
ხელვაჩაურისხელვაჩაურისხელვაჩაურისხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტიმუნიციპალიტეტიმუნიციპალიტეტიმუნიციპალიტეტი 

მატერიალურიმატერიალურიმატერიალურიმატერიალური კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის ძეგლებიძეგლებიძეგლებიძეგლები 

 

თაღოვანითაღოვანითაღოვანითაღოვანი ხიდებიხიდებიხიდებიხიდები::::    
 

მახოსმახოსმახოსმახოს ხიდიხიდიხიდიხიდი    
 

ხიდი აგებულია მდინარე მახოსწყალზე, რომელიც ჭოროხის მარცხენა შენაკადთან, 

სოფელ მახოში მდებარეობს. ის ერთთაღიანი წრიული ფორმისაა. ხიდის სიგრძეა 15,8 მეტრი,, 

სიგანე შუაში 2 მეტრი, ნაპირზე კი 2,14 მეტრია. ხიდის სიმაღლე წყლის დონიდან კამარის 

ზედაპირზე 3,6 მეტრია, მოაჯირის სიგანე 0,5 მეტრია. მისი სიმაღლის განსაზღვრა 

დაზიანების გამო ვერ ხერხდება. ხიდის ბურჯების სიმაღლე 0,68 მეტრია. ბურჯებს აქვთ 

წყალგამყოფი. ხიდი ნაგებია კარგად გათლილი კვადრატული ფორმის ქვებით, ხოლო 

მისასვლელი – ფლეთილი ქვებით კირის ხსნარზე. 

     

ცხემლარასცხემლარასცხემლარასცხემლარას თაღოვანითაღოვანითაღოვანითაღოვანი ხიდიხიდიხიდიხიდი  

(მაჭახლისპირისმაჭახლისპირისმაჭახლისპირისმაჭახლისპირის გადასახვევიდანგადასახვევიდანგადასახვევიდანგადასახვევიდან 10 კმკმკმკმ.) 

 

ცხემლარას ხიდი მდებარეობს მდინარე მაჭახელაზე, ბათუმი-ხულოს ცენტრალურ 

გზაზე მდებარე სოფელ აჭარისყლიდან 7-8 კმ-ის დაშორებით. ამ ხიდით სარგებლობდა 

სოფელ ცხემლარას მოსახლეობა XX საუკუნის 60-იან წლებში ახალი სამანქანე ხიდის 

აშენებამდე. ხიდის სიგრძე ბურჯიდან ბურჯამდე 19,6 მეტრია, სავალი ზედაპირის - 22 მეტრი, 

შუაწელის სიგანე 1,6 მეტრი. სიმაღლე წყლის დონიდან თაღამდე - 5,3 მეტრი.  

ნახევრადწრიული თაღის მოხაზულობის ხიდი საკმაოდ ვიწროა და განკუთვნილი იყო ფეხით 

მოგზაურთათვის. თაღს ამჩნევია მეორადი ქვის ფენა, რაც მას პირველად სახეს უკარგავს. 2008 

წელს ცხემლარას ხიდს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა.  

 

ქოქოლეთისქოქოლეთისქოქოლეთისქოქოლეთის (ჩომახურისიჩომახურისიჩომახურისიჩომახურისისსსს) თაღოვანითაღოვანითაღოვანითაღოვანი ხიდიხიდიხიდიხიდი 

 

ხიდი მდებარეობს ქოქოლეთის წყალზე (ერთვის მაჭახელას მარჭვნიდან). ხიდის მალი 

10X10მ–ია. წყლის დონიდან თავბანდამდე მანძილი–5,15მ–ია. მარჯვენა ბურჯზე ცალ მხარეს 

ამოყვანილია ქვების პარალელური წყობა(სიმაღლით 1,54 სმ, სისქით 0,24მ სიგანით 0,90მ) იგი 

ბურჯის შემადგენელ ელემენტად უნდა ჩაითვალოს არცერთ სხვა თაღოვან ხიდებზე ასეთი 

რამ არ შეინიშნება. თავის სიგანეა 0,45მ, ლავგარდენი –0,20მ(ლავგარდანი გადმოწეული არ 

არის) ხიდის სიგანე შუა წელში 1,70მ–ია, მარცხენა მისასვლელის სიგრძე 8მ–ია, სიგანე 2,85მ–

ია და 5,30მ) მარჯვენასი კი შესაბამისად– 2,40მ –2,30მ.ია. 

    ხიდს ფოსოები არ აქვს. მხოლოდ ერთი ვიწრო ხვრელი(0,6X0,8)სმ. შეინიშნება მარჯვენა 

ბურჯის ზედა მხარეს, რომლის დანიშნულება გაურკვეველია. გადმოცემით ჩიქუნეთელ 

ახმედ–აღა ხინკილაძეს, რომელიც XVIII საუკუნეში ცხოვრობდა და ხიდიც შესაბამისად ამ 

პერიოდს უნდა მიეკუთვნებოდეს. 

 

ორთაბათუმისორთაბათუმისორთაბათუმისორთაბათუმის ხიდიხიდიხიდიხიდი    
 

ხიდი მდებარეობს ყოროლის წყალზე ამავე დასახელების სოფელში. ხიდი აშენებულია 

XVIII საუკუნის ბოლოს. ხიდს გასული საუკუნის (XX) 60-იან წლებში ჩაუტარდა სარემონტო 



გამაგრებითი სამუშაოები დაემატა სიფართეში. ხიდი დღესაც ინარჩუნებს თავის პირვანდელ 

ფუნქციას, მოასფალტირებულია და გამოიყენება როგორც ფეხით მოსიარულეთათვის, ისე 

სამანქანე ხიდად. 

ხიდის თანამედროვე პარამეტრებია: სავალი ნაწილის სიგრძე_30მ. სიმაღლე წყლის 

ზედაპირიდან თავბანდამდე-6.50მ. მარჯვენა მისასვლელის სიფართე-12მ, მარცხენა 

მისაასვლელის სიფართე-6.50მ. ხიდის სიფართე შუა წელში 6.50, თავბანდის სიმაღლე 1მ. 

 

ჩხერისჩხერისჩხერისჩხერის თაღოვანითაღოვანითაღოვანითაღოვანი ხიდიხიდიხიდიხიდი (მაჭახლისპირისმაჭახლისპირისმაჭახლისპირისმაჭახლისპირის გადასახვევიდანგადასახვევიდანგადასახვევიდანგადასახვევიდან 17.7 კმკმკმკმ.) 

 

ჩხერის ხიდი მდებარეობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში  

(კახიეთში). იგი გადებულია მდინარე ჩხერისწყალზე, რომელიც მდინარე მაჭახელას ერთვის 

მარცხენა მხრიდან. ი.სიხარულიძის გამოკვლევების მიხედვით ხიდი მონაცემები ასეთია: 

ხიდის მალი 5,7 მეტრია, მალი შედარებით დიდია და შეადგენს 6,3 მეტრს.  ეს გამოწვეულია 

კლდოვანი ნაპირების სიმაღლით: კლდეთა სიმაღლე, რომლებიც ხიდის ბურჯების 

მაგივრობას ასრულებდა, წყლის დონიდან 3,6 მეტრია. ხიდის სიგანე - 4,2 მეტრი. მარცხენა 

მისასვლელის სიგრძეა - 1,5 მეტრი, სიგანე - 3,6 მეტრი.  თავბანდის სიგრძე შეადგენს 50 

სანტიმეტრს. ხიდს ,,ფოსოები” არ აქვს, რაც გამოწვეულია მალის სიმცირით, ხიდის ზედაპირი 

ჰორიზონტალურია.  

 

ზვარიასზვარიასზვარიასზვარიას თაღოვანითაღოვანითაღოვანითაღოვანი ხიდიხიდიხიდიხიდი    
 

 ხიდი მდებარეობს საფუტკრეთში, ამავე სახელწოდების ღელეზე, რომელიც მდინარე 

მაჭახელას მარცხნიდან ჩაერთვის. ეს ხიდი ამჟამად სამანქანე ხიდის ქვეშაა, 

უკანასკნელდრომდე ეს ხიდი სრულად ყოფილა მოღწეული, მაგრამ მდინარის დინამიური 

დატვირთვისაგან მნიშვნელოვნად დაზიანებულა.  

  ხიდი მცირე ზომისაა. მილის ზომა 1,8 მეტრია, ისარი 0,9 მეტრი, ხიდის სიმაღლე წყლის 

ზედაპირიდან თავბანდის თავამდე  - 2,1 მეტრი, ბურჯის სიმაღლე - 1,2 მეტრი, სიგანე - 1,45 

მეტრი. რადიალურად ნაწყობი თაღის ქვების სიგანე - 0,3 მეტრია, თაღზე გამოყემენულია 

ჰორიზონტალური წყობა ქვებისა  0,8-1 მეტრია, ლავგარდანის გამოწევა 0,04-0,05 მეტრი. ხიდის 

სიგანე - 1,55 მეტრია. ხიდის მარჯვენა მისასვლელის სიგრძე - 5,6 მეტრია, სიგანე - 3 მეტრია, 

ხოლო მარცხენა 1,5-2 მეტრია. 

          

მმმმმმმმიიიიიიიირრრრრრრრვვვვვვვვეეეეეეეეთთთთთთთთიიიიიიიისსსსსსსს  თთთთთთთთააააააააღღღღღღღღოოოოოოოოვვვვვვვვაააააააანნნნნნნნიიიიიიიი  ხხხხხხხხიიიიიიიიდდდდდდდდიიიიიიიი  

  

  მმდდეებბაარრეეოობბსს  ხხეელლვვააჩჩააუურრიისს  მმუუნნიიცციიპპაალლიიტტეეტტიისს  სსოოფფეელლ  მმიირრვვეეთთშშიი,,  ააწწაარრიისსწწყყლლიისს  

გგაადდაასსაახხვვეევვიიდდაანნ  33446600  მმეეტტრრზზეე..  ხხიიდდიი  ააშშეენნეებბუულლიიაა  ჭჭოორროოხხიისს  წწყყლლიისს  მმაარრჯჯვვეენნაა  შშეენნააკკაადდზზეე  XXIIIIII  

სსააუუკკუუნნეეშშიი..ხხიიდდიისს  პპაარრაამმეეტტრრეებბიიაა::  სსიიგგრრძძეე--1122მმ,,  სსიიფფაარრთთეე  შშუუაა  წწეელლშშიი--  22მმ,,  სსიიმმააღღლლეე  წწყყლლიისს  

ზზეედდააპპიირრიიდდაანნ  თთაავვბბაანნდდაამმდდეე--  55მმ,,თთაავვბბაანნდდიისს  სსიიმმააღღლლეე  5522  სსმმ,,  მმაარრჯჯვვეენნაა  მმიისსაასსვვლლეელლიისს  სსიიფფაარრთთეე--

44..2200მმ,,  მმაარრცცხხეენნაა  მმიისსაასსვვლლეელლიისს  სსიიფფაარრთთეე--  33..55მმ    

  

ციხეებიციხეებიციხეებიციხეები    
 

გვარასგვარასგვარასგვარას ციხეციხეციხეციხე (ბათუმიდანბათუმიდანბათუმიდანბათუმიდან 24კმკმკმკმ.) 

 

გვარას ციხე მდებარეობს მდინარე ჭოროხისა და მაჭახელას წყლის შესართავთან 300 

მეტრის მოშორებით და დაშენებულია ხეობის წინ წამოზიდულ კლდოვან ბორცვზე. ციხის 



კედლების დიდი ნაწილი ჩამოქცეულია გარდა სამხრეთ დასავლეთისა და ჩრდილოეთ 

დასავ;ეთის დასავლეთის მონაკვეთებისა. შემორჩენილი კედლების მაქსიმალური სიმაღლე 5-

6 მეტრია.  

      ციხის ტერიტორიაზე ჩატარებული დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად 

აღმოჩენილი მასალების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ციხე ამ ადგილას 

დაახლოებით VI-VII საუკუნეში არსებობდა. ხელსაყრელი ადგილმდებარეობის გამო ციხე 

მოგვიანებითაც გამოუყენებიათ, XI-XIII საუკუნეებში მისი აღდგენა-განახლება უნდა 

მომხდარიყო. გვარას ციხე ყველა ეპოქაში თავისი ხელსაყრელი სტრატეგიული მდებარეობის 

გამო აქტიურ როლს თამაშობდა ჭოროხისა და მაჭახელას ხეობებზე ზღვისპირეთისაკენ თუ 

ძღვისპირეთიდან კლარჯეთისა და არტანუჯისაკენ მიმავალი გზების გაკონტროლებაში.  

 

    ჩხუტუნეთისჩხუტუნეთისჩხუტუნეთისჩხუტუნეთის ციხეციხეციხეციხე   

 

   ჩხუტუნეთის ციხე მდებარეობს მდინარე მაჭახელას მარცხენა სანაპიროზე, 

მაჭახელასწყლისა და დავითეთის ღელის შესართავთან არსებულ მაღალი კლდის ბორცვზე. 

ციხე ზემოდან აკონტროლებდა მაჭახლის ხეობაში გამავალ იმ სამხედრო სტრატეგიული და 

ეკონომიკური მნიშვნელობის გზას, რომელიც ზღვისპორეთს აკავშირებდა შავშეთთან, 

არტანუჯთან და სამხრეთ საქართველოს სხვა ოლქებთან.  

         აღსანიშნავია, რომ შუა საუკუნეების აჭარაში არსებული საფორტიფიკაციო 

ნაგებობანი ხეობის სათავეებიდან თითქმის ზღვისპირეთამდე ერთ მთლიან ჯაჭვს ქმნიდნენ 

და აკონტროლებდნენ რეგიონში არსებულ გზებს. ჩანს, რომ აჭარისწყლის ხეობა, ისევე 

როგორც მთლიანად აჭარა, საგულდაგულოდ იყო გამაგრებული. 

     ჩხუტუნეთის ციხის შიდა ფართობი 200 კვ.მეტრია. მისი გალავნის დიდი ნაწილი 

დაზიანებულია. შემონახულია მხოლოდ ჩრდილოეთის კედელი. გალავნის სიგრძე ამ 

მონაკვეთში 8 მეტრია, სიმაღლე გარედან 2 მეტრი, კედლის სისქე 1 მეტრამდე აღწევს. 

     ციხის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია სხვადასხვა ტიპის ნაგებობები. აღსანიშვანია 

აღმოჩენილი გვირაბი, რომელიც ციხის ჩრდილოეთ ნაწილში იწყება და მიშენებულია 

გალავლის კედელზე. ის უკავშირდება მდინარეს, საიდანაც მეციხოვნეებს ამოჰქონდათ წყალი 

და საჭირო დროს თავშესაფრადაც იყენებდნენ. ამჟამად შემორჩენილი გვირაბის სიგრძე 31-32 

მეტრია, სიგანე 0,70-0,80 მეტრი, სიმაღლე საშუალოდ 1,30 მეტრი, ზოგან კი 2,5 მეტრია. ციხის 

ახლოს ფერდობზე რამდენიმე წლის წინ შემთხვევით აღმოჩნდა მარანი, სადაც სხვადასხვა 

ზომის 8 ქვევრი იყო განლაგებული. ციხეც და მარანიც XI-XIII საუკუნეებით თარიღდება. 

 

ყოროლისთავისყოროლისთავისყოროლისთავისყოროლისთავის ციხეციხეციხეციხე 

    

 ციხე აშენებულია კლდოვან სერზე, რომლის სიმაღლე მდინარე ყოროლისწყლიდან 

დაახლოებით 60 მეტრია. შემორჩენილია კოშკი და გალავნის ნაშთი. ციხეს დაახლოებით 300მ² 

ტერიტორია უკავია. 

  კოშკის ფართობი 16,2მ², ნაგებია ფლეთილი ქვით კირის ხსნარზე. სიგრძეა 6,50მ, ხოლო 

სიგანე 5,45მ. Kკედლის სისქე მერყეობს 90სმ-დან 1მ-მდე. კოშკისგან 30მ დაშორებით 

შემორჩენილია ციხის გალავნის ნაშთი 3 სათითურითა და კარებით. 

  სამხრეთიდან გარე კედლის სიმაღლე 10,5მ-ია, ხოლო ჩრდილოეთი მხრიდან (შიდა 

მხრიდან)2მ და 80სმ. კედელში 2მ სიმაღლეზე დატანებულია სათოფურები. სათოფურებს 

შორის მანძილი 124სმ-ია, ზომები(30×33 და 28×18) კარების სიგანე 80სმ. Kკარებს შიდა მხარეზე 

კედელში დატანებული აქვს ხვრელი(ზომით 18×25) ხვრელის სიღრმე 1 მეტრამდეა. Eეს 



საურდულე ხვრელი უნდა იყოს გალავნის სისქე 135სმ. ქვის წყობისა და სათოფურების 

მიხედვით ეს ციხე ხვი-ხვიისს შეიძლება დათარიღდეს. 

    

ეკლესიებიეკლესიებიეკლესიებიეკლესიები 

 

 ფერიცვალებისფერიცვალებისფერიცვალებისფერიცვალების სახელობისსახელობისსახელობისსახელობის ეკლესიაეკლესიაეკლესიაეკლესია 

  

  ახალშენის ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი მდებარეობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

სოფ. ახალშენში. ზღვის დონიდან 100 მეტრზე მდ. ბარცხანის ნაპირზე, აგებულია მეოცე 

საუკუნის დასაწყისში. აშენებულია რიყის და თლილი ქვით. შენობის სიგანე 11 მეტრია, 

სიგრძე საკურთხეველის ჩათვლით 16 მეტრი, სიმაღლე გუმბათითურთ_21მ. 

  ტაძარი საუკუნის დასაწყისში ააგეს პონტოელმა ბერძნებმა, რომლებიც აქ 1878წ. რუსეთ-

თურქეთის ომის შემდეგ ჩამოსახლდნენ. 

  ამ ტაძარში წირვა-ლოცვა გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე აღევლინებოდა.  

  საბჭოთა წყობილების დროს ტაძარს კოლმეურნეობა საწყობად იყენებდა. ჩამოიქცა 

გუმბათი, განადგურდა კარ-ფანჯარა, გაფუჭდა იატაკი. 

  ტაძრის აღდგენა გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყეს ბერძნებმა. შეკეთდა 

გუმბათი, დაიხურა შენობა. სამწუხაროდ მეტი არაფერი მოხერხდა, .რადგან სიდუხჭირით 

ბერძენთა ელადაში, მათ ისტორიულ სამშობლოში  დაბრუნება დაერთო. Mმიუხედავად ამ 

სიძნელეებისა ტაძარი მაინც აღსდგა. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ახალშენელებს: ბატონ 

ასლან თავდგირიძესა და ექიმ-სტომატოლოგ გურამ დუმბაძეს. 1994 წლის 24 აპრილს 

ეკლესიის ეზოში ხალხი შეიკრიბა. დასუფთავდა და დალაგდა ეზო-შემოგარენი, მოეწყო 

მდინარეზე ჩასასვლელი გზა. 

   8 მაისს აღდგომის კვირადღეს, ბერძენთა ტრადიციისამებრ სასაფლაოზე გასვლის დღეს 

მამა გიორგიმ(მუმლაძე) ახალშენის ეკლესიაში ტაძრის კურთხევის 82 წლისათვის 

აღსანიშნავად პარაკლისი გადაიხადა. 

     განახლდა და გამაგრდა გუმბათის ჩუქურთმები, ჩაისვა სამრეკლოები, აშენდა ქვის 

კანდელი, მოეწყო შიდა განათება, დაიკიდა საკათედრო ტაძრიდან შემოწირული ჭაღი. 

Kკანდელი სასულიერო სემინარიის სტუდენტმა იოანე ბაბილოძემ მოხატა, გუმბათის ყელი-

ხატმწერმა მერაბ დევაძემ. 

 

     ყოვლადწმინდაყოვლადწმინდაყოვლადწმინდაყოვლადწმინდა    სამებისსამებისსამებისსამების დედათადედათადედათადედათა მონასტერიმონასტერიმონასტერიმონასტერი 

 

     სამების ეკლესია აგებულია აჭარა–გურიის ქედის შავიზღვისპირა დაბლობის 

დასავლური განშტოების გორაკზე ზღვის დონიდან 400მ. სიმაღლეზე, საიდანაც მშვენიერი 

ხედი იშლება: დასავლეთით– შავი ზღვა, სამხრეღ–დასავლეთით მდ.ჭოროხის დელტა–

კახაბრის დაბლობი, ჩრდილო–დასავლეთით ჩაქვისა და ქობულეთის ქედები, 

აღმოსავლეთით ახალშენის და ჩელტის სანახები. სამების ეკლესიაზე მდიდარ ფაქტობრივ 

მასალას ვპოულობთ დავით ბაქრაძის წიგნში „არქეოლოგიური მოგზაურიბანი გურიასა და 

აჭარაში“, იგი წერს: „ ბათუმის ახლოს მაღალ გოროზე დგას მაღალი ეკლესია სამებისა, 

ჩამოვარდნილი გუმბათით“. სამებაში იყო წარწერიანი საფლავების ქვები, ორი მარმალილოს 

ერთ მათგანზე ეწერა: „ ღმერთო აცხოვნე მარიამი“  

     ფრანგი ორიენტალისტი ჟან მური (1884წ) წერს : ბათუმიდან 5 ვერსის მოშორებით 

კახაბრის ქედსა და ნაკინის ჭვარს შორის მდებარე სამების ეკლესიის ნანგრევებზე, აქ 

აღმოჩენილი დიდ მარმარილოს ქვაზე აწერია: „ უფალო განუსვენე თამარის სულს“. 



     სამების ეკლესია 1875 წლამდე უვნებელი ყოფილა, მაგრამ 1877–1878წ რუსეთ–

თურქეთის ომის დროს ოსმალებს აუფეთქებიათ. 

      დღეისათვის მიმდინარეობს სამების ყოვლადწმინდა სამონასტრო კომპლექსის 

მშენებლობა, რომელსაც ღირსეული მამულიშვილი  ბატონი შალვა ბრეუსი აშენებს. 

  

კკკკკკკკაააააააარრრრრრრრიიიიიიიისსსსსსსს  ღღღღღღღღვვვვვვვვთთთთთთთთიიიიიიიისსსსსსსსმმმმმმმმშშშშშშშშოოოოოოოობბბბბბბბლლლლლლლლიიიიიიიისსსსსსსს  ეეეეეეეეკკკკკკკკლლლლლლლლეეეეეეეესსსსსსსსიიიიიიიიაააააააა  

  

  მმდდიინნაარრეე  ააჭჭაარრიისსწწყყლლიისსაა  დდაა  ხხმმეელლეეთთიისს  გგაასსააყყაარრზზეე,,  იიქქ  სსაადდააცც  სსოოფფლლიისს  ეერრთთიი  მმხხაარრეე  მმეეოორრეე  

ნნააწწიილლსს  ხხიიდდიითთ  უუეერრთთდდეებბაა  ააგგეებბუულლიიაა  ტტააძძაარრიი..  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  მმაანნაამმ,,  სსაანნაამმ  ააჭჭაარრიისსწწყყლლეელლეებბიი  

მმშშეენნეებბლლოობბაასს  დდააიიწწყყეებბდდნნეენნ  აახხაალლგგააზზრრდდეებბმმაა  მმდდიინნაარრეეშშიი  ჯჯვვაარრგგაამმოოსსაახხუულლიი  ქქვვაა  იიპპოოვვეესს..  

რროომმეელლსსააცც  ტტააძძაარრშშიი  სსააგგაანნგგეებბოო  ნნიიშშააშშიი  მმიიუუჩჩიინნეესს  აადდგგიილლიი..  

  ტტააძძრრიისს  მმშშეენნეებბლლოობბაა  22000000  წწლლიისს  მმააიისსშშიი  დდააიიწწყყოო  დდაა  აამმ  პპრროოცცეესსშშიი  მმთთეელლიი  სსოოფფეელლიი  

ჩჩააეერრთთოო,,  ვვიინნ  მმაატტეერრიიაალლუურრაადდ,,  ვვიინნ  ფფიიზზიიკკუურრაადდ,,  ვვიისსააცც  რროოგგოორრ  შშეეეეძძლლოო  იისსეე..  

      ჯჯუუმმბბეერრ  ზზააქქაარრიიააძძეემმ  სსააკკაარრმმიიდდაამმოო  მმიიწწაასსთთაანნ  ეერრთთაადდ  33000000  ლლაარრიიცც  აარრ  დდააიიშშუურრაა  დდაა  აასსეე  

გგააიიჭჭრრაა  ბბაალლაავვაარრიი,,  რროომმეელლიიცც  ბბაათთუუმმიისსაა  დდაა  სსხხაალლთთიისს  მმთთაავვაარრეეპპიისსკკოოპპოოსსმმაა  მმეეუუფფეე  დდიიმმიიტტრრიიმმ  

ააკკუურრთთხხაა..  

    22000055  წწლლიისს  2288  ააგგვვიისსტტოოსს,,  მმაარრიიაამმოობბიისს  ბბრრწწყყიინნვვაალლეე  დდღღეესსაასსწწააუულლზზეე  იივვეერრიიიისს  კკაარრიიბბჭჭიისს  

ღღვვთთიისსმმშშოობბლლიისს  ხხაატტიი,,  მმეეუუფფეე  დდიიმმიიტტრრიისს  ლლოოცცვვაა--კკუურრთთხხეევვიითთ,,  მმაამმაა  სსეერრგგიი  რრუუხხააძძეემმ  დდაა  მმაამმაა  

თთეეიიმმუურრააზზ  ყყუურრაავვაა  მმრრეევვლლიისს  თთაანნხხლლეებბიითთ  ტტააძძაარრშშიი  ბბაათთუუმმიიდდაანნ  ფფეეხხიითთ  ააააბბრრძძაანნეესს..  ტტააძძაარრსს  

უუხხმმააუურროოდდ,,  ზზეედდმმეეტტიი  ააჭჭიიტტიირრეებბიისსაა  დდაა  რრეეკკლლაამმიისს  გგაარრეეშშეე  ააქქვვსს  უუაამმრრაავვიი  შშეემმოოწწიირრუულლოობბაა..  

    აამმჟჟაამმაადდ  წწიირრვვაა--ლლოოცცვვაასს  ააღღაავვლლეენნსს  მმაამმაა  თთეეიიმმუურრააზზ  ყყუურრაავვაა..  

  

  

��                  სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრფფფფფფფფიიიიიიიისსსსსსსს  წწწწწწწწმმმმმმმმიიიიიიიინნნნნნნნდდდდდდდდაააააააათთთთთთთთაააააააანნნნნნნნაააააააა  330000  მმმმმმმმხხხხხხხხეეეეეეეედდდდდდდდაააააააარრრრრრრრთთთთთთთთაააააააა,,  მმმმმმმმღღღღღღღღვვვვვვვვდდდდდდდდეეეეეეეელლლლლლლლთთთთთთთთაააააააათთთთთთთთაააააააანნნნნნნნაააააააა  ყყყყყყყყოოოოოოოოვვვვვვვვეეეეეეეელლლლლლლლთთთთთთთთაააააააა  მმმმმმმმაააააააარრრრრრრრთთთთთთთთმმმმმმმმაააააააადდდდდდდდიიიიიიიიდდდდდდდდეეეეეეეებბბბბბბბეეეეეეეელლლლლლლლ  

ლლლლლლლლააააააააზზზზზზზზთთთთთთთთაააააააა  ქქქქქქქქრრრრრრრრიიიიიიიისსსსსსსსტტტტტტტტეეეეეეეესსსსსსსს  სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრწწწწწწწწმმმმმმმმუუუუუუუუნნნნნნნნოოოოოოოოეეეეეეეებბბბბბბბიიიიიიიისსსსსსსსაააააააათთთთთთთთვვვვვვვვიიიიიიიისსსსსსსს,,  დდდდდდდდუუუუუუუუდდდდდდდდუუუუუუუუყყყყყყყყვვვვვვვვეეეეეეეეთთთთთთთთთთთთთთთთაააააააა  დდდდდდდდაააააააა  პპპპპპპპააააააააპპპპპპპპააააააააფფფფფფფფშშშშშშშშიიიიიიიი  მმმმმმმმუუუუუუუუსსსსსსსსლლლლლლლლიიიიიიიიმმმმმმმმაააააააანნნნნნნნთთთთთთთთააააააააგგგგგგგგაააააააანნნნნნნნ  

წწწწწწწწაააააააამმმმმმმმეეეეეეეებბბბბბბბუუუუუუუულლლლლლლლთთთთთთთთაააააააა  მმმმმმმმაააააააამმმმმმმმაააააააათთთთთთთთაააააააა  მმმმმმმმოოოოოოოონნნნნნნნაააააააასსსსსსსსტტტტტტტტეეეეეეეერრრრრრრრიიიიიიიი,,  მმმმმმმმდდდდდდდდეეეეეეეებბბბბბბბაააააააარრრრრრრრეეეეეეეე  სსსსსსსსოოოოოოოოფფფფფფფფეეეეეეეელლლლლლლლ  სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრფფფფფფფფშშშშშშშშიიიიიიიი  ((მმმმმმმმშშშშშშშშეეეეეეეენნნნნნნნეეეეეეეებბბბბბბბაააააააარრრრრრრრეეეეეეეე))..  

  

  

��  სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრფფფფფფფფიიიიიიიისსსსსსსს  იიიიიიიიოოოოოოოოაააააააანნნნნნნნეეეეეეეე  ღღღღღღღღვვვვვვვვთთთთთთთთიიიიიიიისსსსსსსსმმმმმმმმეეეეეეეეტტტტტტტტყყყყყყყყვვვვვვვვეეეეეეეელლლლლლლლიიიიიიიისსსსსსსს  სსსსსსსსაააააააახხხხხხხხეეეეეეეელლლლლლლლოოოოოოოობბბბბბბბიიიიიიიისსსსსსსს  დდდდდდდდეეეეეეეედდდდდდდდაააააააათთთთთთთთაააააააა  მმმმმმმმოოოოოოოონნნნნნნნაააააააასსსსსსსსტტტტტტტტეეეეეეეერრრრრრრრიიიიიიიი  ((მმმმმმმმშშშშშშშშეეეეეეეენნნნნნნნეეეეეეეებბბბბბბბაააააააარრრრრრრრეეეეეეეე)),,    

            სსოოფფეელლიი  სსაარრფფიი  

        

��  ქქქქქქქქიიიიიიიილლლლლლლლიიიიიიიისსსსსსსსეეეეეეეე  ––  აანნუუ  სსაამმოოლლოოცცვვეელლოო  სსოოფფეელლ  სსაარრფფიისს  თთაავვშშიიაა  ააგგეებბუულლიი  შშეემმააღღლლეებბუულლ  

აადდგგიილლზზეე,,  მმიისს  სსაამმხხრრეეთთიითთ  მმდდიინნაარრეე  ““კკაალლიინნდდეერრეე””  იიღღეებბსს  სსაათთაავვეესს..  მმთთლლიიაანნაადდ  აამმ  აადდგგიილლსს  კკიი  

““ოოკკაანნდდაალლეესს””  უუწწოოდდეებბეენნ..    

ქქიილლიისსეესს  იისსტტოორრიიაა  

მმშშეენნეებბლლოობბიისს  სსტტიილლიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  ვვაარრააუუდდოობბეენნ,,  რროომმ  იისს  ააშშეენნეებბუულლიიაა  აანნდდრრიიაა  

პპიირრვვეელლწწოოდდეებბუულლიისს  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  შშეემმოოსსვვლლიისს  შშეემმდდეეგგ..  მმოოგგვვიიაანნააბბიითთ  გგააჩჩნნდდაა  ვვეერრსსიიაა,,  რროომმ  იისს  

VVII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  ააშშეენნეებბუულლაა..  

      ““ქქიილლიისსეესს””  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  აარრქქეეოოლლოოგგიიუურრიი  ძძიიეებბაა  აარრ  ყყოოფფიილლაა,,  იისსტტოორრიიუულლ  წწყყაარროოეებბშშიიცც  

აარრააფფეერრიიაა  ნნაათთქქვვაამმიი  აამმ  ძძეეგგლლიისს  შშეესსაახხეებბ..  გგაადდმმოოცცეემმიითთ  სსაარრფფშშიი  იიყყოო  სსაამმიი  სსაამმლლოოცცვვეელლოო  ეერრთთიი  ––  

““ქქიილლიისსეე””,,  მმეეოორრეე  ––““კკაალლიინნდდეერრეე””  ––სსაამმხხრრეეთთიითთ,,  2200--3300  წწლლეებბშშიი  მმეესსააზზღღვვრრეეეებბმმაა  მმიისსიი  კკეედდლლეებბიი  

მმოოშშაალლეესს  დდაა  ყყააზზაარრმმაა  ააააშშეენნეესს  რრიისსთთვვიისსააცც  სსაამმლლოოცცვვეელლოოსს  ქქვვეებბიი  გგაამმოოიიყყეენნეესს..  შშეემმდდეეგგ  ყყააზზაარრმმაასს  

ცცეეცცხხლლიი  გგააუუჩჩნნდდაა  დდაა  დდააიიწწვვაა..  

        მმეესსაამმეე  სსაამმლლოოცცვვეელლოო  ––  გგააღღმმაა  სსაარრფფიისს  ((თთიირრქქეეთთიისს))  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეეაა,,  ზზღღვვაასსთთაანნ  აახხლლოოსს..  

შშაამმლლოოცცვვეელლოოდდაანნ  ზზღღვვააზზეე  მმიიწწიისსქქვვეეშშაა  გგაასსაასსვვლლეელლიი  გგაადდიიოოდდაა..  GGზზიისს  გგააყყვვაანნაასსთთაანნ  

დდააკკაავვშშიირრეებბიითთ  სსაამმლლოოცცვვეელლოო  დდააიინნგგრრაა..  მმიიწწიისსქქვვეეშშაა  გგაასსაასსვვლლეელლიი  კკიი  ქქვვეებბიითთ  აამმოოიივვსსოო..  



      ““ქქიილლიისსეე””  დდიიდდიი  რრწწმმეენნიისს  სსაავვაანნეე  იიყყოო..  სსოოფფეელლშშიი  თთუუ  ვვიინნმმეე  აავვაადდ  გგაახხდდეებბოოდდაა,,  ფფეეხხიითთ  

სსიიაარრუულლიიცც  რროომმ  აარრ  შშეეძძლლეებბოოდდაა,,  ნნაათთეესსაავვეებბიი  შშეემმოოიისსვვაამმდდნნეენნ  ზზუურრგგზზეე,,  ააჰჰყყაავვდდაათთ  ტტააძძაარრშშიი  დდაა  

იიქქ  ტტოოვვეებბდდნნეენნ  დდაა  გგაანნკკუურრნნეებბუულლნნიი  ბბრრუუნნდდეებბოოდდნნეენნ  უუკკაანნ..  

        აახხლლაა  ქქიილლიისსეესს  ნნაანნგგრრეევვეებბთთაანნ  აახხლლოოსს  შშეენნდდეებბაა  სსაარრფფიისს  წწმმიინნდდაათთაანნაა  330000  მმხხეედდაარრთთაა,,  

მმღღვვდდეელლთთაათთაანნაა  ყყოოვვეელლთთაა  მმაარრთთმმაადდიიდდეებბეელლ  ლლააზზთთაა  ქქრრიისსტტეესს  სსაარრწწმმუუნნოოეებბიისსაათთვვიისს,,  

დდუუდდუუყყვვეეთთთთაა  დდაა  პპააპპააფფშშიი  მმუუსსლლიიმმაანნთთააგგაანნ  წწაამმეებბუულლთთაა  მმაამმაათთაა  მმოონნაასსტტეერრიი  

  

  

��  სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრფფფფფფფფიიიიიიიისსსსსსსს  წწწწწწწწმმმმმმმმიიიიიიიინნნნნნნნდდდდდდდდაააააააა  აააააააანნნნნნნნდდდდდდდდრრრრრრრრიიიიიიიიაააააააა  პპპპპპპპიიიიიიიირრრრრრრრვვვვვვვვეეეეეეეელლლლლლლლწწწწწწწწოოოოოოოოდდდდდდდდეეეეეეეებბბბბბბბუუუუუუუულლლლლლლლიიიიიიიისსსსსსსს  მმმმმმმმოოოოოოოონნნნნნნნუუუუუუუუმმმმმმმმეეეეეეეენნნნნნნნტტტტტტტტიიიიიიიი  

  

მმმმმმმმუუუუუუუუზზზზზზზზეეეეეეეეუუუუუუუუმმმმმმმმეეეეეეეებბბბბბბბიიიიიიიი        
        

                                                        ჩხუტუნეთის ჩხუტუნეთის ჩხუტუნეთის ჩხუტუნეთის ((((მაჭახლისმაჭახლისმაჭახლისმაჭახლის) ) ) ) ისტორიულისტორიულისტორიულისტორიულ––––ეთნოგრაფიული მუზეუმიეთნოგრაფიული მუზეუმიეთნოგრაფიული მუზეუმიეთნოგრაფიული მუზეუმი    ----     გაიხსნა 1984 
წლის 9 ივნისს. მუზეუმის გახსნის ინიციატორი და დამაარსებელია სოფელ ზედა  
ჩხუტუნეთის მკვიდრი ზურაბ ნაგერვაძე, რომელიც მუზეუმს ხელმძღვანელობდა დაარსების 
დღიდან გარდაცვალებამდე (1995წ.), ხოლო 1995 წლიდან მუზეუმს ხელმძღვანელობს მისი 
ვაჟი მალხაზ ნაგერვაძე. 
   მუზეუმი განთავსებულია ყოფილი მეჩეთის შენობაში. იგი სამ-სართულიანია. პირველი 
სართული არის ქვით ნაშენები, ხოლო მეორე და მესამე სართული ხით. თვით ეს შენობა 
თავისი ხუროთმოძღვრული ორნამენტებით სამუზეუმოა. მუზეუმი მისი დაარსებიდან 
დღემდე დაათვალიერა დაახლოებით 23000-მა დამთვალიერებელმა. 
      2007 წლიდან მუზეუმი გადავიდა ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაში 
და შეეცვალა სახელწოდება. ამჟამად იწოდება ჩხუტუნეთის (მაჭახლის) მუზეუმად. 

        

სსსსსსსსაააააააარრრრრრრრფფფფფფფფიიიიიიიისსსსსსსს        მმმმმმმმუუუუუუუუზზზზზზზზეეეეეეეეუუუუუუუუმმმმმმმმიიიიიიიი        --------        ((((((((მმმმმმმმშშშშშშშშეეეეეეეენნნნნნნნეეეეეეეებბბბბბბბაააააააარრრრრრრრეეეეეეეე)))))))),,,,,,,,        სსაადდააცც  თთაავვსს  მმოოიიყყრრიისს  ხხაასსაანნ  ჰჰეელლიიმმიიშშიისს  ნნაახხაატტეებბიი  დდაა  

ძძვვეელლიი  ლლააზზუურრიი,,  კკოოლლხხუურრიი  ცცხხოოვვრრეებბიისსაათთვვიისს  დდაამმაახხაასსიიაათთეებბეელლიი  ყყოოფფაა..  


