ეშალა კარიდგან საყდრისა შუა გვლობამდის პ~ლად
მიიყუანეს აღსავლის კარის ქვემორე დააყენეს ეფისკოპოზნი ყ~ლნი
ამიერ და იმიერ მოუდგნეს აგრევე [სომეხთა] სომეხთა დასნი და ფრანგნი ყ~ლნი
იდგნეს შემოსილნი და განკრძალულ ისმენდეს პატრიარქმან ჰკითხა სარწმუნოება მეფესა და მერე აღთქმისა ეპისტოლე წაუკითხა მერე წამოუძღუნეს წინ და საყდრისა შუაგულობას ტახტი იდგა დიდი ოთხი
ხარისხი შეივლიდა აიყუანეს ორი სელი იდგა ერთზე მეფე დაბძანდა და მეორეზე
პატრიაქი ცალკერძ მთავარეპისკოპო ზი და ცალკერძ ალავერდელი
სხვანი ეფისკოპოსნი ექვსი ამიერ და ექვსნი იმიერ განეწყვნეს

ამისა შ~დ მოიტანეს მარტივ ბისონი და ჩააცვეს დაიწყეს წირვა ოდეს
მოვიდა ჟამი წაბძანდა პატრიაქი შებძანდა წ~ა წ~ასა ამისა შ~დ
მიიწვივეს მეფე საკურთხევლად ცალი მკლავი სარდალს ქაიხოსროს
ეპყრა და მეორე მკლავი მუხრანი ბატონს აღსავლის კარზე მთავარეფისკოპოსი და ალავერდელი მოეგებნეს და შეიყუანეს
საკურთხევლად ჰსცხეს საცხებელი შუბლთა ბეჭთა და გულთა
ჯვარის სახედ თქვა პატრიარქმა სამღთო მადლი და შ~დმი ამისი
ბისონსა ზ~ა ჩააცვეს დიადიმა წამოსხეს პორფირი დაადგეს
გვირგვინი სამეფო მისცეს მარჯვენასა ხელთა სკიპტრა და მარცხენასა ხელთა ქ~ყნისა სფეროი ხოლო მოვიდა ჟამი წ~ისა ზიარებისა პ~დ
სამღვდელო დასნი ეზიარნენ და მერე გარდმოასვენის წ~ა ბარძიმი
და მიიღო მეფემ წ~ა ზიარება პატრიარქის ხელითა ამისა შ~დ სკიპტრა
რევაზ ორბელიანს მოსცეს და სფერო მეითარს ზურაბს ეგრე ხელთა
მტვირთველნი მეფისა მახლობელ იდგნეს განსრულდა ჟამისწირვა
გამობძანდა მეფე ცხებული საკურთხეველით ცალკერძ პატრიარქს ეპყრა მკლავი ცალკერძ მთავარეფისკოპოს მოიყუანეს
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მარჯვნით კერძო სამეფო ტახტი იყო იქ დაბძანდი მიიტანა სარდალმა ქაიხოსრო ორბელიანმა რ~ლი იყო ამირსპასალარი ჴმალი
მეფისა დაულოცეს და შემოარტყეს პ~ლად მივიდნენ დასნი სამღვდელონი და ხელთა ეანბორნეს მერე მივიდნენ დარბაისელნი გუნდნი ერთანი და ხელთა და კვარცხლბეკთა იანბორნეს ამისა შ~დ გამობრძანდა ეკკლესიით შეიქნა სროლა ზარბაზანთა ანუ თოფთა სცემდენ ქოსთა და სპილენძ ჭურთა რომ ყურთა ხმა აღარ ისმოდა მადლობდენ მორწმუნენი ღმერთსა აკურთხევდნენ დასნი სამღუდელონი
აქებდენ ერნი ამკობდენ მგალობელ ნი ლოცვიდენ გლახაკნი
აღმაღლებდენ ხმასა ქვრივნი შეფრფინ ვიდენ ობოლნი და ყ~ლნი სულნი
შეასხმიდენ ქებასა, მეფესა მეფეთასა შებძანდა საყდარსა გარემოს სევანი იდგნეს ოქსინოთა მოფარდულნი დაბძანდა მას შინა და დიდებულნი თავშიშველნი თავს იდგნეს და მიბძანდა დედოფალი და მიულოცა
და გარდააყარა გარი მერე მიბძანდნენ უფლისწულნი მიულოცეს
ეგრევე ჯალაბნი დარბაისელთანი მივიდნენ და მიულოცეს გათავდა
რიგი მილოცვისა წამობძანდა მეფე სეფესა შ~ა ვითაცა ზეით აღმიწერია
ეგრე დიდებითა და რიგ წესულობითა მობძანდებოდა სარდალი
და მუხრან ბატონი მკლავთა მპყრობელი ამიერ და იმიერ
უდგინეს პორფირისა უკან მკლავთა ცალკერძო რევაზ ორბელიანს
ეჭირა და ცალკერძო მეითარს ზურაბს მიბძანდა სეფესა
შ~ა და დაბძანდა დროშანი ოთხივე სეფესა შინა აღმართეს
და ჯარი გარს შემოეხვივნეს მივიდნენ ყიზილბაშნი და დასხდნეს
ვისა მეფისა და აბჯრ იარაღი დიდე ბულთა შვილთა ეპყრნეს

ეგრე თავს ადგნეს და რა განსრულდა რიგი მოლოცვისა წამოდგნენ
მდივნები წესისაებრ წაიკითხეს დავთარნი მოიწივნეს დარბაისელნი ვინა ჯდომისა ღირსი იყუნენ ვინა დგომისა დიმიტრი
ორბელიანი საუნჯე ყ~ლისა კეთილისა ეგრე განაგებდა რიგთა და
1-28 სტრ., 71r
წესთა მეჯლიშისათა შეიქნა ლხინი ვითაც ქართლის რიგი ყოფილ იყო
ცდილობდენ გამოჩენასა ვითა მართებდათ ქართველთა ეგრე გულსრულებით სიხარულს არა დააცადებდენ ამით რომე დიდი ხანი გარ
დასრულ იყო ქ~ეანე მეფე არა ჯდომოდათ მერე კურთხევით გვირგვინოსანი
მეფე არ ეხილათ ახლა ეს ღ~თის წყალობა მოევლინათ ქ~ეს მორწმუნე
და სარწმუნოება შეურყეველი მეფე დაუჯდათ ვითაც მართებდათ დიდნი
ანუ მცირენი მადლობდეს ღ~თსა გაიყარა მეჯლიში ცოტა ამაზე
იყუნენ მჭმუნვარე კახს ბატონს არ შეეძლო მისთ~ს აღარ დაიყოვნეს
და გამოემზადნენ ქალაქს ამა ამბავთა შ~ა მოვიდა ამბავი იმერეთიდამ 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 და მისლოდნენ
ჯარი ისევ გამოეშვათ [ჩვენი ჯარი შეეწხებინა და] და უფროსი კაცები
დაეჭირათ გაისტუმრა მეფემ მისაშველებლად ბორჩალუს სულთანი
და ვახუშტი აბაშიძე ჯარით აიყარნენ მეფენი მცხეთით და წამობძანდნენ ქალაქს მოეგებნენ მოქალაქენი ანუ დასნი სამღუდელონი შეასხეს ქება შემობძანდა ქალაქსა შ~ა დაჯდა ტახტსა ზ~ა და იპყრა სასწორი სამართლისა იმერეთიდამ წაიყუანეს პყრობილნი ყაზახის
სულთანი იასე მაჩაბელი და ზოგნი ზემო ქართლის თავადის შვილნი ურუმთ და ახალციხესა დააპატიმრეს მოვიდა სუფრაჯი მამად
უსეინ რ~ლი გაეგზავნა მეფეს მაშათს თავის სიძეს ალიყულიხანთან
რ~ლი იყო ძმისწული ყაენის შაჰნ შასი გამოეგზავნა ლარი უთვალავი
კიდებული აქლემთა გაბძანდა მეფე საგურამოს დახუდა წინ
ლეკთა მომავალთა სომხითით ამოწყვიტეს ლეკნი თუ რამ მიჰქონდათ სულ დააყრევინეს შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა შ~ა
მოვიდა ქსნის ერისთავი შანშე ცოლშვილით ქალაქს ყულარაღასი იასე ძმა ერითვისა
გზაზე გარდაცვლილ იყო მკუდარი მოიტანეს
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ერისთვისათ~ს თვალები ჴელმწიფეს დაეთხარა ეგრე მოვიდა ხორასნით
გაბძანდა ბატონი კიდევ ლეკზე დახდა ძეგს გაემარჯვა და შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა დიდსა და მაღალსა ჴელმწიფეს
მპყრობელსა რუსეთისასა წამოევლინა, ბერი შვიდისა განძურითა
ფ~დითა კავკასა შ~ა ქადაგებად და მცნებად სჯულთა ქ~ესთა პ~ლად
მოვიდნენ დიდსა ოვსეთსა შ~ა და ხმა მაღლად ქადაგეს იესო ქ~ე ძედ მღ-

თისად და ამხილეს სჯული შეურყეველი ქრისტეანობისა მსგავსად
მოციქულთა ამცნეს სარწმუნოება ჭეშმარიტი და ფრიადნი სულნი
მოაქცივნეს და ნათელსცეს წ~ათა ემბაზითა ვითაც საგანძური ფ~დ მოეცა რუსეთის ჴელმწიფეს ესენი ერსა განუბნებდეს და არა თვის
თჳს იუნჯებდეს ესე ბერნი ღირსნი და სათნონ ღ~თისანი ქართველთა შვილი იყვნეს ქართლით მეფეს ვახტანგს გარდა
ყოლოდეს რუსეთსა შ~ა მრავლითა სიბრძნითა აღვსილ იყუნეს
და ამ ქ~ყანას დაზდილთა ენაც კარგა იცოდნეს უბოძა ჴელმწიფემ ფრიადი და წამოავლინა ჴელმწიფემ სახელითა იესო ქ~ესითა
ამათგანი ბერი ერთი ჩამოვიდა ქალაქსა თბილისისასა ჟამსა მას პყრობდა ქართლს ცხებით გვირგვინოსანი მეფე თეიმურაზ ვითა მოისმინა ბერისი მიერ
ესე ამბავნი ქ~ეანობისა ვითაც საღთო ტრფიალობითა აღზნებულ
იყო ფრიადსა სიხარულსა აგრევე პატრიარქმა ანტონიმ განაძლიერეს ბერი ნუგეშსცეს ფ~დ და კვალადვე წარავლინეს კავკასიასა შ~ა ვითაც ქართლი მტერისაგან წამხდარი და აოხრებული
იყო ქ~ყანა პურისა და ღვინის მოსავალი არ მოდიოდა და ჴელმწიფის მოხელენი პური რაც ედვა ქ~ყანას ჴელმწიფისა მისთ~ს
თეთრს ბევრს ითხოვდნენ ქ~ყანა დიდათ სწუხდა გაგზავნა ბატონმა
ჩაფრი ჴელმწიფესთან ყაფლანორბელიანი რ~ლი იყო უზბაშად ებარნეს საბარათაშვილოს ჯარისაგან ერთი კერძო ჴელმწიფეც ქართლს წასულ იყო მიეწივა ხორასნისა ქ~ყანასა და მიართვა
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არზი მეფისა და აუწყო შეწუხება ქ~ყნისა მაშინვე მოსწერა რაყამი წყალობისა და გამოისტუმრა ისევ ქართლად ქ~კს ულდ თვესა იანვარსა ა დამარცხდა ანუკა ბატონიშვილი ასული მეფის ვახტანგისა ქალაქსა რ~ლი ჰყანდა მეუღლედ აბაშიძეს ვახუშტის მიღეს სიონს შ~ა შეწუხდა ფ~დ დედოფალი თამარ ვითაც დიახ საყვარელნი დანი იყუნეს ასე დაჭმუნდა დედოფალი რომ სნეულობასა ფ~დსა მიეცა
იქნა (2)მეფედ (1) ისევ იმერეთისად ალექსანდრე გამოიხსნა თავი თვისი პყრობილობისაგან მაჩაბელმა იასემ მისაცემელითა ფ~დითა და მოვიდა
ქართლად აგრევე მოვიდნეს ვინ ქართველთა შვილი იყნენ პყრობილნი ახალციხესა 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 ჩვენგან არა დაგიშავდესთ რაო ვითაც ამ
ლევანას ლეკთათ~ს მრავალჯერ ბელადობა ექნა და კარგად
იცნობდენ მივიდა ლეკებში დაუწყო ლაპარაკი და მისცა ფიცი წამოუძღა ლეკთა მოვიდნენ დადგნენ ტინის ხიდს მოახსენეს ბატონს მაშინვე უბოძა ულუფა და დააყენა მემანდარი ვითაც გვარძნილი

გული აქსთ ლეკთა და მტერნი არიან ქ~ეანობისა აღარ ინებეს
შემორიგება გაიპარნენ ღამით და წავიდნენ მიმართეს დაღისტანს
მოვიდა ამბავი მოხსენდა ორთავ მეფეთა უთავეს მოურავი ქისიყისა თამაზ
მჴნე და მიუდრეკელი კახეთის ჯარითა გაისტუმრეს შემოეყარა
მსწრაფად ჯარი კახეთისა ვითაც ყოველთვის კახნი ომად
განმზადებულნი არიან აღარ დაიყოვნეს, აგრევ შემოიყა რა ჯარი
თუშეთის მოურავმა ჯიმშერ და წამოუდგნენ ლეკთა მოეწივნეს ალაზნის
პირსა დაერივნენ ხმალ დახმალ დასცეს ლეკთ რისხვა ღ~თისა იმ
დღეს გენახათ მოურავი თამაზ ამასა ბძანებდი ერთის კაცისაგან ძნელად
1-27 სტრ., 72v
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 ძლიერებდა ჯართა ვინც კახთა თავადნი დაესწრეს ჯაბნად არავინ იყუნენ
დასჭრეს თავი ლეკთა მრავალთა ეგრე გამარჯვებულნი შემო
ვიდნენ ქალაქსა შ~ა და მოართვეს თავი ლეკთანი მეფეთა უიმედეს
წყალობა ფ~დი მოურავს თამაზს და დარბაისელთა კახთა გაგზავნეს
მცირეს კარით ფარსადან ციციშვილი 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 კოსტაბაშისშვილი მოეწივნენ მანგლისს დაერივნენ
ხმალდახმალ, 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 მამულზედ
ჩავიდნენ დაკრეს ბაიდარს და მრავალი სული საქონელი წაასხეს
შეიარეს სომხითზე და გარდაიტანეს უვნებლად მოვიდა კიდევ
ურუმის ჯარი და ლეკისა წაახდინეს ბამბაკი მეფეს თეიმურაზის ბძანება და რაყამი ჰქონდა ჴელმწიფისა ადრიბეჟანის
საცა ჯარი იდგა რა ერთიც დაებარებინა მაშინვე შემოეყროდნენ გაგზავნა ჩაფარი სპასალართან რ~ლი იდგა თავრიზს მუსტაფა
ხან სთხოვა ჯარი რაოდენიცა ენება რა მიუვიდა კაცი მეფისა
მაშინვე გამოგზავნა ჯარი ყიზილბაშისა უკუდგნენ ოსნი ერისთვისანი
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დაუწყეს ცემა ზემოქართლისა გაგზავნა მეფემ ერეკლემ კაცი და დაიბარა ანწუხელნი თებელნი და ყირაზელნი ლეკნი რ~ლნი მონებ-

დეს კახ ბატონსა აღასრულეს ბძანება და მოვიდა ჯარი ლეკისა დააყენეს ავჭალას მისცეს ულუფა მცირედთა ხანთა შინა გაატანეს
ბელადად მაჩაბელი და იასე ამილა ხორის შვილი და გაუსივეს უკუმდგრათ ოსთა ააოხრეს ოსეთი და გარდვიდენ იმერეთს საწერეთლოს
წაახდინეს და მრავალი ტყვე წამოასხეს ამ იმერეთს წახდენაში
ბატონი არ ერივა მაგრამ ოსეთის ნაშოვარი არ ეყოთ და იმერეთს
იმისთვის დაჰკრეს ჩამოვიდნენ ნაშოვრით გორს ლეკნი დედოფალი
ქართლისა თამარ პირმშო ასული მეფის ვახტანგისა მოიცვა სნეულებამან ფ~დმან შემოჰკრიბნეს 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 ევედნენ მდუვრიად და
სთხოვდნენ ღ~თსა კურნებასა დედოფლისასა არა ისმინა ღ~თმან
და დაგვსაჯა ქართველნი ცოდვათა ჩვენთა მ~რ და გვამხილა ურწმუნოება ჩვენი და მოიღო უწყალოება უჩინარმა და ანაზდათ წარმტაცებელმა ხ~ ადამისა ურჩებისა მომპოვნებელმა მეფეთა უმაღლესმა და
გოლიადთა უძალესმან და ნიჭთა დამ[ტრიალ]ცარიებელმა და სიმაღლეთა დამბადებელმან ჯართა განმბნეველმა და გმირთა დამჯაბნელმან ელვარეთა ზაფრან მქცეველმა და ვარდთა დამჭკნობელმან ბროლთ
დამიწებელმა და ოქრო ქსოვილთა დამძაძებელმან გვირგვინ სკიპტრა
დამარცხებელმა და პორფირ ბისონ გამშვენებელმან ლხინ ყოფა
განმცუდებელმა და ნათელთა დამბნელებელმან და დამადუნებელმა
და სახედველ დამაშრთომელმან ბრძანებადმან მიწად მიქცევისამან და არ მრიდმა
მეფობისამან მიცვალა ამიერ სოფლით დედოფალი კეთილმორწმუნე
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და წარივლინა წინაშე უფლისა მეფე ცხებული და ძე მათი საყვარელი
მეფე კახეთისა ერეკლე და პირმშო ასული მეფისა ნათლით მოცული
ანნა იფხვრიდენ იმათა და იტყებდენ თხემთა მიეყენეს ფ~დსა
მწუხარებასა წაასვენეს მცხედარ დიდსა სამეფოსა ეკლესიასა
მცხეთას მისდევდეს ქართლისა და კახეთის ჯარი ს~დ დარბაისელნი
ანუ ჯალაბნი დარბაისელთანი ყ~ლნივე მცემელნი თავთანი
დამხეველნი საყელოთანი მდუღრიოდენ ცრემლთა მიღებით მიიღეს
აღსავლის კარის ჩამოსწ[ორ]ვრივ იქავ წინ შუაგულობასა ქართლსა
და კახეთში რაც საღთო დასნი იყუნენ ყოველივე იქ შემოკრებულ იყუნენ
ანტონი კათალიკოზმა განადიდნა ყოველივე იმ დღის წესნი ეგრე
ხარისხი მაღლობით მიიღო დაბძანდა ბატონი საბნელოსა შ~ა იყვის
თხუთმეტამდის ტირილი და ვაება გაუწყვეტლად წამობძანდა
რა თხუთმეტი გარდასწყდა ქალაქს; მოიფლოსვნენ ყ~ლნი შავთა ძაძათა
მ~რ იყო ყ~ლგან წუხილი უზომო რომე მეტი აღარ ეგებოდა
გაგზავეს ჩაფარი და აცნობეს ყაენს დედოფლის მიცვალება ვითაც

ჴელმწიფეს მრავალ ჯერ ენახა და დიდი პატივი მიეცა ჩამოიტანეს
ლეკთ ნაშოვარი ოსეთისა და იმერეთისა ტყვე ურიცხვი არა ინებეს მეფეთა მორწმუნეთა ტყვეობა ქ~ეანეთა უბოძეს ლეკთა თეთრი რაცა ენებათ
და გამოართვეს რაცა ტყვე ჰყუანდათ და განუტევეს და განათავისუფლეს
ს~დ მოუხდნენ ლეკნი ლორეს ცალი მხარე ქვეყნისა და [შატირი] ტაშირი სულ
წაახდინეს და წავიდნენ უვნებლად ამისა შ~დ მოუხუდნენ დმანისის
ციხესა ურუმნი ლეკთა რეულნი ასეთი იერიში მოუტანეს
რომ ციხის კარს მოახლოვდენ გავიდნენ დმანისიდამ მებრძოლნი
დაერივნენ შიგ და გააქცივეს და ცოტა რამ საქონელი მინდვრიდამ
გაიტაცეს და სხვა ვერა ავნესრა ციხოვანთა მოვიდა ყაფლან ორბელიანი ხელმწიფიდამ მოუტანა ბატონს რაყამი წყალობისა და ებძანა
ვითაც შენ გწადდეს ეგ ქ~ყანა ისე მამსახურეო ამ ბძანებით რაც ქვეყანასაგან
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ვექილებს თეთრი აეღოთ ნახევარი ისევ ბატონმა მიაცემინა ქ~ყნის
კაცისათ~ს ჴელმწიფეს ყაფლანისათვის ხალათი ებოძა და ეშიკაღასბაშის
ნაიბობა და ოცდა ხუთი თუმანი თეთრი ჯამაგირი მოვიდა ჯარი ყიზილბაშისა, რ~ლი დაებარებინა ბატონს ადრიბეჟანის სპასალარისაგან
მიეგებეს ყაფლან და დააყენეს ყოშაქლისას ეთხოვნა ჴელმწიფეს ას სამოცდაათი ნოქარი ჯაბახანის ამალად და ასოცი ახალი ვაჟკაცი თჳსსა მახლობელ ყოლად გაწერეს ყ~ლგან ყ~ლთა ქ~ყანათა
ქართლისათა და გაისტუმრნეს ჴელმწიფესთან ხელმწიფეც ქალაქიდამ გამოსულ იყო ადრიბჟანის ქ~ყანისაკენ წარმოემართა ხონთქარის
ელჩიც მოსულიყო დიდის სიმდიდრით და თავრიზს ელოდა....
წაბძანდა კახიბატონი კახეთს შემოიყარა ჯარი კახეთისა და მინდობილნი ლეკნი ანწუხისა და მთის ჯარი ს~დ და ჩამობძანდა ქალაქს შემოიყარეს ქართლის ჯარიც კახეთის ჯარი დააყენეს ავჭალას და ქართლის ჯარი ლილოზე წავიდა სულხან
ორბელიანი მცირეს ჯარით დაჰკრა არტანის ქ~ყანას და მრავალი
ტყვე და საქონელი წამოიღო ვინცა მტერი აღუჩნდა რისხვა ღ~თისა
დასცეს მრავალი ურუმი ამოწყვიტეს და გარდმოიტანეს ურიცხვი
საქონელი ქ~ყანასა ქართლისასა წაბძანდა კახი ბატონი კახეთის ჯარით
მიბძანდა ანანურს ორსავ საერისთოსნი დიაღ ავკაცობდნენ
არც ბეგარას აძლევდენ და არც მოხელე შეუშვეს ამათი წახდენა ინებეს
მოსწერა მამას წიგნი მეფემ ერეკლემ და დაიბარა წაბძანდა მეფე
თეიმურაზ ჯარითა ქართლისათა მიბძანდა ვანათის ორისავ გზის
მხრები შეუკრეს რომ მიმშველი აღარავინა ჰყუანდათ აიყარა
კახი ბატონი ანანურით წაბძანდა ოსეთზე არაგვის ერისთვის
ჯარს ჯიმშერ თუშთ მოურავი უთავა და მეწინავეში მიიმძღვარა
მემარჯვენე და მემარცხენე განაწყუნა და თითონ ბატონი უკან მიჰყვა
მოეგებნენ ოსნი და შეიქნა ომი ვითა ხვდებოდა სიმხნე სიკეთესა მისსა
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ჯიმშერ ეგრე იბძოდა და ჯარსაც აბძოლებდა მიბძანდა ბატონიც დაერივნენ ხმალდახმალ გააქციეს ოსნი და მიჰყუნენ შეჰყარეს
კოშკები და შემოადგნენ გარს განაძლიერა ჯარი მეფემ ერეკლემ
აღუთქვა მისაცემელი უბძანა იერიში რასაც კოშკს იერიში
უყვეს მაშინვე გატეხეს ორმოცი კოშკი აიღეს და დაწვეს თურსი დაატყვევეს და ყ~ლის გზით ყათლამი უყვეს რომ რისხვა ღ~თისა დასცეს ვითა ვახტანგ გორგასალ თხუთმეტის წლისა ბრძოლი ოსეთში
და დამჯაბანი ბუმბერაზთა ეგრე მეფე ერეკლე უმხნეს იქცეოდა
ასაკითა იყო მცირე რ~ლსაც საქმეს და ან ძნელსა საბძოლსა მოინდომებდა წინ ვეღარავინ აღუდგებოდა სხვა სიკეთე სიშვენიერე
და საკადრი ხელმწიფობისა ძეობისად ქცეულება ანუ საღთო სურვილი ანუ საეროდ ზნე სრულობა მეფის ერეკლესი ვითა მოითვლების
და ანუ ხმალთა რიცხვსა შ~ა შემოვალს ჩამობძანდა გამარჯვებული
ანანურს დაიჭირა ვინცავინ ბეჟან ერისთვის სისხლში რეულ იყო
ზოგი გამოუგზავნა მამას და იქ ბატონმა თვალები დასთხარა
და ცოლშვილის აჰყარა და კახეთში გაისტუმრა ამბავი არაგვის
ოსის წახდენის ამბავი შეიტყვეს ქსნის ერისთვის ოსთა მოვიდნენ მაშინვე
ვანათს და შემოეხვეწნენ მეფეს თეიმურაზს ყ~ლის კეთილის საფუძველსა და მოსთხოვეს დანაშაულის ფარვანი და მოსცეს სრული
ბეგარი მოუვიდა ორსავ ბატონს რაყამი ჴელმწიფისა დედოფლის
მიცვლისათჳს ნუგეში დიდი ებძანა და ხალათები შავის გამოცვლისათ~ს
და სამასი თუმანი ებოძა მოუვიდათ წყალობა ესე რაც სიმწუხარეს შეჰფერებოდა დიდათ განიხარეს მეფეთა და გამოიცვალეს შავი და აგრევე ვის
ემოსნეს შავნი ქართველთა ანუ კახთა აგრევ ხელმწიფის ომალი
და მოხელენი ვინც ქალაქში იყვნეს ყველას თალხი ეცნეს ყველას
ბატონმა ხალათი უბოძა ჩამობძანდა კახი ბატონი ქალაქს და უბოძა
ჯარსა კახეთისასა დასტური დედოფალი კახეთისაც ქალაქს ბძანდე1-27 სტრ., 75r
ბოდა და აღარც თითონ წაბძანდა წავიდა სულხან ორბელიანი საბარათაშვილოს ჯარით და კახეთის ჯარიც მცირე რამ გაჰყვა ვითაც
ცოტას ხანს სულხანს ახალ ციხის ქ~ყანაში დაეყო ბელადობა იმ ქ~ყნისა
კარგად იცოდა და სიმხნე და სიმამაცეც არ აკლდა მივიდა ყარსის ქვეყანას ქართლის
ჯარისაგან ოსმალუს ქ~ყანა ასე შეშინებული იყო რომ ყ~ლის ქვეყნის კაცს
ციხესა და სიმაგრესა შ~ა მიემართნეს ყარსის ციხეს მახლობელ ციხე
იყო მაგარი და ძველთაგანვე თლილის ქვით გაკეთებული, რომ მის ციხის
სიკეთეს ყ~ლნი მნახავი აქებდეს, რ~ლსა ეწოდებოდა ციხე ზარიშადისა
რა მივიდნენ ჯარი ს~დ გარს შემოახვივა დაუწყეს ომი ფიცხელი და უყვეს
იერიში ვითაც საბარათაშვილოს ჯარი მეწინავედ გამზადებულნი არიან
და ომთა ფიცხელთა მოუდრეკელნი მივიდნენ მეწინავედ გაბაშვილის

ყმა იყო შვილი თამაზ პირველსავე მისლაზედ მიიდგა კიბე
და გარდიჭრა ციხეში მარტო რა ჩავიდა შიგ სამი ხმალდა ხმალ
მოჰკლა და რამდენიმე დააწყლულა ართმევდის შიგნით ციხის
მეომართა იარაღთა და ჰყრიდის გარეთ ჯარსა შ~ა, რა დაშვრა ომისაგან
მოკლეს მივიდნეს ჯარი საბარათაშვილოსი მიიდგეს კიბე ყ~ლთა და გარდუცვიდეს ციხეში აიღეს ციხე უყვეს ყათლამი და იავარჰყნეს საქონელი უთუალავნი გამოუძღუა სულხან ორბელიანი გამარჯვებულთა ჯართა და გარდმოვიდნენ ქ~ყანასა ქართლისასა უვნებელად.
გაუსივა ჯარი მეფემან თეიმურაზ ახალ ციხის ქ~ყანასა უთავა ყაფლან
ორბელიანი მოაოხრეს ახალციხის ქ~ყანა სადა მტერი აუჩნდათ რისხვა
ღ~თისა დასცეს ვითა ორბელიანი ბატონის ერთგულობისა და სამსახურზედ თავდადებულნი არიან და მამაცობისა მიუდრეკელნი ეგრე
ყაფლან უმხნეს იქცეოდა გარდმოვიდა უვნებელად და გარდმოიტანა
ურიცხვი ტყვე ანუ საქონელი ჩამობრძანდა ბატონი ქალაქს და შეიქმნა
მზადება ქორწილისა წავიდის ჯარი ბორჩალუსი მოაოხრის ყარსის ციხის
აქეთ ქ~ყნები და მოიტანის საქონელი ანუ ტყვე ფ~დი აგრევე გარდ1-27 სტრ., 75v
მოვიდის ჯარი ურუმისა და ლეკისა, რ~ლნი იდგნენ ახალქალაქს მოარბივიან
ქართლის ქ~ყანა აქედამ წავიდის ქართლიდამ მარბიელი მოაოხრიან
ახალციხის ქ~ყანა იყვის ორგნითვე ცემა და ომი აოხრდა ყ~ლი
ქ~ყანა ქართლის თუ არ ციხეთა და სიმაგრეთა ადგილთა ვერსად დადგიან ვერც
ქართლის კაცი და ვერც ახალციხისა ქ~ყნებისანი მპყრობელმან
ქართლისამან და რტომან დავითისამან უბრძნეს სოლომონისამან და
საფუძველმან რჯულისა მან კიდის კიდემდი სახელ განფენილმან
ცხებით გვირგვინოსანმა მეფედ მეფემან თეიმრაზ მიანიჭა წყალობით თანად
ერთგულსა [წყალობით] მეფეთა სახლშვილობითა ხსენებულსა გვარდიდებულსა და მაღალ ხარისხობით [ღირსებლსა] ჩინებლსა მუხრანის ბატონს
კონსტანტინეს სახლთუხუცესობა თავის დიდებულისა სახლისა და
მიანდო ყ~ლი შემოსავალი სახლისა თვისი მისცა ბრძანება სახლთა აგარაკთა თვისთა ზ~ა და აუფლა ყოველთა ვითა შვენოდა სიმხნეს სიბრძნესა
მისსა ეგრევ უმეტეს იქცეოდა კონსტანტინე და განაგებდა ყ~ლთა
წეს ქცეულებათა საკადრ დარბაზისათა ვითაც დიდი ხანი იყო
ქართლის ქცევა და მეფეთა რიგი გარდაცვლილ იყო. მაშინ
იგულს მოდგინა და ისევ პ~ლსავე საზღარსა დააწესნა ყ~ლნი რიგნი
დარბაზისანი ამით უფრო გულდაჯერებულ იყუნეს ერთგულობასა სახლთხუცისასა რომ მეფე ერეკლე ემზახლა და ასული კონსტანტინესი ძისა თვისათ~ს მიწოდნა და ყოვლითურთ მოელოდა
უმეტესსა პატივსა აღწევნისასა ჩამოვიდა კახეთში დიდი ჯარი ლეკისა
მიუხუდენ თუშეთს ბევრი ავნეს ჩამოვიდა ამბავი მოხსენდა
ბატონებს მაშინვე წაბძანდა კახი ბატონი კახეთს მიეშველა თუშთა

მისწერა მეფემ ჴელმწიფეს არზი შანშეს ერისთვის შებრალებისა ვითაც ჩვენის მეფის სიტყვას ყაენი ჯეროვნად ისმენდა
ებოძა მაშინვე შანშეს ერისთვისათ~ს ასი თუმანი ინამად იდგა შანშე
ქალაქში ცოლშვილით და ქსნის ხევს პატრონობდა ქართველი ბატონი
1-27 სტრ., 76r
მაღალმა და ღ~თისა მ~რ დამყარებულმა ცხებით გვირგვინოსანმა კეთილსათნოებისა საფუძველმა მეფემან თეიმურაზ მოიწოდა თვისად მეუღლედ
და დედოფლად ქართლისად ანახანუმ ასული ბეჟან იოთამის შვილისა
რ~ლი ნათესაობდა მეფეს იასეს დედის და შვილობითა ესე ყ~ლთა ბანოვანთა შ~ს უმეტეს აღცისკრებულ იყო და სხივსა მისა მზისა
შარავანდედი ბნელ ექმნა შვიდნივე მნათობნი ცისანი მონებად
დავრდომილ იყუნენ და სიბრძნისა მ~რ გონება აღზენავ აღესრბლო და
კ~დ მრჩობლითა კეთილითა შეზღუდვილი წარიყვანა პატრიარქმან
ბატონიშვილმა ანტონიმ სახლად თჳსად და შემწე ექმნა უხუცესი
ძმა მისი ბატონიშვილი არჩილ ძე მეფის იესესი რათა ნათესაობისა მიზეზით თვისისა სახლით მოსცენ ამისა შემდგომად მიბრძანდა
მეფე ვითა ქორწილის წესი იყო და წამოიყუანა პატრიაქის
სახლით სახლსა დალიჭოვანსა ჰკრეს ქოსთა და ნაღარათა და სპილენძ ჭურთა მორთვნეს ქალაქნი და უმეტეს სამყოფი მეფისა
მოფარდაგნეს ოქსინოთა ოქრო ქსოვილითა და მოაბრწყინვეს ყ~ლივე ლამპითა
საბრწყინვალოთა ისხდნენ მგოსანნი და აქებდენ მეფეთ მეფეს თეიმურაზს იყო ლხინი და განცხრომა დღესა რვასა და იყუნეს
ქართველნი მწად ქართულთა ლხინთა გამოჩენისათ~ს იყუეს
ყიზილბაშნიცა წვეულნი ხანები ათასის თავნი და მოხელენი
ჴელმწიფისანი და მოსწონდათ ყ~ლი რიგი და ლხინი ქართლისა
განსრულდა ქორწილი აგვისტოს ქ~კს ლდ მოვიდა ჴელმწიფისაგან მეფეს
თეიმრაზს ქორწილისათ~ს შემოსაწევრად ოქრო ვერცხლი ანუ ლარი ურიცხვი მოვიდა აბაშიძე ზურაბ
უხუცესი ძმა ვახუშტისა რ~ლი იყო სიძე მეფის ვახტანგისა ვახუშტი და ერთგულობა და უბოძა დაარწმუნა მეფეს თეიმურაზს ამის და სამუქაბოდ უბოძა ქუფნის ჴევი რ~ლი არის სამზღვარ ქართლისა და იმერეთისა
მკჳდრი მამული ქართველის ბატონისა ქალაქში მყოფი ყიზილბაშის ჯარი დაებარებინა ჴელმწიფეს და მისდა სანაცვლოდ გამოეგზავნა
1-27 სტრ., 76v
ათასი ავღანი და მოეცა მეფის თეიმურაზისათ~ს ჯარად როგორც ქართლის
ჯარი ეგრე იმსახურეო რა მოვიდნენ ასე მონებდნენ ვითა თვისი მისანდო
ყმანი ყოფილ იყუნეს გამოვიდა დაღისტნით დიდი ჯარი ლეკისა
ამას თაობდა სურხავისა შვილი დადგნენ ბელაქანში იტყოდენ თხუთ
მეტი ათასი კაცი იყოო დაუწყეს კახს ბატონს ლაპარაკი შეგვირიგეო
და ყაენს ხმალი დავჰკრათო და თუ არ შეგვირიგებო კახეთსაც წავა-

ხდენთო 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 ორნი
მამა შვილთ გაუგზავნეს კაცი სურხავის შვილთ და გამოსთხოვეს
ომი აღარ იყოვნეს ლეკთ პირველ მოუხდენ ქისიყს მაშინვე
გავიდნენ ქისიყელნიმოურავი იყო თამაზ მხნე და გოლიათი
და მუდრეკელი დაერივნენ ხმალ და ხმალ გააქცივეს ლეკნი
მიჰყვნენ ალაზნის პირამდის ხოცით ვეღარ შეუმაგრდნენ
ლეკნი ამით რომე ვერც ბატონების პირი აიღეს და პ~ლ კიდეც დაუმარცხდათ ჩავიდნენ შამახიას და ქართლი და კახეთი დაიცვა ღ~თმან
უვნებელად ქართლისა და კახეთის ქვეყნები ასე აყრილ იყო
რომ უსიმაგროდ და უციხოდ აღარსავინ იდგა გამოვიდნენ ისევ
ყ~ნი სამყოფსა და მადლობდნენ ღმერთსა გაგზავნეს სარდალი
ქაიხოსრო ჴელმწიფესთან ჩაფრად და მოახსენეს ამბავი ქართლისა
და მოსლვა ლეკისა წაბძანდა ქართველი ბატონი კახეთიდამ მობძანდა ქალაქს ამისა შ~დ გაგზავნეს ქისიყის მოურავი თამაზ ჴელმწიფესთან ლეკზე გამარჯვება, და გაქცევა მოახსენეს [გა]მოვიდა
რუსის ელჩი ყაენთან მოსასვლელად მოუვიდა ბრძანება კახ ბატონს
მეფის ერეკლეს ქართლისა და კახეთიდამ ათასი კაცი აარჩივე და
წამოეგებეო შექნეს მზადება ქართველთა და კახთა წაბძანდა მეფე
ერეკლე ათასის კაცით რუსის ელჩის წინ მისაგებლად ქართველთ
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ბატონიც თან გაჰყა ყაზახამდის და იქიდამ დაბრუნდა მობძანდა
ქალაქსა თბილისისასა რა ჩაბძანდა მეფე ერეკლე მოუვიდა ბძანება ისევ დაბრუნდიო სხვა ჯარები მოეგებებინათ და ამისთვის მურახასი ექნათ დაბრუნდა განსჯის მინდვრიდამ მობძანდა ლხინ
შექცევითა მოვიდა სარდალი ქაიხოსრო ებოძა ჴელმწიფეს ხალათი
მძიმე და ინამად ორმოცდაათი თუმანი გამოეგზავნა ბატონისათ~ს
თეთრი ათასი თუმანი და რაყამი დიდის წყალობისა ეს ამბავიც მოვიდა ხონთქარი და ყაენი შერიგდენ მოვიდა ახალციხით ყაზახის
სულთანი რ~ლი იყო პატიმრად სუ[ფრონ]მანევერდიბეგ უბოძა ბატონმა ხალათი და უიმედა წყალობა უბოძა ისევ სულთანობა ყაზახისა მოვიდა ჴელმწიფედამ ქისიყის მოურავი თამაზ მოუტანა კახ
ბატონს რაყამი დიდის წყალობისა მოინება მპყრომელმან
ქართლისამან მეფემ ცხებულმან თეიმურაზ ნადირობა ყარაისა
მოიწვივა ძე თვისი მეფე კახეთისა ერეკლე კახ დარბაისლით წაბძანდნენ ქალაქით თვესა იანვარსა ქ~კს ლე რა ჩაბძანდნენ ნაგებში განაწესნეს ყ~ლნი რიგნი ნადირობისანი და განაწყვნეს ჯელგა
ვითა წესი იყო ინადირნეს პირველნი ტყენი და მოწყვიტეს ნადირნი ურიცხვნი
ამისა შ~დ გაისტუმრეს ჯელგა ღამით გაუმძღვარეს პაპუნა გაბა-

შვილი შემოარტყა მინდორსა ყარისასა და მიბძანდნენ ბატონებიც
ღამითვე წესისაებრ ცისკრისა ჟამსა დაევსნენ დიდი ჟამი გარდაცვლილ იყო
და ყარაია აღარავის ენადირა და ქართლი ასე წამხდარ იყო რომ მშვილდისრითა შოვნა გაუჭირდათ ქართველთა უბძანა ბატონმა ვისაც შვილდი
არა ჰქონდეს ხის მშვილდები დაიკეთონ იმით დადგნენო ყველამ
დაიკეთეს მშვილდისარი ხისანი და ის ეჭირათ წესი იყო ყარაიას ნადირობისა
თოფით კარზე ჯერანს ვერავინ მოჰკლევდა დაიწყო დენა ჯერანმა, რომ
რიცხვი არ ეგებოდა მოკლეს ბატონებმა კარზე ჯერანი აგრევე ამოწყვიტეს ქართველთა და კახთა ურიცხვი გაიყარა ნადირობა მიბძანდნენ
1-27 სტრ., 77v
ბატონები ჩამოხდენ ხევანსა შ~ა მიართვეს ყ~თა
ჯერანი აღწერეს მდივნებმა და მას დღეს მოკლულ იყო
სამასი დასხდნენ მეჯლიშად ნახეს ლხინი უზომო დიდად მხიარულად
ბძანდებოდნენ ბატონები ორნივ ამით რომ დიდი ხანი გარდაცვლილ
იყო ყარაია არავის ენადირა კარგადაც შეექცნენ და ჴელმწიფეც
მწყალობელი ჰყანდათ და ეგრე თვისად ნებად იქცეოდენ გაბძანდნენ
მტკუარს ინადირეს ჭალა გამოვიდა სიმრავლე ღორთა მას დღეს
შვიდი ქართველმა ბატონმა მოჰკლა ისრით ღორი და ხუთი კახმა
ბატონმა ამოწყვიტეს რომ ერთი ამისთანა ნადირობა და შექცევა
არას ქართველის ბატონის დროს არა ყოფილიყო გაისტუმრეს ნადირნი უთვალავნი ქალაქსა და კახეთს იყო სიხარული ფ~დ მიბძანდნენ
ბატონებიც ქალაქს დაიდვეს ნადიმი და გარდიხადეს ლხინი უბოძა
პაპუნა გაბაშვილს ხალათი მძიმე ვითაც კარგა გაისარჯა და შეაქცივა
მეფენი აგრევე ვინ გაბაშვილი ახლდა ყველანი დამოსნა ხალათით
და უიმიდა წყალობა პაპუნას მოვიდა იასაული ჴელმწიფისა და დაებარებინა ქართლისა და კახეთის ომალები მაშინვე წაასხეს მირზა
იბრეიმა რ~ლი იყო ვეზირი ქართველის ბატონისა ვექილები
ვეზირი მუსტაფა ყ~ლნი მოხელენი ქართლისა და კახეთისანი
ბატონმა თვისი მეითარი ზურაბ თან გაატანა რა მიახლენ
ვარსკლავთაგან უმრავლეს ჯარსა მოხსენდა ჴელმწიფეს
შაჰნადირს რ~ლსა ახლა ეწოდებოდა შაჰ შაჰ მაშინვე მოასხმევინა
ომალები და თვით გაიკითხა არბაბი დაერქმივა ყ~ლ ქ~ყანას მრავალს
თეთრს შეაგდებდის ართმევდის და აღარიბებდის ამისგამო ქართლზედაც ეძებდა მიზეზსა რათა თეთრის ჯარიმა დაედვა ჰკითხა ომალებს
ქვეყნაში ან ხანებმა და ან ქართლის დიდრონმა კაცმა რა შეჭამესო
ამათ ყ~ლთა არა რაი იცოდეს და ვერა რა მოახსენეს რა, რაც ქართლს სახელმწიფო ხარჯი ედვა ის როდის გამოდიოდა ან მეხუთედი რომ მეტი ვისმე შეეჭამა
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არ მოეშვა ჴელმწიფე კითხვისაგან გაუწყრა და თითო თვალი მოსთხა
რა წადგა ყაზახის ვექილი რ~ლი 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 კახეთზე ორასი ათასი თუმანი დააწერა და ქართლის
ბატონის ვეზირს მირზა იბრეიმას ვექილებს ვეზირს მუსტაფას
ყველას თუ რამ ჰქონდათ წაართო ორისავ თვალების დათხრა ბძანა
დასთხარეს ყველას და ეგრევე ბრმანი ქართლში გაისტუმრა. მოვიდა
ზურაბ მეითარი და მოიტანა ეს ამბავი და რაყამიც ჰქონდა რომ
ქართველს ბატონისათ~ს ებძანა ეს თეთრი მზათ დაიჭირეო
სამასი ათასი ყიზილბაშისათ~ს რომ თეთრის იასაულობა ებძანა
კახი ბატონიც ქალაქს ბძანდებოდა რა ეს ამბავი მოისმინეს დიდად შეწუხდენ აგრევე
ქართველნი და კახნი ჯავრისაგან შეიშვთნეს არჩივეს მაგრამ
ამის მეტი ღონე ვეღარ დაიდვეს რომ გაცლის მეტი გზა აღარა
ჰქონდათ რა აიყარა მეფე ცხებული თეიმურაზ ერთ პირ თან გაჰყვა ბატონისშვილი აბდულაბეგ ერთ პირ აგრევე ბატონისშვილი პატრიარქი ანტონი ეფისკოპისით და ყ~ლის სამღუდელოს დასით
და ქართველნი ყ~ლნი ვინა ქალაქსა შ~ა სახლეულად იდგნეს ეს
ყ~ლნი გაჰყნენ ბატონს ქალაქის მელიქი აღა აიყარა სახლით
აგრე მოქალაქესა რომელსა შეეძლო უფროსი აიყარა ქალაქიდამ
და წავიდნენ მიბძანდა ბატონი და დადგა ანანურს ეს ყ~ლნი თავადნი
ანუ მოქალაქენი დააყენეს თავისთან და არა რ~ლი მე გაუშვა თვისა ადგილსა ორბელიან სარდალს ქაიხოსროს უბოძა ახალ დაბის
ციხე მიიყვანა ცოლ შვილი და დააყენა მას შინა სარდალი
ქვეშის ციხეში იდგა ერთ პირ რა ბატონი მიბძანდა ანანურს
ბძანებითა მეფისათა გამოგზავნა ძე თვისი რევაზ და აყარა და მიიყვანა
სახლეულნი თვისნი ციხესა ახალდაბისასა ვინა ორბელიანნი სახლის
1-27 სტრ., 78v
შვილნი იყუნენ ყ~ლნი სახლეულით ბატონს გაჰყვნენ რადგან თვისა
ქ~ყანასა შ~ა აღარავინ ეგულებოდათ ქ~ყანა ასე ირყეოდა ყაენის
შიშისაგან რომ ქართლის ქ~ყანაში გამაგრების იმედი აღარა ჰქონდათ
მაგრამ პაპუნამ ორბელიანმა და ყაფლან თავისის [თავისის] მამულის
დაკარგვას ისევ თავისი წახდენა ირჩივეს გამოსთხოვეს ბატონს
ფირმანი და წამოვიდნენ თვისა მამულსა შ~ა მოვიდნენ პ~ლ ხრამის ხეობასა შ~ა და სადა ციხე იყო ანუ გალავანი გაამაგრეს და მისცეს
იმედი თუ რომელი ამბავი მოხდეს მტრისაგან თქვენთან დავიხოცებითო მის მეტი ღონე აღარა ჰქონდათ რადგან ბატონს მოშორდნენ
თავისის მამულის გულისათ~ს უსიკვდილოდ გაშვება აღარ ეგებოდა
აიყარნენ სახლეულითურთ და მივიდნენ თვისა სამკჳდროსა ციხესა
დმანისისასა აჰყარეს მამული თვისი და შემოჰკრიბეს ციხესა თვისსა
აგრევე აჰყარეს ტაშირის ქ~ყანა და შემოიყვანეს ციხეში იყნენ
პაპუნა და ყაფლან ორბელიანი დღე და ღამ მატებასა სიმაგრესა ციხი-

სათა და აძლიერებდენ ყმათა თვისთა და ყმათაც ეს იმედებოდა რომ რახან
ცოლშვილით ესენი იქ დაიგულვეს გული დააჯერეს ერთგულობასა
ზ~ა რადგან ყაენს ლორის ხანისათვისაც არბაბის თეთრი ბევრი
ეთხოვნა და გასცლოდა ხანი ლორიდამ დარჩომილ იყო ქ~ყანა უპატრონოდ მოვიდნენ ქეთხუდები ლორისა დმანისს და შემოეხვეწნენ ამათ ჩვენ
მუდამ ორბელის შვილით ოჯახის წყალობით ვდგომელ ვართო
და ახლა ასე უპატრონოდ ვართო და მოგვიარეთო წავიდა მაშინვე ყაფლან ჯარით და შევიდა ციხესა ლორისასა და დამშვიდნა ქ~ყანა ლორისა და
შეაყენა კაცნი თვისნი ციხესა და თითონ მოვიდა დმანისს გაგზავნა კაცი
და სადა ლეკი იყო ქართლის ქ~ყნებში რომ დიახ ბევრს ახდენდნენ და წინააღმდეგიც აღარავინ ჰყუანდათ ეს ლეკის ჯარები სულ შემოირიგეს და
დმანის მიიყუანეს რაც უფროსი კაცნი იყუნეს დამოსნეს ხალათითა
მისცეს ჯარს ულუფა და დააყენეს სოფელსა ჩინჩახურს ციხისა მახლობელ
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და აღარსად გაუშვეს ლეკნი სამტროდ ინახევდენ თავისის მამულით
და არასა აწუხებდენ ქ~ყანათა აგრევე გამაგრდენ ყოფნი ქართლისანი
ვის ციხე ჰქონდა და ვის არა ჰქონდა ერთმანეთში იხიზნებოდენ კახეთი
მთლივ ოთხ თარაფად გაკეთდა და ოთხი სიმაგრე გაიკეთეს ერთი კალაურის მთა რომ თითონ კახი ბატონიც იმაში დგებოდა და მეორე ბოჭორმა
მესამე ლოპოტის მთა მეოთხე თიანეთისაკენ აგრევე ყ~ლნი მყოფნი
ქართლისა და კახეთისანი იყნენ მზადებაში საომრად და მოელოდნენ
ჯარსა ყიზილბაშისასა ბრძანდებოდნენ ბატონები ანანურს ამა ყოფასა
შ~ა 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 მეფემ
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 მთის
ჯარი იყო ყველას დაუწყეს ოხრება და გლეჯა ეცადა ბატონი
მაგრამ ჯარი დიდი იყო და მერე დიდი ხანი გამოსულ იყო რომ
ქართველის ბატონის მორჩილება აღარ ექმნათ ვერ დააშლევინეს აიკლეს რაც დაახელეს საყდრები ააოხრეს მრავალი
ხატები დაამტვრივეს აღარ დადგა ბატონი და წაბძანდა ისევ ანანურს უკუდგომოდა ამ ყაენს მთლივ ადრიბეჟანის რა მისლოდათ
მეფე თეიმურაზ ქართველთ და კახით სულ უკუდგნენო გაე[კვი]ხარდათ დიდათ მოეწერათ ერევნის ხანსა და სულ იმ ქვეყნის უფროს კაცთ
ბატონსათვის არზი და რახან თქვენ ეგ საქმე გიქნიათო ჩვენ თქვენ
ყმასავით გვიმსახურეთ საცა გეპრიანებოდეს ჩვენს ჯარს იქ გაახლებთო
ბატონმაც ამისი შესაფერი პასუხი მისწერა და გაისტუმრა კაცი

სამისთვის ამის წინათ სპასალარი ამირ ასლანხან მოსულ იყო დიდის
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ჯარით და ერევანს ადგა იყო ყ~ლ დღე სროლა ზარბაზანთა და ყუნბარათა
მაგრამ ვეღარა ავნესრა ციხესა ერევნისასა ამ ქართლისა და კახეთის უკუდგომაზედ კიდევ უფრო გამაგ რდენ ჩასლოდა ამბავი შაჰნადირ ყაენსა რ~ლსა
ახლა ერქვა შაჰშაჰ მეფე თეიმურაზ და მეფე ერეკლე უკუდგნენო დაცალეს
ქართლი და კახეთი მთებში ავიდნენ მიეცა ფრიადსა შეჭირვებასა გამოუსივა მაშინვე ჯარი დიდი მაგრამ ისევე დააბრუნა გზიდამ ამის თანა
თ~ს რომ ბევრ ჯელ ენახა ქართველთა ხმალი და თვისი საწადელი ქართლში
ვეღარ აღასრულა თითო თავადი ქართლისა უკუდგის და ერანის ჯარი ამოსწყვიტის ხაზინა რამდენი გაფუჭის და ძლივ ისევ ქართლის ჯარით დაიმორჩილის ახლა ქართლი და კახეთი ორივ ერთად გაერთებით რას დააკლებდა
მერე მეფის თიმურაზის სახელი ასე გაფენილ იყო რომ ერანში ერთმანეთისა
საქადურად და საყვედურად ამისი სახელი ჰქონდათ მოუვიდაჩაფარი ბატონს ყაენისა მოუწერა რაყამი სიტკბოებისა და წყალობისათხუთმეტი ათასი
თუმანი, რ~ლიც მეფეს თეიმურა ზისათვის ეთხოვნა და ათი ათასი თუმანი
მეფეს ერეკლესათ~ს ეს თეთრი ეპატივებინა და ქ~ყნის თეთრისაც ებძანა
როგორც შენ გინდოდეს ისე გაარიგეო ეს ბრძანება გაიგონე ჩემიო ისევ
ქალაქში ჩამოდი და ქ~ყნას მოუარეო ეს ჩაფარი ჯაშუშსავითაც იყო
თუ ჴელმწიფის ბძანებას არ დამორჩილდებოდნენ ამის ჯარსა და რიგს
გაშინჯევდა ჩავიდოდა ამბავსა რომ ჩაიტანდა მაშინვე დიდი ჯარით
წამოვიდოდა ბატონი შვილი აბდულაბეგ და სარდალი ქაიხოსრო საბარათას შვილოში იყუნენ, რომ მენაპირედ დაეყენებინა ბატონს ამა ამბავზე მაშინვე მოუვიდათ ჩაფარი, და დაიბარეს ანანურს მივიდნენ რა
ესენი რაყამი წაუკითხეს ერთიც რაყამი მეფეს ერეკლესთან იყო რომ ჴელმწიფეს თავისთან დაებარებინა რასაც მაგის პირით მომახსენებთო გარიგებული გეგონოსთო შეიქნა ამისი რჩევა ბატონმა მეფეს ერეკლეს წასლა შორს დაუჭირა მის მეტი ძე არ ესვა და მერე რამდენი ხანი ინდოეთს
და ქვეით ქ~ყნებში ახლდა მეფე ერეკლე ჴელმწიფეს კახეთიც უპატრონო
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დარჩებოდა ქალაქს ჩამოსლა ამჯობინეს ამისთ~ს რომ ქართველთ
დარბაისელთ ჯალაბნი რომ ბატონს თანახლდენ ყველამ ფარვანი
მოსთხოვეს ჩვენს ალაგებში წავალთ ჩვენის ცოლშვილითა და ჩვენს
ქ~ყნებს გავამაგრებო ქართლის ჯარიც მართებულად არ შემოეყარა
მთის ქ~ყნის ჯარებმაც უარშიობა დაიწყეს ასე ამ რიგის ყოფასა
ისევ ჴელმწიფის მორჩილება ირჩივეს აიყარა ბატონი, აყარა
დედოფალიც და ჩაბძანდა ქალაქსა თბილისისასა ქართველთ ყველამ
თავისი ცოლ შვილი თავთავის ალაგს წაასხეს ბატონიშვილმა აბდულაბეგ თავისი არამი მოიყუანა ციხესა სამშვილდისასა გამოვიდა
დიდი ჯარი ლეკისა შეიყარა სომხითზე დაესხნენ ვაზახისელი და

ბაიდრისა ერთად იდგნენ მთაზე მრავალი სული საქონელი
და ტყვე წაასხეს და გარდაიტანეს ჯავახეთს რადგან მეფის ერეკლის
ბძანება აღარ ამჯობინა ქალაქშიაც ჩამობძანდა ბატონმა ისევ
ამჯობინა რომ თავისი წაბძანება ბძანა ჴელმწიფესთან წავალო
ჩემი თავი ქ~ყნისათვის დამიდვიაო თუ ქ~ყანას უშველო რამე და ან
ჴელმწიფეს ჩემი სიტყუა შევასმინე ქართლს პ~ლ რიგზე დავაყენებო და თუ ვერ შევასმინე რაო მერე ყველამ თქვენს თავს უშველეთო გარდადვა თავი ქ~ეანობისათ~ს წაბძანდა მეფე ცხებული
თეიმურაზ ერანში ყაენთან რ~ლსა ეწოდებოდა სახელად შაჰნადირი მაისს ათსა გაბძანდა ქალაქით თან იახლა ორბელიანი
სადალი ქაიხოსრო თარხანი ლუარსაბ მარტყოფის მოურავი
ქაიხოსრო მოლარეთ ხუცესი პაატა მილახვარ ბაში რევაზ
სუფრაჯი მამად უსეინ და ორიოდ ყულუხჩი და ეგრე სუბათ
წაბძანდა ქალაქით ბატონი მიბძანდა სამშვილდეს ნახა და ორი
დღე ნახეს ლხინი და მესამეს დღეს წაბძანდა სამშვილდით და მიბძანდა
ბოლნის თან გაჰყვა აბდულაბეგ ბატონიშვილი და სულ ქართველთა
და კახთ დარბაისელნი უბძანა ქართველთა ბატონის შვილს აბდულა ბეგს
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ნუ გაეყრებითო და ჩვენის ერთგულობით ამისი სიტყვის გამგონნი იყავითო
აგრევე აბდულა ბეგს უბძანა რათგან მეფე ერეკლე მუდამ ქართლისათ~ს ვერ მოიცლისო ქართლს მოუარეო და ერთმანეთის ნებით და შეკითხვით ორივ
ქ~ყნები მტრისაგან კარგა გაამაგრეთო და ჩემდა მოსვლამდის მშვიდობიანად იყავითო. მიბძანდა ბატონი ჩამოხდა ლორის მიწაში ლორის ციხე
ყაფლანს ორბელიან ეჭირა გამოართო ბატონმა და ისევ ლორის ქეთხუდებს მისცა და ლორის სულთანობა ქალაქში უსეინ ხანის შვილს მუსას მისცა წამოიღო ლორის ციხიდამ ბატონიშვილმა აბდულა ბეგ ზარბაზნები და ჯაბახანა შეიტანა ციხესა სამშვილდისასა და მოესალმნენ ქართველნი და კახნი ფანბაკს და გამობრუნდნენ ბატონი წაბძანდა აბდულაბეგ ბატონის შვილი მოვიდა სამშვილდის ციხეში დაუწყო კეთება
და მაგრება ციხესა მეფე თეიმურაზ რომ ერევნის მიწაში მიბრძანდა გაგზავნა წინ მაჰმად უსეინ სუფრაჯი ამირ ასლან ხან სარდალთან რ~ლი ადგა
ერევნის ციხესა და იყო ყ~ლ დღე ომი ფიცხელი რა სცნა მეფე თეიმურაზის მისულა განიხარა ფ~დ და უბოძა მამად უსეინ ხალათი მძიმე და
თეთრი ურიცხვი თითონ შეჯდა ცხენსა სარდალი და ბატონს სამ აღაჯზე წინმოეგება მოესალამა მდაბალად და მოართვა თავისი საჯდომი ცხენი
რათგან ერევანი და სარათის ქ~ყნები უკუდგომოდენ და ამ სარდლისათ~ს თავს
დაედვა და გამოეგზავნა ცდილობდა დაჭერასა ქართლის იმედი სულ არა
ჰქონდათ რახან მეფე თეიმურაზს გაუსჯელად და დაუპატიჟებლად მიბძანდა
დიდად იამა და მისართმევით და დახდომით კარგათ ეცადა ამით რომ ჴელმწიფესაც სამსახურად დაანახა მიართვა ბატონს მისართმევი დარბაისელნი რ~ლნი ახლდენ ყ~ლას ხალათი ცხენი და ინამი მისცა გაატანა კაი

მემანდრები და გაისტუმრა ჴელმწიფესთან წაბძანდა ბატონი ერევნით
ყაენთან გამოვიდა ჯარი ლეკისა ფ~დი წაახდინეს მრავალი ადგილი
წაიღეს ურიცხვი ტყვე და საქონელი წაბძანდა მეფე ერეკლე კახთა და ქართველ ჯარით ქისიყის ბოლოს შეებნენ გააქცივეს ლეკი ამოწყვიტეს
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მრავალი, რომ ერთი ამისთანა გამარჯვება ამ ცოტას ხანში არ
ყოფილიყო წამოასხეს ტყვე და საქონელი მობრძანდა ქალაქსა ტფილისისასა 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 ბატონიშვილი სოლომონ თვესა
მაისსა კ~დ ქ~კს ულე ქ~ეს აქეთ ჩშმზ:
შემოირიგა აბდულაბეგ ბატონიშვილმა რაც ქართლში ლეკი იყო
აგრევე რაც სულხანს ორბელიანს ლეკი ჰყანდა შერიგებული დმანისს
სთხოვა და მოუძღვა სულხან და შემოარიგა და მოსცა ლეკთა ბელადები ხალათით და დააყენა ციხესა სამშვილდისასა დახდა ლეკის ჯართა ქისიყის
მოურავი თამაზ წინა გაემარჯვა ლეკზე ამოწყვიტა მრავალი და წამოვიდა გამარჯვებული მეფეს ერეკლეს თან მოართვა თავი ლეკისა მრავალი
შეიქნა ადრიბეჟანის ქ~ყნებში ყრილობა და არეულობა უკუდგნენ
ყაენს შაჰნადირს და თავრიზს თითონ დასვეს ყაენი რ~ლსა ერქვა
საამშაჰ ძველის ყაენის შვილობით იხსენიებდენ რაც გაეწყობოდათ
ყაენის რიგი მისცეს და ჯარი შემოახვივეს თურმე დიდი ყაენი
შაჰნადირც მოეკლათ თავის ძმისწულს ალიყულიხანს ეღალატა
და თითონ მისწილ ყაენად იქ ის დამჯდარიყო და ამისთ~ს უფრო
ირეოდა ქ~ყნები ეს ამბავი ჩვენ რა ვიცოდით ქართლში ვინ გვეტყოდა
და ვერც მეფე თეიმურაზს შეეტყო თორემ რაღათ წავიდოდა სპასალარი ამირასლან ხან რომ ერევნის ციხეს ასაღებლად დგა ამას საამშაჰ მტრობა დაუწყო
და ეს სპასალარიც გაეცალა ერევანს და საამშაჰ სამტროდ წავიდა რათგან
ეს ქ~ყნები ასე აირივა და მეფემ თეიმურაზ ყაენ თან ვეღარ მიაწივა ყაზმინს
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დააყენეს და აღარსად გაუშვეს ამასობაში ქართლში მეფის ამბავი აღარ მოვიდა
ორი სამი ჩაფარი აქედამ გაგზავნეს და ვერღარა იმით შევიტყეთ და
ვერცარა მეფემ თეიმურაზ იშოვა გზა რომ ქართლში ჩაფარი გამოეგზავნა
და თვისი ანძა ეცნობებინა ამა ამბავში ბატონიშვილი ადულაბეგ
საბარათასშვილო შემოიფიცა შენს მეტი ბატონი არ გვინდოდესო შეუდეგ
სამშვილდი სა და ბირთვის ციხეების კეთებასა განიზრახა თუ მეფეს თეიმურაზს დაუშავდა რა ქართლი ჩემი არის და აღარავის დავანებებო

ააშენა სამშვილდის ორი დიდი ბურჯი ამიერ და იმიერ გააკეთა აუზი
რაც დიდი წყლისა სადგურად და დაიჭირა ორის წლისა თადარიკი ყ~ლი
ფ~დ ვინა თვისისა სიტყვის მორჩილი იყო გლეხი ყ~ლივე აჰყარა და ამ
ორს ციხესი დააყენა ანუ თურომ ქალაქით უნდოდა ყველა მიატანინა წინააღმდეგიც აღარავინ ჰყანდა ბორჩალოს სულთანი რ~ლი შაჰ ნადირს გამოექცა და სამღერეთს იხიზნებოდა ასი ოდენ კაცთა ისიც აჰყარა
და ციხეში შეიყვანა და თვისი საზდათი ინახევდა მისწერა საამშაჰ რ~ლი იჯდა
თავრიზს ყაენად აცნობა ყმობა და ერთგულობა თავისი და თავს იდვა ქართლი და სამსახური მისი ეს ამბები არ შეიტყო მეფემ ერეკლემ მაშინვე
გაგზავნა კაცნი ყ~ლგან და დაიბარა ჯარები მოვიდა კახეთსა თუშთასა
ხევსურ მოხევისა ორსავ საერთოსი და ქართლისა ყ~ლის ადგილს ჯარი
შემოეყარა ქალაქსა ტფილისისასა მეფე ერეკლეს ..... წავიდა სამშვილდით ჯარი ლეკისა მიუხუდენ სომხითის მელიქს და წაუხდინეს ქ~ყანა
და წამოიღეს ტყვე ანუ საქონელი მრავალი მოიტანეს სამშვილდეს
უბოძა მეფემ ერეკლემ შანშეს ისევ ერითობა ქსნისა და მამული
თვისი და სთხოვა ჯარი შეიყარა მაშინვე კაი ჯარი და ჩამოვიდა
ქალაქს და დაუდვა ფიცი მტკიცე პატრიაქიცა თავდებობითა მამა
შენსა და შენს მეტი ბატონი არ ვიცოდე მოუვიდა აბდუ ლაბეგს ქართლის
ბატონობის რაყამი საამშაჰსაგან და შანადირის სიკუდილიც გამოგვიცხადა და აქამდის ქართლში არ ვიცოდით ყაენის სიკვდილი მოსწერა
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აბდულაბეგ 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 ერეკლემ და აგრევე ქართველთა
ყ~ლთავე დიაღ შორს დაიჭირეს ამით რომ მეფე თეიმურაზ
ქართლის გულისათ~ს თავი გამოიმეტა და წავიდა ჯერ მისი ამბავი
მართალი არა იცოდენ მერე ადილშაჰ რ~ლი ახლდა ყაენად დამჯდარ იყო სიძე იყო მეფის თეიმურაზისა ქეთევან ასული მისი
ცოლად ჰყუანდა მისგან უფრო დიდს წყალობას მოელოდნენ
ეს საამშაჰ ერთი არზარქარი ვინმე გამოჩენილიყო და იმის
სიტყვით მეფეს თეიმურაზს როდის წაუვიდოდნენ მისწერა მეფემ
ერეკლემ მუქარიანი წიგნი და აგრეთვე ქართველთა უვარი და
წინააღმდეგი სიტყვები ჩვენგან შენი ყმობა აღარ იქნებაო
რა ეს ამბავი მიუვიდა აბდულაბეგს დიდათ ეწყინა თადარიკს
შეუდგა ნება რომ აღარ იქნა ძალით ცდასა შეუდგა ყაზახს ბორჩალოც აბდულა ბეგთაგან დადიოდნენ და ემსახურებოდნენ გაუსივა
მეფე ერეკლემ ჯარი დიდი ბორჩალოსი და ყაზახისა ელები
სულ წაახდინეს ვინა მოენდოთ არა აწყინეს რა მოიტანეს

ნაშოვარი ურიცხვი შეიყარა ბორჩალოსი და ყაზახის ქეთხუდები მოვიდნენ მეფეს ერეკლესთან მიართვეს ფეშქაში და ითხოვეს დანაშაულის ფარვანი რათგან ქაიხოსრო სარდალი
მეფეს თეიმურაზს ერანში თან ახლდა ეშიკაღასბაში დიმიტრი რევაზ სარდლის შვილი და იოანე ორბელიანი ქალაქს
ცოლშვილით მეფეს ერეკლეს ახლდენ და არც ამათგან მეფის
ერეკლეს გაყრა იქნებოდა ამათს ქალაქს ყოფასა და
თავისთან უმყოფელობას აბდულაბეგ წყინობდა ვითაც მხლებელი იყო
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გაუსივა ლეკის ჯარი და ბარათიანნი აიღო იფნობის ქვაბები იავარუყვნეს საქონელი და ტყვე ლეკთა მისცა და შეაყენნა კაცნი თვისი მისანდო ქვაბებში ვინა ქაიხოსრო სარდლის კაცნი იდგნეს გამოიყვანა ყ~ლი რისხვით აგერვე წავიდის სამშვილდით მარბიელი
და მოაოხრის ორბელიანთ მამული და ბატონის ციხესა სამშვილდისასა ..... მოვიდა ერთი უცხო ჯარი ლეკისა, რომ ჯერ ქართლის
მიწაში ამ გვარი კანცი არ გვენახა ზღვის პირს კაცნი იყუნენ
და სულ მოისარ შუბოსანნი და კარგა დაკაზმულნი სანახავად კარგნი
შემოიარეს ალგეთის ხევზე კუმისის და იმ ძირობის საქონელი
წამომეღოთ თან მოჰყუანდათ ნაბელადობით ბირთვისის ძირი გაიარეს
დახუდენ ბარათიანნი ჩახი ქვათას ომი ძალი აკიდეს გაიქცივეს და არა
დაანებეს რა წავიდა ეს ჯარი მიუხუდა ციხე ქუაბს გატეხეს ზეითი
გალავანი აიკლეს ტყვე ანუ საქონელი წამოიღეს დიდ გორი ჩაატანეს და უვნებელად გაატარეს წავიდნენ ისევ თვისა ადგილსა......
მეფემ ერეკლემ გამოუგზავნა ბატონის შვილს აბდულაბეგს თბილელ
ეპისკოპოზი ათანასე დაელაპარაკა და აღუთქვა საბარათაშვილოს
მამული თავისი სარჩოდ დაწყნარება და პატივი და ნახვაც მოინდომა
ეს არ ინება და რათგან მეფობა ეთქვა აღარ შეიკდიმა აბდულაბეგ
შემოუთვალა ქართლი ჩემიაო და კახეთი შენიაო შენ იმას
დასჯერდი მე ქართლი დამანებეო ზაალ მუსხალაშვილიც
თან გაატანა ჩამოვიდა თფილელი ეპისკოპოსი და ეს ამბავი ჩამოიტანა
ქალაქს რომ ახლა მართლა გული დააჯერა მეფემ ერეკლემ რომ
შფოთი აღარ დაწყნარდა და ჯარისა მატებასა და ყ~ლ გზის მტრის პასუხის მიცემისა
თადარიკს შეუდგა აგრევე დარბაისელთა ქართლისათა დიდ დიდათ
უარი შეუთვალეს ბატონის შვილს აბდულა ბეგ ჩვენი და შენი
ბატონობა აღარ იქნებაო ეს ამბავი რომ მოუვიდა სამშვილდეს
მან ციხის მაგრება და ჯარის მატებას შეუდგა გაგზავნა მეფემ ერეკლემ
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და ვინა შური გებულნი პირაქეთ ლეკნი იყუნენ მათი ჯარი სულ მოასხმევინა
რადთგან საბარათაშვილო მას თან იყო და სომხით კი არა
მოუდგა დასცა ჯარს დასტური და წავიდის მოარბის სომხითის
ხეობა გადაუხდიან ახპათხანსა აოხრიან და ტყვევიან და ურიცხვი

საქონელი მოიტანიან ციხესა სამშვილდისასა პაპუნა ყაფლან
და სულხან ორბელიანი თვისა ციხესა ხულუტსა იდგნენ და იქიდამ
თვისსა მამულსა პატრონებდენ წავიდის ამათი ჯარი მიუხდის
ყარსასა ქ~ყანასა და წამოიღიან უთვალავი საქონელი ასე შეაშინეს ოსმალუს ქ~ყანა რომ თუ არ სიმაგრეთა და ციხეთა სხვაგან
ვეღარსად დადგიან ჯავახნი ანუ ყარსელნი შეიყარა ჯარი ალიხან რ~ლი მცირედითა ხანთა ქართლში ხანად იჯდა ნადირშაჰ
რომ მოკუდა ამანაც აქა იქ ტაცება და რბევა დაუწყო ეს წამოვიდა
ქართლზე მეფე თეიმურაზ რომ ქვეით ბრძანდებოდა ქართლში
თვისი აღმდეგი კაცი აღარა ვინ ეგონა მოვიდა ყაზახში შემოეყარა ყაზახის ჯარი მოსცა თალიბეგ ყაზახის სულთნის ძმამ
პირობა ქართლს მე დაგაჭერინებთო გამოუძღვა წინ მოვიდნენ
ქალაქზე წინ ორი ჩაფარი გამოუგზავნა ერთი მეფეს ერეკლესთან
და ერთი აბდულაბეგთან სამშვილდეს ორივე თავის თან დაიჭირა
და დიდათ ამაყანი სიტყვა შემოეთვალათ. მეფე ერეკლემ შეუთვალა თუ ყაენის ბრძანება და რაყამი გაქს ის შემატყობინეო და თუ სამტროდ მოხვალ მეც მზა ვარო არც აბდულაბეგ მოენდო მოვიდა ჩამოხდა კუმისს მიბბაშს კაცი გამოეგზავნა არც იმან შეუშვა ციხეში იწყინა ალიხან ჯარი დიდი ჰყუანდა
მოუხუდენ ქალაქს ხევით და ვერის ხეობის საქონელი სულ
წამოიღეს უბძანა მეფემ ერეკლემ ჯარს გასულა უთავა ორბელიანი დიმიტრი ეშიკაღა ბაში რა მივიდნენ ქალაქით მაშინვე დაწკიპეს
ცხენები და რა მოეწივნენ შიგ დაერივნენ გაიქცა ყიზილბაშის ჯარი
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მიჰყნენ ხმალ და ხმალ ამოწყვიტეს მრავალი
რომ რისხა ღ~თისა დასცეს მიჰყუნენ გაქცეულთა კუმისს
თავამდის ვინ მორჩა ცხენები აქ დარჩათ ეგრე ვე იარაღები აიყარეს და ქვეითნი უიარაღონი ალიხანს შემოეყარნენ გამოუძღა დიმიტრი
ეშიკაღასბაში და შემოვიდა ქალაქში გამარჯვებული მოართვა
თავები ბატონს იამა დიდათ და დაჰპირდა დიმიტრი ეშიკაღაბაში
წყალობასა ფრიადსა გასცეს ქალაქის ციხითა ამზადეს კიდევ ალიხანს იმავ ღამეს თავსდასხმა დაუპირეს ალიხან იმავ ჟამს აიყარა
და წავიდა ისევ ქვევითვე სირცხვილეული..... ჩავიდა განჯას და ახლა
მოინდომა საამშაჰ მტრობა რ~ლი იჯდა თავრიზს ყაენათ
მივიდა ალიხან ამა ზედა დაიჭირა საამშაჰ ხელებშეკრული მორდაის
ამირ ასლანს გაუგზავნა, იმანაც თვალები დასთხარა და ალიშას ყაენს
გაუგზავნა. ეს ამბავი მოვიდა ქართლში ქართველთ დიახ იამათ
და განიხარა მეფემ ერეკლემ და დაჭმუნდა აბდულაბეგ გაუგზავნა კაცი
და ფეშქაში სარდალს ამირ ასაღან ხანს, მოვიდა ამისგან წიგნი
დიდის იმედისა აბდულა ბეგს შეიქნა მეფეს ერეკლესა და აბდულა-

ბეგს შა მტრობა და ომი ცემა ერთმანერთისა გაუსივა ჯარი
სამშვილდით ლეკისა და საბარათაშვილოსი შემოაყენა თათანის ციხესა იყო სროლა ორი დღე და ვერა ავნეს რა ამასობაში მოეშველა
დიმიტრი ორბელიანი ქალაქიდამ დიდის ჯარით შემოუტიეს გააქციეს და სამშვილდემდის ცემით მიჰყუნენ პაპუნა ყაფლან და
სულხან ბატონის აბდულა ბეგისთან იყუნენ ცდილობდენ მისგან
თავისის მამულის მოხმარებასა რახან ამათის სამშვილდეს ყოფით
ორბელიანთ მამულს არა ეშველა რა თავისი ძმებიც ქალაქში
მეფე ერეკლეს სამსახურში ჰყუანდათ პაპუნა და ყაფლანცა
წამოვიდნენ მეფის ერეკლეს სამსახურში უყო წყალობა ისევ პ~ლი
აესივნენ ლეკნი აგრევ საბარათასშვილოს კაცნი და დაუწყეს
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რბევა ქართლის ქვეყანასა სულხან ორბელიან ისევ დმანისს დადგა უწინვე
ლეკში ყოფილიყო და ბელადები კარგად იცნობდენ შეურიგდა ლეკთა
და ზოგი რამ თავისა ქ~ყანა მოარჩინა ბატონიშვილმა აბდულაბეგსაც სულხან კარგად მიაჩნია და ერთგულთა თანა აღრაცხა რათგან მტრობა აღარ დაშალეს და ძლევისაგან ბევრი ალაგიც
წახდა მეფე ირაკლიც გამოვიდა ქალაქიდამ თოფხანა ჯაბახანა
ყ~ლივე მიბაშს გამოართო გამოემზადა საბარათაშვილო ზედა
მოვიდა მეფის თეიმურაზისა ამბავი მშვიდობისა რომ ადილ
შაჰსთან მიეწივა რ~ლი იყო სიძე მისი მიეცა პატივი დიდი
იმედი და მამაშვილური ებოძა ურიცხვი საქონელი შეიქნა
სიხარული ამდენი ხანი ყოფილა რომ ბატონის ამბავი აღარ
გაგონილ იყო რა. შეიქნა სიხარული ფ~დი ქართველთა
შ~ა მიბძანდა მეფე ერეკლე დიდის ჯარით შემოადგა სამშვილდეს იყო სროლა ზარბაზანთა და ყუმბართ დაუცდელად ეგრევე
ისროდნენ ციხიდამ თოფითა და ზარბაზნითა. მეფე ერეკლე იდგა
კრწანის ქვემორე და ჯართა ყოველმხრით საფარი ჰქონდათ
და ეგრე იბრძოდენ იყო რამთონიმე დღე ბრძოლა ჰქონდათ და მერე
იგულსმოდგინეს მყოფთა ციხისათა და შეიქნა ერთმანერთში
ლაპარაკი მოითხოვა აბდულა ბეგმა ბატონის შვილმა დიდრონი
კაცნი შევიდა სახლთ ხუცესა კახისა გრიგოლ თუშთ მოურავი
ჯიმშერ და ელისეთ მოურავი დავით ალაპარაკეს და ეს პირი დასდვეს მანამდინ მეფე თეიმურაზ ერანის ქ~ყნიდამ მობრძანდებოდესო ჩვენ ორნივ მყუდროებით ვიყვნეთო, რაც სამშვილდეს
ციხეში ლეკის ჯარი ჰყუანდათ მეფეს ერეკლეს რომ ლეკის ჯარი ახლდა
ამისმა ბელადებმა ლაპარაკი დაუწყეს და სულ გამოიყუანეს და
მეფეს ერეკლეს შემოეყარნენ ისევე ინებეს მშვიდობა და შერიგდნენ
თითო პირობის წიგნი ერთმანერთს მისცეს და მოშალეს ბრძოლა
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შეიქმნა ერთმანერთში მშვიდობა ჯარის კაცი ციხეში შევიდის
და ციხის კაცი ჯარში გამოვიდის აიყარა მეფე ერეკლე ჩაბრძანდა
ქალაქს ბატონიშვილი აბდულა ბეგ დარჩა ისევ ციხესა სამშვილდისას გამოვიდა ჯარი ჭარიდამ მოუხდენ ღამით დაესხნენ
სონღალუხს მრავალი ძროხა და ცხვარი წაასხეს გამოუდგა
დიმიტრი ეშიკაღასბაში მცირის კაცით მოეწივა ყარაიაზედ გააქცივა ლეკი გააყრევინა საქონელი და შემოვიდა გამარჯვებული
ქალაქსა თფილისისასა მიუხუდა ლეკის ჯარი ბოლნისის
ხეობას მიაშველეს ყაფლან ორბელიანი ქალაქიდამ მივიდა
შეება გულ სრულად გააქცივეს ლეკი დახოცეს მაგრამ დიდად
შიგ რომ დაერივნენ ფიცხელი ომი რომ შეიქნა ჰკრეს ყაფლანს თოფი და გამობრუნდნენ მაშინვე წამოიყვანეს დაწყულებული
მოკუდა ყაფლან ბოლნის მეორეს დღეს მოუვიდა მეფეს ერეკლეს
სპასალარიდამ ამირ ასლან ხანიდამ ცხენი შეკაზმული და ხალათი მძიმე აგრევე ქართველთა და კახთა დარბაისელთათ~ს ოცდა
ათი ხალათი ბრძანებითა ალი შაჰ ყაენისათა შეიქნა სიხარული
ფ~დი ამათ რომ ალი შაჰ ყაენობასაც გული დააჯერეს და მეფის
თეიმურაზის წიგნი და კაი ამბავი რომ მოუვიდათ ამით კიდევ
უფრო შეექნათ სიხარული გამოვიდნენ ბელადები ლეკისა ათასის კაცით შემოიარეს
ქართლი აიღეს
საკირის ციხე გარდმოვიდნენ შემოადგნენ ატენის ბოლოს ციხე
იყო აიღეს ისიც წამოიღეს ორისა ციხის საქონელი და ტყვე
უთვალავი გარდამოვიდნენ საბარათაშვილოში მიაგება კაცი აბდულაბეგ ბატონიშვილმა შეირიგა ეს ლეკის ჯარი და დააყენა ციხეს
გარეთ კრწანის მოვიდა ადილ შაყაენისაგან ჩაფარი ებოძა
მეფის ერეკლესათ~ს ხალათი მძიმე და რაყამი დიდის წყალობისა
რათგან მეფე თეიმურაზ ჩვენს სამსახურში არისო ქართლსა და
კახეთს ორსავ კარგათ მოუარეო ეგრევ მეფის თეიმურაზის წიგნი და
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მშვიდობიანი ამბავი მოვიდა შეიქმნა დიდი სიხარული და განცხრომა
რომ უკეთესი აღარ ეგებოდა შესწირეს მადლობა ქართველთა
ღმერთსა ებოძა იქიდამ მეფეს თეიმურაზს ივანე ორბელიანისათ~ს მდივანბეგობა ქართლისა. მეფემ ერეკლემაც ბრძანებისაებრ მამისა და აღრისხეს დალჭასა საბრძნოსა და მისცეს
სასწორი სიმართლისა ვითაც, იოანე საფილო სოფოსოთა წესითა აღჭურვილიყო და კიბეთა ბრძნობისათა აღმხდარ იყო
და ქართლშიაც უბრძნე და უმცოდნე არავინ იყო
და უმტკიცეს ესე საბრძნო ხარისხი და საზომისაებრივ არა დააცადებდა
მეცნიერად ყ~ლთა მიგებებასა სამართლისასა, უკუდგა ამირასლანს ხან სპასალარი ალიშაჰსაგან და ამანც მოინდომა ადრიბეჟანის ქ~ყანაში ყაენობა. ყაენიც ამ ქ~ყნებს

დაშორებულიყო და ქვეით წასულიყო დაუწყო პასალარმა აქა იქ
ცემა აბდულაბეგ ბატონიშვილმა გაუგზავნა ფეშქაში პასალარს
ალაჯან უზბაშის ხელით და სთხოვა ჯარი და მოხმარება გამოებრუნებინა ალიჯან და მოეწერა იმედი და დაჰპირებოდა მოხმარებასა
გაუსივეს ფანა უზბაში დაახვედრეს ლორეს წინ მოკლეს მოკლეს
ალიჯან უზბაში სხვანი სულ დაიჭირეს ორი პასალარის
კაცი იყო და სხვა აბდულაბეგ ბატონიშვილსა მოასხეს ქალაქსა....
მოართვეს მეფეს ერეკლეს უყო წყალობა ფ~დი ფანა უზბაშსა და
პასალარის კაცებს არა ავნო რა პატივიც მისცა და სხვანი პყრობილ
ჰყნა ზოგთა თვალნი დასთხარა ამაზედ ისევ აიშალნენ საბარათაშვილოს კაცმა ქალაქის პირს სოფლებს ცემა დაუწყეს
ქალაქიდამ ჯარი გავიდის და საბარათაშვილოს ცემდენ და ოხრებდნენ ყ~ლთვის მაჰმად სულთანი ლორისა რ~ლი იყო სამშვილდეს
მოუვიდა რაყამი მიეცათ განჯის ხანობა წავიდა სამშვილდით და ჩავიდა
განჯას არ ინება პასალარმა ალიშაჰსაგან მიცემა დიახ მრავალი
1-25 სტრ., 85v
ტყვე ჰყუანდა ლეკებს სამშვილდის ციხეშია და გაიყო ჯარი ზოგმა
ტყვე წაასხეს დაღისტანში და სხვა ჯარები აქავ დარჩა და არბევდნენ
ყ~ლთ~ს სომხითს და აგრევე, დმანისის ჴეობას და მიჰქონდათ
სამშვილდეს გამოეგზავნა პასალარს კაცი და ხალათი
მეფის ერეკლესათ~ს და ეცნობინა ხერხით ნდომა და სიყვარული
უბოძა მეფემ კახეთისამან და გამგებელმა ქართლისამან
სათნოებისა საფუძველმან ძემან ცხებულის მეფისამან მეფემ ერეკლემ
ორბელიანს დიმიტრი ეშიკაღაბაშს ელიაღასობა ს~დ ქართლისა
ელის საჯილდაოთ ვითაც ალიხანის ჯარ ზედ დიდად გაიმარჯვა
დიმიტრიმ და მერე ლეკზე მხნედ გაისარჯა და გააქცივა ნაშოვარი დააგდებინა ვითა წყალობას ემართლებოდა და ეგრევე
აღუსრულა და დაუმტკიცა წყალობა ესე აჰყარეს ყაზახის სულთანი მუსაბეგ და ქალაქში დააყენეს აგერვე ქეთხუდები ბაიდრისა
და ყაზახ ბორჩალუსი შემოკრიბეს ქალაქს უბოძა მეფემ ერეკლემ ქალაქის მურავობა მუხრანის ბატონს სახლთხუცესს
კონსტანტინეს დახვდა ლეკთა მოურავი ქისიყისა თამაზ გაემარჯვა დიდად
ალიშაჰ ყაენი მაზანდარას წასულიყო მეფე თეიმურაზ თან
ახლდა ადრიბეჟანის ქ~ყნებს დაშორდენ მოიცა ძალი სპასალარმა
ამირ ასლახან ჯარი დიდი შეიყარა ადრიბეჟანის ქ~ყნები სულ
მიუდგა მაგრამ ქართლი და კახეთი არ მიუდგა ამისთ~ს რომ ეს
არც ხელმწიფე იყო და რასაც იქმოდა თავისის ძალითა მერე რ~ლი
ერანის ჴელმწიფე იყო მეფე თეიმურაზ იმას ახლდა ამით
ეს სპასალარი ქართლსა და კახეთს ემუქრებოდა მტრობაც
უნდოდა მაგრამ ვერ იჩენდა ბევრჯერ ენახათ ქართველთ ხმალი

გაგზავნა მეფემ ერეკლემ სპასალართან დიმიტრე მდივანი [ბეგი] საცნობელად
ამბისად. ჩავიდა მდივანი შამახიასა შეეყარა სპასალარს
დიდი პატივი მისცა და იამა ამით რომე ამითის გალაპარაკების იმედი
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არ ჰქონდა აბდულა ბეგს ბატონიშვილსაც საამ ბარათაშვილი
და გლახა ციციშვილი გაეგზავნა ესენიც იქ ჩავიდნენ გამოისტუმრა
მდივანი ხალათი მიეცა და მეფის ერეკლესათ~ს კარგ თავაზიანი
წიგნი მოეწერა და ყაზახ ბორჩალუს და ქალაქის ქეთხუდები დაებარებინა საამ და გლახა გამოესტუმრებინა და აბდულა ბეგ ბატონის შვილი დაებარებინა:
ქ~კს ლე კახეთის დედოფალი ანნა მარტყოფს წაიყვანეს
იქ დაწვა შვა ასული შვენიერი თამარ მოვიდა მდივანი დიმიტრი
ეს ამბავი მოუტანა მეფეს ერეკლეს, მაგრამ ქეთხუდები ვერ გაუგზავნეს
იცოდენ რომ ყველას ხერხით ეკიდებოდა, რახან მეფე თეიმურაზ
ყაენთან ეგულებოდა და ეს ყაენის უკუმდგარი იყო ქალაქისა და
კახეთის კაცს როდის დაინდობდა მისთ~ს არც ესენი მიენდვნენ
წავიდა ბატონიშვილი აბდულაბეგ სპასალართან ჩაიარა ყაზახში
უკუ დგა ყაზახი მეფეს ერეკლეს გაჰყუა თალიბეგ ყაზახის ქეთხუდებით ჩავიდნენ მოსცა ქართლისა და კახეთს ბატონობა და ჯარად
რვა ათასი მეომარი კაცი თან გამოატანა. მოვიდა ეს ამბავი ქალაქში
შეიქმნა მზადება ომისა, აჰყარეს ანნა დედოფალი მარტყოფიდამ
მიიყუანეს ბოჭორმის ციხეში ქართველ დიდრონის კაცების ბარგიც იქ მოვიდა თუ გაუჭირდებოდათ ცოლ შვილი იქ მოვიდოდნენ
ქალაქის ციხის მინბაში მეფეს ერეკლეს აღარ მოენდო დაჯდა
ციხეში და აღარ ჩამოვიდა ქალაქში მოვიდა ბატონიშვილი აბდულაბეგ ამ ყიზილბაშის ჯარით ჩამოხდა კოდაზე ამ ჯარის თავი
ქაზემხან იყო რომ შაი ნადარის მახლობელი ყმა ყოფილ იყო
და თვალებიც იმ ყაენს დაეთხარა და ახლა იმ ყაენის სიკუდილის
უკან სპასალართან მოსლიყო და დიდი პატივი მიეცა და ახლაც სარდლათ აქეთ
გამოელაშქრებინა
აბდულაბეგ ბატონიშვილისათ~ს გამოეტანებინა არცა რა ეს ომი
და პირდაპირი ეგონათ გამოუგზავნეს მეფეს ერეკლეს კახეთისასა ქალაქი
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დაგვიცალეო და ქართველნიც დაებარებინა კოდაზე და ეგრევე
მინბაში ციხისა რა მოისმინა მეფემ ერეკლემ ამბავი ესე ბრძანა
სანამ სული მიდგას ჩემგან აქედამ გასლვა არ იქნებაო აგრევე
ქართველთა ყ~ლთა შეუთვალეს ჩვენი და შენი ბატონ ყმობა არ
იქნებაო არც მინბაში მიენდო ეს აბდულაბეგ ბატონის
შვილმა დიდად იწყინა აიყარნენ დილას ადრე ლაზარობის
წინადღე პარასკევი იყო და ამოვიდა ეს ჯარი მთლით შინდისის

წვერზე იქავ კოდაზე შემოჰყროდა ძმა თავისი უსეინბეგ რ~ლი [სცემდა] სცვიდა
ბირთვისის ციხესა საბარათშვილოს ჯარით აგრევე სულხან ორბელიანი
შემოეყარა მოვიდნენ ქალაქზე წინ საბარათაშვილოს მოიმძღარეს
შეიქნა ქალაქში მზადება ომისა შეჰყარა სამღ~თო დასნი ყ~ლნი
ანტონი პატრიარქმან კეთილსათნოებისა საფუძველმან და ეკკლესიანი
ქალაქისანი ყ~ლი პარაკლისათა და ცრემლთა დინებით მოილოცნა ამისა
შ~დ აკურთხა მეფე ერეკლე ჯარი თურთ და გაბძანდა ქალაქით
ომად უბძანეს რევაზს ორბელიანს და ქისიყის ჯარს მეწინავედ
მისულა საბარათაშვილოსი აქ მეფეს ერეკლესთან იყნენ ორბელიანი ს~დ სულხანს გარდა ზურაბის შვილები, იარაღის შვილები სოლოღა შვილები გაბაანი და თურქისტანის შვილები ესენი
შემოეყარა რევაზ სარდალმა აგრევე პაპუა ქისიყის მოურავის
შვილმა ქისიყელნი და მოქალაქენი ამაშია იყნენ ავიდნენ ესენი
თაბორისაკენ მეფე ერეკლე, წაბრძანდა წალკისის მხარეს მოვიდნენ
ისინიც ქვეით საბარათაშვილოს ჯარს უსეინბეგ ბატონიშვილი
მოუძღუა ლეკისა და ავღნის ჯარს ამათში იყო ზევით წალკისისა
კენ აბდულბეგ ბატონიშვილი თალიბეგ და ყაზახის ჯართან
ახლდა და შუაზე ქაზემხან ამ დიდის ჯარით ამ ციხის უკან
მთაზე წამოდგიან შეიქნა ომი ფიცხელი რომ თოფის ხმისაგან აღარა
ისმოდა რა და კომლისაგან ჯარი აღარა ჩნდა პ~ლსავე მოსულაზედ
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გაემარჯვათ რევაზ ორბელიანთ და ქისიყელთ გაიქცეს ჯარი
ესე რა ნახეს ჯარის გაბრუნება შეუტივეს ქართველთა და კახთა ერთპირ გაიქცა ეს ჯარი მთლივ დაუწყეს კაფა რომ ღ~თის რისხვა
დასცეს, რა დაშურა ჯარი ხოცისაგან მოსდიან ხმალი, შუბი
და ხუთი და ექსი თითო კაცმა ყიზილბაში ეგრე იჭირის
მიჰყუნენ იაღლუჯის ბოლომდი დარჩათ კარავი მოფენილობა
რამ სხვა ასეთი გამარჯვება მოუხუდა მეფეს ერეკლეს არას
დროს ქართლში ამისთანა გამარჯვება არ მამხდარ იყო
და არც ამ რიგათ ყიზილბაშს ქართლში დამარცხებოდათ ხანებს დროშები აქ დარჩათ წავიდნენ სირცხვილეულნი
და განჯამდნინ ვეღარ დადგნენ და აბდულ ბეგ ბატონიშვილი
მიბრძანდა სამშვილდეს ბარათიანი ვინ გარდარჩ ნენ მივიდნენ ბირთვის მეფე ერეკლე შემობრძანდა ქალაქში გამარჯვებული
მიეგებნენ დასნი სამღ~თონი და ანუ გუნდნი ერთანი და შეასხმიდენ ქებასა
დაბძანდა და შეიქნა მოტანა თავისა და მოლოცვა აღწერდნენ მდივანბეგნი იქნა რიცხვი თავისა ან ცოცხლისა ათას შვიდასი გამოგზავნეს
ყ~ლგან მახარებელი და ეგრევე ვინც ცოცხალი ყიზილბაში
მოართვეს ყ~ლი თავ თავის ქ~ყნებში გაისტუმრა და ამით კიდევ უფრო
განიფინა ამბავი გამარჯვებასა ან ვინა ბარათაშვილი ცოცხალი

მოართვეს განუტევა მშვიდობით და აპატივა ცთომა თვისი დაჯდა
ნადიმად ნახა ლხინი და გასცა საბოძვარი გაისტუმრის კაცნი დიდებულნი ბოჭორმას და დედოფალი ანნა ქალაქს ჩამოიყუანეს და
უმატეს დამკჳდრდა მეფეს ერეკლეს ქართლში დაუწყეს ყაზახის
ქ~ყნებმა ხვეწნა მეფეს ერეკლეს და დანაშაულის ფარვანი მოსთხოვეს მოართვეს მოსართმევი ურიცხვი და შერიგდნენ აჰყარეს
ქეთხუდები და დააყენა ქალაქს ვინც სულთანი ყაზახისა ქალაქს
იყო ცოლ შვილით აგრევე ბორჩალოს და ბაიდრის ქეთხედები
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აჰყარეს და ქალაქში დააყენეს მოვიდა ყაზახი ქ~ყნებში
ზუბეიდალა ბელადი ლეკისა შვიდასის კაცით წაახდინეს მრგვალი
ადგილი წამოიღეს ტყვე ანუ საქონელი და მოვიდნენ შეურიგდნენ
აბდულაბეგს ბატონიშვილსა დააყენა ციხესა სამშვილდისასა და იქიდამ დაუწყეს ცემა ქ~ყანათა ქართლისათა გაუსია
მეფემ ერეკლემ ცხრა ათასი კაცი ქართველთა და კახთა მიუხუ
დნენ სამშადილოს წაახდინეს და მოიტანეს ნაშოვარი ურიცხვი
შეეშინდა ადრიბეჟანის ქ~ყანას და ყველამ დაუწყეს ხვეწნა და ლაპარაკი მეფეს ერეკლესა მოვიდა ხილხილის ხანი მოართვა მრავალი
და შემორიგდა წავიდის სამშვილდით ჯარი ლეკისა მოარბივის სომხითის ხეობა და მოიტანიან ციხესა სამშვილდისასა შეწუხდა
სომხითის ხეობა ვეღარ შეიძლეს დგომა ქ~ყანათა თვისთა აიყარა მელიქი სომხითისა თავისის სახლის კაცით და ყმით აგრევე არღუთას
შვილები მთლივ სანაინის ხეობა და ახპატის ხეობა ჩამოვიდნენ ქალაქსა და ქალაქით წავიდნენ ერთპირ მუხრანში მისცა
ალაგი მუხრანის ბატონმა კონსტანტინემ და დააყენე ქ~ყანასა
თვისსა მთელს სომხითში ბოლნისის მეტი და სამწევრის შენობა აღარსად
იყო ორბელიანთ მამულიც ასე დაიცალა რომ დმანისა და ფიტარეთის მეტი შენობა აღარსად იყო შემოიყარა ჯარი მეფემ ერეკლემ
და წაბძანდა საბარათაშვილოზე მიბრძანდა ჩამოხდა დაღეთს
გაგზავნა ზურაბ საზვერლის შვილი და გაბაშვილი პაპუნა ბირთვის
დაუწყო ლაპარაკი ენება შემორიგება ფიცი რომ ჩემგან არა
დაგზიანდეთ რაო თუ ჩვენს სამსახურში მოხვიდეთო თუ არა
და წაგახდენო ბატონიშვილი უსეინბეგიც ბირთვისის ციხეში იყო
მივიდნენ ესენი და უანბეს დავედრებული ყ~ლი მეფის ერეკლესი
იმათ მოახსენეს გარდაწყვეტილი თუ ბატონი ჩვენი სამშვილდეს
ზისო ჩვენ იმისი ყმანი და მორჩილნი ვართო თუ ის შეგირიგდებათ
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ჩვენც თქვენს სამსახურში მოვალთო და თუ ეგ არ შეგირიგდებათ
ჩვენ უმისოდ თქვენთან მოსულა არ შეგვიძლიაო მოვიდნენ ზურაბ და პაპუნა და ეს სიტყა მოახსენეს მეფეს ერეკლეს

ბატონიშვილს აბდულაბეგს რაც ლეკის ჯარი ჰყვანდა ციხეს
გარეთ სანგრები შეჰკრეს და იქ დააყენა ციხე სამშვილდისა
გაამაგრა კარგად და დადგა საომრად მეფეს ერეკლეს ოთხი ლეკის
ბელადი ახლდა წავიდნენ ბელადები და სამშვილდის ლეკებს
ლაპარაკი დაუწყეს (კგ) შემორიგებას ცდილობდნენ მიიტყუვეს
იმათ და სამშვილდეს გაიყვანეს დაიჭირა აბდლაბეგ ბატონიშვილმა
ეს ბელადები და შეუყარა ხელხუნდი და ეგრე დააპატიმრა
ერთს ბენდა ბელადი ერქვა მეფის ერეკლეს ერთგული იყო
ის კი მოკლა და სხვები დაჭერილი შეინახა რა მოისმინა მეფემ
ერეკლემ ეწყინა დიდათ მაგრამ აღარა გაეწყობოდა რა
ნებით შერიგება არ მოხდა და არც ციხის შემოდგომის რიგით
გამოსულ იყვნენ შებრძანდა თითონ და ჯარი სულ რაც სამშვილდეს გამოღმა ან დაღეთებისა საცა რამ მოსავალი
იყო მკის ჟამი მოახლებლიყო ყანა სულ გათიბეს ვენახები სულ გაკაფეს და აიყარნენ დაღეთიდამ და გარდმობრძანდა ჩამოხდა ფარცხის აქაური
მოსავალიც ბირთვის ქვეით სულ გათიბეს ჩამოეგებნენ
ბარათიანნი ტბის შემოებნენ გულსრულად შეიქნა ომი ფიცხელი
დილითგან შუადღემდის სროლა იყო ქვეითი ჯარი ბევრი
ჰყუანდა მეფეს ერეკრეს თითონ დაბრძანდა ტბის გამოღმა
გორაზე საყდარ თან ქვეითობა შეუსივა გააქცივეს ბარათიანნი
და მიჰყვნენ ციხემდის ბირთვისის ციხის ომი ხომ არ იქნებოდა
ჩამოეცალნენ წაახდინეს საცა რამ შენობა იყო საამის
შვილის სასახლე დაწვეს და ბძანა ქალაქსვე წაბრძანება მეფემ ერეკლემ
იქ უბოძა ამირინდოს ამილახურობა დიმიტრის გამოართო აიყარა
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ფარცხისიდამ და ჩამობრძანდა ჩამოხდა დურნუკს ბოლოს ალგეთზე.
იქ მოუვიდა ჩაფარი ადილშაჰ ყაენისა რაყამი დიდის წყალობისა
მეფეს ერეკლეს კახეთის ბატონობით და ქართლის ნიაბობით მოეწერათ აგრევე მეფის თეიმურაზის წიგნები მშვიდობიანი და მრავლის წყალობის მინიჭება ადილშაისაგან შეიქნა დიდი სიხარული
ჩამობრძანდა მეფე ერეკლე მაშინვე ქალაქს და შეიქნა ცემა ქოსნა
ღარათა და სპილენძ ჭურითა სროლა ზარბაზანთა ამით რომე
დიდი ხანი იყო მეფის თეიმურაზის ამბავი არა სმოდათ და მერმე
ალიშაის წყალობა და ქართლის ბატონობის განახლების რაყამიც
მოუვიდათ მიუდგა საამ იხტიერი ამირ ასლანხან ალიშას ყაენის
უფროს ძმას და ყაენს ალიშას უკუ უდგნენ შეექმნათ ერთმანეთში
მტრობა რათგან მეფე თეიმურაზ ალიშაჰსთან იყო და არც მეფეს
ერეკლეს იმედი ჰქონდათ იბრეიმ მირზას და ამირ ასლანხანს
ბატონიშვილის აბდულაბეგისათვის წიგნი მოეწერათ თუ ქართლს
ჩვენ გვიმსახურებ ქართლს შენს მეტს არავის ვაბატონებთო აგრევე

ქა[რთლის]ლაქის ციხეს მინბაშისათ~ს მოეწერათ ვინც ჩვენი ერთგული ყმა არ იქმნებაო 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 ძველად ყაზახისა და ბორჩალოს ქეთხედები
ცოლშვილი მოიყვანა მეფემ ერეკლემ ბორჩალუს სულთანი
და ბაიდრის სულთანი ესენიც სულ ციხეში დარჩნენ და ვითაც ქ~ეანობის მტრები
იყუნენ ეგრევე იმათაცა გამოიჩინეს ამათ ცალკე მეტეხის ციხე
გაამაგრეს შეუკრეს ქალაქით საფრები ციხის მეიდანთან მტკვრიდამ
კლდის უბნამდის სულ გააკრეს ჩამობრძანდა მეფე ერეკლე და გაარიგა საფრის კაცნი ქართველთა და კახთ დარბაისელნი სულ ყ~ლნი
საფრებში იყნენ აგრევე ჯარი გუნდნი და გუნდნი გააწყვნა უბძანა წყალობა
1-27 სტრ., 89r
ყ~ლთა და განაძლიერნა ერთობით ქართველი ასეთი ერთგულობის სიყარული დაედვათ მეფის თეიმურაზისა და მეფის ერეკლესი
ასე არას ბაგრატიონისა არ ყოფილ იყნენ შეიქნა სროლა ციხით
სროლა ყუნბარა ზარბაზანთა რომ კომლისაგან ციხე აღარ ჩნდა
ხმისა და ზრიალისაგან ქალაქი აღარ ჩნდა.
და აქათ ქალაქი ყო სროლა თოფით და იქით ციხით რომ ყურთა ხმა
აღარ ისმოდა გამოეგზავნა აბდულაბეგს ბატონ შვილს თავისი
უფროსი შვილი აღასი და გამოეტანებინა სამოცი კაცი საბარათაშვილოსი ვინ საბატიოს კაცის შვილი იყო ვინ აზნაურ შვილი იყო
სახლიდამ ერთი არავინ დაეკლო შემოვიდნენ ციხეში დაააყენეს
ნარიყალაში იყვის სროლა მუდამ დღეღამ სამშვილდიდამ მუდამ უგზავნიდა პურსა და ღვინოს ან რა აკლდისთ ციხეში შემოგზავნის მუდმისად და აძლიერებდა ციხესა ტფილისისასა ბატონიშვილი აბდულაბეგ რა შეიტყო მეფემ ერეკლემ რომ ციხეში საზდო აკლდათ
და საბარათასშვილოდამ მოსდიოდათ ყ~ლ ღამ უთავის ერთი სარდალი
ხუთასს კაცს და გაგზავნის შეუკრის გზები ეს რომ აბდულბეგ ბატონიშვილმა შეიტყო ორასი ლეკი შეგზავნა ქალაქის ციხეში მინბოშომა
დააყენა აბანოებში ზეიდამ რომ საზდოს მოსასვლელი შეიქნის
ეს ლეკნი მიეგებებიან წინ და შეიტანიან ციხეში მრავალჯერ დააყრევიან მეფეს ერეკლეს ჯარმან და აკიდებული პური შეიტანიან ქალაქსა
ტფილისისასა გურიელს თავისი ბიძა შემოქმედელ ეპისკოპოზი
გამოეგზავნა მოერთმევინა ფეშქაში მეფეს ერეკლესათ~ს და შემოხვეწებოდა ურემზე მოხმარებასა:- შესწამეს ქალაქის მელიქს
აღას ღალატი და ციხელების ლაპარაკი დაიჭირა მეფემ ერეკლემ
პატიმარ ჰყო ცოლშვილით ავჭალას წაართვა მელიქობა და
ათასი თუმანი ჯარიმა და ანტონი პატრიარქის შუამავლობით ისევ
განათავისუფლა პატიმრობისაგან მელიქობა უბოძა პაპას შეიქნა უფიცხე
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ომი, რომ ზარბაზანი და ყუნბარა ასე მოდიოდის ქალაქზე რომ ვითა
ცეცხლი წვიმსო მაგრამ ბრძანებითა ღ~თისათა ვერარას ავნებდა
მყოფთა ქალაქისათა მოუმართეს მეტეხით ზარბაზანი და უსროდიან
სასახლესა მეფისას ხანდახან ციხიდამ სიხარულის შადლუხი ჰყვიან იბრეიმ
ხანისა და სპასალარის რაყამი მოგვივიდაო ალიშა გაუფუჭებიათო
გზები წახდა არეულობა შეიქმნა ადრიბეჟანის ქ~ყნებში და აღარც
ალიშაჰ ყაენის რაყამი მოუვიდათ მყოფთა ქალაქისათა და ვერც მეფის
თეიმურაზის ამბავი შეიტყვეს მაგრამ არა მოუძლურდა მეფე ერეკლე
უმხნეს და უმხნეს იქცეოდა და გოლიათობის ძალსა გამოიჩენდა
ქართველნი საბარათას შვილოს გარდა ს~დ თანახლდენ მთებისა ჯარები და კახნი გაუყრელად აგრევე მოქალაქეთა ვისაც თოფის აღება
შეეძლოთ ყ~ლი საფრებსა არა დააკლდნიან დიდნი და მცირენი ერთგულად და დაუზარებლივ სამსახურსა არა დააკლდებოდნენ გაგზავნა
ბატონმა ამილახვარი ამირანდო და გორიდამ დიდი ზაბაზანი დაიბარა შაჰ ნადირ ყაენმა მოიტანა ქართლში ერევნიდამ იტყოდენ
ორი ათასი ათასი ლიტრა არისო მოიტანეს პ~ლ და მეტეხის ციხეს მოუმზადეს აგრევე თაბორის ციხეს სროლა დაუწყვეს რა ეს ზარბაზანი
ნახეს ციხელებმა მაშინვე შეშინდენ დიდად აქცევდა საცა მოხუდის და მისისა ხმისაგან ქალაქი ირყეოდა ათი ლიტრა ტყვია
მოუნდის და წამალიც მისი შესაფერი შემდგომად მცირეთა ხანთა მოვიდა
ჯანდიერის შვილი ჯანდიერ მეფის თეიმურაზის მშვიდობიანი ამბავი მოტანეს ალიშაჰ ყაენისაგან მრავლის საქონლის მიცემა
და ქართლის გაკეთების და გამდიდრების პირობაც მიეცათ მეფის
თეიმურაზისათ~ს განიხარა ფ~დ მეფემ ერეკლემ და ქართველთა ყ~ლთა შეექმნათ
ურიცხვი სი[ყვა]ხარული აბძანდა მეფე ერეკლე თაბორის საომრად სან[ტა]გარი/
/შეჰკრეს ქართველთა პირდაპირ და იქიდამ ჩავიდეს მებრძოლი საღამომდის იყვის სროლა ერთმანერთში და საღამოს ბატონი ისევ ქალჰაქში
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ჩამობძანდის და თითო სარდალი დადგის რა გაჭირდა აღება ციხისა ბძანა ბატონმა დიდის ზარბაზნის გამოტანა თაბორზე წამოიღეს სონღალუხს წყალში გამოიტანეს თელეთზე შემოატარეს და შინდისის მხრიდამ მოიტანეს თაბორზე მოუმართეს
ციხესა თაორისასა განუმზადეს ჯარი იერიშისა დაუშინეს
ესე დიდი ზარბაზანი მეოთხე რომ ეგრე ჰკრეს და უყვეს იერიში მივიდა
ქართველთა და კახთ ჯარი და მთლივ ციხეს გარს შემოეხვივნეს გარს
მიწით სავსე თოფ რა შემოეხვივათ ციხესათ~ს რომ სიმაგრე მიეცათ მცირედნი კაცნი იყვნეს შიგა მაგრამ არ ავად იყუნენ მყოფნი ციხისანი
არ თოფის სროლა გაუწვეტიათ და სანამდის ციხეში შიგ არ ჩაუცვივდნენ
არც ომისაგან დასწყნარდენ აიღეს ციხე და იავარ ჰყვნეს საქონელი
შიგ მყოფნი კაცნი ზოგი ცოცხალი მოართვეს მეფეს ერეკლეს და

ზოგთა თავი წაჰრკვეთეს 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 ხელდახელ ეჭიდებოდნენ რომ ჯარი სულ ხედვიდა და უქებდენ მამაცობასა დააწყლულეს ბაირამ და წამოიღეს ეგრე დაწყლულებული მოართვა პაპუნამ
მეფეს ერეკლეს უბოძნა წყალობა და ჰსცა ნუგეში ამისა შ~დ დააყენა მუშა
ფ~დი შემოავლო სწრაფად გალავანი თაბორის ციხეს და დააყენა ჯარი
კახთა აგრევე რ~ლი იყო სანგარი ჯარისა იქაც დაადგმევინა კოშკი მაგარი
და შეაყენა კაცნი მისანდონი თითონ ჩაბძანდა ქალაქს გამარჯვებული
და იურვა საქმე ციხისა წავიდის ქალაქით მარბიელი მოარბივის საბარათასშვილო მიუხდის სამშვილდეს და ბირთვისის გარეშემო მოარბივიან და მოიტანიან ქალაქსა ტფილისისასა აგრევე წამოვიდნენ ჯარი
ბარათიანთა ლეკის ჯარით რ~ლი იდგა ციხესა სამშვილდისასა მოუხდიან კოჯრის კერძო და ცხენი დახუდისა ბალახზე გასული ანუ კაცი
ჯარისა და მოიტანიან და ციხესა სამშვილდისასა მიიყვანიან წავიდა სამშვილ1-27 სტრ., 90v
დით ბელადი ერთი ლეკისა ცოტას კაცით შემოიყარა ცხენოსანი ჯარი
დაღისატანში მოვიდა მოუხუდა ღამითვე დაესხა ავჭალას და ქალაქის
საქონელი და ნაპირის სოფლებისაც სულ ლილოებზე იდგა დაესხნენ
ყველას ერთად და მრავალი საქონელი წაიღეს აგრევე ტყვე უფრო მცირედი მაგრამ საქონელი სიმრავლისაგან უფრო ვერ მიუდიოდათ ეგონა
ციხეს ადგანან იმას ვერ გაუშვებენო და არავინ გამოგვიდგება და ეს საქონელი ჩვენი შეგრჩებაო მაგრამ მეფემ ერეკლემ გოლიათობისა საფუძველმან არა ინება მათი ეგრე წარსულა ჯარი ვითა იდგნენ საფრებსა და
ქუჩაბანდებსა აქა ერთი და თითონ მცირეს კაცით წაბძანდა წინ ჩაფარი გაგზავნა კახნი კახის ჯარით ზოგი საგარეჯოს ზოგი მანავის
ბოლოს შემოიყარნენ გამოუდგა და შირაქის ბოლოს მოეწივა ჯართა
ლეკისათა ახსენა დამბადებელი ღმერთი და პ~ლ თითონ შეუტივა და უბძანა ჯარსა ვის უყვარს ღ~თი და ერთგული არის ჩემი გულ სრულიად შეებასო
მისულაზე ჩამოაგდო კაცი და შეუტივეს ერთობით გაიქცნენ
ლეკნი გაერივნენ ქართველნი და კახნი ხმალ და ხმალ და ხოცდნენ
ლეკთა ვითა კატათა ამოწყვიტეს რისხვა ღ~თისა დასცეს ბატონი ერთს ალაგს
ჩამოხდა ჯარი მაშრალი იყო და მერე ვითაც მოართვეს და გამარჯვება
მოულოცეს თურმე ეს გაქცეული ლეკის ჯარი ერთს მომავალს
დიდს ლეკის ჯარს წინ შემოჰყროდათ თვისი ამბავი ეანბათ ღალატად საქონელი წაგვართვეს კახთაო ცოტანი არიანო მოეცთუნებინათ ლეკის
ჯარის კაცნი დილას რომ ჯერ მართლა არ ენათლა ზოგი ტანგახდილი
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 დაჰყრიდენ ცხენისაგან
ლეკნი და ვინა გარდარჩათ ისიც ქვეითი ჩავიდნენ რომ ცხენები დაყარეს
და ეგრე ტყეში შეცვივდნენ ეგეთი ომი გარდაიხადა იმ დღეს მეფემ ერეკლემ
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რომ პ~ლი ომი ლაღობად ჩაიგდებოდა მოართვეს თავი მრავალი და ცხენსა და იარაღს რიცხვი არ ქონდა რაც საქონელი იყო ისევ პატრონებს
უბოძა და ეგრე გამარჯვებული წაბძანდა ქალაქსა ტფილისასა
ჯერ ქალაქში არ ჩამობძანებულ იყო ბატონიშვილი დამარცხდა ივლის იჱ გამარჯვებისათ~ს დიდი სიხარული იყო მაგრამ ზედ ეს სიმწუხარეც დაერთვათ შეიქნა დიდი წუხილი მიიღეს
სიონში შეწუხდენ მეტეხში მყოფნი ციხოვანნი და მიაგებეს
წინ კაცი ბატონს მარტყოფს შეეხვეწნენ და შენდობის ფარავნი
სთხოვეს კაცი გვიბოძე ციხეს მოგართომთო გამოგზავნა მაშინვე
სულხან ეშიკ აღასბაში ჯიმშერ თუშთ მოურავი რ~ლსა ებარა არაგვის ერისთვის მამული იმისთვინაც ებძანა მეტეხის ციხეზე
მისვლა მარტყოფის საგარეჯოს ჯარი გარს ადგა მოვიდა სულხან
ეშიკაღსბაში და ჯიმშერ ქალაქიდამ გავიდა საერისთაოს ჯარით მონასტერთან ნავები იყო მრავალი და ჯარი მას ზედა დადიოდა თორემ ხიდი რომ
აღარ ჭირათ მიადგნენ ღამითვე გაუღეს ქვეითი კარი და შევიდნენ
ჯარი კახთა მიადგნენ გალავნის ძირს რა ინათლა და შევიდნენ მეტეხის ციხეში რა ეს შაიტყვეს ქართველთა აღარ იყოვნეს და მიადგნენ
დაბლა ციხესა მოიტანეს კიბები მოქალაქეთა მიიდგეს და შეიქმნა
დენა გალავანზე. ამით მიმძღოლი და თავი მუხრანი ბატონი
კოსტანტინე იყო და ორბელიანი მდივანბეგი იოანე და პაპუნა
თავისის მსახურ აზნაურშვილითა გარდაუცვივდნენ ციხეში და მოადგნენ შიგნიდამ ციხისა ჯარსა პირთამდის მიწით აევსოთ დააყენეს
მუშა და კარის გაღებას ეცადნენ მოსქდა ქალაქი და ან ვინც ქართველნი
იყნენ 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 ზეით
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ციხიდამ სროლა თოფთა და ზარბაზანთა რომ ყუთა ხმა აღარ იყო
კაცი ბევრი მოკლეს მაგრამ რა ნაშოვარი ციხეში ნახეს და იშოვეს ქართველთა აღარა ინაღულესრა შეიქმნა მაღლა ციხე ყალაბნ დი განჯის კარი და აბანოების კარიც ქართველთა დაიჭირეს
ამა ამბათა შ~ა 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 სოლომონ

და შეიქნა წუხილი უზომო .... ამასა შ~დ მოვიდა ჯარი ლეკისა
სულ ცხენოსასი შეიარეს მუხრანი წაახდინეს საამილახვაროსი
წაიღეს მრავალი და ერთი კოშკი ამილსახვრისა აღიღეს ქარემიძები იდგნენ შიგა აიკლეს ამილახვარის 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 ბატონიშვილმა 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 და სული მრავალი ზაფხულის ჟამი იყო ივლისი
და სულმა დიდათ შეაწუხათ საზრდოც მოაკლდის დაუწყეს
ლაპარაკი და ხვეწნა მეფეს ერეკლეს თუ დანაშაულს თუ დანაშაულ გვაპატივებო და არ დაგვხოცო ციხეს დაგანებებთო ერთი ამან უფრო
შეაწუხათ თაბორიდამ რომ დიდი ზარბაზანი მოუმართეს შიგ ჩამოესროდათ და დაიხ ბევრს ახდენდა და აოხრებდა ვითა ჴელმწიფობის წესია
შემცოდე კაცი რომ შენდობას მოითხოვს მიუტევებენ ამანც ეგრე
მოწყალების კარი განაღო და მიუტევა ვინც ციხეში იყუნენ ყველას
ერთად ცთომა თვისი დიდი მოწყალება იხმარა თორემ ციხის თათ1-27 სტრ., 92r
რებს 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 ერთი
ლიტრა მოვიდოდა ეს ყველა აპატივა და თავის საქონლით
გაშვება ბძანა რომ არც საქონელი წაართვა ეს უფრო დიდი მოწყალება
იყო გაგზავნა ქისიყის მოურავი თამაზ და ეშიკაღაბაში სულხან
შეჰფიცეს რომ არ დაგიშავდეთ რაო გამოვიდნენ სულ ერთპირ
და მოუძღუნენ წამოვიდნენ ბატონთან აბდულაბეგის შვილი აღასი
ვინც ბარათიანი ახლდნენ იმათით მინბოში თავისის თაბუნის
კაცით ციხელები სულ და ყაზახი მათი სჯულის თავნი არიან
მოვიდნენ თავი დაუ[თხრე]კრეს მეფეს ერეკლეს სიტყუა უბძანა
მიტევებისა დააჯერეს გული მათიცა და უბძანა დაყენება და სადგომების მიცემა და უბოძა ულუფა ყ~ლთა და დააყენა ქალაქში გამოზიდეს ციხელებმა ბარგი ციხიდამ და მოასხეს ცოლშვილი
დაცალეს ციხე აბძანდა მეფე ერეკლე ციხეში ნახა ჯაბახანა
ყ~ლი დაწერა ს~დ და დააყენა ნარიყალაში მერაბ ენდრონიკა
შვილი სამოცის კახის კახის კაცით დაბლა ციხის სახლები უბოძა
თავადთა ყ~ლთა 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 ერეკლესათ~ს აგრევე აჯიჩალაბის
რ~ლი იყო ისიც ერთი ჯარის პატრონი დაღისტნის მხარეს და პატივსა სდებენ ყ~ლნი ამა ამბავში მოუვიდა ხალათი მეფე ერეკლეს
ალიშაჰ ყაენისაგან შეიქმნა სიხარული დიდი და შადლუხი სროლა
ზარბაზანთა ებოძა მეფის თეიმურაზისათ~ს ყაენსა ალიშას ურიცხვი ოქრო და ვერცხლი და ყ~ლივე ჴელმწიფური შესაფერი საქონელი
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აგრევე ორბელიანს სარდლის ქაიხოსროსათ~ს ხუთასი თუმანი და ცხენი
შეკაზმული, დანა მურასა ძვირფასისა და ხალათი მძიმე აგრევე ვინ
ქართველნი ანუ კახნი დაბაისელნი ახლდენ საქონელით აღევსო მეფის
წიგნიც და ეს ამბავიც რომ მოვიდა უფროსად განიხარეს მეფის მშვიდობანი
ამბავი და მრავალის შოვნა დიდად იამათ მაგრამ სარდალი ქაიხოსრო
ავად გამხდარიყო გამოესტუმრებინა ბატონს მრავლის საქონლით
მაგრამ აღქანთას რომ მოსულიყო იქ დამარცხებულიყო თარხანი
ლუარსაბ პაპა მოლარედ ხუცესი და ზურაბ მიეთარიც მიცვლილ
იყნენ ბატონს დარჩომოდა ქაიხოსრო მარტყოფის მოურავი და
მილახვარი რევაზ ამა ამბავზე მეფე ერეკლე შეწუხდა ამისთ~ს რომ
მეფე თეიმურაზიც შეწუხებულ იყო თორემ სხვა რიგად სიმდიდრე და ჴელმწიფის
წყალობა არ აკლდა ყაენი გამოსტუმრებასაც დაჰპირებოდა მეფეს
და ქართველთა და კახთა გამდიდრებას და მრავლის მოცემას აეშალა
ცხადად ყაენ ალიშაჰს თავისი ძმა იბრეიმ მირზა სარდალი
ადრიბეჟნისა ამირასლან ხან მივიდნენ ერთმანერთზე ორსავ დიდი
ჯარი ჰყანდათ მაგრამ ვითაც მუხანათნი არიან ერანელნი ამ უფროსის
ძმისკენ უფრო მოიწივეს შეიბნენ გაემარჯვა ყაენზე იბრეიმ მირზას და
ადრიბეჟანის სარდალს ამოიუწყვიტეს ალიშაჰ ყაენსა წაართვეს ხაზინა
და თითონ დაიჭირა და თვალები დასთხარა დიდ დიახ დიდი ხაზინა
ჰქონდა ნადირშაჰ რომ მოკლა 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 წასულიყვნენ მაზანდარისაკენ მრავალი ჭირი გარდაეხადათ 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 ქ~ყანაში მისულიყუნენ.
იქ ამილახორი გივი დახვედროდა და მოგებებოდა ვითაც მართებდა ეგრე განიხარა
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და მრავლის მისართმევით და ლხინ ფრიადობით განესვენათ
მეფისათ~ს ცდილიყო სამსახურსა მონურსა და არა რა კლებულ
ექმნა რაც ძალი სდებოდა ესე ამილახორი გივი იყო რ~ლ ქარ-

თლსა შ~ა საჩინოდ ქმნილიყო და სახელოვნად ხსენებით რ~ლსა
ყ~ლთა ქართლისა მეპატრონეთაგან მარად პატივცემულ
ქმნილ იყო და ოდეს ყიზილბაშთა განუდგა და მეფეს თეიმურაზს ებძანა მრავლის ჯარის წარმოვლენითა გამოიყუანეს სურამის ციხიდამ ფიცითა მტკიცითა და წარავლინეს წინაშე შაჰნადირ ყაენისათა
რადგან მეფეს თეიმურაზს ფიცი მიეცა ვერც ყაენმა მოკლა და რათგან
სახელოვანი კაცი იყო არც ამდენს ენდო რომ კიდევ ქართლში გამოემგზავნა ხორასანს დააპატიმრა შაჰნადირ რომ თავისმა ძმისწულმან ადილშაჰ მოკლა და თითონ ყაენად დაჯდა ეს ამილახვარი გივი იმან
გამოიყანა მრავალი უბაძა და რადგან შემძლებელი კაცი იყო ყულარაღასობაც მისცა და მაზანდარას ერთის ციხის ქალაქის გაკეთებაც უბძანა ეს ციხე გაეკეთებინა ადილშაჰ ყაენიც თავის ძმას წაეხდინა და მეფე თეიმურაზც იმ დროს მიბძანდა დიდათ ეცადა თავისის
ჴელმწიფის დახდომას და ვითა ერთი მცირე მონა ეგრე მოქცეოდა მრავალიც მოერთმევია ამა ამბავსა შ~ა იბრეიმ მირზას მოეკითხა ქართლის
ყული მეფე თეიუმურაზ ჩემ ძმასთან იყო რა იქნაო საცა ჩემს
საბძანებელში იყოს მოიყუანეთო მისულიყო მაზანდარას ეს
ბძანება და წაეყუანათ დიდის პატივით და ჴელმწიფურის რიგით რა რომ
ენახა იბრეიმ მირზას დიდი პატივი ეცა და მრავალი ებოძა და თვისისა დიდებითა საკადრად დაედგინებინა ამისა შ~დ სარდალი ამირ ასლან ხან
უკუდგა გაუსივა ჯარი ეძლივათ მისთვისაც და მოერთმევინათ იბრეიმ
მირზისათვინ დაჭერილი დასთხარა თვალები და აიკლო ს~დ ამა ამბავში ებოძა
მეფის ერეკლესათ~ს ხალითი მძიმე და რაყამი წყალობისა რათგან მამა შენი
მეფე თეიმურაზ ჩვენ სამსახურში არის შენ ქართლსა და კახეთს
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კარგათ მოუარეო დიდათ განიხარა მეფემ ერეკლემ ჴელმწიფის წყალობა
და უფროსად მეფის მშვიდობიანი ამბავი და ამ მირზასთან მოსვლა და იმისგან შეტკბობა რომ რადგან 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 მეფემ
ერეკლემ და უყო არზი ერთგულობისა დაიდო სამსახური თავსა რომ
სამ წამს ჩავიდა ჩაფარი მაშინვე გამოუზავნა კიდევ მეორედ მურასა
დანა და ხალათი მოუვიდა და წყალობისა და ერთგულობისა რაყამი ეგრევე პატრიაქსა ანტონის მოუვიდა ხალათი და რაყამი წყალობისა და
წიგნი დაბარებისა აბდლაბეგს ბატონიშვილისა წავიდა მაშინვე სამშვილდიდამ და
დააგდო თვისად ნაიბად ძმა თვისი უსეინ ბეგ მაშინ იბრეიმ მირზა მოსულიყო თავრიზს
დაჯდა ყაენად და დაირქო შაჰსულთან იბრეიმ მოვიდა [რაყამი] ბძანება დაებარებინა
კახის ბატონისშვილი ასან მირზა და ქართლისა და კახეთის თავადნი

და უფროსნი კაცნი გაისტუმრა მეფემ ერეკლემ ბატონიშვილი ასან
მირზა ჴელმწიფურის რიგითა თანაახლო ქართველნი და კახელნი
სახლისაგან ერთი თავადნი ამილახორს რ~ლსა ერქვა შაჰყული ხან და
ყულარღასი ყაენისა გამოეგზავნა ქართლში ოქრო და ვეცხლი მრავალი თავისისა მსახურ აზნაურშვილთათვის და ესენიც სულ და თვისი ძმისწულიც დავით დაებარებინა თავრიზს გაიკეთეს იარაღი ყ~ლთა ოქროსი და
წავიდნენ რა რომ ჩამოვიდნენ თავრიზს დიდ დიდათ მოსწონებოდა ბატონის
შვილი ასან მირზა და ერთობით ქართველთა და კახთათ~ს ორი ათასი თუმანი
თეთრი და ასი ხელი ხალათი მოეცათ დაეყენებინათ ულუფითა აგრევე ბატონის შვილის აბდულაბეგისათ~ს ხალათი და ინამი უბოძა ან ვინ ბარათიანი
ჩაჰყოლოდენ ყველასათ~ს ცალ ცალკე ეწყალობათ მოუვიდა კიდევ მეფეს
ერეკლეს შაჰ სულთან იბრეიმისაგან ხალათი სალთხუცესი გრიგოლ გაგზავნა ჩაფრად თავრიზს ჩავიდა დიდი პატივი მიეცა ჴელმწიფეს და ხალათი
1-27 სტრ., 94r
დანა ოქროსი თეთრი ინამად ებოძა და მოვიდა ქალაქს მოუტანა მეფეს ერეკლეს რაყამი დიდის წყალობისა და მეფის თეიმურაზის წიგნები და მშვიდობიანი ანბავი გამოეგზავნა და ტყვეები ეთხოვნა ამაზე დიდათ წუხდა ბატონი გარევა ეზარებოდა მაგრამ დიდათ ეფიქრებოდათ ბევრი მტერი ჰყუანდათ
და აბეზღებნენ მერე მეფე თეიმურაზც იქ ეგულებოდათ და ეს აჭმუნვებდა
თორემ მეფე იყო მორწმუნე და პატრიაქი იჯდა ზენათ ტრფიალი ქართლიდამ
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 მალე ისევ და
მოართვეს რაყამი და ტყვეების დაბარება მალობით რევაზ მილახორი მოვიდა რ~ლი ახლდა მეფეს თეიმურაზს და მოიტანა ბატონისა კაი ამბები და მობძანდების იმედი და კიდევ ხალათი მოუვიდა მეფეს ერეკლეს
გამოემგზავნა ნაღიხან სარდალი ყაენს მოვიდა ბარდას გამოეგზავნა
ჩაფარი და დაებარებინა ქართლისა და კახეთის უფროსნი კაცნი გაგზავნა
მეფემ ერეკლემ სომხითის მელიქი ბაადურ და ესენი კი აღარ გაგზავნა გაგზავნეს ზაზა დედოფლის ეშიკაღასბაში შაჰსულთან იბრეიმთან
ჩაფრად მოვიდა ბაადურ მელიქიც და მიეცა ხალათი და ინამი გაისტუმრეს ხოჯა და ტყვეები მრავალი აჩუქეს ხოჯას დიაღ მახლობელი და კაი ყმა
იყო ყაენისა რ~ლსა ერქვა აღათალიბ მოვიდა ჩაფარი და დაებარებინა ჴელმწიფეს აბუდულა ბეგის შვილი აღასი, რ~ლი იყო ქალაქში პატიმრად
გაისტუმრეს მივიდა სამშვილდეს სახლსა მამისა თვისასა და იქიდამ
წავიდა ჩავიდა თავრიზს ნახა ჴელმწიფემ და დააყენა მახლობელ თვისა
მოუვიდა კიდევ ხალათი მეფეს ერეკლეს და ხმალი მურასა დიაღ მალმალ
მოსდიოდის წყალობა ამით რ~ლ თუ ქართლი და კახეთი არ მისდგომოდა
ვერ ადრიბეჟანის ქ~ყნებს დაიმორჩილებდა ყველას მეფე ერეკლესთან
ჰქონოდა პირი ხანები ასე უთვლიდნენ ვისიც შენა ხარ ჩვენც იმისი ვიქნებითო
მერე ხმალიც აჩვენა და შეშინდნენ ჴელმწიფეც ეფერებოდა. და ხოჯა.

1-33 სტრ., 94v
და ტყვეები რომ ჩასულ იყუნენ დიდათ ამებოდა ჴელმწიფეს და ხოჯა
საც დიდი მადრიელობა და ქება ეთქვა მეფის ერეკლესი მეფეს თეიმურაზს ბატონი შვილი აბდულაბეგ შეერიგებინა სელიმხან
რ~ლი იყო ეთიმადოვლე ყაენისა შუა ჩამოვარდნოდათ და მიეცათ ბატონის შვილის აბდულბეგისათვის რაც საბატონიშვილი იყო სომხითს საბარათაშვილოსი და ბოლნისები წინწყარო და სხვა რაც ძალით
ეჭირა ხელი აეღებინათ, მოუვიდა ხალათი კიდევ მეფეს ერეკლეს და ამ
ხალათის უკან მერვესა დღესა კიდევ მოუვიდა ცხენი თვისი საჯდომი მურასა უნაგირით და ოქროს რახტით შეკაზმული ხალათი და ათასი
თუმანი სულ ფლურად რ~ლი იყო ერთი ფლური ექვსის მინალთუნისა ეგრევე პატრიარქს ანტონი ბატონიშვილს ხალათი მძიმე და რაყამი
წყალობისა კ~დ დარბაისელთა ქართველისა და კახეთისათა მუხრან
ბატონს კოსტანტინეს სარდალს რევაზს ეშიკაღესბაშს დიმიტრის შანშე
ერისთავს ამილახორს ალავერდელს ქისიყის მოურავს თამაზს
თუშთ მოურავს ჯიმშერს ელისეთ მოურავს დათუნას, ეშიყაბაშს სულხანს ამათ ყ~ლთა ხალათი მოუვიდათ ქართლის დედოფალსა ანახანუმს და კახეთის დედოფალს ანნას ოროლი ხელი
ხალათი და ასი თუმანის ჯამაგირი მოუვიდათ აგრევე ბატონის
შვილის ანნასათვის ორი ხელი ხალათი ებოძა და რაყამი დიდის წყალობისა უბოძა მეფემ ერეკლემ სარდლობა სომხით საბარათაშვილოსი
რევაზს ორბელიანს ვითაც ძველათგან მკვიდრად ამათი სახლის
სახელო ყოფილიყო და მერმე ამ რევაზის მამა სარდალი
ქაიხოსრო მეფეს თეიმურაზს ერანის ქ~ყანაში გაჰყოლოდა მრავალ
ჟამ ემსახურა და იქავ დამარცხებულ იყო ამანაც არა უგულებელ
ს ჰყო შრომა [თვი]მისი და [მი]თვისივე ხარისხი და პატივი შვილთავე თვისსა
მიუნიჭა ამა ამბავსა წინათ გამოეგზავნა ჴელმწიფეს ერთი ხანი
სამოცის კაცით და ეთხოვნა ათასი ნოქარი ქართლიდამ და კახეთიდამ
და მეფემ ერეკლემ არზი უყო ჩვენიგან ეს არ გარიგდებაო, მინამ
ეს მოხსენება და ამ ათასი ნოქარზე ხელი აეღოთ და მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო
რომ ახლდა მეფეს თეიმურაზს ის გამოეგზავნათ, და ამილახორი
ამირანდო, ასან მირზა ბატონიშვილს რომ გაჰყვა, ამათის
პირით ეთხოვნა ხელმწიფეს სამოცი აზნაურშვილი და თავადისშვილი
ქართლიდამ და ორმოცი კახეთიდამ
1-27 სტრ., 95r
ჩამოვიდნენ და ბატონისშვილს ასან მირზასთან იყუნენ სამასნი
ნოქარი კიდევ ყაზახ ბორჩალოსთ~ს ეთხოვნა ეს ყველა
ასან მირზასათვინ მიებარებინა ამათი სარდლობა მიეცა გაარიგეს ეს ბძანება და ისევ გაუძღვა მოურავი ქაიხოსრო და წავიდნენ აგ
რევ გამოეგზავნა შაჰსულთან იბრემ თვის სახელზე ზარაფხანა ქალაქში
და დაკრეს იქა ბრძანებისაებრ მისისა მოსჭრეს სამ აბაზიანი და შაური

ფლური ოცდაათის შაურისა გამოეგზავნა ამილახორს გივის რ~ლი
იყო ყულარაღისი ყაენისა შაჰყულიხან ფეშქაში მეფისათ~ს და დედოფლისათ~ს და ქართველთ დიდრონის კაცებისათ~ს აგრევე პატრიარქი
ბატონის შვილი ანტონისათ~ს ორასი თუმანი უდაბნოებისათ~ს ცალცალკე ფრანგების საყდრებისათ~ს და იმერეთს ანუ ახალციხესა
[რაც] ამ ქ~ყნებში ვისაც იცნობდა დიდრონის კაცებისათ~ს ყ~ლთათ~ს
მრავალი ორი და ანუ ლარი ტურფა მოუძღვნა ყ~ლთა ცალცალკე
ჩამოვიდნენ ს~დ ბარათიანი მეფეს ერეკლესთან და მოითხოვეს
შენდობა დანაშაულისა აპატივა ცთომა თვისი ყ~ლთა 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 მეფემან კეთილ მორწმუნემან და პატრიარქმა სათნოებისა საფუძველმან ინებეს და სურვილითა მოიძივეს სჯულნი ქ~ესნი და სიმართლით და ღ~თის სამსახურებით წეს
ქცეულებანი ქართლისანი კარგა ხანს გამოევლო რომ ქართლს ქ~ეანი
მეფე აღარ სჯდომოდა აგარიანნი პყრობდენ მრავალჟამ ამისი მიზეზით მრავალ რიგად მართლმადიდებლობის რიგი შეცვლილ იყო რ~ლი
ნათესაობისა აღრევა რ~ლიმე მრუშებისა მიზეზით წმინდასა სახარებაზე
წინააღმდგომ ექმნებოდეს რ~ლიმე სამღთოთა დასთათ~ს ქცევა და ეკლესიის
რიგი შეეშალათ სხვაცა რაიმე ამ გვარი საქმით მრავალ რიგად კლუბელ
ქმნილ იყვნეს მყოფნი ქართლისანი შემოჰკრიბეს ქართლისა და კახეთის
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ეპიკოპოზნი ანუ სამღუდელონი დასნი ს~დ დაბძანდა მეფე ერეკლე სახლსა
ანტონი კეთილ მორწმინისა პატრიარქისასა და ესე სამღვდელოთა დასნი ყ~ლნი მიკრფნეს იქა დაისვენეს ცხოველ სამყოფელი ჯვარი
პატიოსანი დაიდვეს წ~ა სახარება და სჯულის კანონი და იქმნა
მსოფლიო კრება ქალაქსა ტფილისა თვესა განარჩიეს
და აღმოფხვრეს ყოველივე უწესოდ ქცევანი და დაუდვეს მოციქულთ და
მღუდელთ მოძღვართ კანონით რჯული მტკიცე და შერყეველი ქ~ეანობისა რ~ლსა
მოგვითხრობსთ სრლობით კანონი მათი ესეცა შესძინეს გამოიძიეს დიდის ცდით და
გამოიღეს სტამბა რ~ლი პ~ლ მეფეს ვახტანგს მოეღო ვალახეთით
და მის მეფობას აქეთ ქართლში აღარსად იყო ანტონი ბატონისშვილმა პატრიარქმა კეთილმან და სარწმუნოებისა და ქ~ეს სჯულისამან განმაძლიერლმან იგულისმოდგინა ფ~დ შემწე ექმნა მეფე
ერეკლე და გამოიღეს სტამბა და აღავსეს წიგნითა ქართლი
ყ~ლით კერძო იჯდა ქართლსა შ~ა მას ჟამსა ეფისკოპოსად მთავა
რეპისკოპოზი თბილელი, დმანელი, ბოლნელი, წირკნელი სამთავნელი, მროველი ურბნელი, ნიქოზელი, აგრევე კახეთში

ალავერდელი ბოდბელი სამებელი ნეკრესელი ჭერმელი რუსთველი ნინოწმიდელი. მოუვიდა ამბავი ორბელიანს რევაზს სარდალს
ჴელმწიფის რაყამი სარდლობისა აგრევე მეფის თეიმურაზის
წყალობის წიგნი როგორც მამა შენს სჭეროდეს ჩვენც მამიშენის
სახელო და პატივი შენთვის გვიბოძებიაო რათგან მამა შენი სარდალი
ქაიხოსრო ჩვენზედ ერთგულობაზე და სამსახურზე მრავალი გაისარჯაო და აქავ ჩვენ სამსახურში მოკუდაო ჩვენგან
მუდამ წყალობისა და პატივის მოიმედე იყავო რა მოუვიდა წყალობის
რაყამი რევაზს სარდალს განიხარა დიდად ვითა სიმწუხარესა მისსა შეეფერებოდა ეგრე სიხარული მიითუალა და მადლობა ღმერთსა
გაგზავნა დედოფალმა ანახანუმ სუფრაჯი ზურაბ ყაენთან და მიართვა
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ფეშქაში საკადრისი ჴელმწიფისა და მეფის მობძანებას რომ გვახარბედენ ამის
შესატყობელადცა ჩავიდა ზრაბ მიართვა ფეშქაში უბოძა ჴელმწიფემ ხალათი და
ინამი და მაშინვე
გამოისტუმრა და მეფის მობძანების ამბავიც ზურაბ მოგვიტანა და მოვიდა შეიქნა სიხარული ქალაქსა შ~ა აჰყარეს
ბარათიანნი ს~დ ცოლშვილით ბირთვისის ციხიდამ და ჩამოიყვანეს
დააყენეს ქალაქსა ტფილისისასა ხანი რ~ლი იყო ქალაქში
ყაენის გამოგზავნილი იმისი დაჭერა ებძანა მეფის ერეკლესათ~ს
ყაენს დაიჭირეს მაშინვე და მოუყენეს მცველნი თავრიზს ქალაქსა შ~ა უღალატეს ბებურის შვილებმა პაპამ რ~ლი ახლდენ
კახი ბატონისშვილს ასან მირზას მათს ვეზირს აბითურაბეგს
დაკაფეს ხმალ და ხმალ და გავიდნენ თავისის ხლმის ძალით
მოვიდნენ კახეთს მოხსენდა ყაენს და უკვირდათ სულ ერანელთ
ასე თამამად გაბედვისათ~ს და უქებდენ ყ~ლნი მამაცობასა ჴელმწიფე
აქ იჯდა ეს გაბედესო ქართველს კაცს თავის ალაგში ვინ დაუდგე
ბაო 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
ფ~დი მისცეს მახარობელთა უზომო მეფემ ერეკლემ დედოფალთა
და ქარველთა ყ~ლთა საცა მობძანდა ბატონი ადრიბეჟანის
ქ~ყნებში დიდად გამოჩვენებით დახუდენ მრავალი მოსართმევი მოართვეს ყაზახ ბორჩალოში, რომ მობძანდა ვითაც თვისი
ყოლბეგი იყო ახლა კიდეც უფრო ამ შაჰსულთან იბრეიმს
ასეთი რაყამი მოეცა მეფის თეიმურაზისათ~ს რომ როგორც საქართველო ეგრე ყაზახ ბორჩალო იმსახურეო მიეგებნენ ყაზახის
და ბორჩალოს სულთნები თავისის ჯარებით დახუდენ ყმურად და

მიართვეს მისართმევი წამობძანდა რა ყაზახის ქ~ყნით აქედამ წაბძანდა
1-27 სტრ., 96v
მეფე ერეკლე ქართლისა და კახეთის ჯარით აგრევე პატრიარქი ბატონიშვილი ანტონი სამღუდელო დასით მობძანდა ბატონი
ბაიდარში, ესენიც მოვიდნენ, რა მოხსენდა ბატონს მეფის ერეკლეს
მიბძანება ჩამოხდა დაბძანდა და იახლენ გვერთ დარბაისელნი
რ~ლნი ახლდენ თან მიბძანდა მეფე ერეკლე მოეგება მამა და ვითა
წესია მამაშვილთა სიყუარული და მერმე ეგრე შორით გზით ეგრე
შეიყარნენ გარდაეჭდენ ერთმანერთსა რომ ყ~ლნი კაცნი უყურებდეს მერე მიესალმა წ~ა პატრიაქი და შ~დ დასნი სამღუდელონი
მოვიდნენ ქართველთა დარბაისელნი მიესალმნეს მუხლს კოცნით
და ეგრევე კახთ დარბაი სელნი და შორით თაყანისცეს ჯართა ყ~თა მობძანდნენ
სავსენი სიხარულითა ჩამოხდენ იმ ღამეს მარნეულს მეჯლისი გარდაიხადეს და იყო ლხინი უზომო
მეორეს დღეს მობძანდნენ ჩამოხდენ კოდაზე მეჯლისის რიგი
ყ~ლივე მზათ ჰქონდათ ბძანებითა ერეკლე მეფისათა და ის დღე იქ
ილხინ ფრიადნეს და საღამოს დროს მობძანდნენ ქალაქსა
ტფილისისასა მიეგებნენ მოქალაქენი დასნი სამღუდელონი
შემოსილნი შეასხმიდენ ქებასა და მადლობდენ ღ~თსა ბატონის
მობძანებისათ~ს გაუშალეს მოქალაქეთა ფეინდაზი მორთვეს ბაზარნი და ალამპარნეს ჩირახდნით შებძანდა ბატონი სახლთა
პატიოსანთა მოეგებნეს დედოფალნი შვენიერნი და ასული თვისი
ანნა ნათლით მოცული იყო სიხარული უზომო რომ იმ დღის
სიხარულსა ჩემი უძლური სული, ვერ შეიძლებდა შეიქნა სროლა
თოფთა და ზარბზანთა რომ ყურთა ხმა აღარ იყო და კომლისაგან
ქალაქი აღარ ჩნდა გამოეტანებინა ყაენს მინბაში სამასის კაცი
და ებძანა რათგან ჩემი ერთგული ხარო რაგვარდაც აქამ
დის ქალაქისა ტფილისის ციხეში ჩემი კაცი მდგარაო ახლაც
ისევ დააყენეო. დააყენეს მინბაში თავისის დასტით მაღლა
ნარიყალაში და ვინცა მკვიდრე ციხის კაცნი იყუნენ ესენი სულ ბატონისა1-27 სტრ., 97r
თ~ს მოეცა ხელმწიფეს რათგან შენ თვის ამდენი შეუცოდებიათო მომიცემია საცა გენობის იქ დაასახლეო აყარა მეფემ სულ ერთობით ეს
ციხელები და კახეთს გაღმა მხარში გაიყუანა და გრემს დაასახლა
დაებარებინა ჴელმწიფეს ხანი რომ იყო დაჭერილი ქალაქში ქაზუმ
ხან აუშვეს და გაისტუმრეს მშვიდობით ბატონი შემობრძანდა ქალაქში
თვესა აპრილსა გ ქორონიკონს ლზ ქ~ესით მარად ცდილობდენ
მეფენი ქ~ყანის შემატებასა და აშენებასა ვითაც ლეკისგან დიდათ შეწუხებულ
იყო ქართლისა და კახეთისა ქ~ყანა დიდათ მოინებეს სადა მოსავალი
გზა იყო ციხეების აშენება წაბძანდენ ორნი მეფენი საგურამოს მოი-

ყუანეს ქართლის მუშა აღაშენეს ციხე ბოკოწანს დააყენეს
კაცნი ფ~დნი წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს აღაშენა ციხე ჭოეთისა და გაამაგრა ფ~დ
მაშინ განასრულა ციხე ბოჭორმისა ჩამობძანდა
მეფე თეიმურაზ ქალაქსვე და მობძანდა ერეკლე მეფეცა ლხინობდნენ და უკუიყრიდენ და საცა მტერი გამოჩნდის ქ~ყანათა თვისთა
რისხვასა მიფენდნენ გამოიყუანეს ციხიდამ მიმბაში ზუიდ.....
ალიხან დააყენეს ქალაქში მერე ენდრონიკაშვილი მოუყენეს
ჯარი კახეთისა და მოქალაქეთაგან ვინცავინ ბარათაშვილი იყო
ცოლშვილით ქალაქს იდგნენ და ბირთვისის ციხეში აბდულაბეგ
ბატონისშვილის კაცნი იდგნენ გაუსივა ბატონმა რევაზ მილახორი ბოლნის დაიჭირეს ბოლნისის მოურავი გლახა
ციცი შვილი და სხვა ვინც ბატონიშვილს აბდულაბეგს კარის კაცი და მოხელე
ჰყუანდა სულ ბოლნისებში იყუნენ ყველა დაიჭირეს და
ჩამოიყუანეს ქალაქში სთხოვეს ციხე ბირთვისისა და დაჰპირდნენ
აშვებასა ამა კაცთასა აბდულაბეგ ბატონის შვილი ხომ ქვეით იყო
და უსეინ ბეგ ბატონიშვილი სამშვილდის ციხეში იყო და ცოლშვილიც იქ უდგათ დააცლევინეს ბირთვისის ციხე გაგზანა ბატონმა
უზბაში დავით დიასამიძე თავისი წინამდგომნი მეთოფენი დააყენა
ციხესა ბირთვისისასა და ესე ვინ დაჭერილნი იყუნენ უყო წყალობა და
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აუშვეს ყველანი შეიქნა ყრილობა ერანის ქ~ყანაში უღალატეს ყაენს შაჰ იბრიემს გაიქცა მცირეს კაცით აიკლეს ხაზინა
და არამი ჴელმწიფისა შეიქმნა დიდი არეულობა შეიყარა ვინც
ქართველნი იყნენ ან კახნი შემოეხვივნენ ბატონიშვილს ასან მირზას
დააპირეს წამოსლვა ქართლში მაგრამ გაუჭირდათ დიდათ იმიათ რომ
ღარიბად იყუნენ შიმშილმან შეაწუხა და თუ არა დაეხარჯათ
ვერც მარტო თავის ძალით წამოსლვას შეიძლებდენ ამილახორმა
გივმა რ~ლი იყო ყაენისა ყულარღასი შაჰყულიხან მისცა ქართველთა
ვის როგორ ეფერებოდა ან საზდელი და რაც კლებულობა ჰქონდათ ყველა
გაურიგა ქართველთა გამოუძღვა და წამოვიდნენ ქართლისაკენ დახდა
წინ ყიზილბაშნი მრავალჯერ მაგრამ ასე ლომგულად და კაი
სარდლობით მოიქცა შაჰ ყულიხან რომ საცა მტერი აუჩნდის
რისხვა ღ~თისა დასციან და ეგრე ხლმის ძალით მოვიდნენ ქ~ყნისა
ქართლისათა მოვიდა წინაკაცი და მოხსენდა ბატონს ბატონიშვილის
ასან მირზას მოსულა დიდათ იამა ძმისწულის ნახვა და მერე ამდენის
ქართველის კაცის გამოხსნა მიაგება ქაიხოსრო ბოქაულთხუცესი ორბელიანი შემოვიდნენ ქალაქსა ტფილისისასა მაგრამ რომ გენახათ გივი ამილახორი რ~ლსა ერქვა შაჰყულიხან მნახავთათვის
თა სასიამოვნო იყო დიდისა დიდებითა და გამოჩენითა ვითაც შეეფერებოდა სიმდიდრესა და სიმაღლესა მისსა ეგრე განეწყო

მონანი თვისნი და აღემკო მოხდომით და აღეჭურვა ყ~ლნი იარაღითა ოქროსათა ესე იყო სიკეთე მისი რ~ლსა 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 პატიმრობისაგან ყაენმა ხორასნით რა
მიაწივა ჴელმწიფის კარზედ ასეთი სამსახურები აჩვენა ჴელმწიფეს
რომ სიმაღლეს აღიყუანეს და უშურველად უთვალავი საქონელი უბოძა
1-27 სტრ., 98r
და ერთი დიდი პატივი ეს მიანიჭა რომ ყულარაღასობა მისცეს და სჯული ვერ დააგდებინეს და ეგრევე ქ~ეანობით მოვიდა ქართლში დიდი პატივი
მისცა მეფემან თეიმურაზ და მეფე ერეკლემ და დადგა ქალაქში და აღარ წამოვიდა
სამკჳ
დროსა თჳსსა და სუფევდა მდიდრობით ქალაქსა ტფილისასა შეიქმნა და
ღისტანში ყრილობა შეიყარა დიდი ჯარები ლეკისა რომ ამისთანა
ჯარი ჯერ ერთად არ შეყრილიყო წამოვიდნენ პ~ლ დააპირეს წამოსლა კახეთში შემოიყარა ჯარი ქართლისა და ყაზახისა მეფე 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 შეიტყვეს
ბატონებმა გამოუდგნენ შეუკრეს გზა შირაქის ბოლოს იგრძნეს
ლეკთა გაიქცნენ და გავიდნენ ჭარში შემოიარეს მეფეებმა ჭარის
პირდაპირ დაელაპარაკნენ ჭარელებს და მოსთხოვეს მუქარა შემოჰფიცეს ჭარელებმა არც ჩვენს ქ~ყანებში დაღისტნის კაცი შემოუშვათო და რაც თქვენი ბძანება მოგვივიდეს თავს ვიდვათო შემობძანდენ ბატონები ამ ჯარებით და ჩამოხდენ ისევ ბაკუციხესა მოუვიდათ ამბავი რომ ეს ლეკის ჯარები შეყრილ იყნენ კახეთში
ჩამოსასვლელად შეშინდენ ვეღარ გაბედეს ჩამოსულა და ისევ
მოიშალნენ გამოეგზავნა ერევნის ხანს კაცი სანდონი და შემოხვეწოდა მოხმარებასა ერთი ერევნის მემკვიდრე კაცი გამოჩენილიყო რ~ლსა
შაჰნადის ყაენი ღალატით მოეკლა მამადხან ამას ეშოვნა ჯარი და ერევანის ხანის ძმა
დაე
ცოლ შვილ აეკლო და ერევნის ციხეს გარეთა ქ~ყანა სულ დაემონებინა და მუდმისად
ციხესაც სთხოვდა დიდათ ეწყინათ ბატონებს ერთის იმ გვარის კაცისაგან თავისის ძალით ქ~ყნების დაჭერა ბძანეს წაბძანება და ერევ
ნის მოხმარება, შეეტყო ეს იმ მაჰმადხანს, რომ ერევნის ხანი
ქართველს ბატონს შეეხვეწიაო გამოეგზავნა იმასაც კაცნი ბატონთან
1-25 სტრ., 98v
და მუქარა გამოეთხოვა ეს იწყინეს და წაბძანდენ ქართველთ
ბატონი და კახი ბატონი დიდის ჯარით ერევანს ყაზახში რომ მიბ-

ძანდნენ მოუვიდათ განჯის ხანის კაცი დაედვა თავს სამსახური და ისიც
შემოხვეწნოდა მოხმარებისა იქაც გამოჩენილ იყო ერთი ჯავანშირელი კაცი სახელით ფანა შეეყარა ჯარი და განჯა ყარადაღის
ქ~ყნებსა მოვიდნენ სიღნახის მელიქის შვილებიც ასიოდენ
კაცით და ისინიც შემოეხვეწნენ ფანაზე მოხმარებას მაგრამ რათგან
ერევანზე გამზადებულნი იყუნენ აღარ მოიშალეს ამათაც[აოხრებასა] შემწეობასა
დაჰპირდნენ და წაბრძანდნენ ერევანს რომ შეიტყვეს ჯარის მისვლა შეიქმნა
დიდი სიხარული ერევნის ციხეში,და მოაგებეს კაცნი წინა და მოახსენეს ამბავი
მახმედხანისა
ერევნის ციხის ერთს მანძილზე რომ მიბრძანდენ შეეტყო მაჰმადხანსაც დაეწყო რაზმი მოსულიყო და ნახევარ აღაჯ ზე ციხეს სიახლოეს დამდგარიყო 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 ამათთან უბძანეს მისვლა მემარცხენეს მუხრანის ბატონი
სახლთხუცესი კოსტანტინე ორივ საერთოს ჯარით და ბოჩალოს
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 უბძანის იმედი წყალობისა შეიქნა ომი ფიცხელი სარდალმა რევაზ და მოურავმა თამაზ მიჰყუანეს მეწინავე ჯარი
1-27 სტრ., 99r
გულ სრულად ასე შეცვივდნენ ყიზილბაშის ჯარში რომ ვითაც ქორი
გუნდსა ტრედისასას გაიქცა მახმად ხან შეუტივეს მემარჯვენემ და მემარცხენემ 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 მეფემ თეიმურაზ დიდათ და გაუწყრა თვისის დროშის კაცთა მიჰყვნენ ქართველნი ასე გააქცივეს მამად ხან რომ თვის ციხეში ვეღარ შევიდა ცოლ შვილში ჩამოხდენ
ბატონები ერთს გორაზედ გათავდა ომი მზის ჩასვლამდის რომ მიართვეს თავი და ცოცხალი კაცი ათას შვიდასი შეიქნა შადლუხი და
სროლა ზარბაზანთა ერევნის ციხეში მიბრძანდენ ბატონები ჩამოხდნენ
ციხეს გარეთ ერთი ამისთანა ხმალი და გამარჯვება ქართველთაგან ერანის ქ~ყანაში არ მომხდარ იყო წაბრძანდა მეფე ერეკლე
იმავ ღამესვე ჯარით მიუხუდა მამად ხანის ციხეს სადაცა უდგა

ცოლ შვილი აიღო ციხე აიკლო ცოლ შვილი იავარჰყო საქონელი
გამოიყუანა ძმა ერევნის ხანისა რ~ლი პატიმარ ექმნა მამადხანს
წაბრძანდა მეფე თეიმურაზ და აიღო მეორე ციხე რომე რაც მამადხანს
სანდო კაცი იყო იმაში იდგნენ ტყვის დატყვევება და კაცის სიკუდილი
აპატივა და საქონელი იავარ ჰყვეს მობრძანდა მეფე ერეკლე მამასთან
მრავლის საქონლით შეჰყარეს ორისავ ციხის საქონელი ერთად და
გაუყვეს ჯარსა სარდლებს თავადთა აზნართა გლეხთ ჯართ ყ~ლთა ვის როგორ
შეეფერებოდა ეგრე უბოძეს თეთრი
ლარი ანუ ხოვსტანგი აიყარნენ მობძანდენ ისევ ერევნის ციხესა
მოართვეს ხუთი ათასი თუმანი ერევნელთა ისიც გაუყვეს ინამად
ჯარსა და წამობრძანდენ ისევ ქ~ყანასა ქართლისასა ყაზახში რომ
გარდმოვიდნენ ერევნის ხანიც თან გარდმოჰყვა ფანა რ~ლი იდგა შამახიის ქ~ყანაში მამადხან შეხვეწოდა და იმათიცა საქმე ერთი იყო შეჰყარა
ჯარი დიდი მოსულ იყო განჯას და წინ დახდომასა ლამობდა ბატონები რომ
1-27 სტრ., 99v
ყაზახს მობძანდენ ფანა მოვიდა ალაქოლას შეიქნა მზადება ომისა გზაზე დამარცხდა კახის ბატონი შვილი ასან მირზა ამისთ~ს ორივ მეფენი
მჭუნვარე იყნეს თორემ ომი სახარულად მიაჩნდათ ქართლის ჯარი კიდევ დაბარებულიიყო და კახეთისა მოვიდა ქართლის ჯარით
ეშიკაღაბსში დიმიტრი ორბელიანი სიძე მეფის თეიმურაზისა რ~ლი
იჯდა ქალაქს ზანიშიდან შემოეყარა ბატონს ესეთი ჯარი მოიყვანა
რომ მტერს თვალი დაუბნელდა მოყვარეთათვის 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 მიეხმო მუხრანის ბატონი
კონსტანტინე ვითაც კაი ყმა და ერთგული იყო ბატონისა და მისის პირით შემორიგება უნდოდა გამოართვეს მზევლად შირვანისა
და განჯა ყარადაღის ქ~ყნების კაცნი დიდიბეულნი კაცნი და გაგზავნეს მუხრანის ბატონი თანა ახლეს მდივანი გირჯასპი მივიდა რა მათს ჯარში
დიდათ იამა ფანას და დახუდა 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
მამადხანის ცოლშვილის საქონელი მოგვეცითო და ყაზახის ქ~ყა
ნაც დამანებეთო და შემოგიერთდებიო ეს დიდიათ ეწყინა მეფეს თეიმურაზს და მეფე ერეკლეს იმისგან ისე ამაყად ლაპარაკი და ასეთი
იმედიც ჰქონდათ რომ ორი იმდენი ჯარიც ჰყოლოდა მაშინც
ქართველნი ასე დათამამებულნი იყვნენ ყიზილბაშზე 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 კაცზე ხუთი თუმანი ინამი უნდა
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მისცეო და რაც ელი გისახლობს ჯავანშირი ყ~თვის ქართველის
ბატონის ყმა ყოფილაო ეგ ელიც დაგვანებეო თორემ ჩვენი შერიგება არ იქნებაო ეს ამბავიც იმისგან ძნელად საქნელი
იყო შუა მავლებმა ასე გაარიგეს რომ აღარც ბატონებს
ელი ათხოვნინეს და თეთრი არც ფანას რაც შემოეკვეთა ის
გაუგზავნეს და ბატონის სამსახური ფანახანს თავს დადვეს და შერიგდენ გაიყარნენ მშვიდობით ესეც უბრძანეს რადგან მამადხან ერევნელი არისო იმის ცოლ შვილს ერევნის ხანს მივსცემო და ამან ვისაც ენებოს მისცეს ფანახან აიყარა
განჯას ჩავიდა ქართველი ბატონი და კახი ბატონი მობრძანდნენ
ქალაქსა თბილისისასა ერევნის ხანიც თან მოჰყვათ დედოფალი
კახეთისა ანნა დამარცხდა ქალაქს დეკემბერს ზ.........
ქ~კს ლზ:- მიიღეს მცხეთას იქმნა გლოვა მწუხარება ფ~დი
იქნა წ~ა კრება და აღმოფხურეს ქართლისა ქ~ყანისაგან საქმე ყ~ლი
უჯერო წმიდამან პატრიარქმან ანტონიმ განმართნა განდრეკილება და წინააღმდეგი სჯულისა ტირილი და უჯერო კერპური
გლოვა ყ~ლივე დააყენეს მოვიდა განჯის ხანის ბიძა ხოჯახან
და ჯაფარხან ერევნელი რ~ლსა დასტყვეებოდა ცოლ შვილი მადად
ხანთან ამათი ცოლ შვილი ითხოვეს შეეხვეწნენ ბატონებს უბოძეს
ყ~ლივე ერევნის ხანს და იმათი ნებაც მისცეს იმას ისინი ამ
პირობით გაისტუმრეს და ერევნის ხანს აჩუქეს მრავალი გაატანეს
ზაზა თარხნის შვილი მემანდრად და გაისტუმრეს საბეგლაროსა თვისსა
გამოეგზავნა ნახჩევის ხანს ბამან ხანს ჩაფარი და შემოხვეწოდა
ორსავ ბატონს ქართლისასა და კახეთისას ეთხოვნა კარი და მეშველე
უბძანეს ზაალს ორბელიანს რ~ლი იყო თვანქჩი აღასი წავიდა
მცირეს ჯარითა და მივიდა ნახიჩევანს იამა დიდათ ბამან ხანს და მოსცა
ურიცხვი ზაალს და კაცთა მისთა და დააყენა ქალაქსა ნახჩევნისასა დიდე1-27 სტრ., 100v
ბულებისა რიგითა გაითქვა ხმა ყ~ლგან ადრიბეჟა ნის ქ~ყანაში ქართლის
ჯარი ჩამოაგდო და პირველისაებრ ადრიბეჟა ნის ქ~ყანა ქართველმა ბატონმა დაიჭირაო შეშინდა ყ~ლი ქ~ყანა და მონებდენ მეფესა ქართლისასა თეიმურაზს და ძესა მისსა მეფესა კახეთისასა ერეკლეს აიშალნენ ფანახან და განჯის ხანი შავერდიხან მოინდომა ფანახანმა
განჯის ხანობა თავის თვის და ადრიბეჟანის სარდლობასაც ცდილობდა
ეს შავერდიხან არ იყაბულა და ფანახანმან ჯარი შემოიყარა თითონაც კაი ელი ჰყვანდა ჯავანშირი და ყარადაღში შიგ ჩადგა ჯარი ასეთი
ჯარი ასე შემოიყარა რომ განჯის ქალაქის მეტი აღარა დარჩა გა-

მოგზავნა განჯის ხანმა თავისი ძმა რაზაყული ბეგ ქართლში
და შემოეხვეწა მეფეს თეიმურაზსა და ძესა მისსა მეფეს ერეკლეს
დამიხსენით ამ კაცისაგანო მე და ჩემი ქ~ყანა თქვენი მონა შევიქნებითო
ჯარსაც ჯამაგირს მივსცემო და სიღნაღის ორი მელიქიც რომ
აქ იყუნენ და ეხვეწებოდენ ქრისტიანე ჴელმწიფე ბრძანდებითო
თქვენ დაგვიმონეთო თათრის ხელისაგან დაგვიხსენითო ამა ამბავსა
შ~ა ერთი სომხის ეპისკოპოსიც მოვიდა ფანახან სიღნაღში
ჩამდგარიყო დიდა შეეწუხებინა ესეც რომ შემოეხვეწა ბატონებმა
თავს შეიდვეს და ჯარის თადარიკი დაიჭირეს ამა ხანთა შ~ა მოვიდა განჯის ხანის ჩაფარი ფანახან განჯის ციხეს შემოსდგომოდენ აეოხრებინა ქალაქი განჯისა და შეეწუხებინა მყოფი ციხისანი უბრძანეს მეფეთა ქართლისა და კახეთისა ჯარებსა და დაეშურნენ მიშველებასა
განჯისასა ამით რომე ჯერ პირი მოეცა ფანახანს ჩემს ელს დავსჯერდეო და არას ქ~ყანას არა უმტერო რამეო ეს პირი გაუტეხა მერე
თუ განჯას ძალით დაიჭერდა ყაზახ ბორჩალოსაც მოინდომებდა
ყაენი აღარსად იჯდა მას ჟამში და ამით ბევრს შფოთებს
აშლიდა მერე ქართველნი ყიზილბაშთა საომრად დიდად
აღლესილ იყუნენ მოიწვივნეს ჯარები ქალაქსა თბილისისასა
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ქართველნი ს~დ იმერნი ჩერქეზნი ოსნი და კავკასიისანი აგრევე
კახსბატონს შემოეყარა კახნი ს~დ თუშნი ფშავნი ხევსურნი და ლეკნი
რ~ლნი მონებდნენ კახს ბატონს რა ეს ჯარები შემოკრბნენ ქალაქსა
თბილისისასა გავიდა თოფხანი და გაბძანდა მეფე თეიმურაზ და
მეფე ერეკლე ქალაქით თვესა ფებერვალსა ჱ ქ~კს ლჱ
ხ: გატეხილ ხიდზე რომ ჩაბძანდენ ბორჩალოს ჯარი შემოეყარათ ყაზახის ჯარი ყაზახში და მიბძანდნენ
სამშადილოში ერევნის ჯარებიც ბადარებულ იყო და მოელოდნენ სამშადილონი და მოართვეს ფეშქაში ორსავ ბატონებს რა ესმა ფანახანს ქართველ ბატონი შენზედ მოვიდაო
ვითაც ვერ შეიძლებდა პირდაპირ ომსა ქართველთასა აიყარა მაშინვე
ღამით განჯიდამ ჩავიდა თავის ელებში დაუწყო აყრა და მაგრება
მოეგება განჯის ხანი მინარის ბოლოს მობძანდნენ ბატონები
ჩამოხდენ განჯის ქალაქისა მახლობელ მოვიდა ჯარით ერევნის
ხანი შემოეყარა და მოართვა განჯის ხანმა მეფეს თეიმურაზს და
მეფეს ერეკლეს ცხენები შეკაზმულნი მძიმედ და მოსართმევი
ჴელმწიფური აგრევე დიდებულთა კაცთა ყ~ლნი აღავსნეს ხვასტაგითა და ლარითა ტურფითა. გაგზავნეს კაცი შირვანს და აცნობეს
ალიჩალაბს რ~ლი იყო შაქელი და მპყრობელობდა შაქსაცა და შირვანსაც მაშინვე გამოსცა პასუხი და მოახსენებინა ბატონებისათ~ს მიბძანეთო ჩემის ჯარით გიახლებიო ყ~ლივე სამსახური თავს მიდვიაო

ასე გაეხადა ფანახანის ჯარს განჯა რომ ციხის მეტი შენობა აღარსად
აღარ გაეშვა მეჩითებიც კი დაექცია ვითაც ემართლებოდა დაქცევას
თორემ სხვას რას შენობას გაუშვებდა გამოვიდა განჯის ხალხი
ციხიდამ და ისევ დაუწყეს შენობა ქალაქისა განჯისასა ბატონები
აიყარნენ მეექვსე დღეს და წაბძანდნენ ფანას ხანზე მასცა თავისი
ელები ჯავანშირი აეყარა არაზის პირისაკენ გაესტუმრებინა და
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და თითონ ექვსის ათასის კაცით გზაზე დაგვდგომოდა ყარადაღის
ჯარითა ჯავანშირისა შამშადილისა სიღნახისა ბარგუშითსა და შა ისევანისა ამ ქ~ყნების ჯარი სულ თან ახლდა მოსულიყო და ხეივანს
დამალულიყო ლამოდა ზაკვით შემობმასა რა ჩავედით ხეივანს იქ
იქ შემოეყარა აჯიჩანლიბის შვილი ცხენოსანის ჯარით და მოვიდა თეიმურაზ მეფესთან მელიქი სიღნაღისა და ოქევარტერი განძასარისა მოართვეს
ფეშქაშები ბატონებს და დაიდვეს სამსახური და მოიტანეს ჯარისათ~ს
სურათი რ~ლ არს ულუფა გავედით რა იქით ერთსა აღაჯსა გავიარეთ გამოჩნდა ჯარი ფანახანისა 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 წაბძანდნენ ბატონები
ჩამოხდენ სიღნაღის ქ~ყანაში იქ მოერთვათ იმ ქ~ყნების სურსათი
და ქეთხუდები მოვიდნენ სამსახურში აშათან მუხრან ბატონისშვილი
ორის კაცით უკან საშოვნად დარჩომ იყუნენ ამათ ფანახანის კაცნი შეყროდენ და დაეხოცათ თავები ფანახანისა თვის მიერთვათ
ამ აშათანს ფანა მრავალჯერ ენახა და იცნობდა რომ დიდი კაციშვილი იყო მისწერა ჭარში წიგნი დაუმარცხე ქართველთაო
გავაქცივეო მუხრანის ბატონი მოვჰკალიო გაქცეულნი მთის ძირისაკენ ავიდნენო და მე უკან მივსდევო თქვენ გამოდით გზები შეუკარითო
საქონელი სულ თქვენ დაგრჩე ბათო და თქვენც წყალობას სხვასაც გიზამო ასრევე შამშადილოელებს მიუწერა და იმათ ჯარიც
თან ახლდა დაიჯერეს გამოვიდნენ ჭარელნი ზოგნი ყაფანს
დაგვიდგნენ და ზოგნი ისევ მტკვარს გაღმა იყნენ აგრევე შამშადილოელთ შეგვიკრეს გზები ჩვენ რა ვიცოდით წავედით სიღნახიდამ
და მოვმართეთ სადა გვეგულებოდა ფანახანის სადგური რა გავიარეთ
მცირე რამ ალაგი მივედით ერთსა კლდოვანსა ალაგსა
1-27 სტრ., 102r
მოვიდა ჩვენი ყარაული მოახსენა მეფეს ერეკლეს აქათ ჯარი დგას
ფანახანისაო თურმე თითონ ფანახან მოსულიყო დარჩეულის
კაცით და წინ გვიდგა ლამოდა შემობმასა მინდვრად კი ვერ გაბედა
ომი და საღალატოსა ალაგსა ცდილობდა შემობმასა რა მოისმინა
მეფემან ერეკლემ მამას მეფეს თეიმურაზს კაცი აახლო თქ-

ვენით ჯარით მინდვრათ წამობძანდიო და მე მცირეს კაცით
მათ ვნახაო წაბძანდა მეწინავეს ჯარით ვისაც შეეძლო ის
იახლა აღმართი იყო და კლდე ისინი ტყიანი მთა იყო იმაზე
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 ერეკლემ ვინ არის ერთგული ჩემი
და აქვს გული მამაცობისაო ჟამი ეს არის თითონც ვითა
ლომი ეგრე მიესივა და ჯარი ვინა იქ იყუნენ ვინღა დადგებოდა
მეფეს ერეკლესთან თავს ვიღა ზოგავდა მერე ყიზილბაშის
ჯარზე ქართველნი და კახნი ასე გამამაცებულ იყუნენ რომ ერთი
ჩვენი კაცი ას ყიზილბაშს არ დაერიდებოდა მიუძღვა რევაზ
ორბელიანი სარდალი საბარათაშვილოს ჯარისა და ქისიყის
მოურავი თამაზ ქისიყელთ თითო თოფი დასცალეს და მერე
ხმალდა ხმალ გაერივნეს პ~ლზე ისინიც კარგად იყუნენ რომ
ალმები ჩვენს ჯარში შემოიტანეს მაგრამ რა ქართველნი და კახნი
თავ გამომეტებით იმათ ჯარში შიგ შეცვივდენ ვეღარ დადგნენ ყიზილ ბაშნი და გაიქცნენ რა შეიტყო ფანახანმა მეფე ერეკლე ამ
მეწინავეს ჯარში ურევიაო მაშინვე გაიქცა ეს მეწინავე ჯარი
ცოტანი იყუნენ მაგრამ დიდათ მამაცად გაისარჯნეს რომ დიდის
ჯარის მზგავსი საქმე ქნეს ორბელიანი ს~დ მეწინავეში დაესწრნენ
და არ ავად იყუნეს რომ ქება რაღა მოგახსენო მეფე თეიმურაზ დიდის
1-27 სტრ., 102v
ჯარებით ქვეიდამ მინდვრით მობრძანდა კაცი აახლო მეფემ ერეკლემ
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 შემოუტიეს ამ დიდმა ჯარმა მაგრამ აღმართი იყო და გვიან ავიდნენ
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 ღ~თისა დასცეს ოთხი საათი კიდევ დარჩენილ იყო და შუა ღამემდის
ჩვენი ჯარის კაცი ისევ უკან მისდევდა და ხოცდა ყიზილბაშთა ამდენი
კაცი მოკლეს და ცოცხალი დაინარჩუნეს რომ ერთი ამისთანა
გამარჯვება არას დროს ერანში ქართველის ბატონისაგან
არ მომხდარიყო ჩამოხდენ ბატონები მას ღამესა ნაომარსა ალაგს
მიართვეს თავნი ანუ ცოცხალი ყიზილბაში რომ სიმრავლისაგან
აღმწერელნი დაშვრებოდის ქართველთა ზოგთა ოთხი თავი მოჰქონდისთ ზოგთა ოთხი და ხუთი ცოცხალი ეჭირასთ უკეთუ ყ~ლნი
თვითოეულად აღმეწერა სიგრძისაგან ამბისად საწყინო შეიქმნე-

ბოდა ქართველნი და კახნი ერთობით ყ~ლნი კარგად იყნეს და უმეტესად მიწინავე ჯარი ორბელიანი საბარათაშვილო და ქისიყის ჯარი ამ გამარჯვებაში არა ჯარი ყიზილბახშისა არა რეულა ერევნისა განჯისა, და ანუ აჯიჩალაბისა შაქელნი და შირვანელნი ყ~ლნივე შორით
იმზერიდნენ და ვინა საქართველოს ჯარი იყო დემურ ჩასალნი ყაზახნი
და ბორჩალუელნი ესენი დიდად მამაცად გაისარჯნენ და კაცი ბევრი
დაინარჩუნეს წავიდა ფანა რაც კაცი დარჩენოდა იმითი და ყარაბაღის მთას მიმართეს თავის ელსაც გასწივა მეორეს დღეს წაბძანდნენ ბატონები გამარჯვებულნი და სიხარულით სავსენი მიბძანდნენ
სადა იყო სანგარი ფანახანისა სიღნაღის ბოლოს თულში იქ დარჩო1-27 სტრ., 103r
მოდა ფანახანს თოფხანა და ჯაბახანა მიართვეს მეფეთა მორწმუნეთა
და ლომგულობისა საფუძველთა და მიულოცეს ყ~ლთა აღავსნეს ნუგეშით და წყალობის სიტყვით ქართველნი და კახნი მოვიდა თულის
მელიქი რ~ლი იყო დიდის ჯარით ფანახანთან და ითხოვა მიტევება დანაშაულისა და დაიდვეს სამსახური თავს ვითა ჩვენი მეფენი ღ~თის
სიყუარულითა და მოწყალებითა სავსენი იყუნენ აპატივეს ცთომა
თვისი უბრძანეს სიღნაღელთ ექვსის დღის ჯარის ულუფის მიცემა
და განემზადნენ ბარგუშათსა და ფანახანის გაქცეულს ელზე გამოგზავნეს მახარობლები განჯასა შირვან შაქსა ჭარსა, კახეთსა ქართლში ყაზახ ბორჩალოში ერევანსა და ნახჩევანსა და აცნობეს
გამარჯვება შეიქნა სიხარული ყ~ლგან და მოიშალა ჯარი ჭარელთა
რ~ლი შეყრილ იყნენ წინ და ხდომად ქართველთა და შერცხვათ შამშადილოეოლთ რ~ლთა წაეხდინეს გზანი და აპირობდენ ღალატსა
ქართველთა და კახთასა განარჩივეს კაცი მეომარი და რჩეულის
ჯარით წაბძანდენ მეფენი არაზის პირისაკენ აღმოფხრად
წინა აღმდეგთა თვისთასა დააგდეს თულს ჯორ აქლემნი ბარგნი სიმძიმენი და თოფხანა მოუყენეს ჯარი და უთავეს მისკრობაში აღარა გავიარეთ ორი დღე მესამეს დღეს გაუშვეს მარბიელი ჩავიდა
ჯარი მოიცვა ალაგნი ბარგუ მათისა და არეზის გაღმა გამოღმა დარჩათ უთვალავი საქონელი დახვდა ფანახან მცირეს კაცით ხოზდათუნის ხიდზე ეწადა ომი მაგრამ რა სცნა მისლა ქართველთა
დაუტევა ელი თვისი და გაიქცა და მორჩა მცირეს კაცით ჩამოხდნენ
ბატონები არაზის პირზე და წავიდა ჯარი მოარბივეს მუღანჩოლს
ზევით ნაშოვრის სიმრავლესა ამის მეტს ვეღარ მოგახსენებ ეს
დიდი საშინელი ჯარი ახლდათ ქართველს ბატონს და კახბატონს
და იმ ნაშოვრის მოვლა ვერ შეიძლეს წაბძანდა მეორეს დღეს
მეფე ერეკლე მპყრობელი კახეთისა ბარგუშათის ქ~ყანაზე მოეგება
1-27 სტრ., 103v
ხანი ბარგუშათისა შემოეხვეწა დიდათ ნუ წამახდენო აპატივა სახლი

და ქალაქი თვისი და ბძანია მოოხრება ქ~ყნისა ამდენი წამოვიღევით რომ პირველის ნა შოვრისაგან უმეტესი ეს ორივ ერთად რომ შეიყარა დიდი
სიმ რავლე შეიქნა საქონლისა რომ შენახვა არა ძალედვა ორშაურათ ცხვარსა ჰყიდდენ და ხუთაბაზათ ძროხას ორ მილან თუმნად ტყვეს უბოძეს ჯარსა სამი ათასი ტყვე გამოიხსნეს და გა ნუტევეს პატრონთა ჩვენთა და არა ინებეს დაპატიმრება ტყვისა გაგ ზავნეს გუგუნა
ბოქაულთხუცესი ყარადაღს ქაზუმ ხანთან რ~ლი იყო დიდებული
კაცი და პატივცემული შაჰნადირ ყაენისაგან აცნობეს ამბავი ესე ყ~ლი
წამოვიდა თითონ ნახვად მეფეთა ჩვენთა რა მოუვიდათ ამბავი მოსლა ქაზუმ ხანისა მიეგება ორას აღაჯზე მეფე ერეკლე მოიყვანეს დიდის
პატივით ჩამოხდა მეფეს თეიმუ რაზთან მიეგება და ისევ მახლობელ
მოართვა ფეშქაში ორთავ მეფეთა და დიდებულთა თვისცა თითო
ცხენი უბოძა და იყუნეს დღენი რაოდენიმე ბარგუშათისა ქ~ყანათა აჰყარეს გარემონი კაცნი ვინა მიეყვანეს ფანას მძლავრებით დავარდა ხმა მოვიდა ქართლის ვალი და მეფე კახეთისა ააოხრა ქ~ყანა
და დაიმონა ქალაქნი და ქ~ყანანი ადრიბეჟანისაო შეშინდენ ყ~ლნი და
მოართვეს ფეშქაში თავრიზის ხანმა და ანუ რ~ლსსა საბელიგლარბეგოსა ხანი
სადმე იჯდა აახლეს კაცი მოულოცეს გამარჯვება და მოართვეს მოსართმევი ჴელმწიფური წამობძანდნენ ბარგუშეთის მობძანდნენ ისევ თვისა
მოართვა ორთავ მეფეთა განჯის ბეგლარბეგმა შავერდიხან თავისის
ქ~ყნით და ყულ ბეგით ათი ათასი თუმანი გააწერეს ქ~ყანასა თჳსსა გაგზავნეს შავერდი ხანის ძმა რიზაყულიბეგ და თან გაატანეს ბატონის შვილი [რიზაყლი] ისაყ ბეგ ამ თეთრის ასაღებად აგრევე გაგზავნეს
იასაულად ქართველთა კახთა და თავადთა აზნაურთაგანნი და გაატანეს
ყ~ლისა ქ~ყნების კაცნი ასაყრელად გლეხთა რაც საქართველოსი
კახეთისა ყაზახ ბორჩალუსი ანუ ერევნისა რაც გლეხი ყარადაღისა
1-29 სტრ., 104r
დაღისტნის ქ~ყნებში ჩასულიყო სულ ააყრევინეს მეფეთა ჩვენთა და
განჯას რომ მოვედით ერევნის გლეხი ერევნის ხანს უბოძა ყაზახისა ხაზახის სულთანს ბორჩალუსი ბორჩალუს და ქართლისა
ქართლში გაისტუმრეს და კახეთისა კახეთში ასეთი ბძანება გასდიოდის
ადრიბეჟანის ქ~ყნებში მეფის თეიმურაზისა რომელსა ალაგს სამისი
კაცი და ბძანება მივიდის ვითა ყაენისა ეგრე დამორჩილდნენ
მონებდა ყ~ლი ქ~ყანა ადრიბეჟანისა ქართველს ბატონს აჯიჩალაბისა და შირვანის ჯარი იქავ ბარგუშათიდამ დაითხოვა და სხვათა
ჯარებითა განჯას მობძანდა ჩამოხდა ორას აღაჯზე მოართვეს ეს
ათიათასი თუმანი და ამისგან ათას ხუთასი დააკლდათ რომ ვეღარ
აეღოთ ამ ათას ხუთასის თუმნის გირაოდ მოართვეს შამშადილოს ქ~ყანა წამობძანდენ განჯიდან მობძანდენ შამშადილოს
განჯის ხანმა მოიყვანა შამშადილოს ქეთხუდები მიართვა ბატონს

და თითონ დაითხოვა ბატონმა წავიდა განჯას ერევნის ხანი დაითხოვეს წავიდა ერევანს ბატონები წამობძანდენ ქართლისა და კახეთის
ჯარით ქართლისაკენ ყაზახში რომ მობძანდენ იქ მოეგებნენ
ბამანხან ორი ავღნის ხანი ოდეს პყრობდა ალღანი თავრიზს
მოართვეს ფეშქაში და თან გამოჰყუნენ ქართლში ნაშოვარი ქართლისა ქართლში წავიდა კახეთისა კახეთში მაგრამ სიმრავლისა
რაღა მოგახსენო ასე იტყოდენ ორასი ათასი ცხვარი იყოო
რაც სულ ჯარმა იშოვა და ამისა შემდგომათ ძროხა და ანუ კიდებული საქონელი და აქებდენ მეფეს თეიმურაზს და ძესა მისსა მეფეს ერეკლეს შეშინდა
ყ~ლი ქ~ყანა და მონებდენ ქართველ ბატონს ხმლის ძალით გარშემო
ქ~ყანანი მობძანდენ საყალთუთანში წ~ა აღდგომა იქ გადაიხადეს
და შემობძანდნენ ქალაქს თბილისს აპრილს ივ წმინდა
აშიაზე

ბატონის შვილი ელისაბედ დაიბადა თვესა მარტსა
25 ქ~კს ლჱ მახარობელი მოვიდა ბატონს.
პატრიარქი
ანტონი სამღუდელო დასით იქავ საყალთუთანში მიეგება და რა
მოეახლა მოეგებნენ მოქალაქენი და დასნი სამღუდელონი შეასხემდენ ქებასა
1-27 სტრ., 104v
შეიქმნა სროლა ზარბაზანთა ქალაქსა შ~ა რომ ყურთა ხმა აღარ იყო მორთვნეს მოქალაქეთა ბაზარნი და იყო ჩირაღდანი და ლხინი ქალაქსა
შ~ა დღესა სამსა დაითხოვა ბატონმა ჩერქეზის ბატონი უბოძა მრავალი
აგრეთვე ჯარსა მათსა და ოსისა პირიქით ჯარსა აღავსო ყ~ლნი საბოძვრით
და გაისტუმრა ქ~ყანასა თვისსა ისაყ ბატონის შვილი რ~ლი ესევდა რჯულსა
მაჰმადისასა აღიარა წ~ა რჯული ქ~ეანობისა და განიხარა მეფემან მორწმუნემან ცხებულმან თეიმურაზ განიყუანეს ქალაქისა გარეთ ჩასვეს
ისაყ მტკვარსა შ~ა განანათლეს შვილითურთ წ~ისა ნათლის ღებითა და აღბეჭდეს წ~ისა ბეჭდისა მირონისათა აღმქმელ ექმენ თითონ მეფე
ცხებული და უწოდეს სახელი ქრისტიანობისა ალექსანდრე და ძეთა
მისთა უწოდეს იოანე და სოლომან და ეგრევე ნათელ ჰსცხეს ოსთა გაურიგეს მამული საბატონიშვილონი ალექსანდრე ბატონიშვილს და მარად
ცდილობდენ მეფენი მორწმუნენი მატებასა ქ~ეანობისასა ინებეს და განაშვნეს მეტეხის ყ~დ წ~ისა მონასტერია წ~ას ეკკლესიად დაადგნინეს დასნი სამღვდელონი რომელი ქმნილ იყო ხ~ განაბრწყინვა წ~ამან პატრიარქმან ანტონიმ სახლად მღუთისად და განანათლა ყ~ლი კერძო ბრძანა მეფემან და აღიღეს გალავანი ქალაქისა რ~ლი იყო ციხესა და ქალაქსა შუა და გააერთესა
ციხე და ქალაქი ტფილისისა დაითხოვეს ხანები ნახჩევნისა და ავღანისა უბოძეს საბოძვარი წავიდნენ ქ~ყანასა თვისთა და მონებდენ ბძანებასა მეფეთა ჩვენთასა აღიარა წ~ა სჯული ქ~ეანობისა ციციშვილმა

მერალიბეგ და ნათელჰსცეს წ~ისა ემბაზით ქალაქსა ტფილისსა უწოდეს
სახელი ქ~ეანობისა დიმიტრი მოვიდა წელსა ამას მკალი ურიცხვი
რ~ლ მთა ანუ ბარი ასე ხელთ ეჭირა რომ კაბდოები შეაბეს
მრავალი და ისე ხოცეს და ვერა რასა თავს აუვიდნენ ქართლისა და
კახეთის ქ~ყანა ასე გაათავა რომ მიწის ნაყოფიერება აღარსად დარჩა
იყო დიდი ტირილი და ვედრება და მადლითა ღ~თისათა მოაკლდა ძალი მათი
და შემცირდენ სოფლით უბრძანა მეფემან ცხებულმან თეიმურაზ
1-27 სტრ., 105r
დიმიტრი ეშიკაღასბაშს ორბელიანსა და წარავლინა აღშენებად ციხეთა და
სიმაგრეთა ქ~ყანასა სომხითისა და საბარათასშვილოსათა ისმინა ბრძანება
და აღაშენა მალიად ციხე შლვარისა ციხე მარნელისა და ციხე რატევანისა დააყენა
მეთოფენი მცველად ციხისა და დაასახლნა გლეხნი რაოდენი დაიტევდნენ
ციხენი ესენი შეიქნა ყრილობა დაღესტანში და მოინდომეს
გარდამოსლვა კახეთში და ეგრევე დაპყრობა ქართლისაც მოინდომეს ისმინეს ამბავი მეფეთა ჩვენთა შეიყარა ქართველთ ბატონმა ჯარი
ქართლისა ყაზახ ბორჩალოსი 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 ქ~ყანა კაი სანადიროა შირაქის
მინ დორში მრავალი ირემი ამოსწყვიტეს ლხ[აზ.]ინი და ნადირობა
კარგი გადაიხადეს და ქართველ ბატონი ისევ ქართლში წამობძანდა
და მეფე კახეთისა ერეკლე განაგებდა საქმეთა კახეთისათა ეგების მცირეს ხანს სტუმართაებრ თორემ მეფე ერეკლე კახეთში არ მიბძანდის სულ მამასთან ქართლში ბძანდებოდის და ორისავ ქ~ყნის საქმეთა იურვიდა
და დიდათაც მორჩილებდა მამასა თვისა მეფეს თეიმურაზს მოვიდა
ქალაქში კაკის სულთანი რ~ლსა ეწოდებოდა მამად ხან თან მოჰყვა კჱ ჭარელთ ქეთხუდები შემოხვეწოდნენ ჭარელნი შემოგებას
და ესე კაკის სულთანი მისცეს მეფეთა ჩვენთა შერიგებასაც დამორჩილდნენ მაგრამ მზევლები ჰსთხოვეს ჭარელთა და უბოძეს მისაცემელი ფ~დი და გაისტუმრეს რა მივიდნენ ჭარში მოისმინეს მეფეთა
ჩვენთა ბძანება თურმე დაღისტანშიაც ელაპარაკებოდენ და აქაც შიშისათ~ს სიტყვით ცდილობდენ შემორიგებასა თორემ მზევლებს როდის
მოსცემდნენ მისცეს პირი დაღესტანს და შეიქნა ჯარის მზადება და დააპირეს წამოსლვა ქართლსა და კახეთ ზე მცირეთა ხანთა მოვიდა კაცი მოახსენა მეფეს ერეკლეს, დაღისტნის შეყრა და აქეთ
1-27 სტრ., 105v
მომავლობა მოახსენა მამასა თვისა მეფესა თეიმურაზს შეაწერეს
ჯარი ქართლში და შეიქნა მზადება კახეთს წასასვლელად გაბძანდა
ბატონი დადგა ლილოზე შემოეყარა ჯარი ჯარი ქართლისა და ყაზახბო-

რჩალუსი იქიდამ წაბძანდა ხაშმზე დადგა და იქ უყურებდა ამბავთა
ლეკისათა რა გამოხდა ხანი და ლეკის ჯარი აღარ გარდამოვიდა ეგონათ
აღარ გარდამოსლვა მაგრამ ეს ლეკთა ოსტატობით ქმნეს შეეტყოთ
ქართლისა და კახეთისა შეყრა და დაიყოვნეს 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 შიშობდნენ კახეთში და ქართლში მოსულას
ბევრჯერ ენახათ მეფეთა ჩვენთა ხმალი მაგრამ ამას განიზრახვიდნენ თუ ჩვენ არ გარდავალთო ქართველთა ჯარი აქ დაღისტანში გარდმოვლენო ამა საქმესა ჭარელნიც ემოწმებოდნენ და მხარსაც აძლევდენ ახლა რომ გარდმოსლვა დაუგვინდათ უიმედონი შეიქმნენ კახნი და მოახსენა მეფემ ერეკლემ მამასა
თვისსა ცხებულ მეფეს ისევ ქალაქს მიბძანდითო ლეკის ჯარი მოიშალაო
მობძანდა ბატონი მობძანდა ქალაქსა ტფილისისასა და უბოძა ჯარებს დასტური
წავიდნენ ყ~ლნი სახლად თვისად ქალაქის მოურაობა უბოძა შაჰყულიხანს ამილახორის შვილსა ბამანხანის ცოლშვილი მოვიდა ნახჩევნით ქალაქში
რ~ლი იყო ასული ქსნის ერისთვის შვილის იასე ყულარაღასის დაიფანტნენ მრავალი ტყვე და საქონელი იშოვეს საციციანოს მიუხდენ მრავალი
წამოიღეს თრიალეთზე დიდი ქარავანი წაახდინეს გამობძანდა მეფე
თეიმურაზ ჯარი შემოეყარა დადგა შულავრის ბოლოს აივაზოლოში
გააყენეს ყარაულები ყ~ლგან მოვიდა ერთი ჯარი ლეკისა რ~ლსა წაეხდინა
საციციანო და ქარავანი აზრუმს მიმავალი ალგეთზე მარნეულის
ბოლოს რომ ჩამოვიდნენ ყარაულმა მოახსენა ბატონს შებძანდა ბატონი
1-27 სტრ., 106r
და მობძანდა ზედ ლეკ ზედ ლეკნი ერთს ჭალაში გამაგრდნენ ბძანა შემოხვევა
ჯარისა შემოეხვივნენ გარს შეიქნა სროლა რომ თოფის კომლისაგან ჯარი
აღარა ჩნდა ბძანა და დაუშინეს ზარბაზანი შეესივა ჯარი ქართველთა
ამოწყვიტეს ლეკნი რომ რისხა ღ~თისა დასცეს ამისა შ~დ მოვიდა მეორედ ჯარი ლეკისა ორბელიანთ მამულს და სომხითს ნაშოვარი მოჰქონდათ
და მერე ბატონს მოხსენდა გამოუდგა უკან გავიდნენ მტკვარს მოეწივნენ ნაგებში დააყრევინეს თუ რამ მიჰქონდათ და მრავალი ლეკი მოკლეს
და მოართვეს თავი ანუ ცოცხალი ბატონს გაგზავნა მახარობელი
კახს ბატონთან გამარჯვებისა და ბატონი მხიარულად გამარჯვებული ქალაქსა უსეინბეგ ბატონის შვილი ჩამოვიდა სამშვილდითგან
შემოირიგა მეფემან და ბოლნისები კი დაადებინეს და ისევ სახასაოდ დადვეს
და უსეინ ბეგს სარჩოდ საბატონისშვილო სოფლები უბოძეს და ორმოცი
თუმანი ჯამაგირი გაურიგეს ამისა შ~დ მოვიდა ზაალ ორბელიანი
ნახჩევნით ქალაქსა ტფილისისასა აზანათ ხან რ~ლი სპასალარობდა ადრი
ბეჟანში ის გასწყრომოდა ბამან ნახჩევნის ხანს და ის თავისის დედაწულით

წამოსულ იყო ცოლშვილი აქ რომ ქართლში გამოგზავნა და თითონ
ერევანს მისულ იყო ზაალიც ვისთანღა დადგებოდა მოვიდა ესეც
თავისის ჯარით რაც ქართლიდამ გაჰყოლოდა დარჩა ნახჩევანი აზათხანს დასო ხანად თვისი მისანდო კაცი ნახჩევნისა ქ~ყანასა რა შეიტყეს ლეკთა ქართლისა და კახეთის ჯარები ისევ გაბრუნდნენო ჯარი
შეყრილ იყო და გარდმოვიდნენ რაც დაღისტანში ბელადი იყო
სულ შეყრილ იყნენ დიაღ დიდის ჯარებით რომ ასე მოახსენა
ბატონს ლეკის ჯარი ამისთანა არასდროს არ გარდმოსულაო
მოვიდნენ ჭარში ჭარელნიც შეეყარნენ ჯარსაც უსადგურეს ულუფაც
მისცეს და გამოვიდნენ ჭარიდამ ქისიყს ცემა დაუწყვეს მიეშველა
კახი ბატონი ორჯელ გაემარჯვა გააქცივეს ლეკიც ბევრი მოკლეს
დიდათ დაუმარცხა მეფემ ერეკლემ და იმ ომებში კაის სარდლათ
1-27 სტრ., 106v
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 მეფემ ერეკლემ მამასა თვისსა მეფეს
თეიმურაზს მაშინვე შემოიყარა დიდი ჯარი და წაბძანდა კახეთს ამ ლეკის
ჯარი წავიდა შვიდი ათასი ცხენოსანი ყაზახის ქ~ყანას 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
ქისიყს 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 წაბძადნენ ორნივ მეფენი ქართლისა და კახეთისა ჯარით
შირაქზე ჩაიარეს რაცა გზები იყო ლეკთა გამოსასვლელი ის
გზები შეუკრეს ლეკნი გაბრუნდენ იორის პირს იყუნენ და განჯის
ბოლოს ალაზანი და იორი რომ იყრება დანღიზს იქ ჩავიდნენ ეს ამბავი
მოახსენეს მეფეთა ჩვენთა წაბძანდენ დღე და ღამ მივიდნენ ალაზნის პირზე დილას ადრე შეიქნა ომი ფიცხელი ლენკი უწინ ასე
შემოეგებნენ რომ უფროსი ომი აღარ იქნებოდა მეწინავის ჯარი
რომ მივიდა მემარცხნის ჯარიც მიეშველა ძლივეს ლეკთა გაიქცნენ
ლეკნი შეიტყვეს ქართველთა და კახთ ერთობით გაჰყვნენ ალაზანს
და აგრე ერთი შუა 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 ყათლანი
დამართეს რომ ერთი ამისთანა გამარჯვება და ძალიანი ხმალი ბატონს
ჩვენს არ მოსლოდა მიბძანდა მეფე ერეკლე ჯარი ძალათ ჩამოაცალა

1-27 სტრ., 107r
თორემ ორის სამის დღით ჩვენი ჯარი ლეკთ არ მოეშვებოდა გამოუძღვა გამარჯვებულს ჯარს და მოულოცა ცხებულს მეფეს მამასა
თვისსა ბატონი ჩამომხდარ იყო ალაზნის პირზე გაღმა მიართვეს
ლეკის თავი და ცოცხალი შვიდასი და ცხენი ლეკისა ათას ხუთასი წამობძანდა დიდის სიხარულით გამარჯვებულნი ჩამოხდენ ნაომარსა ალაგსა და შეიქნა შადლუხი სიხარულისა სროლა
ზარბაზანთა და ზამბულაკთა მიესმათ გარემოსთა სოფლებთა
და მოვიდნენ მოლოცვად დამღიზელნი და იმა ალაგებისა კაცნი
რ~ლთა პატრონობდა ჰაჯი ჩალაბი მოართვეს მოსართმევი და
შეასხეს ქება მეორესა დღესა გამოემართა გამარჯვებული კახეთისაკენ შეიქნა ნადირობა ივრის პირზე ამოწყვიტეს ირემი ღორი
და სხვა მრავალი ნადირნი რომ სიმრავლის რიცხვი არ შეიგებოდა მოვიდა იმ დღეს მოეგება განჯის ხანის ეშიკაღასბაში განჯის
ჯარით მოულოცეს გამარჯვება და შეასხეს ქება მოვიდა ჰაჯი ჩალაბის კაცი და მოულოცა გამარჯვება ესე სიხარულით სავსენი მობძანენ ისევ კახეთს მაღარის გაისტუმრეს მახარობელნი საცნობელად გამარჯვებისად პ~დ ქართლსა შ~ა და მერე ადრიბეჟანის
ქ~ყანისა ყ~ლგან ეს ლეკის ჯარი დამარცხებულნი წასულ იყუნენ ზოგი კაკში, და ზოგი აჯიჩალაბის მამულში იმათაც ქართველ ბატონის შიშით არ დაეყენებინათ და წასულ იყუნენ ქ~ყანასა
თვისთა ჭარელნი რა ჭარსა შ~ა მივიდნენ ვინც ქვეითობა ლეკის ჯარი
იქ იდგა გულხადარა შეშინდენ და მაშინვე დაღისტნისაკენ გასწივეს ჭარელნი ეცადნენ მრავლის მისაცემლით რომ დიდათ
ეშინოდათ ჭარელთა და ვერ დააყენეს ამისა შ~დ ბატონმა ჯარებს
მურახასი უყო და მცირეს ჯარით მიბძანდენ ორივ მეფენი
ალავერდს წ~ის გ~ის მონასტერში მოილოცნეს წ~ა საფლავნი
მაშინ განსრულებულიყო გუმბათი და სამხრონი ეკკლესიისანი
1-27 სტრ., 107v
რ~ლ დაიქცა ძვრისა მ~რ იგულსმოდგინა და ხელ ჰყო აღშენებად საფასითა თვისითა სულ ბრწყინვალემან და ცხებულთა მეფეთა ასულმან დედოფალმმან ქართლისა და კახეთისამან თამარ და შ~დ მისსა
განასრულა ძემან მისმან პატრონმა კახეთისამან მეფემან ერეკლემ
და შეამკო ყ~ადვე მერე წამობძანდენ თელავს დახდა მეფესა ცხებულსა
მამასა თვისსა აჩვენა ლხინი გარდაიხადეს სიხარული ფ~დი და უბოძა
მეფემან ერეკლმ ქართველთა დარბაისელთა ყ~ლთა საბოძვარი უშურველობით და მოვიდა ჩაფარი შარუხშაჰ ყაენისა და ებოძა რაყამი მეფის
თეიმურაზისათ~ს არაყისა და ადრიბეჟანისა სპასალარობისა და მეფის
ერეკლესათ~ს ამის ნაიბობისა და დიდის წყალობისა შეიქნა სიხარული უზომო და წამობძანდენ ქალაქს რა მოეახლნენ შეიქმნა

სროლა ზარბაზანთა რომ ყურთა ხმა აღარ იყო ქალაქსა შინა ერევნის ხანის ძმა და აირუმლუს ხანიც მისულ იყუნენ ხილვად მეფეთა ჩვენთა დახდომოდა გამომჩვენებით სიძე მეფეთა ეშიკაღას ელიაღასი დიმიტრი ორბელიანი რ~ლი იჯდა ქალაქში ჯანიშინიად რა ბატონი გაბძანდის
ლაშქარს ეს განაგებდა საქმეთა ქართლისათა წარავლინეს იმერეთად ხორეშან ბატონისშვილი და თან აახლეს ნინოწმიდელი ეფისკოპოსი
საბა და ითხოვეს ქალი დადიანისა ბეჟანისა დარეჯან მეფის ერეკლესათ~ს წამოიყუანეს სახლით მეფისა ალექსანდრესით და მოიყვანეს სურამს ქალაქიდამ
წაბძანდა მეფე ერეკლე თან გაყვა პატრიარქი ანტონი ბატონისშვილი
მიბძანდენ სურამს ნახა ქალი მეფემ დიდად მოეწონა შვენიერება
მისი და წამოიყუანეს ლხინ მრავლობით და ჩამობძანდნენ ქალაქს
მზა ექმნა მეფეს თეიმურაზს რიგი ქორწილისა და შეიქნა ქორწილი
სახლსა ახალსა რ~ლი აღეგო მეფეს თეიმურაზს მტკვრის პირს მშვენიერი და შემკული ყ~ლით კერძო იყო შვიდს დღეს და ღამეს შვება
და განცხრომა უზომო რომ ერთი ამისთანა სიხარული არ გვენახა
დაპატიჟებულნი იყუნეს განჯის ხანი ერევნისა და ჰაჯიჩალაბის
1-27 სტრ., 108r
ძმის წული მოვიდნენ მოართვეს მოსართმევი ხელმწიფეთა საკადრი
და მცირეთა ხანთა ალხინა მრავალი უბოძეს მეფეთა ჩვენთაც საფერად თვისად დაითხოვნეს და წავიდნენ ისევ ქ~ყანათა თვისთა იყუნენ
მეფენი ჩვენნი მარადის სიხარულსა და განცხრომასა შ~ა მას ჟამსა
გაერთნეს ქართლი და კახეთი იურვიდენ საქმეთა ორისავ ქ~ყნისად ერთად ვითაც მამაშვილნი იყნეს მეფენი ჩვენნი სახელმწიფონიც
გაერთნეს დაადგინა მეფემ ერეკლემ დედოფალი დარეჯან სახლსა
მამისა თვისისასა ერთი შაჰზადა მოვიდა ადრიბეჟანის ქ~ყნიდამ
ქალაქსა ტფილისისასა რ~ლი ამბობდა ყაენის შვილობას შემოეხვეწა
ქართველს ბატონს ჯარსა და მოხმარებასა დააყენეს ქალაქში პატივით და აღარ სად გაუშვეს რადგან ლეკთა ქართლისა და კახეთისა
არ მოიშალეს ამას სულ ჭარელნი ამტრობდეს გარდმოჰყვანდეს
ჯარი დაღესტნიდამ უსადგურიან ბელადი მისციან და აოხრებდიან ყ~თვის ქართლსა და კახეთს მოინდომეს ქართველთა და კახთა
ჩინებულთა კაცთა ჭარზე მისულა მეფემან თეიმურაზ და ძემან მისმან მეფემ ერეკლემ დაამტკიცეს რჩევა და შემოიყარეს ჯარი
ქართლისა და კახეთის ყაზახ ბორჩალუსი ს~დ და გაემართნეს ჭარზედ დაიბარეს განჯის ხანი გზიდამ გაისტუმრეს წყალობით აჯიჩალაბის ძმის წული რ~ლი იახლა ასის კაცით და დააჯერა ფიცით
ერთგულობა თავისი აჯიჩალაბმა რათგან ჭარს [აქ] გარდა პირაქეთ
ბატონს ჩვენს მტერი აღარავინ ჰყუანდათ ჭარის დაჭერის იმედი
ჰქონდათ ჯარიც დიდი ჰყვანდათ და კაი ჴელმწიფურის 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 შემორიგდნენ
და არც ამათ ინებეს აჯიჩალაბმაც მოინდომა მათი შემორიგება მაგრამ
1-27 სტრ., 108v
მაგრამ რაც თითონ უნდოდათ იმას ამბობდნენ ბატონების
ბძანება რ~ლიც იყო იმ ბძანებაზე არ დამორჩილდენ მიბძანდენ ჩამოხდენ ალაზნის პირზე ფადარში გადვეს ხიდი უბძანეს მეფეთა ჩვენთა მეწინავეს ჯარს გავიდნენ ალაზნის გაღმა
დადგნენ სანგარსა შ~ა თურმე ჭარელნი სულ აყრილ იყუნენ ზოგი სიმაგრეებში შესულიყო და ზოგი აჯი ჩალაბის ქ~ყანაში დახიზნულ იყუნენ ამა ამბავთა შ~ა გამოეგზავნა აჯიჩალაბს კაცი
თუ ჩამოეცლებითო ჭარელთა კარგიაო თუ არა და მე ჩემის
ქ~ყნით მაგათთან ამოვსწყდებიო ეს მუქარის გამოთხოვა
და ამაყიანი სიტყვა დიდად ეწყინათ მეფეთა მოშალეს მაშინვე
ხიდი გამოიყუანეს მეწინავე ჯარი სარდალი რევაზ და ქისიყის
მოურავი თამაზ აიყარნენ იმავ დღეს და წარევლინენ აჯიჩალაბის
ქ~ყანაზე მეორეს დღეს აჯიჩალაბის მამულში გავიდნენ მესამეს
დღეს ორშაბათს დილაზე შემოება აჯიჩალაბი თურმე ჭარელნი
იმ ძირობის ლეკის ქ~ყნები კაკის სულთანი და ის ქ~ყნები სულ შემოეფიცა და ჯარი შეჰყარა და მზათა ჰყუანდა აქა იქ ქვეითობის
ჯარები დაემალა და თითონ ცხენოსანის კაცით შემოება უბძანა
მე წინავეს ჯარს მივიდნენ სარდალი რევაზ და ქისიყის მოურავი თამაზ
საბარათაშვილოს ჯარით და ქისიყის ჯარით ასე იყუნენ რომ ქება
აღარ უნდა აგრევე მიეშველა მემარჯვენე ჯარი ამილახვარის დროშა გააქცივეს ლეკი და მრავალი კაცი მოუკლეს
აჯიჩალაბს ამ გამარჯვების ამბავში რომ დამალული ჯარები
ჰყუანდა აჯიჩალაბს ამათ მე 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
1-27 სტრ., 109r
დაუშინეს თოფი მრავალი ლეკი მოკლეს რა ჯარის შემატება შეატყვეს
ლეკთა აიყარნენ და მორჩა თიღვის ციხე აღებასა გაუძღვა ჩერ
ქეზისა ჯარსა მუხრანის ბატონი მიიყუანა ზემო ქართლში და
დადგნენ ხვითსა ეს ლეკის ჯარი დაარბიეს პატალა ლიახვის შესაცა რამ შენობა იყო დაწვეს კულბითის გარეშემო შესხდნენ მუხრანისბატონი შაჰყულიხან, ერის თავი ჯიმშერ არაგვისა,
ამილახორი ამირინდო ზემო ქართლის ჯარით გაუძღუნენ
ჩერქეზის ჯარს შეეყარნენ ლეკის ჯარს კულბითის ბოლოს შეიბ-

ნენ გაემარჯვათ ლეკზე დიდათ ამოწყვიტეს მრავალი ლეკი, მიჰყვნენ
ორბოძლის მთის ძირამდის გამობრუნდენ გამარჯვებულნი მრავლის ნაშოვრით ჩერქეზნი და ქართველნი ჩამოხდენ ისევ ხვითს.
ლეკნი გამოქცეულნი წავიდნენ ღამე მივიდნენ წალკას თრიალეთზე
იქ კიდევ ნაშოვარი ჰყვანდათ და ჯარი იქიდამ გარდვიდნენ ჯავახეთს დაუწყვეს ცემა წამოვიდნენ აჯიჩალაბის შვილი და განჯის ხანი შავერდიხან
ქართლზე დიდის ჯარით მიეგებნენ ყაზახისა ბორჩალუს ჯარი და დემურჩასალისა შამშადილოში მოვიდნენ ჩამოხდნენ ყაზახში ეთქვათ ყაზახ
ბორჩალუს ქეთხუდებს აჯიჩალაბის და მისის შვილისა აღაქიშისა თ~ს თქვენ
მოდითო და ქართლის საქმე ჩვენ დაგვადევითო ამ სიტყვით მოეღორებინათ თორემ ქართლში სალაშქროთ არ მოვიდოდნენ ამით რომ ერანელთ
ქართველთ ხმალი ბევრჯერ ენახათ მოუვიდა ჯარი ჩერქეზისა მეფეს ერეკლეს
ხევს მაჩაბელი იასე დიდს ჩერქეზში გაგზავნა კიდევ ჯარისათ~ს და თითონ
ამ ჯარით წამობრძანდა ჩამობძანდა მუხრანში შემოეყარნენ მუხრანის
ბატონი და შაჰყული ხან ჯიმშერ ერისთავი და ჩერქეზის ჯარი რ~ლი პ~ლ
გამოეგზავნა წაბძანდა დადგა მცირედ ხანს საამილახოროში, ჯარი
ზემოქართლისა და ერისთვებისა კიდევ მოელოდა ჯარსა ჩერქეზისასა
აიყარა ყაზახიდამ აჯიჩალაბისშვილი აღაქიში და განჯისხანი
მოვიდნენ დადგნენ ბაიდარში გაგზავნა ჩაფარი მეფემ ძესა თვის თანა
1-27 სტრ., 109v
დაიბარა ჯარით წამობძანდა მეფე ერეკლე ჩამობძანდა ქალაქსა
ჩერქეზის ჯარი დიღმის ბოლოს დააყენა და ქართველთ ჯარი
ქალაქ ში შემოეყარა კახეთის ჯარიც გამოეგზავნა აჯიჩალაბის
შვილს ყოჯახან გამოეტანებინა, ერთი თვისი მისანდო კაცი აჯიჩიფრინა რევაზ მილახორიც გამოეშვა და მდივანი ედიშერიც
მოვიდნენ ქალაქს რადგან ამ ჯარების შეყრა და მეფის ერეკლეს გარდმობძანება შეეტყოთ შერიგება მოინდომეს. მაგრამ პატრონთა ჩვენთა
აღარ ინებეს რადგან კარზე მოხდომილნი იყუნენ უძროობა
აღარ იკადრეს გაბრუნდნენ მოციქულნი რა ამბავი მიუტანეს
ჯარის სიკეთისა და შეურიგებლობისა აიყარნენ მაშინვე და ჩავიდნენ
ყაზახში შემოადგა ჯარი ლეკისა ხრამში მუგეთის ქვაბებსა დიდათ
საქმე გაუჭირეს უბოძეს ჯარი ქართველთა და კახთა დიმიტრი
ეშიყაბაშს მიუძღვა წრაუთის მხარეს შეიბნენ სოფელში
გაემარჯვათ ლეკზე მრავალი ამოწყვიტეს და მოვიდნენ გამარჯვებულნი ქალაქს აჰყარეს ხრამის ხეობა ჩამოიყუანეს
ქალაქს გარდმოვიდა იასე მაჩაბელი მოჰყუა დიდის ჩერქეზის
ბატონის შვილი ჯარით დაიწყეს მზადება მეფეთა ჩვენთა საომრად
მოვიდა რუს ჴელმწიფის ბძანებით ერთი პოლკოვნიკი რ~ლი არს
ხუთასის თავი ქალაქსა ტფილისისასა ცნობათ ამბავთა ქართლისათა
გაბძანდნენ მეფეთა ქართლისა და კახეთისანი აჯიჩალაბის შვილსა
და განჯის ხანზე რ~ლი იდგნენ ყაზახში გატეხილ ხიდს რომ გაბძანდნენ

ლეკი გაემარჯვათ ჩერქეზთა ლეკზე მიუვიდათ ამბავი ქართლიდა და კახეთის ვალი ორივ შენზე მოდიანო აიყარა მაშინვე და წავიდნენ განჯისაკენ მოხსენდა ბატონებს გაბძანდნენ მაშინვე საჩქაროდ რა მიბძანდენ იმათს ნასადგომარში ბარგი და ქვეითობი იქ დააყენეს, და
ბატონები ორნივ ცხენოსანით ჯარით გამოუდგნენ ჩერქეზის ჯარი სულ
ქისიყის ჯარი და ქართველთა თავადთა შვილი არჩევით ეს მეფემ ერეკლემ
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იახლო და მეწინავედ წაბძანდა სხვა რაც ჯარი იყო ქართველთა და კახთა
სულ ქართველს ბატონს იახლნენ და ასე რაზმ დაწყობით წაბძანდა ყაზახის ხანი და ზოგი ყაზახელნი ბატონს შემოეყარნენ გაჯდა
უკეთესა ცხენსა მეფე ერეკლე ჰკრა მათრახი და წავიდა ვითა შავარდენი
ყაზახისა და სამშადილოს სამზღვარში რომ ჩავიდა აჯიჩალაბის შვილს
მოეწვია მეფე ერეკლე რა სცნეს ჯარი მიეწივა დადგნენ და შემოებნენ ასე ძალიან მოინდომეს რომ სახმლოდ შიგ ჯარში შემოვიდნენ ცოტას ალაგს ოსის ჯარიც გამოაქცივეს მეფემ ერეკლემ იწყინა მიბძანდა
თითონ მიუძღვა ჯარს და ვითა ლომი ეგრე მიესივა გაერივა ხმალ და
ხმალ ამის მნახველი ვინღა დადგებოდა უომრად თამაზ მოურავი მიუძღვა
და ამას ბძანებდი ამის უკეთესად ერთი მეომარი კაცი აღარ იქნებაო
გააქცივეს აჯიჩალაბის შვილი და განჯის ხანი გაერივნენ ჩერქეზნი
შიგა და ვითა კატათა ეგრე ხოცდნენ ყიზილბაშთა დიდის ჩერქეზის
ბატონიშვილი რ~ლსა ერქვა ქერე ასე შევიდა ყიზილბაშის ჯარში
ასე ეგონებოდა კაცსა ლხინად მივაო ქება აღარ გაეწყობოდა ასე
ლომგულად იყო აგრევე ჩერქეზთა ჯარი ყ~ლივე ვაჟკაცურად იყუნენ და კაი ხმალი მოიქნივეს უბძანა მეფემ თეიმურაზ შეტევება
მოიშალა რაზმი გაერთნენ ქართველნი კახნი ჩერქეზნი ყიზილბაშთა ჯართა შ~ა გაიყარეს წინ და ხოცით განჯის მინარამდის მიჰყუნენ ამოწყვიტეს ყათლამი დამართეს მკუდარს გარდა ათას ხუთასი
აჯი ჩალაბისა და განჯის ხანის ჯარის კაცი დაინარჩუნეს შირვან შამახიისა
დიდროვანი კაცები დაიჭირეს აჯიჩალაბის სარდლები დახოცეს
დარჩათ საქონელი ჯორი აქლემი ყ~ლივე საცხოვრებელი მათი მიბძანდნენ მეფენი გამარჯვებულნი და ჩამოხდნენ ნაოხარსა ალაგსა
სამშადილოსა ალაგსა შ~ა ისინი წავიდნენ დამარცხებულნი განჯის
ხანი განჯას შევიდა აჯიჩალაბისშვილი შაქს მივიდა სხვა რაც ჯარი გარდაჩომოდა დაიფანტნენ ყველა თავთავის ალაგას მი ვიდნენ გაუსივეს
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მარბიელი სამშადილოს ქ~ყანასა მოარბივეს ქ~ყანა მათი დაწვეს მოაოხრეს
ვითაც ემართლებოდნენ ქართველნი აიყარნენ იქიდამ მობძანდნენ
ყაზახში შემოეყარნენ ყაზახის უფროსნი კაცნი რ~ლთა დანაშაული
ჰქონდათ რ~ლიმე მოაშთვეს წყალში რ~ლთამე თავი წარჰკვეთეს და რ~ლნიმე
პატიმარჰყვეს ერთგულთა წყალობა უიმედეს, მუსაყულიხან ძველი
ბორჩალუს ხანი რ~ლი შემორჩა ქალაქს და არ მიუდგა აჯიჩალაბს

ამას უბოძეს ბორჩალოს ხანობა და გაისტუმრეს აღჯაყალას ბორჩალოს ხანი მუსა ბაიდრის სულთანი ვითაც დამნაშავენი იყუნენ და ორგულნი გაიქცნენ მივიდნენ ქ~ყანათა ერევნისათა აიყარნენ მეფენი ყაზახიდამ
გამარჯვებულნი და საქონლით სავსენი მობძანდნენ სონღალუხში დადგნენ
იქ და იქიდამ განაწყვეს საქმენი ყაზახ ბორჩალოსნი შეუნდვეს ცთომა და
აპატივეს დანაშაულნი მოართვეს მოსართმევნი და აქებდნენ მოწყალებასა
მეფეთა ჩვენთასა დაიბარეს ხუდადბეგ განჯის ხანის დისწული რ~ლი იყო
ქალაქს ტფილისს მძევლად გაისტუმრეს განჯას და შემობძანდნენ ქალაქს
ჩამოხდენ სეიდაბადში გაიხადეს ფეხთ ორთავ მეფეთა და სულ ქართველთა
და კახთა დარბაისელთა პატრიარქი ანტონი სამღუდელო დასით წინ წამოუძღვნენ
და ეგრე მობძანდნენ სიონს ეკკლესიაში და სამადლობელი პარაკლისი გარდაიხადეს იქიდამ ისევ ცხენებით და ჯარით მობძანდნენ სამეფოთა დალიჭთა ზ~ა შეიქნა სროლა ზარბაზანთა და ცემა ქოსნაღარათა და
სპილენძ ჭურთა იყო ქალაქსა შიგან სიხარული ფ~დი 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 წასასულელად დაემზადნენ მისცეს მრავალი
ბატონთა ჩერქეზისათა, და თავადთა მათთა ოქრო ვერცხლი ლარი ტურფანი
და აგრევე ჯართა მათთა თეთრი რ~ლსა დაჰპირებოდა მეფე ერეკლე წავიდნენ
ჩერქეზნი გამარჯვებულნი და საქონლით სავსენი ქ~ყანათა თ~სთა და ეს პირობა მოახსენეს მეფეთა რასაც დროს თქვენი ბძანება მოგვივიდეს მაშინვე
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ჯარით გიახლოთო ჩვენი თავი თქვენს სამსახურზე დაგვიდვიაო მოუვიდა ქართველს ბატონს კალმუხის ხანისაგან ფეშქაში და მოეხსენებინა რა ერთსაც
ჯარს გვიბძანებო კაი ჯარს გაახლებო უბოძა საბოძვარი კაცთა მისთა
და გაისტუმრა ზამთრის ჟამი იყო და მისწერა გაზაფხულის ჟამს
ჩვენს კაცს გაახლებთო და რაც ჯარი მოგახსენოთ იმდენი გამოგვიგზავნეთო ზეიდალიხან გაგზავნეს ერევანს მეფეთა ჩვენთა ამისთ~ს რომ
ქართველთ ბატონის დასმული ხანი აბდულ ხან აზადხანს დაებარებინა
და თავისთან შეენახა აღარ გამოეშვა ერევნის ხანობა გამოერთმევინა და
ისევ ასან ალიხანისათ~ს მიეცა რ~ლი უწინ იჯდა გამოგზავნა ეს ხანიცა
და ავღნის ჯარიც ერევნის ციხეში დააყენებინა ესეები ყველა აბატონის ჩვენის წინა აღმდეგი საქმე ექნა ეს ზეიდალხან ერევნის ციხეში უნდა შესულიყო და თავის მაგიერათ აზატხანს დალაპარაკებოდა
თუ შერიგებას მოინდომებდა ბატონებიც შერიგდებოდნენ შაჰაბაზხან
იყო აზათ ხანისაგან გამოგზავნილი ერევანს დიდებული კაცი ეს მოეგება ზეი ალხანს და დიდი პატივი მისცა ერევნის ციხეში დააყენა
და ლაპარაკი დაუწკო აზათ ხანს სულხან ეშიკაღასბაში გაგზავნეს ყაზახში
იმ ქ~ყნისა საქმის გასაგებლად კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს ქართველთ ჯარები დაითხოვეს ყ~ლნი წავიდნენ ქ~ყანასა თვისთა შეიტყეს
გარემოს მტერთა რომ საქართველოსა და კახეთის ჯარები მოიშალაო შემოიყარა

ჯარი ჭარისა და შირვანისა აჯიჩალაბის შვილმა აღაქიშიმ წამოვიდა
განჯის ხანმაც თავის ქ~ყნის ჯარი გამოუსივა ეს ჯარები ყაზახზე მოვიდნენ
სულხან ეშიყაბაშს ამბავი მოუვიდა ჯარი ხომ არა ჰყვანდა ამის მეტი
ვერა ღონე მოიპოვა წამოვიდა ჩაფრად ქალაქს ქართველს ბატონს მოახსენა
ეს ამბავი და ჯარი სთხოვა მოხმარებისა ამა ამბებში მოვიდა აჯიჩალაბის
შვილი დიდის ჯარით და ყარაბაღის ჯარი ყაზახში დაუწყეს რბევა ყაზახელნი აყრილ იყუნენ მაგრამ სიმაგრეები შესულიყვნენ მაგრამ სიმაგრეები გატეხეს და
მრავალი იშოვეს ბევრი ალაგები დაარბიეს ეს საქონლით სავსენი
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ჩამოხდნენ ისევ ყაზახში ყაზახს ამაზე მტრობდა და ელაპარაკებოდა თქვენ
მამიყვანეთო და დავმარცხდიო და ჯარი ქართველთა მომიწყვიტესო
თქვენგან მინდაო უფრო მტრობას აპირობდა ჯერ წასულა არ უნდოდა
იდგა იქავ და არბევდა ქართველთ ბატონმა ამის მეტი ჯარი ვეღარ
მოისწრო სომხით საბარათაშვილოს ჯარს საჩქაროდ დაუძახეს ამას დიმიტრი ეშიკაღასბაში და მდივან ბეგი იოანე უთავა მოქალაქეთა ჯარი
ცოტა რამ მთის ჯარი იყო ქალაქში ისი ბამანხან თავისას თაბუნის
კაცით ბორჩალუსა და დემურჩასალის ჯარი ესე ყ~ლნი 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 შენზედაო აიყარა
მაშინვე ამ ნაშოვრით და წავიდნენ სულხან ეშიყაბაში და ბამანხან კაის ცხენოსნის
კაცით ჩავიდნენ ყაზახში მაგრამ ვეღარ ჩაუსწრეს ესენი იქ ყაზახში
დადგნენ მუხრან ბატონი და ეს ქართველთა ჯარი დადგნენ აღჯაყალას
ქართველ ბატონმა გაგზავნა ჩაფარი ეს ამბავი აცნობა კახს ბატონს
დაიბარა ჯარით ქიზიყელნი მიუხდენ სამშადილოს მრავალი კაცი
ამოწყვიტეს და საქონელი წაუხდინეს წავიდნენ გამარჯვებულნი გზაზე
დახუდათ მიმავალი ლეკის ჯარი ნაშოვრით მათ ზედათ გაემარჯვათ ლეკი
ბევრი მოკლეს ტყვე ანუ საქონელი რაც ჰყუანდათ სულ დააყრევინეს
ჩამობძანდა კახი ბატონი მეფე ერეკლე ერთპირად ქალაქსა ტფილისისასა თან ჩამჰოყუა დარბაისელნი კახეთისანი და ჯარი შეიყარნენ მამა
შვილნი და იყო ლხინი და განცხრომა ფ~დი დაიბარეს აღჯაყალიდამ
მუხრან ბატონი კონსტანტინე და ჯარი ქართველთა რ~ლი ახლდა თან
შემოიყარეს ზემოქართლისა და ორისავ საერისთოს თავადნი თვისის ჯარით
ქალაქსა ტფილისისასა მოვიდა აზათ ხანის ჩაფარი მოერთმევინა
ბატონებისათ~ს წიგნი დიდის ერთობისა და შერიგებისა ერევანს რომ
ზეიდალ ხან აქედამ მისულიყო შეეტყო მაშინვე დაებარებინა
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რა ჩასულიყო და ენახა დიდი პატივი მიეცა და დიდათ სიხარულად
მიეთვალა ქართველ ბატონისა და კახბატონის გალაპარაკება და
შერიგება ეს ჩაფრები წინ გამოგზავნა და მერე ზეიდ ალიხან გამოესტუმრებინა მისაცემელითა ფ~დითა და შემოეფიცა ყურანზე

ზეიდალიხანისათ~ს მე ქართველ ბატონის ორგული არ ვიყოო და
სამსახურიც მინდოდესო და რაც მიბძანოს მორჩილი ვიყოო
ეთქვა მე რომ შენ შემოგფიცეო შენ ჩემ მაგიერათ მეფეს თეიმურაზს
და მეფეს ერეკლეს შეჰფიცეო მოვიდა ზეიდალი ხან ქალაქსა ტფილისისა მოიტანა ეს ამბავი თანგამოეტანებინა აზათ ხანს ოთხი მისანდო კაცნი ღვისნი, მოვიდნენ ნახეს მეფენი მორწმუნენი და
დასჯერდნენ ფიცსა და ამ შემოთვლასა აზატთ ხანისასა უბოძეს საბოძვარი კაცთა მათთა და გაისტუმრეს ისევ და თან გაატანეს მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო და მელიქის შვილი ათაბეგ ამათაც
მისწერეს წიგნი ერთობისა და ნდობისა უბძანეს პირობა თუ
შენ ჩვენზე არა იმტყუვნო რაო ჩვენც თქვენზე არა ვიმტყუვნებთ რაო წავიდნენ ესენი მაშინ აზათ ხან იდგა მეფეს
თეიმურაზს მეფის ერეკლეს მეტი ძე არ ესვა და ორ თავ მეფეთა
სასურველი ვახტანგ იყო ძე მეფის ერეკლესი მშვენიერი და
ხელმწიფობისა მათისა საკადრისი ძე და ყ~ლისა სიკეთითა შემკობილი
ასაკითა იყო მცირე მაგრამ ამას იტყოდა მისი მნახველი
ახლავ ჴელმწიფობა შეეფარებაო ამას უბოძეს მეფეთა რაც
ქართლში და კახეთში საბატონის შვილო მამული იყო სოფელი ან ციხე და ალაგი აგრევე არაგვის ერისთვის მამული
მთლივ მთა და ბარი გაურიგეს უბრძანეს ჯიმშერს ერისთავს სანამდის ეს ჩვენი შვილიცა გაიზრდებოდესო ან ქ~ყნის
მოვლას შეიძლებდეს ეს ჩვენი შვილიცა და ეს ქვეყნებიც შენთვის
მოგვიბარებია რიგიანის საქმით ამ ქ~ყნებს მოუარეო და ჩვენს შვილს...
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ამსახურეო ამისა შ~დ აღაშენა ციხე დუშეთისა ჯიმშერ ერის თავმა
და ცდილობდა შემატებასა ამა ქ~ყნებისასა მეფენიც ჯეროვნად უსმენდნენ ჩაბრძანდა მეფე ირაკლი ქართლისა
და კახეთის ჯარით ბაიდარში იქ სანი აიღო ჯარისა და ენება ყაზახში
წაბძანებულ იყო დამდგარიყო და იქიდამ გარემოთა მტრისათ~ს
პასუხი მიეცა და ყაზახზედაც გული დაეჯერებინა ერთგულობისა
შეიტყვეს ყაზახელთ მოვიდა სულთნის ძმა თაღი ბეგ 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 მეფემ ერეკლემ
მძევლები გამოართო და გამოაგზავნა ქალაქსა ტფილისისასა 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 რათგან ელების კაცთ ბევრი შემოსცოდეს ქართველთ
ბატონს და ამათაც დანაშაული აპატივეს აღარც ასე ენდვნენ

რომ კიდევ იმ გვარი საქმე ექნათ ჩაუყენა მეფემ ერეკლემ კაცნი
ჩინებულნი ბორჩალუსა ბაიდარში დემურჩასალის კოშკებში
კახეთის კოშკებში და ვინც თავი დობების ქეთხუდები იყუნენ სულ
ყველა ცოლ შვილით აჰყარა და მოიყვანა ქალაქსა ტფილისისასა
თითონაც აიყარა ჯარით წამობრძანდა ქალაქიდამ ქართველ ბატონი
გაბძანდა შეიყარნენ მამა შვილნი ერთად ინადირეს ილხინეს და
ეგრევ ერთად ორივ მეფენი შემობრძანდენ ქალაქსა ტფილისისასა
აჰყარა კახეთის ელი კახმა ბატონმა წაიყვანა კახეთს დააყენა
თიანეთს მოუხუდა ჯარი ყაზახშ შეებნენ ქართველნი და კახნი გაემარჯვათ ლეკზე გაიქცა ბამანხან თავისის კაცით ყაზახიდამ თან გაჰყვა
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ცოტას კაცით ზურაბ ქსნის ერისთავის შვილი მივიდნენ განჯას
მოეგება განჯისხანი იამა დიდათ დააყენა პატივით განჯას აცნობა
აჯიჩალაბს მაშინვე დაიბარა წავიდნენ მაშინვე ბამანხან და ზურაბ მისცა
ხალათი და თეთრი ინამად და დაჰპირდა ბამანხან და ზურაბ ერისთვისშვილი
ქართლის დაჭერასა დაუჯერა აჯიჩალაბმაც და შექმნა მზადება შემოიყარა ჯარები და დააპირა წამოსვლა ქართლზე და კახეთზე ორპირათ
გაჰყო ჯარი ერთს ჯარს ბამანხან მოუძღოდა ქართლზე მეორეს
ზურაბ ერისთვისშვილი კახეთზე ამათ ახლდათ ჭარელნი შაქისშირვანისა განჯა ყარაბაღისა ბარდისა ბარგუშათისა და სიღნაღისა
ამ ქ~ყნების ჯარი ყველა ქართლსა და კა ხეთზე გამოემზადენ ამა
ამბავსა შ~ა აეშალა აჯიჩალაბს შამახიის ხანი და ყუბახან შემოებმენ გაემარჯვათ დაუმარცხეს აჯი ჩალაბს და განჯის ხანს
ასე რომ ყათლამა დამართეს მოვიდა განჯას გამოქცეული
განჯის ხანი და თან მოჰყვნენ ბამანხან და ზურაბ ერისთვის შვილი
ჩაუარათ ცუდმა თათაბირმან დარჩნენ განჯას შეწუხებულნი ცოლშვილი დარჩა ქალაქს ტფილის ბამანხანს ქსნის ერისთ~ს ქალი
ჰყვანდა ცოლად და აღარ მისცეს რათგან [რათგან] ერევანი აზათ
ხან დაიჭირა მძლავრებით ქართლისაც უნდოდა დაჭერა მართლა
ქართველთ ხმალი ბევრჯერ ენახა და ძალით ვეღარ გააწყო
რა და ახლა დაიწყო ცდილობა შერიგებისათ~ს გამოეგზავნა კაცი და
მიეთხოვა თავისთან ბატონის სანდო კაცი აქედამ რომ გაისტუმრეს მოურავი მარტყოფისა ქაიხოსრო და რათგან იმან შემორიგება
მოინდომა მეფეთაც ნება დართვეს რა ჩავიდა ქაიხოსრო მოურავი
მისცა პატივი დიდი და მრავლის მისაცემელით გამოისტუმრა შემოუკვეთა
ჩემი სამსახური გეპრიანებათო და ჩემგან გულის დაჯერებათ ერთი
თქვენი სახლის ქალი ჩემდა საცოლოდ მომეცითო და მერე მე ვიცი
რამდენს თქვენს ქ~ყანას შევმატებო მოვიდა მოურავი გამოეტანებინა
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თვისნი მისანდონი კაცნი რათგან ადრიბეჟანის ქ~ყანაში გამოჩენილი
კაცი იყო და მერე ქართლს სხვა მტრებიც ბევრნი ჰყვანდა ამის

თ~ს ამას უარი ვეღარ უთხრეს მეფეთა ჩვენთა, და უბოძა მეფემ თეიმურაზ თვისი დისწული ჰყვანდა აბდულაბეგს ბეგუმ იმისი ქალი
მარიამ ბეგუმ აზატ ხანის კაცთ გაატანეს მეითარი იოანე კახი და დაიბარეს წასაყვანელად კაცნი რა ჩავიდა მეი თარი იამა აზატხანს დამოყურება ქართველბატონისა, და კახბატო ნისა მისცა მეითარს ფ~დი ამისა
შ~დ გამოეგზავნა აზატხანს ქალის წასაყვანელად მირზა შეფა თავრიზელი დიდებული კაცი რ~ლი ყოფილიყო შაჰნადირ ყაენისა მახლობელი კაცი
კაი ყმა და მდიდარი კაცი ამას მოყვა ათი თხუთმეტი ავღნის უფროსნი კაცნი ასისთავნი და ათასის თავნი ამათ თ~ს გამოეტანებინა მცირე ჯარი მოერთმევინა საქორწილოდ თვალ მარგალიტთა მიერ შეთხზულნი
იარაღნი ოქროსანი ქალისათ~ს და აგრევე ბატონისათ~ს ლარი ტურფანი კიდებულნი
ჯორთა და აქლემთანი და დედოფალთათ~ს უფლისწულთათ~ს თეთრნი და ოქრონი
აგრევე დიდებულთა თავადთა ქართლისა და კახეთისათა ყ~თათვის ლარნი
თვისად და თვისად შესაკადრნი ესე ყ~ლთა მიუძღვანეს და მეფეთაც ამა მოსულთა ყიზილბაშთა უბოძეს ურიცხვი ამზადეს ქალი მარიამ ბეგუმ
და გაისტუმრეს ამასთან გაატანეს ორბელიანი იოანე მდივანბეგი და
ზაალ თვანგჩი აღასა წავიდნენ შეეყარნენ აზატხანს ქ~ყანასა არაყისასა
ფერიას სცა დიდი პატივი მდივანბეგს იოანეს და ზაალს უბოძა
ხალათი მძიმე და ინამად თეთრი გამოუგზავნა კაცი თვისი მახლობელი
მეფეთა და შემოუთვალა მადლი ქალისა და დაჰპირდა ერთობასა და სიყვარულსა თითონ წავიდა ქალაქსა ისპაანს დასაპყრობად და თანაწაიყვანა მდივანბეგი და ზაალ ორბელიანნი ამათ მიანიჭა პატივი დიდი მისაცემელითა ფ~დითა
და ლხინ განცხრომითა და სცემდა პატივსა უზომოსა....
და გარდმოვიდა დიდრონი ჯარები დაღისტნიდამ მივიდნენ ქ~ყანასა ფანბაკისასა გატეხეს ციხები დაატყვევეს ამოწყვიტეს ურიცხვი ტყვე და
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საქონელი წამოიღეს მიუხვდნენ ყარსისა ქ~ყანათა წაახდინეს მრავალი
ალაგი ვერსად გამოუჩნდათ წინააღმდეგი მივიდნენ გოგჩას აიღეს ციხე და
აიკლეს ყ~ლი საცხოვრებელი მათი მიუხდენ ერევნისა ქ~ყანასა დაუწყეს რბევა ქალაქისა ტფილისისასა გარეშემოთა შემოიყარა ჯარი ქართველბატონმა მეფემ თეიმურაზ და კახმა ბატონმა მეფემ ირაკლიმ ქართლისა და კახეთის ჯარი გაბძანდენ ქალაქიდამ დადგნენ მარაბდას
მოვიდა ჯარი ლეკისა შეიბნენ შეუტივეს მეფეთა ჩვენთა გულსრულად და განაძლიერეს ჯარი ვინღა დადგებოდა მნახველი მათი რომ არ შეეტივათ ქართველთა და კახთა ყ~ლთა ერთობით შეუტივეს გაწყვიტეს
ჯარი ლეკისა ორად ერთი წავიდა ზევით ბირთვისის მხარეს და მეორე
ჯარი იაღლუჯისაკენ 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 საღამომდის
სროლა ამოწყვიტეს ლეკნი რომ ყათლამი დამართეს იაღლუჯისაკენ
რომ ლეკნი გაიქცნენ ამათ მუხრანის ბატონი კოსტანტინე გამოუდგა

და ზოგნი ვინმე ქართველთა და კახთა თავადთა განი დაერივნენ შიგ ხმალდა
ხმალ ასე მოწყვიტეს ლეკნი რომ მცირედიღა გადარჩნეს იმ დღეს
გენახათ მუხრან ბატონი ფალავნისა მსგავსად იბრძოდა დააწყლულეს მუხრან ბატონი და გამობრუნდნენ გამარჯვებულნი მოვიდნენ ჩამოხდნენ ისევ მარაბდას მეფენი და მიულოცეს გამარჯვება ქართველთა
და კახთა უბრძანეს ყ~ლთა ჯართა იმედი და წყალობიანი სიტყვები მიბრძანდნენ ორივ მეფენი მუხრან ბატონისა კარავსა მოიკითხეს დაწყლულება
მისი და ნუგეში სცეს უიმედეს წყალობა და გაისტუმრეს ქალაქსა ტფილისისასა..... ამილახვარის შვილს რევაზს მინბაშობა უბოძეს მიაბარეს
ქალაქსა ციხე აიყარნენ მარაბდით შემობრძანდნენ ქალაქსა რაოდენთამე
დღეთა წაბრძანდენ ღართის კარზე დაჰყვეს ხანი ცოტა კიდევ დაიბარეს
ჯარი საერისთაოებისა დაიჭირეს ერისთავი შანშე მისცეს ქსნის ერისთობა
1-27 სტრ., 114v
მის ძმისწულს დავითს შანშე გამოგზავნეს ქალაქს შეიპყრა სენმა და მოკუდა
შანშე კახი ბატონი წაბრძანდა კახეთს განასრულა გალავანი თელავისა
ქისიყელნი მიუხუდენ ჭარის სოფლები დაარბიეს ღართისკარზე
ჯარი დააყენა ბატონი მიბრძანდა ქალაქსა კახი დედოფალი დაწვა შვა
ასული ელენე ქ~კს მბ მამუკა იმერელ მეფის შვილი გარდმოაგდეს თავისის მამულით ურუმთა გარდმოვიდა შემოეხვეწა ქართველთ
ბატონს და კახს ბატონს გაგზავნეს ელჩად ახალციხის მოურავი ახალ
ციხეს იორამ შეარიგეს ისევ ახალ ციხის ფაშას და მამული რ~ლი წაერთმივა უშვეს
ისევ და გაისტუმრეს ისევ ქ~ყანასა თვისსა მოვიდა ელჩი ახალციხის ფაშისა მოეწერა წიგნი ერთობისა და სიყუარულისა წაბძანდა კახი ბატონი
ფშავში შემოიყარა ჯარი ფშავისა და ჴევსურისა და ჩამობძანდა ქალაქსა ტფილისისასა 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 გამოსწვეს 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 მოინდომეს მეფეთა ჩვენთა მათი
შებმა იგრძნეს ლეკთა გავიდნენ ისევ სომხითზე მივიდნენ ასპატს
იქიდამ ჩაიარეს ყაზახის მთაზე და ჩავიდნენ განჯას აპრილს ქ~კს
მბ დამარცხდა ამილახვარისშვილი გივი. შაჰყულ ხან რ~ლი იყო
დიდებული და მდიდარი კაცი და ყ~ლგან 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 ქ~ყნების კაცნი შერიგებასა და ერთობასა ქართველთასა

1-27 სტრ., 115r
წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს მიბრძანდა ქისიყს დაიჭირა ქისიყის მოურავი თამაზ და პყრობილ გაგზავნა და დააპატიმ რა ციხესა სურამისასა
მიბრძანდა ქართველი ბატონი აღაშენა ციხე წარას ბუროსისა დააყენა
მაშინა ბარათიანნი მცირედთა ხანთა შ~ა უყო წყალობა ქისიყის მოურაობისა ამილახვარიშვილს იასეს და დაადგინა ქისიყს მოურავად განუტევა მშვიდობით პატიმრობისაგან თამაზ მოურავი მოვიდა
მარტყოფის მოურავი განჯიდამ მოჰყვა კაცი განჯის ხანისა მოეწერა
წიგნი ერთობისა და სიყუარულისა ბამანხან რ~ლი იყო სიძე ქსნის
ერისთავისა და განჯას იმყოფებოდა შემოწყრომით შემოხვეწილ
იყო და მოსვლის დასტური ეთხოვნა გაგზავნეს მეფეთა ჩვენთა
ამის მოსაყუანათ ნასახჩიბაში სვიმონ მუხრან ბატონი შვილი
მოვიდა კაცი მდივანბეგის იოანე ორბელიანისა და ზაალისა რ~ლი
იყუნენ ი ერევანს მოეცა აზათხანს ამათთვის ოქრო და ლარი ურიცხვი ორი თავისი მისანდო თან გამოეტანებინა მეფეთა და დედოფალი
თვის საკადრად თვისად ოქროთა იარაღი ან ლარი ტურფანი მოერთმევინა აგრევე პატრიარქისა და ქართველთა და კახთა დიდებულთა კაცთა
თვის დავარდა ამისი ხმა ყ~ლგან ერანის ქ~ყნიდამ დიდი ხაზინა მოდისო
ტყუილი არ იყო მაგრამ რომ ეგონათ გარემოსთა ქ~ყნებისათა კაცთა
იმდენი კი არ იყო წამოვიდა ორ სამ პირად ლეკის ჯარი ერთი წავიდა
ერევნის მხარეს მეორე სომხითის მხარეს და მესამე ჯარი ზემო ქართლისაკენ შეიარეს ბატონებს მოხსენდათ ეს ჯარები ყველა იმათ
დასახდომად გამოვიდნენ მაშინვე გაგზავნა ბატონმა ჩაფარი ერევანს
მისწერეს მდივანბეგს იოანეს და ზაალს მანდავ მოიცადეთო ეს
ჯარები თქვენ ზე წამოვიდაო და როგორც ჩვენი ბძანება მოგივიდეს
ისე ჰქენითო დამდგარ იყო ერევანს და მიეცა ერევნის ხანს დიდი
პატივი აგრევე კარგათ დახდომოდათ სომხითს პატრიარქი ეჩმიაძინის ერევნისაკენ რომ ლეკის ჯარი წავიდა იმან წაახდინა სადარაგი ჰყვეს
1-27 სტრ., 115v
ყათლამი წამოიღეს საქონელი ტყვე ამდენი რომ სიმრავლისაგან ძლივ
მიჰქონდათ ჩაიარეს ყაზახზე და წავიდნენ ნაშოვრით სავსე ყაზახის
ჯარიც თან გაჰყოლოდათ ამ ლეკის ჯარს იმათაც ბევრი ნაშოვარი მოიტანეს
აბძანდნენ ორივ მეფენი ქართლისა და კახეთის ჯარით მიეშველნენ ზემოქართლს გაგზავნეს ჩაფარი და მდივანბეგი და ზაალ ორბელიანი დაიბარეს
მაგ აზათ ხანის კაცსა და საქონელსა გამოუძეხითო ურუმის ქ~ყანაზე გამოიარეთო და ზემო ქართლში შემოგვეყარენითო რათგან სომხით საბარათაშვილოს ალაგები ხარაბა იყო და მტრით სავსე იქით მშვიდობისათ~ს
დაიბარეს ისპაანის ყაფილაც მოსდევდათ დემორჩალუს ჯარი მიაგებეს
ერევანს, გამოუძღვნენ მოვიდნენ ახალ ქალაქს დახვდენ საკადრად
დიდის პატივით ურუმნი, მოართვეს სამასპინძლო წამოვიდნენ
იქ მიაგებეს ჯარით აბაშიძე ნიკოლაოზ ჩამოიარეს ხეობაზე მოვიდნენ

ქვიშხეთს ვითაც სიძე იყო ნიკოლაოზ აბაშიძე მდივანბეგისა განუსვენეს
ლხინითა უზომოთა და მისცა მდივან ბეგმა ასულსა თვისსა თვალ
მარგალიტი და ლარი ტურფანი აგრევე სიძესა თვისსა წამოვიდნენ მოვიდნენ გორს ლეკის ჯარმა წაახდინა ტინის ხიდი და მივიდნენ შემოადგნენ დირბის ციხესა მიაგებეს დიმიტრი ეშიკაღაბაში მდივანბეგს და ზაალს ორბელიანთ წაუძღვა გორით მივიდნენ ქრცხინ
ვანს ქართლისა და კახეთის ბატრონნი ორივ მეფენი ჯარებით იქ
იდგნენ და უმზადებოდენ შებმასა ლეკთასა რა მივიდნენ მდივან ბეგი და
ზაალ ნახეს მეფენი აგრევე აზათ ხანის კაცი თან მიჰყუათ დიდათ იამათ მეფეთა და სცეს პატივი უზომო მიართვეს აზათ ხანისაგან
გამოგზავნილი ფეშქაშნი ორივე მეფეთათვის მძიმენი და უცხო
ქსოვილნი ლარნი ტურფანი საკადრად მეფობისა მათისა ქართველის
დედოფლის ანახანუმისათ~ს ლარი ტურფანი და ქამარი ოქროსი მურასად გაკეთებული ძვირფასისა კახის დედოფლისათ~ს ლარნი ტურფანი საკადრნი მრავლობით აგრევე წ~ის პატრიარქის ანტონისათ~ს
1-27 სტრ., 116r
მძიმენი ლარნი და აგრევე ყ~ლთა დიდებულთა საჩინოთა თავადთა ქართლისა
და კახეთისათა ყ~ლთათვის ლარნი ტურფანი მოეძღვანებინა ესე ყ~ლთა
მიართვნეს დააყენეს აზატხანის კაცნი გორს მეფენი მიეშველნენ
დირბს პ~ლსავე მისლაზე აგრძნეს ლეკთა მოეგებნენ
შემოებნენ შეიქნა ომი ფიცხელი უბრძანეს მეფეთა ქართლისა და კახეთისა წყალობა მივიდნენ გულსრულად ასე რომ თავადთა შვილნი რ~ლიმე მოკუდა
რ~ლიმე და წყლულდა სძლიეს ლეკთა ზ~ა გააქცივეს ამოწყვიტეს ლეკნი
გაემარჯვათ მეფეთა გაიქცნენ ლეკნი მივიდნენ ციხესა წალკისასა
მორჩა ტყვეობისაგან დირბელნი დიდათ გაეჭირებინათ საქმე რომ
აღებად მიეწურად მაგრამ იოანე ხერხეულიძე დასწრებოდა ციხეში
და იმას გაემაგრებინა და ძალა მიეცა და რა მეფენი მიეშველნენ ვითა შავარდენთა გუნდნი ტრედთანი ეგრე დაფანტეს ჯარი ლეკთანი წამობძანდნენ გამარჯვებულები ჩამობძანდენა გორს დასხდენ მეჯლიშად
ნახეს ლხინი უზომო ამა ამბავთა შინა მოვიდა ამბავი კახეთით ქენძახის ბატონი დიდის ჯარით შილდის თავს ამოვიდაო კახეთზე მოდისო მუქარა მოეთხოვა ქართლსა და კახეთს დავიჭერო ჯარიც ასეთი
ჰყავსო რომ ჯერ ამისთანა ლეკის ჯარი ქართლსა და კახეთში არ ჩამოსულაო შეწუხდენ მეფენი და თავადნი ქართლისა და კახეთისანი ამისმეტი 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 თავთავისად პასუხი შეეძლოთ ეს ქართლს
გაამაგრებდა ის კახეთსა მიბძანდა კახი ბატონი მეფე ერეკლე თელავს

ქუნძახის ბატონი იდგა შილდის თავში და ყ~ლ დღე ემატებოდა
დაღისტნიდამ ჯარი ლეკისა აჰყარა კახეთი კახმა ბატონმა და სულ
ციხეებში შეიყუანა და ჯარი სულ კახეთისა თელავს შემოიყარა
1-26 სტრ., 116v
და ქართლშიაც ხიზნობა სიმაგრეებში შეიქნა ჭარელთ კაკის სულთანმა
აჯიჩალაბმა შირვანელთ ფაბახან განჯის ხანმა ამათ ყ~ლთა პირი მიეცათ
თუ ეს ქუნძახის ბატონი ქართველსა და კახს ბატონზე გაიმარჯვებდა
ეს კაცნი სულ ქართლზე და კახეთზე მოვიდოდნენ და ვითაც მტერნი
იყუნენ ეგრევ ააოხრებდენ დაატყვევებდენ და მერე აოხრებულს ქ~ყანასა
რას უზემდენ თავისთვის უნდოდათ ის კი არ ვიცით გაგზავნეს მეფეთა კაცნი
ჩურქეზში აღუთქვეს მისაცემელი ფ~დი 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 ქ~ყანა და მიიტანის ციხესა წალკისისა გამოუდგის ქართველი ბატონი მეფე თეიმურაზ უპასუხის და ზოგჯერ
წაიღია და ვეღარ მოეწევიან ქართველნი ამით დიაღ შეაწუხეს ქ~ყანა
ქართლისა ამისა შ~დ ჩამოვიდა ხუნძახის ბატონი კახეთში მოსწერა კახმა
ბატონმა მამასა თვისსა მეფეთ ცხებულს თეიმურაზ მოშველების დრ
ო 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 კახეთისაკენ გამოიარა ქ~ყანა ყაზახისა
ბატონმა გაღმა მხარეზე დაწვა ზოგი ერთი 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 ჰყუანდა წამოვიდა ქართლზე კახეთზე ხელი აიღო გამოუგზავნა მეფე თეიმურაზთან მეფემ ერეკლემ ჯარი ქართლზე წამოვიდა
და ეგ ქ~ყნები გააფრთხილეთო მეც უკან მოვსდეო წამოვიდა თითონაც
კახეთის ჯარი კახეთის ქვეითი ცხენოსანი მთლივ თან იახლა
გაიყოლა ჯარი ლეკისა ოთხად ხუნძახის ბატონმა და გამოვიდა არაგვს ოთხპირად
1-27 სტრ., 117r
დიდი ჯარი ერთმანეთს ეცა და აირივა ეცადნენ ორივ
მეფენი და ჯარი ვეღარ დააყენეს გამოიქცა ჯარი ვეღარსად
შემაგრდა დარჩათ ჯორაქლემი კარავნი ანუ ბარგნი და
საცხოვრებელი ჯარისა ვინა ქვეითი კაცი ალაზანს ვეღარ
გამოვიდა სულ დარჩათ ლეკთა მობძანდენ ბატონები დამარცხებულნი მაღაროს იქ ყველას თავთავის ქ~ყანას დასტური
უბოძეს თითონ ჩამობძანდენ ქალაქსა ტფილისისასა ამის
მეტად მეფეს თეიმურაზს და მეფეს ერეკლეს არ დამარცხებოდათ და ახლაც გაუჭირებლად უბრალოდ დაუმარცხდათ

ერთისავის კაცის მიზეზით თორემ ამათი ხლმის ძალი და სახელი
ყ~ლს ქ~ყანაში განფენილიყო ამა ამბავს უკან ასტყდა ლეკისა
ჯარები ყაზახად ჩამოდგნენ ქართლსა და კახეთში და მრავალი
ალაგი წაახდინეს წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს დახუდნენ
ლეკნი მანავის თავში ძლიერებითა ღ~თისათა გაემარჯვა მეფეს
ერეკლეს და ამოწყვიტეს ლეკნი მოვიდა ჯარი სხვა ლეკისა დაესხა
ავ ჭალას წაიღეს საქონელი მოხსენდა ბატონს გაბძანდა მაშინვე
მიბძანდა მარტყოფს იქ შემოეყარა ძე თვისი მეფე ერეკლე წაეწივნენ
ივრის პირზედ გაემარჯვათ დიდათ რომ რისხვა ღ~თისა ზედ
დასცეს მკუდარს გარდა ას სამოცი ცოცხალი ლეკი მოართვეს შემობძანდნენ ქალაქში გამარჯვებულნი მიუხდა კიდევ სხვა ჯარი ლეკისა
საგურამოს და მრავალი საქონელი წაიღეს გაუსივა ჯარი
მიეწივნენ იმათაც გაემარჯვათ იქაც და გააქცივნეს ლეკნი და წაართვეს მრავალი საქონელი სრულად ამა ამბავთა შ~ა წამოთამამდენ ყიზილბაშნი და მოინდომეს მტრობა, ქართლისა მაგრამ
რადგან განჯა და ერევანი ქართველ ბატონის მოდგომილნი
იყუნენ ჯერ იმ ქ~ყნების დაჭერა მოინდომეს აზათ ხან ავღანი
რომელიც თავისის ძალით ადრიბეჟანის ქ~ყნებს პატრონობდა
1-27 სტრ., 117v
ამან გამოუსივა ჯარი ერევნის დასაჭერად და მამად ხან რ~ლი
იყო ერევნელი უთავა მოვიდა ჩამოდგნენ ერევნის ქ~ყნებში
მოვიდა ერევნის ხანი და უფროსნი კაცნი შემოეხვეწნენ პატრონთა
ჩვენთა სთხოვეს ჯარი და მოხმარება გაგზავნეს კაცნი მაშინვე
ჩერქეზში ოსეთში და მთების ქ~ყნებში ჯარები დაიბარეს და აქაც
მზადება შექმნეს ჯარებისა ამით რომე თუ ერევანი ყიზილბაშთ
ძალად დაეჭირათ განჯა და ყარაბაღიც ხელთ დარჩებოდათ
და მერე სულ ადრიბეჟანის ქ~ყნები ქართლზე დაიწყებდენ მტრობას
გააყენეს მენაპირეს ჯარად ბამანხან რ~ლი იყო მცირედ ხანს ნახჩევანს და პატრონობდა იმ ქ~ყნებს ბრძანებითა სპასალარისა მეფისა
საქართველოსა თეიმურაზისათა ესე ბამანხან სიძე იყო ქსნის
ერისთვისა მტრის გამოცდილი ვეღარ დამდგარიყო ნახჩევანს
მოვიდა ქალაქსა და იმყოფებოდა ბძანებასა ქვეშე პატრონისა ჩვენისათა
ამას მისცეს ჯარი თათრისა აგრევე ზაალ ორბელიანს უბოძეს
ჯარი ქართლისა და გაისტუმრეს უბძანეს სანამდის ჩვენ გამოვემართნეთ ჩვენ გვაუწყევით ყ~ლივე ამბავნი და ძლიერებითა ღ~თისათა
ჩვენცა ადრე მოვალთ და დავსცემთ რისხვასა მტერთა ჩვენთა
და წავიდნენ მივიდნენ ბანბაკის ხევში მოინდომეს ერევნის ქ~ყანაში
გარდასლა მაგრამ ერევნის ქ~ყნები დიაღ მოეოხრებინა და შიგ
ჯარი იდგა ავღნისა ერთის ციხის მეტი აღარ დარჩომილ იყო
სულ მტერს ეჭირა დადგნენ ესენი ფანბაკში და მოახსენეს მეფეთა

ჩვენთა ესე ამბავნი ერევნისანი მეფენი ჩვენნი მოემზადნენ და შემოიყარეს
ჯარი ქართლისა და კახეთისა და ყაზახ ბორჩალუსი რაც მთებისა მოესწრათ
მეფემან 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 ძემან თვისმან სასურველმან
1-27 სტრ., 118r
პატრონმა კახეთისამან მეფემან ირაკლიმ ბძანდებოდე აქა დადექ ქალაქის გარეთ ჯარით და მე მიბძანე და წავალ ვეპასუხები
მტერთა ჩვენთა უსმინა რჩევა ძესა თვისსა აარჩივა ჯარი რ~ლი
ენება მეფეს ირაკლის და გაატანა გაისტუმრა ძე თვისი ოთხივე
სარდალნი საქართველოსი თან აახლო წაბძანდნენ მიბძანდნენ
ფამბაკში იქ დახვდენ ჯარით ბამანხან და ზაალ ორბელიანი
მოვიდა ქალაქში ჯარი ოსეთისა პირიქითნი უბოძა მეფემა
ულუფა და გაუმძღვარა კაცნი და გაუგზავნა ძესა თვისსა მივიდნენ შეეყარნენ მეფეს ირაკლის ფამბაკში წაბძანდა ფანბაკიდამ რა გარდაბძანდა ალაგთა ერევნისათა იგრძნეს ავღანთა აიყარნეს
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 მყოფთათ~ს 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 ქ~ყანა მკის მუშაც
აღარ იშოებოდა ერევნის ციხისა და ეჩმიაძინს მეტს ალაგს
შენობა აღარსად იყო ეს ავღნის ჯარი და მამადხან ისევ ერევნის
ქ~ყანაში იდგნენ პირდა პირი ომი კი ვერც გაბედეს და მოუხდიან ყაზახს
და ცხენსა და კაცს მოიტაციან ჩვენი ჯარი შეუტიის გაექციან და არა მოუცადიან საომრად ავღანთა აიყარა მეფე ირაკლი
მიბძანდა შარურისა დასდრაგი იალაღებზე დადგა მთაზე და იქიდამ გაუსივა ჯარი მარბიელად სადა მიმდგომნი კაცნი იყუნენ ავღნისა
სრულად მოარბივეს აახორეს იავარჰყვეს ნახჩევან აქეთი არაზის
პირამიდის ქართველთა და კახთა აღივსნენ ყ~ლითა ხოვსტანგითა ეგრე ავსილნი საქონლით მოვიდნენ ჩამოხდა ბატონი ყირხბულახს აყარა
1-27 სტრ., 118v
ერევნის ციხიდამ ცოლშვილით ზეიდალიხან ერევნის მინბაში
ბადინ ბეგ და ოთხი კიდევ დიდებული კაცი გამოატანა ჯარი ბორჩალოსი
და ზოგი საბარათაშვილოსი გამოუგზავნა ცხებულსა მამასა თვისსა
დასაყენებლად ქალაქსა ტფილისისასა ამათ აბრალებდენ ღალატსა და გაცემასა ერევნის ციხისასა თითონ 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 ჴელმწიფური ზამბურაკნი მრავალნი აქლემთა კიდულნი მძღომელნი წინა ეგრე დიდებით წამოვიდა მეფეს ერეკლეზე ლამოდა იდუმალ დასხმასა მოვიდა ყირხბულახს სადა მეფე ირაკლი იდგა მთათა ზე წამოდგა მოვიდნენ ყარაულნი მოახსენეს მეფესა მორწმუნესა უბძანა ჯარს შესხდომაა და
თითონ დადგა ლოცვად დავარდა ქ~ყანად და ევედ რა ღ~თსა მხურვალედ
და სთხოვა ძლევა აგარიანთზე რა გაათავა ლოცვა შებძანდა ცხენთა
აღჭურვილი სააბეროთა იარაღთა მიერ გენახათ ბძანებდით კაცისაგან
ამას არა დაეგვარება რაო გაბძანდა საომართა ალაგთა მიუძღუა
ამირსპასალარი რევაზ ორბელიანი მეწინავეს ჯარით ქისიყის ჯარიც ამასთან ერივნეს აგრევე მემარცხენე და მემარჯვენე
ჯარი ქართლისა და კახეთისა ერთად რეულნი წესისაებრ განეწყეს
ბატონი თავისა ჯარითა მახლობელ ჯარებსა ზურგით კერძო უდგა ერევნის ჯარი ბამანხან და რაც თათართა ჯარები ახლდა მეწინავეთა
ჯართა თანა უბძანა რ~ლთამე მემარჯვნესა და მემარცხენეს თანა ეგრე
მივიდნენ საომრად გამოვიდა აზათ ხანც ზამბურაკთა სრულითა
და ამაყად რომ გულსა მათსა შიშსა ვერ შეატყობდა კაცი მასცა
ჯარი ხუთად ექვსად გუნდად გაეკეთებინა და ჯარიც ისეთი ჰყანდა
რომ ქართველთა ჯარი მათი მეხუთედი ძლივ იქნებოდა პ~ლსავე
1-27 სტრ., 119r
მოსულაზე მოუხდენ მემარცხენესა ჯარსა პ~ლ გაემარჯვათ ქართველთ
მერე გაემარჯვათ ავღანთა გამოაქცივეს მემარცხნე ჯარი ქართველთა
გამაგრდა ქვეითობა ერთს ნასოფლარში ქართველთა და დიდი
ომი გარდაიხადეს დაიხოცა ორგნითვე ამა ამბავში მოვიდნენ
გუნდგუნდად ჯარები აზათ ხანისა და მეფის ერეკლეს სამსავ
დროშის ჯარს ალყად გარს შემოერტყა ასეთი იერიში მოუტანეს
ავღანთა რომ შიგ ჩვენს ჯარში შუბით კაცნი ჩამოყარეს უბძანა
მეფემ ირაკლიმ ამირ სპასალარს რევაზ ორბელიანს თავისთან
მახლობელობა მივიდნენ მეწინავენი და ბატონის ჯარს შეუერთდენ
ჩამოხდა ბატონი და ბძანა ვინ ხართ ვაჟკაცი ეს არის ჟამი გულოვნობისაო თავი ჩემი დამიდვია საკლავად და მე აქადამ ხმალ მოუქნეველად არ გავალო ამისი ბძანებაც გასცა სანამდის მეთოფი
არ ვესროლო ნურვინ მოინდომებთ შეტევასაო შემოუტივეს
ოთხ კუთხივ ავღანთა პ~ლსავე მოსვლაზე შესტყოცა თოფი მეფემან და ერთი ავღნის ჯარის უფროსი კაცი ჩამოაგდო ამისი
ჩამოგდებაზე გადრკა ჯარი აზათ ხანისა შეუტივეს მეწინავეთა
ჯართა რევაზ სარდალი იბრძოდა ვითა ხვდებოდა სიმხნესა და ძალგულობასა მისსა გაიქცა ეს ჯარი რომ სიდიდისაგან ძლივ იძროდა

გაერივნენ ქართველნი და კახნი კაფეს ხმალდახმალ მეფე ერეკლე
ვითა ლომი დაუშრომელი ეგრე იბრძოდა თვითცა და ჯარსაც აბრძოლებდა ამოწყვიტეს ავღანნი და ყიზილბაშნი რომ ყათლანი უყვეს
ოთხს აღაჯზწ ხოცით უკან მიჰყუნენ გამობრუნდნენ დარჩათ
თოფხანა ჯაბახანა ურიცხვი ზამბურაკნი აქლემ კიდებულნი ს~დ
ჯორ აქლემნი ბარგკარავნი მეითარხანა და ყ~ლივე აზატხანისა და
მისის ჯარისა სულ ასე დარჩათ ქართველთა რომ თითოს ცხენის
მეტი არა გაჰყოლიათ რა აზატხან ასეთი კაცი იყო რომ საყეენოდ ემზადებოდა ადრიბეჟანის ქ~ყნებიც დაემონებინა და ამ დიდებით
1-27 სტრ., 119v
დავიდოდა იალაფეს ესე ყ~ლი ქართველთა მაგრამ სიმრავლისაგან
ვერა ზიდეს დაუდგეს აზათ ხანის კარავი დაბძანდა მეფე ირაკლი
მაშინ ამოვიდნენ ერევნისა ნახჩევნისა აირუმლუსი ანუ რ~ლიმე
ხანები ახლდენ მიულოცეს და შეასხეს ქება აგრევე მოვიდნენ ქართველნი კახნი მოულოცეს გამარჯვება მოართვეს ცოცხალნი
ანუ თავი რომ რიცხვი არ იყო შეიქმნა სროლა ზარბაზანთა ერევნისა ციხესა შ~ა და სიხარული დიდი აგრევე განეფინა მაშინვე ამბავნი ადრიბეჟანისა ქ~ყნებთა შ~ა ყ~ლგან უბოძა წიგნი და აცნობა
გამარჯვება გარემოს ქალაქებისა ხანებსა მისცეს ურიცხვი მახა
რობელთა მოვიდა ქართლში მახარობლად იოანე მეითარი და
ბერი მამუჩის შვილი მოულოცეს მეფეს თეიმურაზს განიხარა ფ~დ და უბოძა საბოძვარი მახარობელთა დაჯდა მეჯლისად
შეიქნა ლხინი და სიხარული უზომო ბძანა შადლუხი და ჩირაღდანი ბაზართა შეიქნა სროლა ზარბაზანთა რომ კომლისაგან ქალაქი
აღარა ჩნდა მორთვნეს ბაზარნი და აღალამპრნეს და იყო სიხარული დიდი
ქართლსა და კახეთში:- მიბძანდა მეფე ერეკლე ერევანს ბძანებითა მამისა
თჳსისა მეფისა თეიმურაზისათა უბოძა ერევნის ბეგლარბეგობა აბდულა
ხანს რ~ლი იჯდა ციხეში მინბაშათ რ~ლ არს ათასის თავი აგრევე დააყენა
ქართველთა დავადთაგანი გამგეთა საქმეთა ერევნისათა უბოძა ყაზახ ბორჩალოსი
და ერევნისა შამან ხანს აგრევე ჯარი ქართველთა ზაალს ორბელიანს
და გაისტუმრა ნაღიჩევანს რა ჩავიდნენ დაიჭირეს ისევ ნაღიჩევანი
და დადგნენ შიგ მეფე ერეკლე აიყარა ერევნიდამ წამობძანდა ქართლში მობძანდა სომხითს დახუდა წინ ლეკის ჯარი რომ დიდი ტყვე და
ნაშოვარი მიჰქონდათ უბძანა ჯარსა შემოეხვივნენ ლეკსა თქვენმა მზემა
სულ ცოცხალი დაინარჩუნეს ესე ორ გზის გამარჯვებული მეფე ერეკლე
მობძანდა ქალაქსა ტფილისისასა გაეგება ქალაქის მახლობელ მამა თვისი
ცხებული მეფე თეიმურაზ დიდებულნი კაცნი ქართველთა და მოქალაქენი
1-27 სტრ., 120r
ეგრე ქება მრავლობით, შემოიყუანეს ქალაქსა შ~ა იყო სიხარული
და განცხრომა ფ~დი უბოძეს ბორჩალოს ხანობა მუსას ქალბუსეინს
ხანისშვილს ამით რომე აზათ ხანის დამარცხებაში დიდათ კარგა

ყოფილ იყო და მეფეს ერეკლეს მოსწონებოდა სიმხნე მისი ამისა
შ~დ წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს განაგებდა საქმეთა კახეთისათა და
ქართლს მართევდა და აძლიერებდა მეფე თეიმურაზს ფიქრი აღარსაიდამ ჰქონდათ თვინიერ ლეკისა, შეიქნა დაღისტანში ყრილობა
ჯარისა, გარდმოვიდა დიდი ჯარი ლეკისა ჭარში ასეთი რომ ჯერ ამისთანა ჯარი, ერთათ არ გარდმოსულ იყო მოინდომეს ქართლისა
და კახეთისა სრულად წახდენა შემოიყარა ჯარი კახმა ბატონმა ჩაბძანდა ქისიყში მოახსენა მამასა თვისსა შემოიყარა ჯარი ქართველთა და ყაზახბორჩალოსი ქართველ ბატონმა გაემზადა კახეთს მისაშველებლად
გაამაგრნეს ციხენი ქართლისა და კახეთისანი მივიდა ესე ამბავი ლეკთა
ერთად გამოსულა კი ვერ გაბედეს და იმათგანი ჯარი სამათ ათას ათასი
კაცი ერთი ჯარი მივიდა ყაზახს დაჰკრა ერთი ჯარი მივიდა ორბელიანთ
მამული წაახდინა და მესამე ჯარმა საციციანოს დაჰკრეს იმას ქვეითი
სულ მოაოხრეს და წამოიღეს ქართველთ ბატონი წაბძანდა მისაშველებლად
სანემდის გორს მიბძანდებოდა ლეკის ჯარი დიდგორზე წამოვიდა და
ჩამოიარა ბატონი სურამს მიბძანდა იმერელნი კიკინაბები ქართლის ქ~ყანას
მუდამ არბევდნენ ამათი წახდენა მოინდომა რა შეიტყვეს გარდმოვიდნენ
კიკინაები მოართვეს ფეშქაში და შემოეხვეწნენ დაბრუნდა ბატონი ჩამობძანდა
ქალაქს რა ნახეს ლეკთა ძალდა და შეყრა ჯარებისა შვილი და ერთი წადარის შვილი კაცი მოვიდნენ ათასის კაცთ და კახს ბატონი შემორიგდნენ
მოიყვანა კახმა ბატონმაც შემოარიგა ჯარი თითონ შამშალის შვილი
და თავისი მისანდონი კაცნი ქალაქში დააყენეს და ჯარს ედიშერ მდივანი
გაატანეს და ბორჩალუში დააყენეს მისცეს პატივი თვისა თვისად შესაფერად ყ~ლთა სიღნაღელნი აჯიჩალაბს შერიგდენ ფანახანც გაძლიერდა
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ამის შესატყობლად მეფეთა ჩვენთა ჩაფრები გაგზავნეს ყარადაღის ხანსაც წიგნი მისწერეს მოვიდა აჯიჩალაბი განჯას შემოადგა გარშემო
სულ წაახდინა ელები აჰყარა ყარადაღისა და წაიყვანა თავის ქ~ყანას
ჩვენი ჩაფრები მოვიდნენ სიღნახიდამ ვართაპეტიც თან მოჰყვა აჯი
ჩალაბთან ყოფილ იყო და შერიგებას ცდილობდა შუამავლად მოვიდა
მარტყოფის მოურავი განჯას გაგზავნეს ამის შესატყობლად ვინ იყო
ქართველის ბატონის ერთგული ვინარა მოუხდა აზათ ხან ნაღიჩევანს
გამოეცალნენ ჩვენი ჯარი ბამან ხან მოვიდა გოგჩას ზაალ ორბელიანი
მოვიდა ქალაქსა ბამან ხანც დაიბარა ბატონმა მოვიდა ქალაქს თავისის ჯარით მოვიდა განჯადამ მოურავი ქაიხოსრო თან მოჰყვა განჯის ვექილი
ფანახანის ბიძაშვილი და ყარადაღის ქეთხუდები და ჯავანშირსა ბარგუშათ[ების] ჳს ხანის ძმის წული მოეხსენებინათ ეს ქ~ყნები თქვენი არისო
თქვენ ავღანზე მოგვეხმარენითო ბევრსაც მოგართმევთო და ჩვენ ქ~ყნები
ჩვენის ჯარითა და ხარჯით ლეკზე მოგეხმარებითო და თქვენთან დავიხოცებითო ეს ამბავი ბატონებსაც იამათ ქართველთა და კახთაც ამით
რომ ლეკზე ჯარი იშოვნეს და ამის მიზეზით ადრიბეჟანის ქ~ყნებიც

ხელში დაგვრჩებაო სომხითში რომ ლეკის ჯარი იდგა წავიდა ეს
დიდის ნაშოვრით გავიდნენ ორივ ბატონები ქართლის და კახეთისა
დახუდენ წინ და ყარაიაზე ასე გაემარჯვათ რომ სულ ცოცხლები
დაიმორჩილეს ტყვე და საქონელი გამოართვეს და ლეკნი დახოცისაგან შამხლის შვილმა იპატივა და ქალაქის თავის ჯართან
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
ძმისწული გამოეგზავნა შერიგებას შემოხვეწოდა ჭარელთ
განჯის ხანი შუა ჩამოაგდეს შერიგებას იხვეწებოდენ... მოვიდა
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პაატა ბატონიშვილი ძე მეფის ვახტანგისა ხარჭა სტამ ბოლით
რუსეთს სასწავლოში ყოფილიყო ესწავლა არტილერია საქმე
თოფხანისა მეფე ვახტანგ რომ მიცვლილიყო რუსეთს აღარ
დამდგარიყო იქიდამ გაპარვით წასულიყო საფრანგეთის ქ~ყანა
მოევლო სტამბოლს მისულიყო და იქიდამ მოვიდა ქალაქსა
ტფილისისასა ნახა მეფემ თეიმურაზ და მეფემ ერეკლემ ვითა
ბიძა იყო მეფის ერეკლესი და მისცეს პატივი დააყენეს მიჩნევით
ქალაქში ქ~კს მ შემოიყარეს ჯარი ქართლისა და კახეთისა
პირიქით და პირ აქეთი ოსისა თუშ ფაშვნი მოხევე ჴევსურნი და
ყ~ლნი მთის ჯარები რ~ლი მონებდენ ქართველბატონს ანუ
კახბატონს შამ ხლის შვილი ლეკის ჯარით ეს ყ~ლი თან იახლეს
და წაბძანდენ მეფე თეიმურაზ და მეფე ირაკლი განჯას იქიდამ მენება
აჯიჩალაბის წახდენა გავიდნენ ქალაქიდამ თვესა იანვარსა თ გატეხილ ხიდზე შემოეყარათ ჯარი ბორჩალუსი და ლეკისა რ~ლი
იდგნენ ბორჩალუსი ლეკის ჯარი დიდი შეეყარათ არა ინებეს
პატრონთა ჩვენთა იმდონის ლეკის წაყვანა დაარჩივეს ათასი
კაი ვაჟკაცი ლეკისა შამხალს აახლეს თან წაიყუანეს და სხვას
დასტური მისცეს წავიდნენ ქ~ყანასა თვისსა წაბძანდენ ყაზახნი
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 მიბძანდნენ
მოეგებათ განჯის ბეგლარ ბეგი შავერდი ხან დახუდა კარგათ
და მოართვა ფეშქაში გაგზავნეს ჩაფრები განჯიდამ ყარადაღს ყაზუმ
ხანთან ფანახანთან და დაიბარეს იმათ ჩამოღმა ადრიბეჟანის ქ~ყნებისა რა შეიტყვეს ქართლის ვალი განჯას მობრძანებულაო იამათ დაიმზადნენ წამოვიდნენ მაშინვე მოეხსენებინათ
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თქვენც აზარმათას ჩამობრძანდითო და ჩვენც იქ შეგეყრებითო აიყარა
ქართველთ ბატონი განჯიდამ ჩაბძანდა აზარმათს თან იახლა განჯის
ხანი შემოეყარათ სიღნაღის მელიქები ჯარით ორის მელიქის
მეტი მოართვეს ხარჯი ჯარისა რაც ენებოდათ მოუვიდათ კაცი მოდიანო ადრიბეჟანის ქ~ყნების ხანებიო მიაგებეს ამირსპასალარი
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
აქუსო ფანახან ბარგუმათის ხანი შაისევანის ხანი და ამათის
ქ~ყნების 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 დახუდა მხიარულის პირით და დასდვა პატივი უზომო
ამ ხანებსაც კაი ჯარები მოჰყუათ და ქართველთა ჯარი ხომ ასეთი იყო
რომ ამას ბძანებდი ერთი ჯარად კმა არსო დააყენეს ჯარს მახლობელ მოართვეს ფეშქაში ყ~ლთა ხანებმა მეფეთა ჩვენთა სარდლს რევაზისათჳსაც მრავალი ლარი ტურფა და ანუ ცხენ ჯორი მოეცათ ცალცალკე ხანებსა და დიდად დაჯერებულნი შექნილ იყუნენ რომ ჩვენ ქართლის ვალისაგან კაის მეტი არა დაგვემართებარაო იყუნენ ლხინსა
და განცხრომაში ქართველ ბატონი იქმოდა მეჯლიშსა და უბძანებდა
ხანებსა უბძანებდის ნუგეშს და ჰპირდებოდა სიკეთის ქნასა ურიცხვსა
აგრევე დაჰპატიჟა ყარადაღის ხანმა მეფეთა და ქართველთა და კახთა
ჩინებულთა თავადთა ასე დახუდა რომ ასე იტყოდენ თუ არ ყაენისაგან სხვისა ამ
გვარის კაცისგან ასეთი დახდომა ძნელად შესაძლებელი
არისო წამობძანდნენ მეფენი მხიარულად კარავსა თვისსა ამა ამბავში
ადიდდა ალაზანი ვეღარ გავიდნენ აჯიჩალაბზე ეს ხანები ქვეით
აღანზე ეპატიჟებოდნენ თურმე ღალატი უნდოდათ ქართველთათ~ს
ეს ამბავი შეიტყვეს მეფეთა ჩვენთა ეს არჩივეს ეს ხანები დავიჭიროთ
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და ამათი საქონელი ჯარს მივსცეთო დაასკვნეს ესე თათბირი და მოიწვივნეს ხანები, განჯის ხანი თავისის ძმით ქაზუმ ხან ყარადაღელი ბარგუშათის ხანი შაისევანის ხანი ფანახან და ამის შედეგნი
უფროსნი კაცნი იმ ქ~ყნებისა და სიღნაღელი ჩანახჩის მელიქი
ესე ყოველნი დასხეს ქართველთ ბატონის ძევნში ესენი ლხინსა და
მეჯლიშს მოელოდენ ვერა იგრძნესრა დიდრონი კაცნი ქართლისა
და კახეთისანი ხანებზე მიჩენილნი იყუნენ 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 დაემსგავსა რამდენი რიგი
ჯარი ახლდა მარტო ქართველნი ხომ არ იყუნენ მიესივნენ იქ
დაჭერილს ხანების ჯარსა და კარავსა და ბარგსა აიკლეს აიფორიაქეს
ვინ ცხენს შეჯდა გაიქცა ვინ გაატიტვლეს რომ აღარა 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 ყ~ლი მოაგროვეს თავისიც ბევრი დაადვეს და მისცეს
ისევ აიყარნენ იქიდამ ამ საქონლით და მოვიდნენ განჯას დაჭერილნი
ხანებიც იქ მიიყუანეს ენებათ განჯის ციხე დაეჭირათ თვისი მისანდო
კაცნი დაესვათ და წამოსულიყვნენ ქართლში და ეს ხანებიც დაჭერილნი
ქართლში მოეყვანათ განჯის ხანის ბიძა ხოჯახან და დისწული ხუდაშეგ
განჯის უფროსის კაცებით უწინვე განჯიდამ გამოისტუმრეს ქალაქსა ტფილისისა მძევლად განჯის ციხეში ერთი შიხალისლამი იყო სხვანი
განჯელები შეშინდენ ამ ამბავზე დაკლიტეს ციხის კარები და აღარ
შეუშვეს ქართველთა კაცი დადგნენ მეფენი ჩვენი ქილიქისიანთას ფანახან ჯავანშირი რომ ბატონებს შემორიგდა თვისი თვისი შვილები ძმისწულები
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და ან რაც ნათესავი და მოყუარე ჰყუანდათ შორეული თუ თვისის სახლისა სულთან მოიყუანა უფრო მენდობიანო ამ დაჭერაში ეს ამის
შვილი და ძმისწული კაი ცხენს შეასწრეს წასულ იყუნენ და აჯიჩალაბს
შეხვეწოდენ გვიშველეო და ეს შენი შეიქნებაო აჯი ჩალაბმაც
გული დააჯერა თუ ამდენს ხანს და კაცს დაჭერილს ხლმით დაიხსნიდა ამათი ქ~ყნები ამისი შეიქნებოდა შირვან შამახიის
ჯარი ჭარელნი კაკის სულთანი თავის ჯარი შამახიის ხანი ესენი
შეყრილნი იყუნენ იქა ჰყუანდა რომ ამ ქართველთ ჯარს
იქ გაელოდა ამ ამბავზე მომზადებული ჯარი წამოიყუანა
და მაშინვე წამოვიდა მოუხუდა განჯას ვნებათ კვირის პარასკევი
იყო იმ დღეს კი აღარ მოხდა ომი დაღამდა მეორეს დღეს რომ
დიდი შაბათი გათენდა გამოვიდა ქართველთ ჯარი და მეფე თეიმურაზ და მეფე ერეკლე არიგებდეს ჯარსა დასდასად მოვიდა
აჯიჩალაბცა დიდის ჯარით შეიბნენ განჯის ქალაქს ზეით
შეიქმნა ომი ფიცხელი რომ ამისთანა ომი არ გვენახა იბრძოლეს დაიხოცა ორგნითვე ურიცხვი უბძანა ერევნის
ჯარსა მეფემან ქართლისამან მისულასავე გამოიქცნენ ადრიკეს

ზურგი ეცა ამ სხვას ჯარებსა და არივეს ერთმანერთს ჯარები
ვეღარ დააყენეს ბატონებმა ჯარი ვერცა რისხვით და ვერცა
წყალობის დაპირებით დამარცხდნენ ქართველნი ზოგი წავიდა სიღნაღისაკენ ზოგი ერევნის მხარეს და ზოგი მაშინვე მოვიდა
ქალაქსა ტფილისისასა მეფენი ორნივე ავიდნენ განჯის მთაში
რა შეღამდა ჩამოვიდნენ შამშადილოს ბოლოს და ვინა შერჩათ
მით მობრძანდა ყაზახში იქიდამ ქალაქში შემობრძანდენ დაამარცხებულნი დარჩათ საქონელი ურიცხვი რომ თითოს ცხენის მეტი
არა მოჰყოლიათ ომში არ დარჩა იმდენი კაცი რომელიც აჯი ჩალაბიცა დაიხოცა მაგრამ გამოქცეულსა ჯარს დახუდა წინ შამ1-27 სტრ., 123r
შადილოელნი ზოგი ხოცეს და ზოგი ატიტვლეს რომ
შამშადილოელთ სისხლი ქართველთ დაიდვეს ჩავიდა აჯიჩალაბი განჯას ჩამოხდა გამარჯვებული და საქონლით სავსე
აუშვა დაჭერილი ხანები რ~ლი ჰყუანდა პატიმრად ქართველს
ბატონს ყველა შეიფიცა და თავისად გახადა ყველა თავ თავისა ქ~ყანასა
დააყენა აჯიჩალაბმა რაც ვაჭარი იყო ტფილისის ქალაქისა
ამათი საქონელი სულ აიკლო რომ დიახ დიდძალი საქონელი
და ლარი წაიღო და წავიდა შირვანს ქ~ყანასა თვისსა კაცი გამოგზავნა მოსწერა წიგნი ყაზახ ბორჩალოს დემურ ჩასალის
ელებს ბაიდარს ქართველბატონს ნუღარ ემსახურებითო თორემ
ყათლანს გიზაო თათარს ქართველს კაცს აღარ ვაყმობო
იამას ეს ამბავი ამ თათრებს მაშინვე გააკეთეს ფეშქაში ყ~ლმა საქართველოს ელებმა და ყაზახ ბორჩალომ მივიდნენ მიართვეს აჯი ჩალაბს
და დაიდვეს სამსახური და მისცე პირი ყმობისა და ერთობი სა მოვიდნენ
ისევ შინ შეიყარეს ჯარათ დაუწყეს ცემა სომხითს საბარათაშვილოს
მოვიდნიან ბორჩალო ბაიდრელნი და ქალაქის გარეშემო მოარბივიან
და წაიღიან აგრევე გამოასხეს ყაზახელთ ჯარი ლეკისა ნავებით
გამოყუანეს თან და დაუწყეს რბევა ქართლს იყუნენ შეწუხებულნი
მეფენი ერთის ამის თანა დაბალის კაცისაგან დამარცხებისათვის მერმე
თვისი ყმების გაორგულებისათ~ს რომ ბაიდარაც კი მტრად აერივა
რომ ამათი შიში ერანის ქ~ყანა იძრვოდა და ეს ყ~ლივე ჩვენის ცოდვის სიმრავლით მოგვევლინა, თორემ ახლა ამა ხანს და დროშია მათი
დამარცხებული კაცი არსად იყო გაგზავნეს ზურაბ ზედგენიძე
ჩერქეზში ჯარისათ~ს ბატონიშვილი ვახტანგ საერისთოს დუშეთს დააყენეს და მოუყენეს ერისთავი ჯიმშერ კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს, წაიყანა დედოფალი დარეჯან ქალაქის ციხესა და ქალაქს მაგრება დაუწყეს
რევაზს სარდალს უბძანეს სამშვილდეში დგომა. ბატონი-შვილი უსეინბეგ
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და მათი ხიზანი ქალაქში ჩამოიყვანეს, სარდალი დადგა შიგ სომხითი
აჰყარეს, დააყენეს სამშვილდეს, სადა შენობა იყო სიმაგრეებში შევიდა
ელისაბედ ბატონიშვილი გიორგის მისცეს ამილახორის შვილს
ცოლად: შამხლის შვილს ცოლი შერთეს ქორწილი მეფემ გარდუხადა, დაჰპირდა ჯარის შოვნას, წავიდა დაღისტანში: მუხრანის ბატონი
სალთუხუცეს კონსტანტინეს და ამილახორის შვილს შაჰ ყული
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 სარაფხანაში, მოაჭრევინეს ფლური და თეთრი, და აძლევდნენ
ჯარსა, ცდილობდენ კიდევ შეყრას ჯარისასა გამოვიდნენ მოქალაქენი ტფილისისანი სამ ათასი კაი ვაჟკაცნი, კარგ იარაღითა, ბძანებითა მეფისა ჩვენისათა და დადგნენ ყ~ლგან ქალაქთა გარემო და მაღლა ციხეთა მეტეხისასა ციხეთა თაბორსა და სვიდენ დღე და ღამ და მოელოდენ ბძოლად
ყიზილბაშთა
მოუხდიან ყაზახისა ბორჩალოსა და ბაიდრის ჯარი ქალაქისა გარემო
და წაიღიან საქონელი ურიცხვი, აგრევე მოიყანეს ჯარები ლეკისა
დააყენეს ყაზახში და ბორჩალოში, გაერივიან მათი ჯარებიც ზ~ა
მოუძღვიან და აოხრებდიან სომხითსა და საბარაშვილოსა. დაწვეს ნაშრომი და აღარსად გაუშვეს შენობა თვინიერ სამშვილდისა ქ~ყნისა
ბირთვისისა და ციხე ქვაბის მეტი, საცა მთებში ან ჯავახეთის ქ~ყნებში
საქართველოს ქ~ყნების საქონელი სადმე იყო, იპოვეს და სულ წამოიღეს
საცა პური სადმე იყო სომხით საბარათა შვილოში სულ გაზიდეს: ამის თანა
მტრობა ყიზილბაშს არ უქნია რაც ამათ ქნეს აღივსო საქონლით ყაზახ ბორჩალო და ბაიდარი. დაიდვეს თავს ორგულობა ქართველთ
ბატონისა ყაზახელ ბორჩალუელთა და ბაიდრელთა აგრევე დაუწყეს ცემა ქ~ყანათა
ჯავახეთისათა და ყარსისათა, თავისის ძალით წაუვიდნენ ქართველ ბატონს
და ემსახურებოდნენ აჯიჩალაბს, მიიყოლიეს დემურჩასალის ელებიც
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და თათარი ვინც იყო სულ დაიჭირა აჯი ჩალაბმა, ჩამოუყენა თავისი
მინდო 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..... რათგან ეს ქ~ყნები ასე აირივა მტერი ქართლის ქ~ყანაზე
დიდათ გათამამდენ, ჯარი აღარსად იყო შეყრილი ქართლისა და კახეთისა ჯარები დაიფანტნენ, ყველა თავ თავის ალაგს ამაგრებდა, მეტი
ღონე ვეღარ მოიპოვეს, აჯიჩალაბის შერიგება მოინებეს და
ხოჯა ხან განჯის ხანის ბიძა, რ~ლი იყო ქალაქსა ტფილისსა მძევლად,

იმას წიგნი მიაწერინეს თუცა გნებავს ქართლისა ვალსა და კახეთისასა
ორსავ მე შეგარიგებო მოეწერა აჯი ჩალაბს შენ ჩამოდი და ერთი ვალის
მისანდო კაცი წამოიყუანეო და შევრიგდებიო ამ ამბავზე გაისტუმრეს ყოჯა ხან თან გაატანეს მილახორი რევაზ და მდივანი ედიშერ
რა მივიდნენ აჯიჩალაბთან დახუდა ამაყად და მათი შეკვეთილი შერიგების ამბავი იმან არც ერთი არ იყაბულა შემოუკვეთა რაც თათარი ქართველს ბატონს ემსახურებიანო სულ ყველაზე ხელი აიღონო ქართლს
დასჯერდესო ადრიბეჟანის ქ~ყნებში საქმე არა ჰქონდესო და შევრიგდებიო
თორემა მტრობაზე ხელს არ ავიღებო ეს ხომ არც ერთი ქართველს ბატონისაგან არ იქნებოდა ვერც ერთზე 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 ნახეთ, აჯიჩალაბმა ჯარი შემოიყარა შვილი გამოგზავნა მოვიდა
განჯას იქაც შემოიყარა ჯარი ყარაბაღისა და სიღნაღისა. ჩერქეზიდამ
მერაბ ზედგინიძე მოვიდა ჯარის იმედი მოიტანა მაგრამ ჯამაგირი ეთხოვნათ
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კიდევ გაგზავნეს კაცნი დაჰპირდენ ჯამაგირს ტფილელ მიტროპოლიტი ძე ამილახორისა ათანისა გაგზავნეს რუსეთს დიდ ჴელმწიფესთან მიართვეს ფეშქაში და არზა ხვეწნისა აოხრდა ქართლი
უსჯულოსაგან შეიბილწა მონასტერი და დაიჩაგრა ქ~ეანობა ვევედრებით შენს ჴელმწიფობას და სიმაღლეს გვიხსნა უსჯულოს ხელთაგან
და ვაქოთ ჴელმწიფება და სიმაღლე შენიო წავიდა თბილელ მაისის
(ლ) გარდმოვიდნენ ჩერქეზთ თავადნი და აზნაურნი და მოისმინეს ბძანება მეფისა ჩვენისა და მათიცა სიტყუა ეს იყო ჯარი რამთენი უნდოდათ რომ იმათი ჯამაგირი იქავ გარდაკვეთილიყო და მერე ჯარი
გარდმოეყვანათ მტერი დიდათ მოგვეახლა ეს ამბები დაგვიანდებოდა
ითხოვა ფარვანი მეფე თეიმურაზისაგან ძემან სასურველმან მისმან
მეფემან კახეთისამან ერეკლემ და წაბძანდა თვით ჩერქეზში მიბძანდა
ხევში დადგა იქიდამ დაგზავნა თავადთა შვილნი ჩერქეზში სანამდინ შემოეყრებოდა ჩერქეზი მინამდის შემოეყარა ჯარი ოსეთისა მოვიდნენ უფროსნი კაცნი ჩერქეზისანი და მეფეს ერეკლესთან განარჩივეს
ჯარის საქმე და გაურიგეს ჯარს ჯამაგირი წავიდნენ ესენი შეჰყარეს ჯარი
წინ მოვიდა ხუთასი კაცი ჩერქეზთა და ამათ მოუძღუა მეფის ერეკლის
ბიძა ჩერქეზის ბატონი თითონ მეფე ერეკლე იქავ ხევს დადგა ჯარს
ერისთავი ჯიმშერი გამოუმძღვარა მუხრანში მიაგება
ბატონმა შაჰყულიხან და მუხრანის ბატონი შეიყარნენ შიოთ უბანს
უმასპინძლა ამ ჯარებს მუხრანის ბატონმა კონსტანტინემ სანამდის
მეფე ერეკლე დიდს ჯარს გარდმოიყუანდა ამ ჯარს მუხრანში უნდა მოეცადა ზუბეი დალა ბელადი ათას ხუთასის კაცით ცხენოსანის ლეკით
გამოვიდა ჩამოდგა ზემო ქართლში მრავალი ალაგი ააოხრეს ციხეები

აიღეს ბევრი იშოვეს თიღვას ციხეს შემოადგენ ათი დღე გაუმაგრდნენ შაჰყულიხან მიეშველა და ერისთავი ჯიმშერ თეთრი უბოძა
შაჰყულიხან კაი ვაჟკაცი აარჩივა ამირეჯიბი ქაიხოსრო უთავა ღამით
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შეუშვა ჯარი არაგვის ერისთვის მამულში დაწვეს აიკლეს ააოხრეს
ანანურს აქეთ აღარსადრა გაუშვეს წაუხდენელი მივიდნენ დუშეთს დაწვეს სასახლე ერისთვისა შეაბილწეს მონასტერი ჩამოხდენ იქ
დიდის ნაშოვრით მიბძანდა ქართველთ ბატონი ახალ გორს ქართლის ჯართ მოელოდა ძესა თვისსა კახს ბატონს აიყარა ხუნძახის
ბატონი დუშეთიდამ თვესა აგვისტოსა (ი)... გარდმოვიდა შემოაყენა ჯარი ციხესა მჭადიჯვრისასა რ~ლი 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 დაღამ ომი
გაუწყვეტლად არ ავად იყნენ მყოფნი ციხისანი მრავალი
ლეკი მოუკლეს და დიდათაც გულმამაცად იყუნენ ციხის კაცნი უგზავნიდა მუხრან ბატონი ყ~ლდღე კაცსა და ტყვია წამალსა აძლიერებდა უთვლიდა იმედსა და ჰპირდებოდა წყალობასა და მოხმარებასა მიბძანდა კახი
ბატონი დუშეთს აცნობა ქართველ ბატონს წამობძანდა ახალგორიდამ იქ დააყენა პატრიარქი ანტონი თანა ახლო მდივანბეგი იოანე
ორბელიანი მობძანდა ბატონი დუშეთს შეეყარა ძესა თვისსა შეიყარნენ ქართველნი და კახნი ერთად შეექნათ რჩევა შებმისა წამობძანდა მეფე
ერეკლე დახდა ზევით მთიდამ ჯარსა ლეკისასა ბევრი დიდრონი ჯარები
ენახა ერანის ქ~ყანაში ბევრი ხანი დაეყო ინდოეთს თან ახლდა ყაენსა
და ჯარის ბევრსა და ცოტაობას კარგად იცნობდა ნახა რა ჯარი ლეკისა დიდათ
მეტი იყო ქართლისა და კახეთის ჯარზე ამით რომე ეს ხუნძახის ბატონი
დაღისტნის ერთის პატრონი იყო რა ქართლზე და კახეთზე წამოსულა
აცნობა ლეკთა რაც დაღისტანში ბელადები და უფროსი ჯარები კაცები
იყუნენ თანგამოჰყოლოდენ და ამისთ~ს დიდი ჯარი შეყრილ იყო
ეს ხუნძახის ბატონი კაის დიდებით წამოსულიყო რაც ლეკობას
გაეწყობოდა მართლა ხანობის რიგზე თურმე იქცეოდა დიდათ წუხდენ
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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 გარეშემოცვით ლეკის ჯარი
ციხესა მჭადის ჯვარისასა და იყო ომი ფიცხელი შეეწუხებინათ

მყოფნი ციხისანი, და თურმე აპირობდენ მიცემასა ციხისასა რა
სცნეს მისვლა ქართველთა განძლიერდენ და შეექნათ ომი ფიცხელი ციხიდამ გაჰყვეს ჯარი მეფეთა ცალკერძ დააყენეს ქართველნი
და ცალკერძ კახნი აგრევე ამიერ და იმიერ ქვეითობის ჯარი მიიმძლავრეს თოფხანა ამათ მიაყოლეს და ერთი სხვა რაიმე ღონე მოიპოვნეს აღავსნეს ურემი მრავალი ჯარჯითა და ნახევარ ამიერ
და ნახევარ იმიერ ესეცა თოფხანას მიადევნეს ამისთვის რომე ჯარს
საფრად გაუკეთეს მივიდნენ ამ რიგით ქართველნი და კახნი გამოვიდნენ ლეკნიცა საომარსა ალაგსა ლეკის ქვეითობამ ქართველს
ქვეითობას შემოუტივა და ცხენოსანი ლეკის ჯარი ცხენოსანზე მოვიდნენ მაგრამ ლეკის ცხენოსანი სამად გაყოფილიყო და ყ~ლის
მხრიდამ მოვიდნენ ქართველთ ჯარები დიაღ თვალში ეცოტავათ
და დიდად ამაყად მოინდომეს ომი ლეკთა შეიქნა ომი ფიცხელი
რომ უფიცხე აღარ ეგებოდა მოვიდნენ ასე რომ ლეკის[ ჯარსა შ~ა შემო
სლა ]ქვეითობას ცოტაღა უკლდათ ხმალ და ხმალ ჩვენს ჯარსა
შ~ა შემოსულა რა გაჭირდა ომი ბძანა ბატონმა დაქვეითება ჯარისა
გარდახადა თვით მეფე ერეკლე ცხენისაგან და უბძანა გარდახდომა
ყ~ლთა ეს არის დღე ვაჟკაცობისაო და სიყვარული სჯულისაო
დაიქვეითეს ქართველთა და კახთა შეიქნა თოფითა სროლა რომ
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კომლისაგან კაცი აღარა ჩნდა მეფე ერეკლე ხან იქით და ხანდახან აქა აძლიერებდა ჯარსა დაპირდებოდა წყალობასა შეუტივეს ქართველთა
და კახთა გულ სრულად დაუშინეს ზამბურაკნი და ზარბაზანნი გააქცივეს
ერთი დასი ჯარი ლეკისა ჰკრეს ეს გაქცეული ჯარი მეორესა ჯარსა
აირივა ეს საშინელი ჯარი ლეკისა გაიქცნენ შეუტივეს ხმალდა
ხმალ დაერივნენ შიგ რომ ვითა კატა ეგრე ხოცენ ლეკთა თითონ
მეფემ ერეკლემ ჩამოჰკაფა ლეკი ხმალ და ხმალ მიჰყუნენ
ხოცით არაგვამდის რომ მათის მძოვრით აღვისეს ტყე და იარაღიც ჩვენს ჯარს დარჩათ იმ დღეს მამაცად და ლომგულად მუხრანბატონი კონსტანტინე სარდალი რევაზ ორბელიანი ქსნის ერისთავი
დავით არაგვის ერის თავი ჯიმშერ ამილახვარი ამირინდო ციციშვილი ალექსანდრე და ყ~ლივე თავადთაგანი ქართლისანი ასე რომ
ქებისაგან უზომოდ გაისარჯნენ მხნედ ხმალი მოიქნივეს თითონაც
შეიბნენ და ჯარიცა კარგად შეაბეს და განაძლიერნეს აგერვე მამაცად
ვაჟკაცობისა თვისისა საკადრად კახნი შეიბნენ თავადნი გლეხის
კაცისაგან უმჯობეს და გლეხი კაცი თავადისაგან უკეთესად ეგრევ
ყ~ლივე უკეთეს და უკეთესად გაისარჯნენ ქისიყის მოურავი ძველი
და ახალი ორივ მოსაწონად შეიბნენ რომე იმ დღეს მათი ქება
ბევრისაგან მოგვესმნეს ვითა ქართველთა და კახთა ომისა სიკეთე
და ხმალი განთქმულა ყ~ლგან იმ დღეს იმისთანა გამარჯვება მო-

უხუდათ დახოცეს ყათლამი დამართეს უფროსი ერთი უკრავად
კლდეზედ გარდაცვივნით დახოცნეს ხუნძახის ბატონს მოუკლეს ბიძა და ბიძაშვილი დარჩა კარავნი და ყ~ლივე საცხოვრებელი და დიდება რ~ლი
წამოეღო დაღისტანიდამ მოვიდნენ ნაომარნი ჯარნი მოულოცეს
მეფეთა მორწმუნეთა და მოართვეს თავი ლეკისა ხუთასი განიხარეს
მეფეთა და უბოძეს წყალობა თითოსა თვის ერთი თუმანი
ინამი წავიდა მახარობელი ამბისა ამისად შეიქნა სიხარული
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ურიცხვი ქართლსა და კახეთში წავიდა ეს დამარცხებული ჯარი
საცა გაიარა დახუდენ კახნი და დაუმარცხეს მივიდა ხუნძახი
ბატონი სირცხვილელული დაღისტანში, ჩამობძანდნენ მეფენი
ქალაქსა ტფილისსა დასხდენ მეჯლიშად ნახეს ლხინი და გასცეს
საბოძვარი ჯარისა ქართლისა და კახეთისა ზე რ~ლ აღეთქვათ უბოძეს
დიდით მცირემდი ყ~ლთა ამისა შ~დ გარდმოვიდა ჯარები შემწედ რ~ლი
დაიბარეს მეფეთა ჩვენთა ჩამოვიდნენ ანანურს ჯარი ჩერქეზისა, კალმუხისა
ჯიქისა ქიშთისა ღლიღვისა ნოღისა და ოსისა ამა ქ~ყნების ჯარები თავთავისასა უფროსითა კაცითა იყუნეს ესენი სხვადასხვა რჯულთა
მსახურნი მახმედიანი და უფრო რე კერპთმსახურნი ავად მქცევნი
და საჭმელთა ფინთთა და არა წ~ათა მჭამელნი ზოგნი კარგი თვალად
ტანადნი და ზოგნი დუხჭირნი და ავ სანახავნი თმათა და წვერთა
უქონელ და ცხვირთა ძნიად ჩენილ კარგ ცხენოსან მოისარნი და ფიცხად მქცეველნი გამოუძღვა ერისთავი ჯიმშერ და ჩამოიყუანეს ქალაქსა
ტფილისსა მახლობელ დააყენეს დიდუბეს დააყენეს მემანდარნი
და უბოძეს ულუფა კმა საყოფელად მათდა მას ხანთა შ~ა იდგნენ
მეფენი ჯარით ტაბახმელას ამისთვის რომე ზემო ქართლი
რომ წაახდინეს ლეკითა, ის ლეკის ჯარი თრიალეთს წალკის ციხეში
იდგა, კიდევ ქვეიდამ სხვა ლეკის ჯარი გამოვიდა შეიარა ჯავახეთს
გარდავიდა ერთი ციხე აიღეს მრავალი იშოვეს ტყვე ანუ საქონელი რომ სიმრავლისაგან ძვლივღან მოუდიოდათ ამათაც მოიტანეს წალკას იქ რომ ლეკის ჯარი იდგა იმათაც ქართლში ნაშოვარი
ბევრი ჰქონდათ ახალციხის ფაშას წიგნი მოეწერა ქართველ
ბატონისათ~ს ჩემი ქ~ყანა ლეკმა გააოხრაო და მრავალი საქონელი მოაქვთო
თქვენი სახელი და ხმალი გვასმიაო და მოგვეხმარენითო ამისთვის ტაბახმელას დადგნენ რომ ყარაულები ჰყვანდათ რ~ლსაც გზაზე ჩამოივლიდენ წინ დახვდებოდენ იქ დაიბარეს ამ ახალის უფროსის ჯარის
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კაცები ავიდნენ ყველანი ნახეს მეფეთა უსალმნეს და რომელი მათ
შეეფერებოდა პატივი ჰსცეს ამითა სიტყვა შეიტყვეს და გაგზავნეს
კაცი და ამითი ჯარების იქ დაიბარეს მეფენი წაბრძანდენ ქართლისა
და კახეთისა და ახალის ჯარებით ლეკის თავდასასხმელად წალკას ბედენის
მთაზე რომ აბრძანდენ იგრძნეს ლეკთა მისულა ჯარისა აიყარ-

ნენ ღამე ლეკნი წაიღეს ეს ნაშოვარი გაიარეს დმანისის თავს მთის
ძირზე ტაშირზე ჩაიარეს და მივიდნენ ახპატისა ხეობაზე მოხსენდა
ყარაულებისაგან მეფეთა გამობრუნდნენ ბედენიდამ და ჩამობრძანდნენ ნახიდურს იქიდამ გაგზავნეს კაცნი ყაზახში და ბორჩალუში ცდილობდენ შეკვრას გზათასა ვითაც ქართლისა და კახეთის ჯარები დიახ
კაი ჯარები ახლდათ აგრევე ეს ახალი გარდმოსული ჯარები დიდათ კაი
ჯარები იყნეს და ერთად რომ შეიყარნენ დიდი ჯარი შეიქნა გავარდა ყ~ლგან ხმა ქართველ ბატონს უცხო ჯარები უშოვნიაო და
დიდი ჯარი შეუყრიაო შეშინდენ გარემოს მტრები და ფიქრი შეექნათ
ხუნძახის ბატონზე გამარჯვებაც შეეტყოთ ეს ამბავი ახპატს რომ
ლეკის ჯარი იდგა ნაშოვრიანი თათართა ქართლისათა აცნობეს ვითაც
მტერნი არიან და ჩვენსას იმათი ირჩივეს დიაღ დიდის ჯარით მეფე
თეიმურაზ და მეფე ერეკლე წინ გიდგათო თქვენი ყათლანი უნდათო
აიყარნენ მაშინვე და შედგნენ ყაზახის მთაზე და განჯისაკენ გაემართნენ ღამით და წავიდნენ აიყარნენ მეფენიც ჩაბძანდენ ამ ჯარებით
მტკვრის პირს დაადგნენ საყალთუთას რაოდენთამე დღეთა აიყარნენ
იქიდამაც და შემობრძანდენ ქალაქსა ტფილისსა ეს ახალი ჯარები დააყენეს
დიღომსა მინდორსა შ~ა და რ~ლიმე ვერის ხევზე ბაღებს კერძო დავარდა ხმა ამ ჯარებისა უკუდგა მტერნი და აღარსად გამოუჩნდეს თჳნიერ
მცირედ ავაზაკთა მოახსენეს ამ ჯარის უფროსთა კაცთა ან გვაჩვენე
მტერი თქვენიო და ზედ შემოგვახოცეთო და ან დასტური გვიბოძეთ ჩვენ
ქ~ყანაში წავიდეთო ქართლი მტრისაგან დიდათ შეწუხებულ იყო
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და ღარიბნი შენახვასა დაზარდენ რომ ხარჯი ბევრი უნდებოდათ ბძანეს მეფეთა ჩვენთა გასტუმრება უბოძეს უფროსთა კაცთა ოქროს და
ვერცხლისა იარაღნი და ლარნი ტურფანი და ჯარის კაცთა ყ~ლთა
მისცეს თვის თვისად შესაფერნი ლარნი და იარაღნი და ან რომელთა ოსთა
ჰქონდათ ძველთავე ბაგრატიონთაგან ჯამაგირის წიგნი განუახლეს და უბოძეს ჯამაგირი აღავსეს ესე ჯარები საბოძვრითა და გაისტუმრეს ქ~ყა
ნასა თვისსა მისცეს პირობა მეფეთა ჩვენთა ამ ჯარების უფროსთა კაცთა როდესაც ბრძანება თქვენი მოგვივიდეს ვითა ყმანი ეგრე სწრაფათ შეგეყარნეთო და თქვენსა სამსახურში დავიხოცნეთო მოვიდა რუსეთით ბარათასშვილი თომა ქართლში რ~ლი გაყოლოდა ქართველს ბატონს
მეფეს ვახტანგს რუსეთს მეფე ვახტანგ რა გარდაცვლილ იყო ვინა
ქართველი თავადთა შვილი იყო რუსეთს ხელმწიფის დავთარში დაწერილ
იყუნენ მიეცათ ჯამაგირი და მას აქეთ იყოფებოდენ იქ ქართველნი
რ~ლიმე და მსახურებდეს ახლა ამ თომასათ~ს მიეცათ თეთრი და იმ
ქ~ყნიდამ ეთხოვნათ ჴელმწიფისა შესაკადრნი ცხენნი ბედაურნიწავიდა ეს თომა ახალ ციხის ქ~ყანასა გადავიდა იმერეთს ოდიშ გურიასა
და სადა ჰპოვა ცხენნი ბედაური იყიდა ძვირფასად და გარდმოიყუანა და დაა-

ყენა სურამს ბძანებითა ქართლის მპყრობელისა მეფის თეიმურაზისათა
მოუყენა რუსნი რ~ლნი ახლდენ რუსისა ჴელმწიფისა რუსნი გამოტანილნი თითონ თომა ჩამოვიდა ქალაქსა ტფილისისასა და დააყენა პატივით
მეფემა მოვიდნენ რუსეთის ჴელმწიფესთან შესახვეწრად გაგზავნილი სვიმონ მაყასშვილი და თბილელის კრებულნი ქალაქსა
ტფილისისა და თბილელი ათანასე სნეულების მიზეზით მოსკოვსა
ქალაქსა შ~ა დამდგარ იყო ებოძა რუსეთის ჴელმწიფეს ქართველის
ბატონისათ~ს მეფე თეიმურაზისათ~ს და კახის ბატონის მეფის ერეკლესათ~ს ბეწვნი სამურისანი და ლარნი ოქროს ქსოვილნი ძვირფასად ღირებულნი და ჴელმწიფობისა შესაკადრნი და მოხმარებისათ~ს იმედი
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ებძანა ჯარი კი არ მოეცათ შურითა ვისმე და ეჩხუბა ისევ ქართველთა
შვილსა თორემ დიდი მოხმარებისა და ჯარის იმედი გვქონდა და დიდისა
მაღლისა სანატრელის პეტრე ჴელმწიფის ანდერძიც იყო საქართველოს მეფე ვახტანგ რომ რუსეთს მივიდა შესახვეწნელად ჯარის სათხოვნელად ქართლის მოხმარებისათ~ს და მეფე ვახტანგ ვეღარ მიუსწრა
რუსეთის მპყრობელი პეტრე ჴელმწიფე რომ შეწუხებულ იყო მაშინ ანდერძი ებძანა საქართველოს უჭირსო და რჯულის გულისათ~ს მოეხმარენითო ჩემის ხაზინით ჯარი ათხოვეთო მას აქეთ
ვინცა ჴელმწიფენი დასხდენ რუსეთისა მპყრობელად იმათაც მოინდომეს
რომ პეტრე ჴელმწიფის ანდეძრს ვერ მოშლიდენ მაგრამ ვინა ქართველთა შვილნი რუსეთსა შინა იმყოფებოდენ იმათ ერთმანერთის
მტრობა და შური არ მოშალეს და ამათის მიზეზით ქართლის
მოხმარება რუსთა აღარ ინებეს ქ~კს [გმ]მგ ამა ხანთა შინა ხევსურის
ქ~ყანა აღარ და მორჩილდა კახს ბატონს და პირველისაებრ აღარ მონებდნენ
ჩამობძანდა კახეთიდამ კახი ბატონი ერეკლე ქალაქსა და მოსთხოვა
ფარვანი მამასა თვისსა ქართველ ბატონს მეფეს თეიმურაზს ინება ხევსურეთისა დალაშქრვა გაისტუმრა მამამან ცხებულმან ძე თვისი მეფე
ერეკლე და გასცა ბრძანება თავადთა ქართლისათა რათა იახლნენ თან მიბძანდა მეფე ერეკლე ანანურს შემოეყარნენ აქ ქართველნი ამორჩეულთ
დიდებულთა შვილნი და აზნაურშვილნი ზემო ქართლისანი და [ესრეთ]
ერისთავები ორივე დავით და ჯიმშერ წაბძანდა ანანურიდამ მიბძანდა
თიანეთს იქ შემოეყარნენ ჯარი კახეთისა ზამთარი იყო თოვლი
დიდი და გზა საჭირო დაიქვეითეს ყ~ლთა თჳნიერ მეფისა და იმანცა ბევრჯელ
იარა ქვეითად მივიდნენ ფშავნი მოეგებნენ ფშაველნი დახუდნენ რამ იმ ქვეყანას გაეწყობოდა მოართვეს მოსართმევი ენებად იქიდამ გარდასულა
ქ~ყანასა ხევსურისასა რა შეიტყეს ხევსურთ შემოეხვეწნენ ხევსურნი და
ითხოვეს დანაშაულისა მოტევება შეუნდო ცთომა მათი და შემოირიგა
1-27 სტრ., 128v
იახლნენ უფროსნი კაცნი და მოართვეს ჯორნი ძროხანი და ცხვარნი

ფეშქაშად და დაიდვეს თავს სამსახურნი რაც ძველთაგან კახ ბატონებისაგან
სდებოდათ გამოართვა ბატონმა მძევლები და განუტევა ხევსურნი მშვიდობით აგრევე მოართვეს ფშაველთა ფეშქაშნი და ბეგარა და წაბძანდა ბატონი ჩამობძანდა ქალაქს შეეყარა მამას ცხებულს მეფეს გაბრძანდნენ
ორივ მეფენი ბორჩალუსა მხარეს და მოვლეს სომხითისა ქ~ყანა მტერი
ვერ სად დაახელეს და ინადირეს და შემობძანდნენ ისევ ქალაქსა ტფილისისასა გამოართვეს ბორჩალოს ხანობა მუსაყულიხანს და დააყენეს
დიმიტრი ეშიკაღასბაში ორბელიანი მონაპირედ ჯარში, მოვიდა ბამანხან ლეკის
ჯარით
ყაზახის ქ~ყანაში ექვსი ბელადი დაღისტნის უფროსი კაცი წამოეყვანა დაჰპირდებოდა მრავალსა ტყვესა და საქონლის შოვნასა მაგრამ
ეს იყო მისი ცდა და რჩევა ცოლშვილი რომ ქართლში ეგულვებოდა
ქსნის ერისთვის და იყო აღარ მისცეს ამისთ~ს რომ დაბალი კაცის
შვილი იყო და თათარი ეს ქალი ოდეს შანშე ერისთავი და ძმა მისი
ყულარაღასი იასე შაჰნადირ ყაენის რისხვით ერანის ქ~ყანაში ცოლშვილით პატიმარ ჰყვეს იქ შეერთო აქ ქართლში რომ მოვიდა თავისმა
ძმამ ერისთავმა დავით თვისი და თვისა სახლში დააყენა რაზანშაბანხან ქართლით გაიქცა ცოლშვილი აღარ დაანებეს ამას ცდილობდენ
ერთის მიზეზით ეს წაეყვანა ყაზახიდამ ლაპარაკი დაუწყო მეფეთა თუცა
ჩემი ცოლშვილი მომცეთ თქვენი საწყენი ჩემგან არა იქმნება რაო
მაშინვე სარდალი რევაზ და სულხან კახის ბატონის ეშიყაბაში ქართლის
და კახეთის ჯარს უთავეს და გაისტუმრეს მივიდნენ დადგნენ ბაიდარში
აიყარა ბამანხან ყაზახიდამ და მოვიდა ბორჩალუს ქ~ყანასა გამოგზავნა
თვისი მისანდო კაცნი ქალაქსა ტფილისისასა მოახსენა მეფეთა ჩვენთა
ცოლშვილი მიბოძეთ და შემირიგეთო ორი თქვენი მისანდო კაცი მიბოძეთო გული დამაჯეროსო და მე თქვენს სამსახურში მოვალო გაგზავნეს რევაზ
ქართლის ბატონის მილახორი და მოურავი მარტყოფისა ქაიხოსრო
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მივიდნენ აღჯაყალისა ციხესა შინა ბამან ხან და ლეკის ჯარი იდგა სომხითის მელიქის მამულში ჩამოვიდა იქიდამ ბამანხან აქეთ ესე ნი გავიდნენ ნახეს ერთმანეთი და აცნობეს ამბავი გულთა თვისთანი ერთმანეთს ესენი ისევ შემოიქცნენ აღაჯაყალისა ციხესა და ისინი წავიდნენ ჯართა შ~ა ლეკისათა ეთხოვნათ ლეკის ბელადებს მზევალი ქართველთა რათა შემოვიდეთ ციხესა აღაჯაყალისასა და მოვისმინოთ ბძანება მეფეთა გაგზავნეს შიოშა არღუთა შვილი მზევლად ლეკებთა რა
მივიდა დააყენეს ლეკებმა თვისთან და წამოვიდა ხუთი ბელადი ზუბეიდალა ამირხან ამირ და ორი სხვა მოვიდნენ ციხისა აღჯაყალისასა მიეგებნენ მილახვარნი რევაზ და ქაიხოსრო მოურავი ჩამოახდინეს სამყოთა
თვისსა ამათსა მოსულაში ქართველთა ჯართაგან დიდებულთა კაცთა შვილნი
მტერნი მივიდნენ ციხესა აღჯაყალისასა სხვათა კი არა იცოდენ რა
ამილახვარი და მოურავი და რიგებულნი იყუნენ და ბრძანება ჰქონდათ

თუ ბამანხან ან ლეკის ბელადი ხელთ ეგდოთ უნდა დაეჭირათ ბამანხან
ხომ არ მოენდო ეს ბელადები რომ სახლში დახუდენ ქაიხოსრო
მოურავმა თქვა ბძანება არის დაიჭირეთო მიესივნენ დარბაისელთა
შვილნი და დაიჭირეს ეს ხუთის ლეკის ბელადნი აჰყარეს იარაღი და
შეუკრნენ ხელები ამათის ჯარისაგან ლეკი ბევრი ჩამოსულ იყო
ბორჩალუში პურისათ~ს შერიგება ეგონათ იმათ მიესივნენ ჯარი ქართველთა და ბორჩალუსი და მრავალი ლეკი ამოწყვიტეს დარჩათ ცხენი
და იარაღნი ჩამოვიდა ჩაფარი მოახსენეს მეფეთა დაჭრა ბელადებისა
და მოწყვიტეს ლეკის იამათ დიდად პატრონმან ჩვენმან მაშინვე შებძანდა ცხენსა კახი ბატონი ერეკლე მეფე და წაბძანდა ბორჩალუში
წარასყურს რომ მიბრძანდა მოეგებნენ მილახვარი რევაზ და .....
მოურავი [რევაზ ] ქაიხოსრო მოულოცეს გამარჯვება მოართვეს ბელადები
ლეკისა ხელ და ხელ ხუნდითაუბძანა დიდი მადრიელობა და უიმედა
წყალობა უზომო მილახვარსა და მოურავს ეს დაჭრილი ლეკები
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ამათისავ ხელით გამოუგზავნა მამასა თვისსა ქართველს ბატონს ერთი
ბელადი გარდმოაგდეს ავლაბრის კლდეზე და სხვათა წარჰკვეთეს
თავნი კახი ბატონი წაბძანდა ბორჩალუსით, ბამანხან და ლეკის ჯარი
ისევ სომხითის ტყეში იყუნენ ჩაბძანდა მეფე ერეკლე ბაიდარში
ცდილობდა იქ ჯარის შეყრას რა ჩაბძანდა ბაიდარში მოართვეს თავები ლეკისა და ცოცხალი რ~ლი შეეპყრათ ბორჩალუელთა რა ჩნდა
ბამანხან და ლეკთა მობრძანდა მეფე ერეკლე დიდის ჯარით თქვენ ზედაო
გაიქცნენ მაშინვე დღე და ღამ იარეს და ჩავიდნენ განჯას არღუთა შვილი
შიოში რომ ჰყუანდათ ლეკებს მზევლად მოეკლათ გზაზე მიბძანდა მეფე ერეკლე ბორჩალუში დადგა რაოდენთა დღეთა
და ჩამობძანდა მობრძანდა ისევ ქალაქსა ტფილისისასა:მეორეთა ხანთა შ~ა წამოვიდა ჯარი ისევ ლეკისა განჯიდამ და დადგა
სომხითის ქ~ყანაში და დაუწყო ცემა აქა იქ და დადგა გზებზე
მრავალი მიმსულელ მომსულელი ქარვანი წაახდინეს დიმიტრი
ეშიყაბაშს ორბელიანს უბოძეს ჯარი დააყენეს მონაპირედ
წავიდა ეს ლეკის ჯარი ჯავახეთისა მთებზე ავიდა შეკრა გზები
მოვიდნენ რუსეთიდამ კაცნი თომას წასაყვანელად რ~ლი იყო
ბარათაშვილი და ყმა რუსეთის ჴელმწიფისა მოვლინებული საქართველოში რომ მის ამბავი ზემო აღგვიწერია უბოძეს მეფეთა საბოძვარი
და გაისტუმრეს წავიდნენ და წაიყვანეს ცხენები რომელი ეყიდა თომას
რუს ჴელმწიფისათ~ს რადგან ლეკმა ქართლზე და კახეთზე მტრობა აღარ დაშალესზამთარ და ზაფხულ ჩამოდგის და აოხრებდის უმეტეს
ქართლსა მარადის ქართლის ჯარი ვერ შეინახეს ერთად შეყრილი
ამით რომ ჯარი შემოეყარის მეფეთა ჩვენთა ლეკის ჯარი ჩაუდგის
სახლები და აღარავინა ჰყუანდათ მეპასუხე ამის მიზეზისათ~ს გამოართვეს ქართლსა და კახეთს ათასი კაი ვაჟკაცი გაუწესეს ჯამაგირი

უზბაშები განაწესეს და დააყენეს ქალაქსა ტფილისისასა საცა ვისმე
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გასჭირებოდათ ამით მიაშველებდენ და თუ დდი მტერი მოვიდის თვით
მეფენი მიეშველებოდენ ქ~ყნის ჯარებით გაისტუმრეს ეს ახალი
განწესებულ დააყენე ბაიდარში მონაპირედ ამ ჯარებითა ასისთავნი
და უფროსნი იყუნენ ამილახორი შვილი ნიკოლოზ ამირეჯიბი
ზაზა ციციშვილი თეიმურაზ და თარხნის შვილი მამუკა აგრევე საბარათაშვილოს უზბაში რ~ლ არს ასისთავი იოთამის შვილი რევაზ აგერვე კახთა
თავადთა შვილნი ამისა შ~დ მოინდომა ხუნძახის ბატონმა მტრობა და
დალაშქრება ქართლისა და კახეთისა შეკრა გზები იალბუზისა და არც
ჯარი ლეკისა და არც ყაზახად აღარავინ გამოუშვა ყველას დაჰპირდა დაღისტნის ლეკთა სულ მე გამომყუეთო ქართლსა და კახეთს დავიჭერო
და ამდენს ტყვესა და საქონელს გაშოვნინებო რომ შვილთა შვილამდის
გეყოთო ეს ის ბატონი იყო რომ პატრონთა ჩვენთა მჭადის ჯვარის
ციხეზე დაუმარცხეს ჯარი ამოუწყვიტეს და და მარცხებულნი და სირცხვილეული გაიქცა იმ დღის ნაცვალს ცდილობდა შემოიყარა
დაღისტნის ჯარი თან წამოიყუანა პირიქითი და პირ აქეთი ლეკი
იყო ყველას ჯარი გამოართო ზოგს ძალათ, და ზოგს ნებით გამოემზადა პ~ლ კახეთზე მოხსენდათ ეს ამბავი მეფეთა ჩვენთა მაშინვე წაბძანდა კახი
ბატონი ერეკლე კახეთს რა მიბრძანდა კახეთს შემოიყარა ჯარი კახეთისა და აჰყარა კახეთი სულ და ციხეებში გაამაგრა და ყოველ ციხეს ოთხ ოთხისთ~ს თადარიკი დაუჭირა აავსო პურით ღვინით აგრევე
თოფითა და ტყვია წამლით ბატონის შვილი ვახტანგ გაგზავნა ფშავში
და იმ ქ~ყნების ჯარებიც შემოიყარა ქართველ ბატონი მეფე
თეიმურაზ წაბძანდა ზემო ქართლში მიბძანდა გორს შემოიყარა
ჯარი ქართველთა რომ იარაღის ამღები აღარავინ დააგდო შ~ა გლეხი
თორემ თავადი და აზნაურთაგანი ვინ დააკლდებოდა ამ ჯარებით
მიბძანდა ახალ გორს შემოეყარა ქსნის ერისთავი თავისის
ჯარით, მივიდა სარდალი საბარათაშვილოსა რევაზც ჯარითა შეეყარა
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მეფესა იქიდამ მიბძანდა და ანანურს დადგა და მოელოდა ამბავსა ძისა თვისისა მეფის ერეკლისასა მოვიდა ხუნძახის ბატონი დაღისტნით დიდის
ჯარით რ~ლი აღვსწერეთ ზემორე და დადგა ყვარლის მთაზე იქიდამ
გაგზავნა შამხლის შვილი გაბაგბეგ ჭარში და დაიბარა ჭარელთ
ჯარი აგრევე გაგზავნა კაცნი აჯიჩალაბის შვილთან ამათ ყველას
ჯარი და მოხმარება სთხოვა ესენი ყველანი ქართლისა და კახეთის
მტერნი იყუნენ აჯიჩალაბის შვილი თვითან მოვიდა ჯარით კაკის
სულთანიც შემოეყარა აგრევე ჭარელთ ჯარი შეეყარა, და ესენი ერთად
შეეყარნენ ხუნძახის ბატონს განჯის ხანსაც გამოეგზავნა ჯარი ეს ყველანი
ერთად შეიყარნენ და წამოვიდნენ კახეთზე გამოგზავნა კახმა ბატონმა
მეითარი თვისი იოანე, და 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 ყ~ლგან
აჰყარეს საგარეჯო და მარტყოფი შემოვიდა ქალაქსა ტფილისისასა
აგრევე აიყარა ზემო ქართლი მუხრანი და ზოგი საერისთოებში შევიდა და ზოგნი სანდოთა მაგართა ციხეთა შეეხიზნეს იყო ყ~ლგან
შიში დიდი და ცდა სიმაგრეთა ციხე ქვეყანათა ქართლისა და
კახეთისათა გაგზავნეს რამაზ ენდრონიკას შვილი ამისავე წინათ
ჩერქეზში ჯარისათ~ს მოვიდა მცირე რამ ჯარი ჩერქეზისა კალმუხისა
და ოსისა შეეყარნენ მეფეთა და თან ახლდა მეფეს ერეკლეს ჩერქეზის
ბატონი ცოტას ჯარით რ~ლი იყო სიმამრი გიორგი ბატონის შვილისა
ანანურიდამ გაეგზავნა ქართველ ბატონს იასე მაჩაბელი ჩერქეზში
ჯარისათ~ს და აღუთქვა ფ~დი მივიდა იასე ქ~ყანათა ჩერქეზისათა ეცადა
დიდათ და ვერ დაიმორჩილა ჩერქეზები არავინ გამოჰყუა მთელი
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მთელი დაღისტანი წამოვიდაო და ჩვენ იმათი ომი არ შეგვიძლიაო
მოვიდა იასე მაჩაბელი თელავს მოახსენა ესე ყ~ლი მეფეთა ამა
ამბავსა შ~ა ძალა დაეტანებინა სიღნაღისათ~ს ფანხანს ყარაბაღელსა
ვეღარ ეძლო სომხთა აყრილიყო ერთი ხეობის მელიქი უსუფბეგ თავისის ხიზნით ასის კომლის კაცით მოვიდა საქართველოსა შ~ა და შემოხვეწად მეფეთა მოხსენდა ესე ამბავნი თელავს მეფეთა მაშინვე უბოძეს კაცი
და დააყენეს ეს სიღნაღელნი ქალაქსა შ~ა კლდის უბნის მხარესა და
თითონ დაიბარეს კახეთს წავიდა მელიქი უსუფ ბეგ თვისისა ჯარით
კახეთს შეეყარა მეფეთა უბძანეს წყალობისა სიტყვები და დააყენეს
პატივით წამოვიდა ლეკის ჯარიდამ საქართველოზე წასახდენელად
ხუთასი ცხენოსანი კაცი ლეკისა რათგან ბატონები და სულ ქ~ყნის
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 უფრო ბევრს
იშოვნიდენ მეფეთა ჩვენთა ხომ ჯარი ვერ მოშალეს და ვერ გამოყვნენ
წამოვიდა ეს ლეკის ჯარი გამოიარა ავჭალის საქონელი წაეღო
შეიარა არმაზის წყალზე ავიდა კა[ხე]ვთის ხევისა ხანდაკსა და ეს
შეთეშა საცა რომ ციხეებს გარეთ დაახელეს წაახდინეს წაიღეს
ნაშოვარი და ავიდნენ ატენის მთაში იქიდამ დაუწყეს რბევა გორისა
გარშემოთა ჭარელნიც ქისიყს მიუხუდენ ქისიყელთ გაემარჯვათ
შემოსაფრეს ყვარელის ციხე ლეკთა იყო ომი დღედა ღამ კარგად კაცურად და მამაცურად ებრძოდენს მყოფნი ციხისანი მაგრამ
ასეთი მაღალი საფრები შეუკრეს გარედამ რომ შიგ ციხეში თოფს ჩაისროდენ
ამით შეაწუხეს თორემ სხვა რიგად არა უჭირდათრა 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
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დიდი ჰყუანდათ და ამისი შესაბმელი ჯარი არა ჰყუანდათ ვეღარ
გაბედეს ომი ბრძანეს სხვა ღონე რომ მოვიპობნეთო და ყვარელის
ციხე განვაძლიეროთო თუ იმ ციხეს აიღებდა გაღმა მხარი ლეკთ
დარჩებათ და რახან გაღმა მხარს იშოვნიან კახეთის შოვნაც გაუადვილდებოდათო მერე დასუსტებულს ქართლს რითღა შევიმაგრებთო
ამის ფიქრში და რჩევაში იყუნენ მარადდღე ამის მეტი ღონე ვერა
მოიპოვნეს რა უბძანეს ქართველთა და კახთა ერთობით რ~ლიცა ინებებს და თვისის გულოვნებით მინდომით წარვალს და შევალს ციხესა ყვარლისასა და იმათ შემწე რჯულისა სიყუარულისათ~ს
და ჩვენის ერთგულობისათ~ს გარჯასა და თავს არ დაზოგავს ჩვენც
სამუფქმოდ ამ წყალობას უზომოთ თავადის შვილს თავის შესაფერს
სახელოს მუნასიბსა და სამსახურსა მამულს შემოგვიკვეთს წყალობას უზამთო და აგერვე აზნაურშვილს და გლეხს კაცს კაცზე ოთხს
თუმანს ორს საკომლო მამულსა და სათარხნეს მივსცემთო გამოირჩივნენ ამათში საბარათოს შვილოდამ იოთამისშვილი რევაზ უზბაში
გუგუნასშვილი ვახტანგ სოლოღას შვილი ტარიელ და ზოგნი ვინმე
გლეხთაგანი აგრევე ზემო ქართლიდამ მაჩაბელი ძაღლუა მუხრან ბატონის შვილის აზნაური ზედგინიძე და ერთი ხუცესი აგრევე ქსნის ერისთავისა
ორი კაცი და ზემო ქართლიდამ ცოტა რამ კაცი აგრევე კახთა თავადიშვილთაგანი ბებურიშვილი პაპა მდივანის შვილი სოლომონ
თაყაშვილი ფარემუზ რ~ლი იმყოფებოდა კახეთსა შ~ა შეხიზნვით
და ბეჟან რატისშვილი მახლობელი ყმა მეფის ერეკლესი ერთი ორი
კაცი თელავიდამ და სხვა კახთა კაცთაგან ვერვინ დაიმორჩილეს შებ
ძანდა მეფე ერეკლე თან იახლნენ ჯარი ქართველთა და კახთა ცხენოსანი
და ჩაბძანდა ქისიყს ქართველ ბატონი თელავს დადგა ჯარითა საქართველოსათა დაუძახა მეფემ ერეკლემ ქისიყელთ აღუთქუა წყალობა რ~ლი ებძანათ სხვათა თ~ს და ზემორე აღვწერთ ვინა გამოვა თვისისა
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ნებითა და წავა ციხესა ყვარელისასა შემწედ აღვრაცხო ერთგულთა თანა
და მივსცე წყალობა უშურველი აერჩივნენ ქისიყელნი ას ოცი ვაჟკაცნი ეს ქართლისა და კახეთის კაცნი ერთათ შეყარა ბატონმა უბოძა
ტყვია წამალი უშურველად უბძანა იმედის სიტყვები გაუმძღუანა
ეს ქართლისა და თავადთა შვილნი რ~ლნი ზემორე აღვწერეთ და გაისტუმრა
ქვეითნი გავიდნენ ალაზანს მივიდნენ ღამე და მიენდუნენ ხმალსა და მამაცობასა თვისა რა მიეახლნენ 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 მისულა ამათი შეუკრეს გზები მაგრამ გულოვნობისა
ძალითა და სიმხნისა და ვაჟკაცობისა მინდობითა მივიდნენ ქართველნი
და კახნი ციხესა ყვარლისასა მოეგებნენ ციხოვანნი იმათ დიდათ და უიმედათ მისულა მათი დაუშინეს ციხით და ჰქმნეს შადლუღი
შეატყობინეს მისულა თვის ციხესა და თვისთა ყარაულთა მიუტანეს
ამბავი შემოვიდა ჯარი ქართველთა ციხესაო ხოცდენ ლეკთა ციხით
და განძლიერდენ ფ~დ ციხოვანი ამა ამბავთა შ~ა აარჩივა კაცნი
გულოვანნი და კარგცხენოსანნი ქისიყელნი კახმა ბატონმა და გაუსივა
ჭარისა ქ~ყანასა წასახდენლად გავიდნენ ალაზანს დახუდათ საქონელი
ურიცხვი ფ~დისა წამოიღეს მრავალი ცხენი, ძროხა ტყვე უფრო ცოტა
მოიტანეს ქისიყის და მოართვეს მეფეს ერეკლეს მიუვიდათ ამბავი ჭარელთ დაჭმუნვა შექმნეს დიდათ 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 მეფემ ერეკლემ ქართველთა და კახთა
ჭარისა ქ~ყანათა რა გავიდნენ ალაზანს შეეტყოთ ჭარელთაც და წამო1-27 სტრ., 132v
სულ იყუნენ წინადასხდომად მიუვიდათ ეს ამბავი ქართველთა გამოუბრუნდნენ ქისიყის მოურავი იასე სულხან ეშიკაღასბაში და მარტყოფის მოურავი ქაიხოსრო მოიყუანეს ჯარი ისევ ქისიყს ამისთ~ს შეექნა ლაპარაკი და ჩხუბი ჭარელთა და დაღისტნის ლეკთა ამა ამბავთა ზ~ა
ჭარელნი ეუბნებოდენ ციხეს ხომ ჯარი მოიშველეს ამას ჩვენ ძლით
ვეღარ ავიღებთო ჩვენს ქ~ყანას ქართველთა და კახთა ცემა და მტრობა დაუწყესო ჩვენ აქ რას ვიხოცებითო ამაზე ჩხუბი გამოერივათ ერთმანეთში კაციც მოუკვდათ და ბევრიც დაიჭირა შემოსწყრნენ ჭარელნი და წავიდნენ ქ~ყანასა თვისთა კაკის სულთანიც თან გაჰყუა და აღარც აჯიჩალაბის
შვილი დადგა მოიშალა ერთი მხარი ჯარი მეორე ჯარშიაც შეიქნა ლაპარაკი
აიყარა სურხავი თავისის ჯარით და წავიდა ქ~ყანათა თვისთა ამ დაღისტნის ჯარიც ბევრი გაჰყუა დარჩა ხუნძახის ბატონი და შემოვიდნენ ქართლზე
გამოიარეს წაახდინა საგარეჯო გამოვიდნენ მტკვარს ღვინობის თვე იყო
და ელი ახალი ჩამოსული მთიდამ გაიყო ხუთად ეს ლეკის ჯარი მივიდა
აღჯაყალაზე ება პირი ქციისა და დებედის შუა რომელები სულ
იქით დგა და თითონაც ქუნძახის ბატონი მოვიდა ბაიდარზე შემოადგა
ბაიდრის ციხესა შიგ დახუდნენ ბაიდაურის სულთნის შვილები დაუწყეს
სროლა თოფითა ციხიდამ და რ~ლიმე კარში დაესწრა ისინიც გამაგრდენ
სახლებში ლეკიც ბევრი მოუკლეს არც ციხე დაანებეს და არცარა წააღებინეს ასე კაცურად იყუნენ რომ ასისა და ორასის კაცისაგან ძნელი
შესაძლებელი იყო საღამომდის იდგა ხუნძახის ბატონი ბაიდრის
ციხეს და საღამოს გაეცალა გავიდა ბორჩალოს მხარეს აეკლოთ ლეკთა

დემურჩასალის ობები და დებედას გამოღმა ბორჩალოს სოფლები
დაერბივათ ეშოვნათ ძროხა ცხვარიჯოგი ცხენთა ანუ სახლთა
საგანძურთა ურიცხვნი ის ღამე იქავ დააღამეს დადგნენ ალა ჩუხთა
თათრისათა ლეკნი ამდენი იშოვნეს რომ სხვა კიდევ ყოფილიყო იმის
მეტს წაღებასაც ვერ შეიძლებდენ ბორჩალუს ელმა აღჯაყალისა ციხესა
1-27 სტრ., 133r
შეასწრა და ვერა ავნესრა წაიღეს ნაშოვარი დიდი და ტყვეც მრავალი
ავიდნენ ახპატისა ხეობაზე გამოუგზავნეს კაცი და ითხოვეს ფასი
ტყვეთა წავიდნენ თარაქამანი ტყვეც ბევრი დაიხსნეს და საქონელიც
მრავალი მოიყუანეს რომ სიმრავლით ვერ მიუდიოდათ და რჩებოდათ გზათა ზ~ა ავიდა ეს ჯარი ფანბაკში ყარაქალისასა გაიყვეს ნაშოვარი ხუნძახის ბატონი და შამხალი თავისის კაცით წავიდნენ განჯას
ჩაიტანეს ეს ნაშოვარი იქ თითონ წავიდნენ ქ~ყანათა თვისთა სხვა დაღისტნის ჯარი დარჩა ფანფაკში ყარაქლისსა დააგდეს ნაშოვარი იქ თითონ წავიდნენ ერევნის ქ~ყანა დაარბიეს მერე წავიდნენ დაჰკრეს ყარსის ქ~ყანათა მოიტანეს მრავალი საქონელი და ტყვე აგრევე გარდავიდნენ ჯავახეთს დაარბივეს ბარალეთი წამოიღეს მრავალი ნაშოვარი
გარდმოიტანეს ფანბაკში და არავინ აუჩნდათ მებრძოლი .... ჩამობძანდნენ ბატონები კახეთიდამ ქალაქსა ტფილისასა და გავიდნენ ციხეებიდამ კახეთსა და ქართლისა კაცნი სოფლებთა თვისთა რ~ლნი შეხიზნულ
იყუნენ შიშითა ლეკთასა დაუბოძეს დასტური ჯარებთა მთისათა ანუ
რ~ლნი ახლდნენ ოსნი და ჩერქეზნი უბოძნეს ლარნი თვისნი
აგრევე უბოძეს წყალობა ქართველთა და კახთა თავადთა ანანურთა და
გლეხთა რ~ლნი შევიდნენ ციხესა ყვარლისასა და დიდათ შემწე ექმნეს
რ~ლსა დაპირებოდენ და აღეთქვა მამული სახელონი ანუ აზატობანი გლეხთანი და თეთრი ინამად..... ამისა შ~დ დაიპანტა ჯარები
ლეკთა ყაზახობით და დაუწყეს ცემა და მოიცვეს ყ~ლნი ალგანი
მოვიდიან ბევრჯერ და ქალაქის გარემოთა ადგილთა სადაც არიან ბაღენი
და წისქვილებთან მოაოხრიან უკეთუ ერთსა მხარესა გავიდის ქალაქიდამ მებრძოლი და გააყრევინის და დააქცივნის მეორე მეორესა მხარეს დაჰკრიან და წავიდიან უბოძეს ჯარი ქართველთა მუხრანისა ბატონს სალთხუცესს კოსტანსინეს და გაისტუმრე [წ] მონაპირედ და პასუხისა მიცემად
მტერთასა თან გაატანეს კახ ბატონის ეშიკაღაბაში სულხან კახეთის ჯარით
1-27 სტრ., 133v
მივიდნენ ესენი და დადგნენ ამ ჯარებით ყულარში რომელ მახლობელ არს
ბაიდრისა გამოართვეს პური ქერი და ძროხა ცხვარნი ბორჩალოსა ქ~ყანასა
კმასაყოფელად ჯარისა და სცვიდნენ გარემოთა ქ~ყანათა რათგან ჯარი 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 ციხეზე მიდგეს კი-

ბები გარდაუცვივდენ შიგ ლეკნი აიკლეს აიფორიაქეს და ისევ ღამე წაასხეს ტყვე ანუ საქონელი აიტანეს ბირთვისისა მახლობელ ტყვეთა შ~ა
მოხსენდა მეფეთა ჩვენთა გაუსივა ქვეითი მეთოფე საბარათაშვილოსი დაესხნენ ღამე ამოწყვიტეს ლეკნი და წაართვეს ნაშოვარი ანუ ტყვე ყ~ლი
ჩამოიყუანეს ქალაქსა შ~ა მიუხუდენ კიდევ ღამე ლეკნი გარდვიდნენ იგიცა
კიბებით სომხითს სამწევრისას ციხესა შ~ა შეუტყვეს ადრე ზოგნი
გაუმაგრდენ შიგავ ბურჯებში და ზოგნი გამოცვივდენ ქვეით პატარას
კარიდამ და ჩამოვიდნენ ციხესა ბოლნისისასა ამისა შ~დ მოვიდა ცხენოსანი ლეკის ჯარი დაყარეს ცხენები ტყვეთა შ~ა დააკეთის კიბეები მივიდნენ ბოლნისისა ციხესა ზ~ა მიიდგეს კიბენი და გარდვიდნენ ციხეში ოთამისშვილი დავით შეუტყვეს მაშინვე აცვივდნენ კოშკ ზედა გაამაგრნეს ბურჯები და საყდრის თავში აიყვანეს დედაკაცნი ანუ ყმაწვილნი რომელი
იყუნეს ციხესა შ~ა დაუშინეს თოფი დახოცეს ლეკნი რომ გალავანი
სულ ლეკის სისხლით შეღებნეს ხოცდენ ლეკთა გალავანზე და არ
შეიშინეს და კიდევ გარდადიოდენ ლეკნი ციხესა შ~ა აივსო ლეკთა ციხე
იყო ერთი დღე და ღამე ერთმანერთში სროლა ლეკნი სახლებში იყუნეს
და ციხის კაცნი კოშკს და ბურჯებში ასე მამაცურად იყუნენ ბოლნელები
რომ დიდად საქებელნი არის აგერვე ორბელიანთ აზნაურშვილები და ყმანი
დაესწრნენ ციხეში ასე ლომგულად ომი გარდაიხადეს რომ მნახავთათ~ს
სანატრელი იყო აცნობეს მუხრანის ბატონს წამოვიდა მაშინვე შველად
1-27 სტრ., 134r
მთადა ჭაპალას რომ მივიდა ამბავი დახუდა ლეკნი ციხიდამ გავიდნენო თითონ
აღარ ავიდა ჯარი აარჩივა ციხისა კმასაყოფელად და შეგზავნა ციხეში ბოლნისისასა ლეკნი წავიდნენ დამარცხებულნი მუხრან ბატონი კოსტანტინე
ჯარით ისევ წამოვიდა ყულარში და დადგა დავით იოათამისშვილი და ფარსადანა ჩობანასშვილი ქალაქს მიულოცეს გამარჯვება მეფეთა და
მოახსენეს ესე ყოველი ყოფილი უბოძეს ხალათები და უიმედეს მათ წყალობა უბოძეს ჯარი საბარათასშვილოსი და ზემოქართლისა დიმიტრი ორბელიანს ეშიკაღაბაშს და დააყენეს ციხესა ბოლნისისასა შემწედ მათდა
შეიკრა გზეები მტრისაგან რომ მგზავრი აღარ გაატარეს აღარც ზემო
ქართლიდამ ჩამოუშვეს და აღარც ახალ ციხისას ქ~ყნიდამ ქარავანი ამით
ქალაქს ტფილისს ძვირობა შეიქნა და ხალხი დიახ შეწუხდენ გაბძანდა
ბატონი საქართველოს ჯარით რ~ლნი ქალაქში ახლდენ მიბძანდა და
დადგა მცხეთას შემოიყარა საერისთოების ჯარი დააყენა გზებზე გაიხსნა
გზებზე და უკუდგა მტერი ჩამოვიდა ურიცხვი პური, ღვინო თუ რაც რაფერი
საზდო აივსო ქალაქი ყ~ლითა სანოვაგითა ქართველ ბატონი
რომ მცხეთას მიბძანდა იმ დღესვე კახი ბატონი ერეკლე კახეთის
ჯარით ბაია დარში მიბძანდა მოეგება მუხრან ბატონი კოსტანტინე
და სულხან ეშიყაღაბაში ჯარითა მიუძღუნენ ჩამოახდინეს ყულარში
დაიბარეს ყაზახ და ბორჩალოს ხანები და ქეთხუდები მოვიდნენ
ორნივ თავისის ქ~ყნების უფროსის კაცებით მოართვეს ფეშქაშნი

პურნი, და საკლავნი ჯარისა ულუფად იქიდამ ჩაბძანდა საყალთუთაში იქ განაგო საქმე ყაზახის ქ~ყნისა და ბორჩალუსი და გაისტუმრა ხანები ქ~ყანათა თვისთა გაიხსნა ამა მხრისა გზებიც და შემოვიდა ქალაქში
საზდო ურიცხვი ყ~ლისა ქ~ყნიდამ რ~ლნი იყუნენ ქართლისა მახლობელ
შებრძანდა ისევ მეფე ერეკლე ქალაქსა ტფილისსა და ქართველ ბატონი
მეფე თეიმურაზ ისევ ბრძანდებოდა მცხეთას მივიდა ლეკის ჯარი ღამე კუმის
გარდავიდნენ ღამე ციხეში გაუმაგრდნენ სახლებში ისევ ღამე გამოასხეს
1-27 სტრ., 134v
ლეკთა ტყვენი და საქონელნი ზოგი წაასხეს და მიჰმართეს 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 ტყეს მოკუდა
და დაწყლულდა ლეკნი რამდენიმე გააყრევინეს ტყვე ანუ საქონელი და ბარგი
და ცხენიცა თვისი და ესე გამარჯვებული შემობძანდა ქალაქსა ტფილისსა
შეასხეს ქება ყ~ლთა ამ გამარჯვების მახარობლად მაჩაბელი ძაღლუა
წარავლინა მცხეთას მეფესა საქართველოსა ცხებულსა თეიმურაზ თან რა მოისმინა იამა ფ~დ და შემოსა ხალათი მაჩაბელს ამა ამბავთა შ~ა მოუხუდენ ჭარელნი ავლაბარს და ბაღების კერძოვე მრავალი ძროხა და ცხვარი წაასხეს მოხსენდა მეფეს ერეკლეს აღიჭურა მაშინვე საომართა იარაღთა მ~რ და განვიდა ბრძოლად მათდა რა ნახეს ლეკთა
გაიქცნენ მაშინვე და დაყარეს რაც მიჰყუანდათ მოეწივა მოურავი ქისიყისა თამაზ და ვითა ეფერებოდა სიმხნე მამაცობისა ეგრე ბრძოლა უყო
მიენდო გულოვნობასა და გაერივა ლეკთა შიგან და ჩამოაგდო უფროსი
კაცი თოფითა და შეუტივა მეორესა ხლმითა ამა ამბავთა შ~ა ჰკრა თოფი
ლეკმა მოურავს და დააწყლულა ფ~დ გამოვიდა დაწყლულებული უბძანა
ნუგეშისა სიტყვები მეფემ ერეკლემ და უქებდენ ყ~ლნი მამაცობასა ამაზე
დაშალეს ომი და წამობძანდა ბატრონი გამარჯვებული ქალაქსა შ~ა და მოართვეს თავნი ლეთანი ამისა შ~დ წაბძანდა მეფე ერეკლე კახეთს და ქართველთ ბატონი ჩამობძანდა მცხეთიდამ ქალაქსა ტფილისისასა. როსტომ
მირზამ ძემან აბდულაბეგ არჩილისამან იშოვა მრავლისა დაპირებით
ზოგნი ვინმე საბარათაშვილოდამ თავადთა ძენი ბარათიანნი ზოგი მცხეთელი აზნაურშვილი და მოქალაქეთა შვილი და დააპირა გაპარვით წასვლა ერანის ქ~ყანასა შეუტყვეს მეფეთა დაიჭირეს როსტომ მირზა და ამყოლნი
მისნი და ყ~ლნივე პატიმარ ჰყვნეს და მცირედთა ხანთა შ~ა აუშვეს ისევ პატიმრობისაგან და ქალაქიდამ წავიდა ყიზილბაშისა ქ~ყანათა სადა ყვანდნენ ძმები
1-27 სტრ., 135r
თვისნი და რ~ლთა ბარათიანთა ძენი აჰყოლოდენ ისინიც აუშვეს პატიმრობისაგან და
დაადგინეს ისევ სახლთა შ~ა ყაზათხან რ~ლი პყრობდა არაყისა და ადრიბეჟანის ქ~ყანათა გამოუგზავნა ერთი ყული თვისი ერევნისა ქ~ყანასა
ებრძანა რაც საქართვე ლოს ელებიდამ კაცი იმ ქ~ყანაში ესახლოს
სულ აჰყარე 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 აზათხანის ყული გამოგზავნეს ქართველისა და კახის ბატონი საგან ერთი მისანდო კაცი ითხოვეს მივიდა ეს ყული
მოახსენა ეს ამბავი მეფეთა გაისტუმრეს კახის ბატონის ეშიყაბაში სულხან და თან გაატანეს სომხათის მელიქის შვილი ავთანდილ უბძანეს
ფიცი და აპატივეს დანაშაული ყ~ლთა შემცოდეთა ბორჩალუსთა ჩავიდა სულხან ეშიყაბაში და ბრძანება ჰქონდა ყაზახისა ბორჩალუსა დემურჩასალის
უფროსი კაცები სულთან წაიყუანა მივიდა ერევანს შემოეყარნენ
ბორჩალუს ხანი და ქეთხუდები ლორისა და ფანბაკის ქეთხუდები იქ იყუნენ
შეჰფიცა სულთან ეშიყასბაშმა დააჯერა გული ყველას და გამოუძღუა
მოიყუანა ქალაქსა ტფილისისასა კახი ბატო ნიც ჩამობძანდა კახეთიდამ...
შეიყარნენ ორნივ მეფენი უიმედეს წყალობა ფ~დ სულხანს ეშიყაბაშს
და უბოძეს ისევ ხანობა მუსახანს ბორჩალუსი და დააყენეს ციხესა აღჯაყალისასა ბრძანებითა მეფეთა წავიდა ასანმირზა ბატონიშვილი დედა აზათხანთან თან იახლეს ძმა თვისი ასლან ბებურიშვილი და კახის ბატონის მოლარეთ
ხუცესი ელიზბარ გლურჯიძე რა ჩავიდნენ აზათ ხანს თან მისცა პატივი დიდი ვითაც
სიძე იყო და ამ ქეთევან ხანუმის ქალი ცოლად აზათ ხანს ედგა შეიყუანა
არამში და დედაშვილურად მიიჩნივა უბოძა ელისბარს მოლარეთ ხუცეს ხალათი მძიმე და ინამად თეთრი და წარმოატანა კაცი თვისი მისანდო და მოსწერა
წიგნი სიყუარულისა და ერთობისა ამათაც მისწერეს წიგნი მაგიერად
და დააჯერა გაჰყვა ისევ ელისბარ ჩავიდნენ რა ნახა აზათ ხან უბოძა
1-27 სტრ., 135v
კიდევ ელისბარ მოლარეთხუცეს საბოძვარი და გამოგზავნეს ისევ
ქართლში გამოისტუმრა ასან მირზა დედა ქეთავან ხანუმ მისაცემელითა ფ~დითა და პატივითა დიდითა მოვიდა ერევანს აგრევე უბოძა
საბოძვარი ურიცხვი ასლანს ბებურის შვილს ხალათი და ცხენი და ყ~ლივე
საბოძვრითა აღავსო.....
ქ~კს მდ თვესა თებერვალსა ქალაქსა თბილისისასა დაწვა დედოფალი დარეჯან კახეთისა შვა ძე კეთილ სახითა შემკობილი ლევან იყო სიხარული ფ~დი ორმოცსა დღესა მოვიდა გურიელის ბიძა შემოქმედელ ეპისკოპოზი შემოეხუეწა მეფეთა ჩვენთა შველად გურიელისად
ჩამოსდგომოდენ ურუმნი და მეფე იმერეთისა სოლომონ გარდმოეგდოთ
გურიელი მამია დაესვათ უმცირესი ძმა გურიელისა უწყრებოდა
ფაშა ახალციხისა და ხელთეგდო გურიელს სიკუდილსაც უპირებდა
ამისა მეშველად გაგზავნეს ახალციხის ფაშასთან ელისბარ თაქთაქისშვილი და პაპუნა გაბაშვილი მისწერა მეფემან საქართველოსამან
ფაშას რა მივიდნენ მოციქულნი შეიწყნარა ფაშამ ბძანება ქართველ
ბატონისა მოსწერა ფიცი გურიელისა მოუკლველობისათ~ს რ~ლიც 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
თან გამოჰყვა კათალიკოზი იმერეთისა ბესარიონ ძმა რაჭის ერისთავისა რა
გარდმოვიდნენ საქართველოსა მიწაში და მოაგებნეს თავადნი და მისცეს
ულუფა საკადრად და კმასაყოფელად მათდა მოახლოვდენ რა ქალაქს
ჩამოახდინეს დიდუბეს მიაგებეს ბატონის შვილი გიორგი დარბაზის
ერთნი ჩინებულნი თავადნი ყ~ლნი მოუძღუნენ ეგრე პატივით ქალაქსა შ~ა გურიელი ჩამოახდინეს ქაშოეთს და იმერეთის კათალიკოზი
ალავერდისა სახლსა შ~ა ნახეს მეფეთა ქართლისა და კახეთისათა მიეგებ1-27 სტრ., 136r
ნენ მიიმჩნივეს დიდი პატივი დაიდვეს ნადიმი ჰქნეს მეჯლიში გამომჩვენებით რ~ლი ზნეობა და ქართლის წესი იყო იმ რიგით აჩვენეს
ლხინი მერე შებძანდენ ცხენთა თვით მეფე ქართლისა თეიმურაზ და მეფე
კახეთისა ირაკლი წაიყუანეს მამაი გურიელი და ინადირნეს ლოჭინის მინდორი დახოცნეს ჯერანი და ეგრე შექცევით მიბძანდენ ქალაქსა შ~ა დასხდეს ლხინად და გასცეს საბოძვარნი გურიელისა დიდებულთა კაცთა ზ~ა
და ეგრევე რაჭის ერისთვის ჩინებულთა კაცთა ზ~ა რ~ლი მოყოლოდენ კათალიკოზს ბესარიონს რაოდენთა დღეთა ეს ლხინითა განუსვენეს
გურიელს კათალიკოზს იმერეთისასა მერე მიართვნეს ლარნი ტურფანი
საკადრათ მათდა და გაისტუმრეს ახალ ციხესა ფაშისა შესარიგებლათ
თან გაატანეს სალთხუცესი მუხრანის ბატონი კოსტანტინე შუამავალათ რა მიახლნეს ქ~ყანათა ახალციხისათა მოაგება ფაშამ კაცი
საჩინონი და გამგენი კარისა თვისისანი დიდი პატივი მისცა ფაშამ
მუხრან ბატონს და რ~ლი საქმე მოხსენდა გურიელსა გაუგონა კარგათ
შეარიგა და უშოვა ქ~ყანა თვისი გურია მისაცემელთა ფ~დით გამოისტუმრა მუხრან ბატონი ისევ ქალაქს და მოსცა საჩუქარნი შესაფერად
ამისად და გურიელი ისევ დაიჭირა თავისთა დაჰპირდა ჯარის
გატანებასა ქ~ყანასა თვისა აგრევ მეფეთა მისცეს საბოძვარი იმერეთის კათალიკოზს ბესარიონს და გაისტუმრეს ქ~ყანასა თვისა მოვიდა მუხრან
ბატონი ქალაქსა თვესა ამისა შ~დ მოვიდა ლეკის ჯარის ქვეითობა
შემოადგნენ ციცის შვილის გივის ციხესა ნიჩბისს აიღეს ციხე იავარჰყვეს საქონელი ანუ ტყვე წაასხეს ცოლშვილი გივისა და მისის ბიძაშვილისა წაიყუანეს ისრის კერძო გამოუდგა კახი ბატონი ირაკლი
ქართლისა და კახეთის ჯარებით მოვლნეს უდაბნოებისა მთები და
ყარაიისა მინდვრები გაასწრა ამ ნაშოვარმა ჯარმა ჭარში დახვდა სხვას
მეორეს ნაშოვრიანს ლეკის ჯარს ღამე შეუტევეს ხმალ დახმალ
მაშინვე გაემარჯვათ ფ~დ გააყრევინეს ტყვენი და და ხოცნეს ლეკნი
1-27 სტრ., 136v
შემობძანდა გამარჯვებული ქალაქსა თბილისისასა მეფე ირაკლი და წაბძანდა
კახეთს და წაიყუანა დარეჯან დედოფალი და გამოართვა ძე თვისი ლევან

დედოფალმან ანნა ხანუმ აღსაზრდელად სახლსა თვისსა მიუხუდა
ცხენოსანი ლეკის ჯარი წაახდინეს სათარხნოს სოფლები გამოუდგა
ქართველ ბატონი თეიმურაზ საქართველოს ჯარით მიეწივა
დიდგორზე გაემარჯვა დიდათ ამოწყვიტეს ლეკნი და გააყრევინეს ტყვენი
ანუ საქონელი ფ~დი და უბოძა თვისსა პატრონებსა და შემობძანდა ქალაქსა გამარჯვებული წაბძანდა კათალიკოზი ანტონი ბატონის
შვილი გორიდამ რუსეთს თვესა აპრილსა მივიდა ანანურს თან გაჰყუა ხევის სამძღურამდე ერისთავი ჯიმშერ ჩაბძანდა ანტონი
ბატონის შვილი თავისის კრებით ყიზლარს დააყენეს პატივით და
მოახსენეს ამისი მისულა ჴელმწიფესა რუსეთისასა ჯიმშერ ერისთავი
რომ გამობრუნდა მივიდა მთიულეთს სახლსა ნაზღაიძისასა უღალატეს ღამით კაცთა საერისთოელთა მოკლეს თოფით და ჩამოიტანეს
გვამი მისი დაფლეს ანანურს მონასტერსა შ~ა დაჭმუნდენ მეფენი ამ ამბავზე ფ~დ უმეტეს მეფე ირაკლი თან შეზდილ იყო ჯიმშერ
და კაი ყმა მაგრა რა გაეწყობოდა საერისთო კაცნი ჩვეულ იყუნენ
ერისთვების სიკვდილს და არცა მიჰრიდეს....... დედოფალი საქართველოსი
ანახანუმ წაბძანდა გორს თან იახლდენ დარბაისელთა ჯალაბნი რ~ლი
იმყოფებოდენ ქალაქსა შ~ა აღაშენა სახლნი გორისა შ~ა და დადგა
მას შ~ა ერთი ზაფხული გამოვიდა სამი ათასი ცხენოსანი ლეკი ზოგნი
მიუხუდენ ახალ ციხისა ქ~ყანათა და მრავალი ტყვე და საქონელი
წამოიღეს რომ სიმრავლისაგან ძლივღა მიუდიოდათ ზოგნი
დაიფანტნენ საქართველოსა შინა და იყო ცემა და ოხრება ყოველგან
ხოცა და ტყვეთა ტაცება მოეშველა კახი ბატონი ირაკლი ჯარით
გამობძანდა ქალაქიდამ მეფე თეიმურაზ შემოიყარა საქართველოს ჯარი
შეიყარნენ ორივ ერთად მამაშვილნი შეებნენ ლეკის ცხენოსანთა ჯართა ნიჩბის
1-27 სტრ., 137r
გააქცივეს ლეკნი მიჰყუნენ უკან ხოცით ერთს აღაჯზე ამოწყვიტეს
დახოცეს ბელადები ლეკისა და ეგრე გამარჯვებულნი ორივ მეფენი
მიბძანდნენ გორსა ქალაქსა შ~ა და უმეტეს შემოიყარეს ჯარები
ქართლისანი თვე იყო ივლისი მიბძანდნენ ამ ჯარებით
ჩამოხდენ ახალდაბას ღამესა ამას 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 ქვეითობა
ჯარი წინ მიიძღვარეს და ცხენოსანი ჯარი უკან შეუდგნეს რა
შეიტყვეს გაასწრეს ლეკთა მიაშურეს საციციანოსა მათსა აიშალა
ჯარები გამოუდგნენ ფიცხად თითონ ბატონები და ვის კაი ცხენი
ჰყუანდათ მივიდნენ წინარე მიეწივნენ სკრას ნასოფლარს შ~ა
დააყენეს ტყვე ანუ საქონელი და ხოცეს ლეკნი და მოართვეს თავნი
მეფეთა იმ დღეს რომ გენახათ ქისიყის მოურავის შვილი ზაქარია
ამას ბრძანებდით ერთის ფალავანდისაგანც ძლივ შესაძლებელ არისო

რომ ის მამაცურად გაისარჯა კაცი და ცხენი იშოვნა და ლეკის სისხლით
შესვრილმა ორთავ ბატონებს თავად ლეკის ცხენი და იარაღი მოართვა
ასაკითა იყო მცირე მაგრა დიდად მამაცურად ომსა შ~ა შევიდა და გამარჯვებული სახელოვნად გამოვიდა იამათ მეფეთა და უიმედეს წყალობა
მიბძანდენ და ჩამოხდენ დირბისის ბოლოს მოვიდნენ კიდევ ლეკნი და
ქართლის საქონელი და მინდვრიდამ ტყვენი წაასხეს გამოუდგნენ მაშინვე გაყარეს ლეკთა ნაშოვარი შეასწრეს ტყეთა შ~ა აჰყარა ჯარი
ქართველთა და კახთა ტყეთა შ~ა დახოცეს ლეკნი და მოართვეს თავნი მეფეთა
მიბძანდნენ დადგნენ მცირედ ხანს სურამს უკუდგნენ ლეკნი
და წავიდნენ ქართლისა ქ~ყნიდამ ბატონები ჩამობძანდნენ ისევ გორს ხუნძახის ბატონს გამოეგზავნა კაცნი მისანდონი და შემოხვეწნოდა კახბატონს შერიგებასა მეფე ირაკლიმ ეს მოციქულები კახეთიდამ
1-27 სტრ., 137v
თვისსა მამას ცხებულს მეფეს თეიმურაზთან მოიყვანა უბოძა საბოძვარი
დამოსეს ხალათით და გაისტუმრეს გორიდამ და ეს პირი შეუთვალეს თუ
შენ ჩვენზე არა იმტყუნო რაო ჩვენც შენზე არა ვიმტყუნოთ რა წავიდნენ
ამა პირსა ზ~ა ხუნძახის ბატონის კაცნი დაღისტანში მიუტანეს ამბავი ესე
შეიყარნენ საქართველოს ელები ერთად რ~ლნი იდგნენ ოსმალოს ქ~ყანასა დადვეს პირი და ფიცი ნუღარ მივალთ საქართველოში ნუღარ
ვემსახურებით ქართველ ბატონსაო წავიდეთ ერანის ქ~ყანაშიაო აიყარა ყაზახის ხანიც სულ ყაზახის ელით და ჩავიდა ფამბაკს
ესმა ამბავი ესე მეფეთა ჩვენთა ცოტას ჯარით ქართველ ბატონი
გორს დადგა და კახი ბატონი წაბძანდა ბძანებითა მამისა მეფის თეიმურაზისათა და თან იახლნენ საქართველოს სარდლები და კახეთისა ჯარებით გარდაიარეს თრიალეთი გარდავიდნენ ყაიყულს იქ
მოეგებნენ დემურჩასალისა და ბაიდრისა ქეთხუდები ჩემის ერთგულობა
თავს დაიდვეს და ბელადობა უბრძანა წყალობა არჩევით გაგზავნა კაი
ცხენოსანი ჯარი წინა და თითონ ბატონი დიდის დასტით უკან ჩამოუდგათ 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 ბევრჯელ კარგად ენახათ შიშით ვეღარა იკადრეს რა ომად
ჴელ ყოფა მოეგებნენ წინ და შეასხეს ქება და ითხოვეს დანაშაულისა მოტევება რ~ლთამე თავნი წარკჰვეთა და რ~ლნი აიკლო სახლით
და საქონლით აჰყარეს ეს ელები ს~დ გაუმძღვარეს სარდალი ორბელიანი რევაზ და დიმიტრი ელიაღას ეს იშიკაბაში და წინა ჩამოუყენეს უკან ერისთავი ქსნისა დავით და მაჩაბელი იასე ეს ელები
წამოიარეს ტაშირზე დმანისის ციხის პირდაპირ და მოიყუანეს
და დააყენეს სონღალუხსა იქავ გზიდამ გაგზავნეს მცირეჲ რამ
ჯარი ქართველთა და კახთა უთავეს იოათამის შვილი უზბაში რევაზ
1-27 სტრ., 138r

ყაზახის ხანის გივის ხანის ციხეში დააყენეს მოხსენდა ესე ყ~ლი ქართველ ბატონს წამობძანდა გორიდამ ჩამობრძანდა სომღალუღსა
და შეეყარა ძესა თვისსა მეფეს ირაკლის გამოართვეს ბორჩალუს დემურჩასალის ბაიდარს და ზოგთა ყაზახელთ უფროს კაცთა მძევლები და აჰყარეს შემოიყუანეს ქალაქსა ტფილისისასა და დააყენეს
მიუყენეს მცველნი დააყენეს სარდალი რევაზ და ზოგი ვინმე
თავადთა შვილნი იასაულად ამ თათრის ელებს გამოართვეს
ხუთი ათასი ცხვარი ოთხი ათასი ზროხა და ასი ცხენი ჯარიმად და ვინა
თან ახლდა მეფეს ერეკლეს და ამ ჯარებს წყალობად უბოძეს ამით
რომე ამ ელების ჯარი შეყრილ იყო მთაზედა იქიდამ მიხდომოდენ
ყარსის ქ~ყანა დაერბივათ და მრავალი საქონელი მოესხათ მეფის
ირაკლის მიბრძანება რომ შეეტყოთ ერევნის ხანსაც ეახლებინა
დიდებული კაცნი ერევნისანი და მოერთმევინა ცხენები ბედაურნი
და ფეშქაშნი საკადრნი აგრევე გამოეგზავნა ყარსის ფაშას ფეშქაშნი
და კაცნი თვისისა ქ~ყნისანი თქვენმა ელებმა ჩვენი ქვეყანა წაახდინესო თქვენში და ჩვენში შერიგება არისო სამართალი გვიყავითო ამისთ~ს გაუწყრნენ
მე[წ]ფენი წაართვეს რაც ყარსის ქ~ყნიდამ საქონელი მოესხათ და ისევ ყარსის ფაშას გაუგზავნა მეფემ ირაკლიმ და სხვა ეს რაც ჯარს უბოძეს ჯარიდამ წაართვეს აჰყარეს ეს ელები სონღალუღიდამ მიუმძღვარეს ბოჩალოს
ხანი მუსა ხან დააყენეს აღჯაყალას ბაიდრის სულთნობა უბოძეს
მამაჯანბეგს და დააყენეს თავისის ელით ბაიდარში აიყარნენ ბატონები
ქართველთ ბატონი შემობძანდა ქალაქში კახი ბატონი წაბძანდა კახეთს დაითხოვეს ჯარები წავიდნენ სახლად თვისად შეიყარნენ გაღმა მხარის
კახნი და თუშთა ითავეს თუშთა მოურავის ძმა ჯანდან გარდუხდნენ დაღისტნის სოფლებს წამოიღეს მრავალი ცხვარი და ძროხა ვინა
ლეკნი მოეწივნენ დახოცეს და უვნებლად ნაშოვარი კახეთში გარ
დმოასხეს აგრეთვე მოუხუდნენ ქისიყელნი ააოხრეს ჭარელნი
1-27 სტრ., 138v
სოფლები წამოიღეს ნაშოვარი მოიტანეს ქისიყში წამოვიდნენ ქვეითობის ჯარი ლეკისა დაიფანტა საქართველოსა შ~ა დახუდნენ მუხრანის
ბატონს სახლთხუცესს კონსტანტინეს ღართისკარში ლეკნი მომავალსა
მოკლეს მუხთლად და რომელი ახლდენ კაცნი თვისნი ყოველნი გაიქცნეს და ვერაქთა სახმარ ექმნეს ჩამოიტანეს გვამი მისი დაფლეს მცხეთას სასაფლაოსსა თვისსა შ~ა ესმათ ამბავი მეფეთა დაჭმუნდნენ
ფ~დ შემოიყარა ჯარი კახ ბატონმა ირაკლიმ დახუდა ამ მუხრან ბატონის
მკულელს ლეკის ჯარს წინა ლალის ყურის ბოლოს გაემარჯვა დიდათ
რომ მოამბე არ წასულიათ დაერივნენ კახნიო და თუშნი ხმალ და
ხმალ შიგა და ყათლამი დამართეს დასჭრეს თავები აკიდეს ულაყთა
და საპალნებით მოართო მამასა თვისსა მეფეს თეიმურაზს ქალაქსა
შ~ა მუხრან ბატონს ხომ არა ეშველებოდა რა თორემ სისხლი კაი
აიღო მეფემ ირაკლიმ და აიყარა თითონ კახეთიდამ მობძანდა ანანურს დაა-

ყენა დედოფალი დარეჯან თითონ ჩამობძანდა მხცეთას ქალაქიდამ
გაბძანდა მეფე თეიმურაზ ნოემბერს კა შეიყარნენ ერთად მიბძანდნენ მუხრანში იტირეს მწუხარედ მუხრან ბატონი და ნუგეში ჰსცეს
ცოლსა მისსა ბარბარეს რ~ლი იყო ასული არაგვის ერისთვისა ბარძიმისა
მასთან დარჩა ორი ძე დავით და იოანე და სამი ასული უფროსი ქეთევან ნათხოვნი იყო ვახტანგ ბატონიშვილისა სახლთ ხუცობა
უბოძეს იასე ამილახორის შვილს რ~ლი იყო მცირე ხანს ქისიყის მოურავი ისევ უბოძეს თამაზს მოურავს ვითაც მამა პაპის მისი
სახელი იყო მუხრანის ბატონობა უბოძეს სვიმონს ძესა ლევანისასა .....
გაგზავნეს ჯარი გორს ჩამოიყუანეს დედოფალი საქართველოსი ანნა ხანუმ
ჩამობძანდნენ მცხეთას აკურთხეს კათალიკოზად იოსებ რუსთველი
კახი ჯანდიერის შვილი სათნოებითა და სიწმიდით სიყრმითგანვე განბრწყინებული დასვეს ტახტსა ზ~ა საპატრიარქოსა თქვეს ყ~ლთა
წმიდათა ეპისკოპოზთა ღირს არს და შ~დი რა გასრულდა ესე ყ~ლი
1-27 სტრ., 139r
წარვიდნენ ყ~ლნი ეპისკოპოზნი თვის თვისად ეკლესიასა და მეფენი წაბძანდა
ქალაქსა ტფილისსა....
ქ~კს მე.- დაიცალა საბარათაშვილო სომხითი ორბელიანთ მამული
ზოგი გავიდა კახეთს ზოგინი ავიდნენ ზემო ქართლში და საერისთოებში
აღარსად დარჩა შენობა იმ მხარეს მცირედნი კაცნი ქვიშის ციხეში
იდგა და ყარაბულახის შვილები სამშვილდესა შ~ა იყო ცემა
ლეკთაგან მარადის და ოხრება საქართველოსა შ~ა გავიდიან მეფენი
ქალაქით შეებიან ზოგჯერ გაემარჯვის ლეკზე და ზოგჯერ წაიღიან
ფ~დი მიუხუდა ფანა ხანის შვილი მახმად ასან ხან აზათ ხანს ამოუწყვიტა ჯარი წაართო ცოლ შვილი ციხენი და თოფხანა თითონ
ცოტას კაცი გაიქცა ურუმთ 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 მისი მტრობისაგან.....
მოვიდა ათასი ლეკი ქვეითი ავალისშვილების მამულში ხეობაში აიღეს ყალბისის ციხე მერე მიადგნენ აბის ხევს ციხესა
მიეშველა მეფე თეიმურაზ ქართლის ჯარით დადგა თითონ ქვიშხეთს უთავა ამილახვარი მოუსივა ჯარი მიაშველა ციხეს გაეცალნენ ლეკნი უომრად მეფე ჩაბრძანდა ისევ ქალაქსა ტფილისისასა წავიდნენ ეს ლეკნი წაახდინეს ჯავახეთის ქ~ყანა დაუმარცხდა იმერეთის
მეფემ სოლომონ ურუმის ჯარს რომ ლევან აბაშიძეს და რაჭის ერისთავს
მოეყვანათ მის წასახდენათ მოკლეს ლევან ამოწსყვიტეს ჯარი მისი
და ურუმნი სულ ხელთ დარჩათ სამი ფაშები ცოცხალი დაიჭირეს.....
ჭარელნი შერიგდენ კახს ბატონს..... ქ~კს მვ მოვიდა მაჰმად ხან ქართველს ბატონს შერიგდა მისცეს ბორჩალუს ხანობა განჯას რაც

ქართლის ელები იყო ყაზახბორჩალუ და დემურჩასალუ სულ
მოიყანა თავის ალაგებში ყველა ჭარელნი შემოირიგა კახმა
1-27 სტრ., 139v
ბატონმა მისულა მოსულა შეიქმნა კახთა და ჭარელებში აქ განძლიერდა მაჰმად ასან ხან ელაპარაკებოდა ქართველთა დაიბარებდა თვისად
მონებად გაგზავნეს დიმიტრი ეშიკაღასბაში და ვეზირი მირზა ალინღიბეგ იმასთან ფეშქაშებით და და შინვეც და საქმისა მისისა სანამ ესენი
ჩავიდნენ იმას ჯარმა უღალატა თითონ გაიქცა ქ~ყანასა თვისსა
ესენი ქართლისავე გაბრუნდნენ უღალატეს გზებში ყიზილბაშთა
გამოვიდნენ ხმლითა დედოფალი ანახანუმ მიიყუანეს დააყენეს
სამაჩაბლოში ციხესა რ~ლსა ჰქვიან ციხეკლდე...... წამოვიდა
კიდევ ქუნძახის ბატონი კიდევ ქართლის სამტროდ დიდის ჯარით მოვიდნენ ორნივ მეფენი ქართლისა და კახეთისა ჯარით გორს გამოიარა
ქუნძახის ბატონმა კახეთი შემოვიდა ქართლში მეფენი მობძანდნენ ქრცხილვანს მოვიდა ლეკის ჯარიც ქრცხილვანს შეიქმნა
ომი მოშველდენ მალე იმ ღამეს ნიქოზს დადგა ეს ჯარი ლეკისა
მეორე დღეს აიყარა მიადგა ალის ციხეს აიღეს ამოწყვიტეს დაატყვევეს და წაიღეს ურიცხვი ანუ საქონელი მიიტანეს ახლაციხეს
მისცა პატივი და ულუფა ფაშამ ახალ ციხისამან დაიმშა ჯავახეთი
მოვიდა ქარვანი ჯავახეთიდამ პურისათ~ს დიდიად ბევრი იყიდეს წავიდნენ
დახუდნენ ქართლის მიწაში იმერელნი ამოწყვიტეს ჯავახნი
აიკლეს საქონელი .... მეფეთა ქსნის ერისთავი გაგზავნეს იმერეთს
სთხოვეს ჯარი დიდი ჯარი წამოვიდა მარა ვეღარ მოუსწრეს ქართველი
ჯარი ცოტა იყო და ვერ შეებნენ..... მეფე სოლომონ მცირეს ჯარით
გარდმოვიდა ნახა მეფენი გორს დახუდენ საყვარლად და გაისტუმრეს
ისევ მიცემითა და შერიგდენ პირითა მტკიცითა რ~ლსაც ქ~ყანასა მტერი
შემოვიდოდესო ერთმანეთს მივეშველნეთო ეს ქუნძახის ბანტონი
ამ ლეკის ჯარით გაუსივა ფაშამ იმერეთის ქ~ყანასა და დაჰპირდა ჯამაგირსაც ჩავიდა ქუთაის ქვეით და ზევით სულ დაატყვევეს გააოხრეს იმერეთი
მრავალნი იშოვეს მეფე სოლომანმა შებმა ვერ გაბედა არც ქართველთ
1-25 სტრ., 140r
სთხოვა ჯარი გელათის ეკკლესია მაშინ წახდა ეს ნაშოვარი მოიტანეს
ახალციხის ქ~ყანასა მისცა ფაშამაც ლეკთა ბევრი და გაისტუმრა და დაღისტანში:
მეფენი ისევ ქალაქს ჩავიდნენ დედოფალიც ჩაიყუანეს კახი
ბატონი ლეკის ჯარს დახუდა გაემარჯვა ლეკზე ნაშოვარი ნახეს ლეკთა წამოვიდა დაღისტნიდამ ქვეითი და ცხენოსანი აივსო ზემო ქართლის
ქ~ყნები ლეკით აოხრებდენ და მიჰქონდათ ურიცხვი:-

სრულ იქმნა ძალითა ღ~თისათა წიგნი ესე მცირე ქართლის ცხოვრება
ხელითა ხარების საყდრის დეკანოზის ძის დავითისათა აღმომკითხველთ
გევედრებით უკეთუ ნაწერს ამას შ~ა ჩემსა ცთომილება იხილოთ
რაიმე ნუ მწყევთ არამედ კურთხევასა ჰყოფდეთ ჩემთვის თქვენ
უზრუნველად იქნებით და მე დიდად შემწე მექმნება თვესა
აგვისტოსა რიცხვსა ლ. ქ~კს ჲა:-

