
  
  
  
  
  

იივვაანნეე  ჯჯაავვაახხიიშშვვიილლიისს  სსაახხეელლოობბიისს  თთბბიილლიისსიისს  სსაახხეელლმმწწიიფფოო  უუნნიივვეერრსსიიტტეეტტიი  
იივვაანნეე  ჯჯაავვაახხიიშშვვიილლიისს  იისსტტოორრიიიისსაა  დდაა  ეეთთნნოოლლოოგგიიიისს  იინნსსტტიიტტუუტტიი  

  
  
  
  
  
  
  

  

რროოლლაანნდდ  
თთოოფფჩჩიიშშვვიილლიი  

  
  
  
  
  
  

ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნეებბიისს  
თთაავვდდააპპიირრვვეელლიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
ბბოოლლოო  ოორრიისსაამმიი  აათთეეუულლიი  წწეელლიიწწაადდიიაა  აარრააქქაარრთთვვეელლთთაა  მმიიეერრ  მმიიზზაანნმმიიმმაარრთთუულლაადდ  ხხდდეებბაა  
სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  ოოსსთთაა  მმიიგგრრააცციიიისს  იისსტტოორრიიიისს  გგააყყაალლბბეებბაა,,  ქქაარრთთუულლ--ოოსსუურრიი  
ეეთთნნოოიისსტტოორრიიუულლიი  უურრთთიიეერრთთოობბეებბიისს  დდაამმაახხიინნჯჯეებბაა..  წწიინნაამმდდეებბაარრეე  წწიიგგნნიისს  აავვტტოორრმმაა  
ააღღნნიიშშნნუულლ  პპრროობბლლეემმაასს  რრაამმდდეენნიიმმეე  ნნააშშრროომმიი  ((მმაათთ  შშოორრიისს,,  სსაამმიი  წწიიგგნნიი))  მმიიუუძძღღვვნნაა..  
დდაადდგგეენნიილლიიაა,,  რროომმ  ოოსსუურრიი  ეეთთნნოოსსიისს  გგაადდმმოოსსაახხლლეებბაა  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  გგვვიიაანნ  
შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  მმოოხხდდაა::  დდვვაალლეეთთშშიი  __  XXVVII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  დდაა  შშიიდდაა  ქქაარრთთლლიისს  მმთთიიაანნეეთთშშიი  __  
XXVVIIII  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბიიდდაანნ..  სსაადდ  გგაანნხხოორრცციიეელლდდაა  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნეებბიისს  
ეეთთნნოოგგეენნეეზზიი??  სსაადდ  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ  იისსიინნიი  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  მმიიგგრრააცციიაამმდდეე??  __  აამმ  კკიითთხხვვეებბზზეე  
პპაასსუუხხსს  მმკკიითთხხვვეელლიი  წწიინნაამმდდეებბაარრეე  ნნააშშრროომმშშიი  იიპპოოვვიისს..  
  
  
  
  
  
  
სსაამმეეცცნნიიეერროო  რრეედდააქქტტოორრიი::    ააკკაადდეემმიიკკოოსსიი  მმაარრიიაამმ  ლლოორრთთქქიიფფაანნიიძძეე  
                                            
  
  
  
  
რრეეცცეენნზზეენნტტეებბიი::      იისსტტოორრიიიისს  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  დდოოქქტტოორრიი,,  

პპრროოფფეესსოორრიი  ზზუურრააბბ  პპააპპაასსქქიირრიი  
იისსტტოორრიიიისს  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  დდოოქქტტოორრიი,,  

პპრროოფფეესსოორრიი  ჯჯოონნიი  კკვვიიცციიაანნიი  
იისსტტოორრიიიისს  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  დდოოქქტტოორრიი  

სსაალლოომმეე  ბბაახხიიაა--ოოქქრრუუააშშვვიილლიი  
  

  
  
  
  

წწიიგგნნსს  დდაანნაარრთთიისს  სსაახხიითთ  ეერრთთვვიისს  სსქქეემმეებბიი  ლლეევვ  გგუუმმიილლიიოოვვიისს  წწიიგგნნეებბიიდდაანნ::  ЭЭттннооссффеерраа::  
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ქქაარრთთვვეელლიი  ხხაალლხხიი  მმძძიიმმეე  გგაანნსსააცცდდეელლიისს  წწიინნააშშეე  იიმმყყოოფფეებბაა..  რრუუსსეეთთიისს  იიმმპპეერრიიაა  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  
ძძიირრძძვვეელლიი  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიისს  მმიიტტააცცეებბაასს  სსეეპპაარრაატტიისსტტიი  ოოსსეებბიისსაა  დდაა  ააფფხხააზზეებბიისს  სსააშშუუაალლეებბიითთ  
აახხდდეენნსს..  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიისს  მმიიტტააცცეებბაასს  კკიი  რროოგგოორრცც  ოოსსეებბიი  დდაა  ააფფხხააზზეებბიი,,  იისსეე  მმაათთიი  
წწაამმქქეეზზეებბლლეებბიი  იისსტტოორრიიუულლ  დდაასსააბბუუთთეებბაასსააცც  ““უუძძეებბნნიიაანნ””  __  იისსტტოორრიიაასს  ააყყაალლბბეებბეენნ,,  
მმიითთოოლლოოგგეემმეებბსს  ქქმმნნიიაანნ..  იისსტტოორრიიიისს  მმიიზზაანნმმიიმმაარრთთუულლიი  გგააყყაალლბბეებბაა  უუკკვვეე  რრაამმდდეენნიიმმეე  აათთეეუულლიი  
წწეელლიიწწაადდიიაა  მმიიმმდდიინნაარრეეოობბსს..  ქქაარრთთვვეელლიი  მმეეცცნნიიეერრეებბიი  სსაათთაანნაადდოო  პპაასსუუხხსს  აარრ  ააყყოოვვნნეებბდდნნეენნ,,  
მმააგგრრაამმ  მმაათთიი  ნნააშშრროომმეებბიი,,  თთუუ  ოორრიიოოდდ  გგაამმოონნააკკლლიისსსს  აარრ  მმიივვიიღღეებბთთ  მმხხეედდვვეელლოობბააშშიი,,  
ძძიირრიითთაადდაადდ  ქქაარრთთუულლ  ეენნააზზეე  იიწწეერრეებბოოდდაა..  რრუუსსუულლ  ეენნააზზეეაა  ქქაარრთთუულლ--ოოსსუურრ  
უურრთთიიეერრთთოობბეებბიისსაადდმმიი  მმიიძძღღვვნნიილლიი  წწიიგგნნიი  ((ГГррууззиинноо--ооссееттииннссккииее  ээттннооииссттооррииччеессккииее  ооччееррккии)),,  
რროომმეელლიიცც  პპაატტრრიიოოტტიისს  შშაალლვვაა  კკიირრთთააძძიისს  ხხეელლშშეეწწყყოობბიითთ  დდააიიბბეეჭჭდდაა..  მმააგგრრაამმ  მმიისსიი  ტტიირრააჟჟიი  ((220000  
ცცაალლიი)),,  ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  ფფაარრთთოოდდ  გგაავვრრცცეელლეებბიისს  სსააშშუუაალლეეაასს  აარრ  იიძძლლეევვაა..  ქქაარრთთვვეელლიი  ხხაალლხხიისს  
მმტტრრეებბსს  კკიი  იინნფფოორრმმააცციიიისს  გგაავვრრცცეელლეებბიისს  დდიიდდიი  სსააშშუუაალლეებბეებბიი  გგააააჩჩნნიიაათთ..  ქქაარრთთუულლ  ეენნააზზეეაა  
დდაასსტტაამმბბუულლიი  ააგგრრეეთთვვეე  მმოონნოოგგრრააფფიიაა,,  რროომმეელლიიცც  ოოსსთთაა  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  მმიიგგრრააცციიაასს  შშეეეეხხეებბაა  დდაა  
რროომმეელლიიცც  თთაავვიისს  დდრროოზზეე  ((11999977  წწეელლსს))  აასსეევვეე  პპაატტრრიიოოტტმმაა  დდაა  მმოოღღვვააწწეემმ  რროოსსტტოომმ  ჩჩხხეეიიძძეემმ  
დდაასსტტაამმბბაა..  დდღღეესს,,  რრაამმდდეენნაადდააცც  ცცნნოობბიილლიიაა,,  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  ოოსსუურრიი  ეეთთნნოოსსიისს  დდაასსაახხლლეებბიისს  
სსააკკიითთხხეებბიითთ  დდაა  ქქაარრთთუულლ--ოოსსუურრიი  უურრთთიიეერრთთოობბეებბიითთ  ეევვრროოპპააშშიიცც  აარრიიაანნ  დდააიინნტტეერრეესსეებბუულლიი,,  
თთუუმმცცაა  მმაათთიი  იინნტტეერრეესსიისს  დდააკკმმააყყოოფფიილლეებბაა,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  აარრ  ხხეერრხხდდეებბაა,,  რრაადდგგაანნ  იინნგგლლიისსუურრ  
ეენნააზზეე  აარრააფფეერრიი  გგააგგვვააჩჩნნიიაა..  აამმ  მმხხრრიივვ  კკიი  ხხეელლიისსუუფფლლეებბიისს  გგაარრკკვვეეუულლმმაა  წწრრეეეებბმმაა  უუნნდდაა  
გგაადდაადდგგაანნ  რრეეაალლუურრიი  ნნააბბიიჯჯიი..    
  
იიმმდდეენნაადდ  ხხეელლშშეესსაახხეებბიიაა  ოოსსეებბიისს  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  გგვვიიაანნ  ((თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  
ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  XXVVIIII  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბიიდდაანნ))  მმოოსსვვლლიისს  ფფააქქტტიი,,  რროომმ  თთაავვიისს  დდრროოზზეე  
ქქაარრთთვვეელლიი  მმეეცცნნიიეერრეებბიი  მმიისს  შშეესსწწაავვლლაასს  სსააჭჭიირროოდდააცც  კკიი  აარრ  თთვვლლიიდდნნეენნ..  მმაასს  შშეემმდდეეგგ,,  რრააცც  
იისსტტოორრიიიისს  გგააყყაალლბბეებბააშშიი  რრუუსსეეთთიისს  სსაახხეელლიისსუუფფლლოო  წწრრეეეებბიიცც  უუშშუუაალლოოდდ  ჩჩააეებბნნეენნ,,  ვვფფიიქქრროობბთთ,,  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ხხეელლიისსუუფფლლეებბააცც  აარრ  უუნნდდაა  გგაადდგგეესს  გგაანნზზეე  დდაა  თთაავვიისსიი  სსაამმოოქქაალლააქქოო  ვვაალლიი  
იიმმიითთააცც  უუნნდდაა  მმოოიიხხაადდოოსს,,  რროომმ  ქქაარრთთუულლ--ოოსსუურრიი  დდაა  ქქაარრთთუულლ--ააფფხხააზზუურრიი  პპრროობბლლეემმიისს  
შშეესსაახხეებბ  აარრსსეებბუულლიი  სსაამმეეცცნნიიეერროო  ლლიიტტეერრაატტუურრაა  იინნგგლლიისსუურრ  ეენნააზზეე  ((დდაა  რრუუსსუულლ  ეენნააზზეეცც))    
თთაარრგგმმნნოოსს..  
  
წწიინნაამმდდეებბაარრეე  წწიიგგნნშშიი  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნიი  ტტოომმეებბიისს  თთაავვდდააპპიირრვვეელლიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  
აარრეეაალლეებბიიაა  გგაამმოოვვლლეენნიილლიი..  აამმ  მმხხრრიივვ  დდიიდდიი  სსაამმსსაახხუურრიი  გგააგგვვიიწწიიაა  კკაატტაალლოონნიიეელლიი  
იისსტტოორრიიკკოოსსიისს  ააგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნიისს  ნნააღღვვააწწმმაა,,  რროომმეელლმმააცც  აალლაანნეებბიისსაა  დდაა  მმაათთიი  მმოონნაათთეესსაავვეე  
ტტოომმეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  მმსსოოფფლლიიოოშშიი  აარრსსეებბუულლიი  ყყვვეელლააეენნოოვვაანნიი  წწყყაარროო  მმოოიიძძიიაა,,  თთაარრგგმმნნაა  დდაა  
სსაათთაანნაადდოო  კკოომმეენნტტაარრეებბიითთ  გგაამმოოსსცცაა..  აასსეე  რროომმ,,  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  ყყვვეელლაა  წწყყაარროო  ეერრთთ  წწიიგგნნშშიიაა  
თთაავვმმოოყყრრიილლიი..  კკაატტაალლაანნუურრ  ეენნააზზეე  სსქქეელლტტაანნიიაანნიი  წწიიგგნნიისს  გგაამმოოსსვვლლიისსთთაანნაავვეე  იისს  
იინნგგლლიისსუურრაადდააცც  გგაამმოოიიცცაა..  სსაამმიი    წწლლიისს  შშეემმდდეეგგ,,  22000033  წწეელლსს  წწიიგგნნიი  რრუუსსუულლ  ეენნააზზეედდააცც  
იითთაარრგგმმნნაა  ((ААггууссттии  ААллееммаанньь..  ААллаанныы  вв  ддррееввнниихх  ии  ссррееддннееввееккооввыыхх  ппииссььммеенннныыхх  ииссттооччннииккаахх..  __  
ММ..::  ИИззддааттееллььссттввоо  ««ММееннеедджжеерр»»..  __  660088  сс..))..  თთიითთქქოოსს  ჩჩვვეენნთთვვიისს  უუშშრროომმიიაა  ააუუგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნსს..  
ყყვვეელლაა  წწყყაარროოსს  თთაანნაახხმმაადდ  აალლაანნთთაა  ეეთთნნოოგგეენნეეზზიი  კკაავვკკაასსიიიიდდაანნ  ძძაალლიიაანნ  შშოორრსს  მმოოხხდდაა  დდაა  ჰჰუუნნთთაა  
შშეემმოოსსეევვეებბაამმდდეე  მმაათთიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი  მმხხოოლლოოდდ  ეევვრრააზზიიიისს  ვვრრცცეელლიი  სსტტეეპპეებბიი  იიყყოო,,    
შშეემმდდეეგგ  კკიი  __  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ვვეელლეებბიი..  წწიიგგნნშშიი  დდააწწვვრრიილლეებბიითთაააა  აამმ  პპრროობბლლეემმააზზეე  
სსააუუბბაარრიი..    

**    **    **  



თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  ოოსსუურრიი  ეეთთნნოოსსიი  სსააკკმმააოოდდ  გგვვიიაანნ,,  XXVVIIII  სსააუუკკუუნნიისს  
შშუუაა  ხხაანნეებბიიდდაანნ  გგაანნსსაახხლლდდაა  ((თთოოფფჩჩიიშშვვიილლიი..  11999977))..  იისსიინნიი  ააქქ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიიდდაანნ  
გგაადდმმოოსსაახხლლდდნნეენნ..  დდაადდგგეენნიილლიიაა,,  რროომმ  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ოოსსეებბიი  კკაავვკკაასსიიიისს  ოოდდიინნდდეელლიი  
მმკკვვიიდდრრნნიი  აარრ  აარრიიაანნ;;  იისსეევვეე  რროოგგოორრცც  თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  ხხაალლხხეებბიი,,  ოოსსეებბიიცც  კკაავვკკაასსიიააშშიი  
მმოოსსუულლიი  აარრიიაანნ..    უუტტყყუუაარრიი  წწყყაარროოეებბიისს  მმიიუუხხეედდაავვაადდ,,  ოოსსუურრ  იისსტტოორრიიოოგგრრააფფიიააშშიი  აარრიისს  
მმცცდდეელლოობბაა  ოოსსთთაა  წწიინნააპპრრეებბიისს  კკაავვკკაასსიიააშშიი  ((დდაა,,  მმაათთიი  ააზზრრიითთ,,  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიიცც))  დდაასსაახხლლეებბაა  
ძძაალლიიაანნ  ძძვვეელლ  პპეერრიიოოდდშშიი  გგაადდაატტაანნიისსაა..  უუფფრროო  მმეეტტიიცც,,  ააქქ  ააღღმმოოჩჩეენნიილლ  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ეეპპოოქქიისს  
მმაატტეერრიიაალლუურრ--აარრქქეეოოლლოოგგიიუურრ  კკუულლტტუურრაასს  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ხხაალლხხიისს,,  აანნუუ  ოოსსეებბიისს  წწიინნააპპაარრთთაა  
კკუუთთვვნნიილლეებბაადდ  ააცცხხაადდეებბეენნ..    
  
ქქაარრთთვვეელლ  მმეეცცნნიიეერრთთაა  მმიიეერრ  გგაარრკკვვეეუულლიიაა,,  რროომმ  ოოსსეებბიისს  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  შშეემმოოხხიიზზვვნნაა  
მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  დდრროოსს  მმოოხხდდაა;;  აამმ  დდრროოსს  ““სსტტეეპპნნიიააკკიი””  ოოსსეებბიი  მმთთიიეელლეებბაადდ  იიქქცცნნეენნ..  
თთუუმმცცაა,,  სსიიმმაარრთთლლეე  უუნნდდაა  იითთქქვვაასს,,  უუფფრროო  აადდრრეეცც,,  ოოღღოონნდდ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთიიაანნეეთთიისს  სსხხვვაა  
მმოონნააკკვვეეთთშშიი,,  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნეებბიი  დდაასსაავვლლეეთთიითთ,,  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ბბაალლყყაარრეეთთიისსაა  დდაა  
ყყაარრააჩჩააიისს  ტტეერრიიტტოორრიიეებბზზეეცც  იიყყვვნნეენნ  შშეემმოოსსაახხლლეებბუულლნნიი..  ააქქ  იისსიინნიი  უუშშუუაალლოოდდ  
ეემმეეზზოობბლლეებბოოდდნნეენნ  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  იისსტტოორრიიუულლ--ეეთთნნოოგგრრააფფიიუულლ  მმხხაარრეეეებბსს::  ააფფხხააზზეეთთსსაა  დდაა  
სსვვაანნეეთთსს..  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნეებბიისს  კკაავვკკაასსიიეელლეებბაადდ  ქქცცეევვაა  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიიდდაანნ  
დდაასსაავვლლეეთთიისსააკკეენნ  დდააძძრრუულლიი  ჰჰუუნნეებბიისს  თთაარრეეშშეებბთთაანნ  იიყყოო  დდააკკაავვშშიირრეებბუულლიი..  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  
ოოსსეეთთიისს  ოოთთხხიი  სსააზზოოგგაადდეებბიიდდაანნ  ((ხხეეოობბიიდდაანნ))  აადდრრეე  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  მმხხოოლლოოდდ  
დდიიგგოორრიიააშშიი  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..  რროოგგოორრცც  ააღღვვნნიიშშნნეეთთ,,  აალლაანნ--ოოსსეებბიისს  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი  
აახხლლაანნდდეელლიი  ბბაალლყყაარრეეთთიი  დდაა  ყყაარრააჩჩააიიცც  იიყყოო..  მმააგგრრაამმ  იიაალლბბუუზზიისს  იირრგგვვლლიივვ,,  აანნუუ  ყყაარრააჩჩააიისსაა  დდაა  
ბბაალლყყაარრეეთთიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  მმცცხხოოვვრრეებბიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  დდრროოსს  
კკაავვკკაასსიიიისს  ბბაარრიიდდაანნ  დდაა  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისს  სსტტეეპპეებბიიდდაანნ  მმიიგგრრიირრეებბუულლიი  თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  
ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  მმიიეერრ  იიქქნნეენნ  აასსიიმმიილლიირრეებბუულლნნიი..  აასსიიმმიილლააცციიაასს  დდიიგგოორრეელლეებბიი  გგაადდააუურრჩჩნნეენნ,,  თთუუმმცცაა  
თთუურრქქუულლიი  მმიინნაარრეევვიი  მმაათთშშიი  სსააკკმმააოოდდ  აარრიისს  წწაარრმმოოდდგგეენნიილლიი  ((კკაალლოოეევვიი  11999999))..  ფფააქქტტიი  
თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ყყაარრააჩჩააიისს  დდაა  ბბაალლყყაარრეეთთიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  ((დდაასსაავვლლეეთთ  კკაავვკკაასსიიააშშიი))  აალლაანნ--
ოოსსეებბიისს  ცცხხოოვვრრეებბიისსაა  ქქაარრთთუულლიი  სსააიისსტტოორრიიოო  წწყყაარროოეებბიითთააცც  დდაასსტტუურრდდეებბაა..  ზზოოგგიიეერრთთიი  
მმეეცცნნიიეერრიისს  ვვაარრააუუდდიითთ,,  დდაასსაავვლლეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთიიაანნეეთთშშიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიისს  დდაასსაახხლლკკაარრეებბაა  
ჰჰუუნნთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  დდრროოსს  მმოოხხდდაა,,  ეე..  იი..  აახხ..  წწ..  IIVV  სსააუუკკუუნნიისს  7700--იიაანნ  წწლლეებბიისს  შშეემმდდეეგგ..  დდრროოიისს  აამმ  
მმოონნააკკვვეეთთშშიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  დდააბბლლოობბშშიი  ნნაამმდდვვიილლაადდ  სსაახხლლდდეებბიიაანნ,,  
მმააგგრრაამმ  მმაათთიი  ნნააწწიილლიი  მმთთააშშიი,,  იიაალლბბუუზზიისს  მმიიდდაამმოოეებბშშიიცც  მმააშშიინნვვეე  დდაასსაახხლლდდაა  თთუუ  აარრაა  აამმიისს  
დდაამმაადდაასსტტუურრეებბეელლიი  წწეერრიილლოობბიითთიი  მმოონნააცცეემმეებბიი  აარრ  აარრსსეებბოობბსს..  ჩჩვვეენნიი  ვვაარრააუუდდიითთ,,  ააქქ  მმაათთიი  
შშეემმოოსსვვლლაა  ოოდდნნაავვ  მმოოგგვვიიაანნეებბიითთ,,  VVII--VVIIII  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  უუნნდდაა  მმოომმხხდდაარრიიყყოო..      
        
აამმ  დდრროოსს,,  აალლაანნ--ოოსსეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  სსხხვვაა  ეეთთნნოოსსეებბიიცც  შშეემმოოსსაახხლლეებბუულლაანნ,,  კკეერრძძოოდდ  
თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  ჰჰუუნნეებბიისს  მმოონნაათთეესსაავვეე  სსაავვიირრეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  აალლაანნ--ოოსსეებბშშიი  მმაალლეე  
გგააიითთქქვვიიფფნნეენნ..  აამმიისს  დდაამმაადდაასსტტუურრეებბეელლიი  უუნნდდაა  იიყყოოსს  ბბაალლყყაარრეელლთთაათთვვიისს  ქქაარრთთვვეელლთთაა  
ეეთთნნოოგგრრააფფიიუულლიი  ჯჯგგუუფფიისს  __  სსვვაანნეებბიისს  მმიიეერრ  ““სსაავვიიაარრეებბაადდ””  სსაახხეელლდდეებბაა..  იიმმ  პპეერრიიოოდდშშიი  ნნაარრეევვიი  
ეეთთნნიიკკუურრიი  ეელლეემმეენნტტეებბიისს  ეერრთთაადდ  მმიიგგრრააცციიაა  დდაა    დდაასსაახხლლეებბაა  იიშშვვიიაათთიი  აარრ  იიყყოო..  მმოოგგვვიიაანნოო  
პპეერრიიოოდდშშიიცც,,  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  დდრროოსს,,  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  აალლააგგიირრიისს,,  
ქქუურრთთააუულლიისსაა  დდაა  თთააგგააუურრიისს  ხხეეოობბეებბშშიი  შშეემმოოსსუულლიი  ოოსსეებბიი  ნნოოღღააეელლეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ  
დდაასსაახხლლდდნნეენნ..  თთუუმმცცაა  ნნოოღღააეელლეებბიი  აარრცცთთუუ  იისსეე  დდიიდდიი  ხხნნიისს  გგაასსვვლლიისს  შშეემმდდეეგგ  თთაავვიიაანნთთ  
სსაამმოომმთთააბბაარრეეოო  აარრეეაალლსს  იისსეევვ  დდააუუბბრრუუნნდდნნეენნ..  ნნოოღღააეელლთთაა  რრააღღააცც  ნნააწწიილლიი  კკიი  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  
ოოსსეებბსს  შშეეეერრიიაა..  ოოსსეებბიისსაათთვვიისს  დდაამმაახხაასსიიაათთეებბეელლიი  ზზოოგგიიეერრთთიი  მმოონნღღოოლლოოიიდდუურრიი  ეელლეემმეენნტტიი  
სსწწოორრეედდ  მმააშშიინნდდეელლიი  წწაარრმმოონნააქქმმნნიიაა..    
  



ეერრთთიი  რრაამმ  გგაარრკკვვეევვიითთ  დდაა  დდააბბეეჯჯიითთეებბიითთ  უუნნდდაა  იითთქქვვაასს::  ქქაარრთთუულლიი  დდაა  უუცცხხოოუურრიი  
წწყყაარროოეებბიითთ,,  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  გგვვიიაანნ  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბაამმდდეე  ოოსსეებბიი  სსააეერრთთოოდდ  აარრ  
ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..  მმაათთიი  მმიიგგრრააცციიაა  კკაავვკკაასსიიიისს  ქქეედდიისს  სსაამმხხრრეეთთ  კკაალლთთეებბზზეე  გგაანნპპიირროობბეებბუულლიი  იიყყოო  
იიმმ  პპოოლლიიტტიიკკუურრიი  მმოოვვლლეენნეებბიითთ,,  რროომმლლეებბიიცც  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიააშშიი  ხხდდეებბოოდდაა..  აამმაავვეე  დდრროოსს,,  
გგაადდმმოოსსაახხლლეებბიისს  მმიიზზეეზზიი  ბბუუნნეებბრრიივვ--გგეეოოგგრრააფფიიუულლიი  დდაა  ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  ფფააქქტტოორრეებბიიცც  იიყყოო..  
  
სსააიიდდაანნ  მმოოვვიიდდნნეენნ  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ტტოომმეებბიი  კკაავვკკაასსიიააშშიი??  მმიიგგრრააცციიიისს  რრაა  გგზზაა  
დდაა  მმიიმმაარრთთუულლეებბაა  გგააიიაარრეესს??  ააიი,,  კკიითთხხვვეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ნნეებბიისსმმიიეერრიი  ჩჩვვეენნთთააგგაანნიისს  წწიინნააშშეე  
იისსმმიისს  დდაა  რროომმლლეებბსსააცც  ოოსსუურრიი  იისსტტოორრიიოოგგრრააფფიიიისს  წწაარრმმოომმაადდგგეენნლლეებბიი  სსააეერრთთოოდდ  აარრ  სსვვაამმეენნ,,  
რრაადდგგაანნ  მმიიიიჩჩნნეევვეენნ,,  რროომმ  კკაავვკკაასსიიააცც  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  ძძვვ..  წწ..  IIII--II  აათთაასსწწლლეეუულლეებბშშიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  
ტტოომმეებბიისს  სსაამმკკვვიიდდრრეებბეელლიი  იიყყოო..  ოობბიიეექქტტუურრიი  მმკკვვლლეევვრრიისსაათთვვიისს  ეესს  პპრროობბლლეემმეებბიი  ნნაათთეელლიიაა..  
მმააგგრრაამმ,,  იიმმიისს  გგაამმოო,,  რროომმ  იისსტტოორრიიაა  დდღღეესს  პპოოლლიიტტიიზზიირრეებბუულლიიაა  დდაა  ხხდდეებბაა  მმიისსიი  გგააყყაალლბბეებბაა  დდაა  
მმიითთოოლლოოგგეემმეებბიისს  შშეექქმმნნაა,,  რროომმლლიისს  მმიიზზაანნიიცც  სსხხვვაათთაა  ეეთთნნიიკკუურრიი  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიისს  მმიიტტააცცეებბაა  დდაა  
მმიისსააკკუუთთრრეებბაააა,,  აამმიიტტოომმ  ჩჩვვეენნიი  ვვაალლიიაა  ააღღნნიიშშნნუულლ  კკიითთხხვვეებბსს  პპაასსუუხხიი  გგააეეცცეესს..  ოოსსიი  
იისსტტოორრიიკკოოსსეებბიი  იიქქაამმდდეეცც  კკიი  მმიივვიიდდნნეენნ  დდაა  იიმმიისს  ““მმტტკკიიცცეებბაა””  დდააიიწწყყეესს,,  თთიიღღქქოოსს  ოოსსეებბიი  
კკაავვკკაასსიიააშშიი    ვვააიინნაახხეებბზზეე  აადდრრეე  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ,,  რროომმ  ჩჩააჩჩნნეებბიი  დდაა  იინნგგუუშშეებბიი  ((იიბბეერრიიუულლ--
კკაავვკკაასსიიუურრიი  მმოოდდგგმმიისს  ხხაალლხხიი))  ააქქ  მმიიგგრრიირრეებბუულლიი  აარრიიაანნ..  უუფფრროო  მმეეტტიიცც,,  შშიიდდაა  ქქაარრთთლლშშიი  აალლაანნ--
ოოსსეებბიი  თთუურრმმეე  ქქაარრთთვვეელლეებბზზეე  აადდრრეე  მმოოსსაახხლლეეოობბდდნნეენნ    ((ბბლლიიეევვიი  22000066))..    
  
მმეეცცნნიიეერრთთაათთვვიისს  დდღღეემმდდეე  ააღღნნიიშშნნუულლ  პპრროობბლლეემმააზზეე  პპაასსუუხხიი  აარრსსეებბოობბდდაა,,  მმააგგრრაამმ  იისს  მმააიინნცც  
გგაარრთთუულლეებბუულლიი  იიყყოო  იიმმიისს  გგაამმოო,,  რროომმ  სსააიისსტტოორრიიოო  წწყყაარროოეებბიი,,  რროომმლლეებბშშიიცც  ოოსსთთაა  წწიინნააპპრრეებბაადდ  
მმიიჩჩნნეეუულლიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ხხაალლხხეებბიი  ((აალლაანნეებბიი,,  სსაარრმმაატტეებბიი,,  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი,,  ააოორრსსეებბიი  დდაა  
სსხხვვეებბიი))  აარრიიაანნ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლნნიი,,  ნნააკკლლეებბაადდ  ხხეელლმმიისსააწწვვდდოომმიი  იიყყოო..  აალლაანნეებბიი  დდაა  სსხხვვაა  
იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ტტოომმეებბიი  აარრააეერრთთ  დდაასსაავვლლუურრ  დდაა  ააღღმმოოსსაავვლლუურრ  წწყყაარროოშშიი  აარრიიაანნ  
მმოოხხსსეენნიიეებბუულლნნიი..  სსააბბეედდნნიიეერროოდდ,,  ბბოოლლოო  დდრროოსს  ააღღმმოოჩჩნნდდაა  მმკკვვლლეევვაარრიი,,  რროომმეელლმმააცც  თთაავვიი  
მმოოუუყყაარრაა  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ეეთთნნოოსსეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  აარრსსეებბუულლ  სსააიისსტტოორრიიოო  წწყყაარროოეებბსს..  
წწყყაარროოთთმმცცოოდდნნეეოობბიითთიი  გგაამმოოკკვვლლეევვიისს  აავვტტოორრიიაა  კკაატტაალლოონნიიეელლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  ააგგუუსსტტიი  
აალლეემმაანნიი,,  რროომმლლიისს  წწიიგგნნიიცც  XXXXII  სსააუუკკუუნნიისს  დდაასსააწწყყიისსშშიი  მმაალლეევვეე  იითთაარრგგმმნნაა  იინნგგლლიისსუურრ  ეენნააზზეე  
((““SSoouurrcceess  oonn  tthhee  AAllaannss””))..  ეესს  გგაამმოოცცეემმაა  რრუუსსუულლ  ეენნააზზეეცც  დდააიიბბეეჭჭდდაა  ((აალლეემმაანნიი  22000033))..  
  
ააგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნიისს  იისსტტოორრიიუულლ--წწყყაარროოთთმმცცოოდდნნეეოობბიითთიი  გგაამმოოკკვვლლეევვაა  ეეყყრრდდნნოობბაა  აადდრრეეუულლიი  
დდაა  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  პპეერრიიოოდდიისს  ლლაათთიინნუურრ  ((რროომმააუულლ)),,  ძძვვეელლ  ბბეერრძძნნუულლ,,  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  
ლლაათთიინნუურრ,,  ბბიიზზაანნტტიიუურრ,,  აარრააბბუულლ,,  სსოომმხხუურრ,,  კკაატტაალლაანნუურრ,,  ქქაარრთთუულლ  ((სსაამმწწუუხხაარროოდდ,,  
აარრაასსრრუულლყყოოფფიილლაადდ)),,  ეებბრრააუულლ,,  იირრაანნუულლ,,  მმოონნღღოოლლუურრ,,  ჩჩიინნუურრ,,  სსიირრიიუულლ  დდაა  რრუუსსუულლ  
წწყყაარროოეებბსს..  რრაა  თთქქმმაა  უუნნდდაა,,  ყყვვეელლაა  წწყყაარროო  ეერრთთნნააიირრიი  დდაანნიიშშნნუულლეებბიისს,,  მმნნიიშშვვნნეელლოობბიისსაა  დდაა  
ღღიირრეებბუულლეებბიისს  აარრ  აარრიისს..  წწყყაარროოთთმმცცოოდდნნეეოობბიითთ  ნნააშშრროომმშშიი  აავვტტოორრსს  ზზოოგგიიეერრთთიი  წწყყაარროო  
გგაამმოორრჩჩაა,,  აარრ  იიცცნნოობბსს  ზზოოგგიიეერრთთ  სსაამმეეცცნნიიეერროო  გგაამმოოკკვვლლეევვაასსააცც..  მმააგგაალლიითთაადდ,,  ააგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნსს  
სსაამმეეცცნნიიეერროო  მმიიმმოოქქცცეევვააშშიი  აარრ  შშეემმოოააქქვვსს  ვვაახხუუშშტტიი  ბბააგგრრაატტიიოონნიისს  თთხხზზუულლეებბიისს  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  
მმოონნააცცეემმეებბიი  ოოსსეებბიისს  შშეესსაახხეებბ,,  ეესს  იიმმ  დდრროოსს,,  რროოდდეესსააცც  ქქაარრთთვვეელლიი  აავვტტოორრიისს  აარრსსეებბოობბიისს  შშეესსაახხეებბ  
იიცციისს  დდაა  ეერრთთ  აადდგგიილლაასს  მმიისსიი  წწიიგგნნიი  ცციიტტიირრეებბუულლიიცც  ააქქვვსს..  
  
თთაანნაამმეედდრროოვვეე  იისსტტოორრიიოოგგრრააფფიიააშშიი  ააღღიიაარრეებბუულლიიაა,,  რროომმ  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  
მმოოსსაახხლლეეოობბაა  აალლაანნეებბიისს  სსაახხეელლსს  აატტაარრეებბდდაა..  ეესს  მმოოსსააზზრრეებბაა  XXXX  სსააუუკკუუნნეეშშიი  გგაამმოოცცეემმუულლ  ყყვვეელლაა  
ნნააშშრროომმშშიიაა  გგაატტაარრეებბუულლიი,,  რრააცც  იიმმააშშიიცც  გგაამმოოიიხხაატტაა,,  რროომმ  რრუუსსეეთთიისს  ფფეედდეერრააცციიიისს  აავვტტოონნოომმიიუურრ--  
სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვ  წწაარრმმოონნააქქმმნნსს  __  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  ოოსსეეთთსს  დდაამმაატტეებბიითთ  ““აალლაანნიიააცც””  უუწწოოდდეესს..  
თთუუმმცცაა  ხხააზზგგაასსმმიითთ  უუნნდდაა  იითთქქვვაასს,,  რროომმ  ოოსსეებბიისსაათთვვიისს  ეეთთნნოონნიიმმიი  ““აალლაანნიი””  მმთთლლაადდ  უუცცნნოობბიი  



იიყყოო..  აამმ  ტტეერრმმიინნიითთ  მმაათთ  აარრცც  სსხხვვაა  ხხაალლხხეებბიი  იიცცნნოობბდდნნეენნ..  აამმაავვეე  დდრროოსს,,  მმეეცცნნიიეერრეებბააშშიი  იისსიიცც  
ხხშშიირრაადდაააა  ააღღნნიიშშნნუულლიი,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  ეეთთნნიიკკუურრიი  თთვვაალლსსააზზრრიისსიითთ  ეერრთთგგვვაარროოვვაანნნნიი  აარრ  
იიყყვვნნეენნ..  გგაამმოოთთქქმმუულლიიაა  სსხხვვაა  შშეეხხეედდუულლეებბააცც,,  რროომმლლიისს  თთაანნაახხმმაადდააცც,,  თთაავვდდააპპიირრვვეელლაადდ,,  
აალლაანნეებბიი  სსრრუულლიიაადდააცც  აარრ  იიყყვვნნეენნ  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნნნიი  დდაა  რროომმ  იისსიინნიი  ეერრთთ--ეერრთთიი  თთუურრქქუულლიი  
მმოოდდგგმმიისს  ხხაალლხხიი  იიყყოო  ((მმიიზზიიეევვიი  11998866))..  იისსიიცც  ააღღიიაარრეებბუულლიიაა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  მმოომმთთააბბაარრეე  ტტოომმთთაა  
დდიიდდ  ჯჯგგუუფფეებბსს  წწაარრმმოოაადდგგეენნდდნნეენნ,,  რროომმლლეებბიიცც  წწყყაარროოეებბშშიი  პპიირრვვეელლაადდ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლიი  აარრიიაანნ  
ძძვვ..  წწ..  IIII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  ხხაანნიისს  დდიინნაასსტტიიიისს  ჩჩიინნუურრ  აანნაალლეებბშშიი  კკაავვკკაასსიიიიდდაანნ  სსააკკმმააოოდდ  შშოორრსს,,  
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ..  ჩჩიინნუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი  აალლაანნეებბიისს  მმოოხხსსეენნიიეებბაა  იიმმააზზეე  მმიიუუთთიითთეებბსს,,  რროომმ  
თთაავვიიაანნთთიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიითთ  იისსიინნიი  ჩჩიინნეელლთთაა  თთვვაალლსსააწწიიეერრშშიი  შშეედდიიოოდდნნეენნ..  ჩჩიინნუურრიი  
დდაასსაახხეელლეებბუულლიი  წწყყაარროო  კკაავვკკაასსიიიისს  აარრცც  ეერრთთ  ხხაალლხხსს  აარრ  აახხსსეენნეებბსს;;  მმიისსიი  თთვვაალლსსააწწიიეერრიისს  
უუკკიიდდუურრეესსიი  დდაასსაავვლლეეთთიი  წწეერრტტიილლიი  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიი  მმხხაარრეეაა..  იირრაანნუულლიი  
მმოოდდგგმმიისს  ეეთთნნოოსსეებბიისს  ეეთთნნოოგგეენნეეზზიი  დდაა  ეეთთნნიიკკუურრიი  იისსტტოორრიიაა    აარრაალლიისსაა  დდაა  კკაასსპპიიიისს  მმხხაარრეეშშიი  
რროომმ  მმიიმმდდიინნაარრეეოობბდდაა  ეესს  იისსტტოორრიიოოგგრრააფფიიააშშიი  დდიიდდიი  ხხაანნიიაა  სსააყყოოვვეელლთთააოოდდ  ცცნნოობბიილლიი  ფფააქქტტიიაა..  
მმააგგაალლიითთიი  შშეეიიძძლლეებბაა  ცცნნოობბიილლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიისს,,  ეეთთნნოოლლოოგგიისს  დდაა  გგეეოოგგრრააფფიისს  ლლეევვ  
გგუუმმიილლიიოოვვიისს  მმოონნოოგგრრააფფიიიიდდაანნ  მმოოვვიიყყვვაანნოოთთ::  ““ВВоо  IIII  вв..  ддоо  нн..  ээ..  ннаа  ббееррееггаахх  ККаассппииййссккооггоо  ммоорряя  
жжииллии  ссааррммааттыы,,  аа  ввоо  IIII    вв..  нн..  ээ..    ээттоо  ббыыллаа  ввооссттооччннааяя  ооккррааииннаа  ссооююззаа  ппллееммеенн,,  ввооззггллааввллеенннныыхх  
ааллааннааммии,,  ккооттооррыыхх  ооккооллоо  115588  гг..  ххуунннныы  ооттттеессннииллии  ннаа  ззааппаадд,,  ззаа  ВВооллггуу””  ((გგუუმმიილლიიოოვვიი  22000022::  228844))..  
რრააცც  შშეეეეხხეებბაა  კკლლაასსიიკკუურრ  აავვტტოორრთთაა  ნნააშშრროომმეებბსს,,  აალლაანნეებბიი  მმხხოოლლოოდდ  აახხ..  წწ..  II  სსააუუკკუუნნიიდდაანნ  
იიხხსსეენნიიეებბიიაანნ  რროომმიისს  იიმმპპეერრიიიისს  ჩჩრრდდიილლოო--ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  მმოომმთთააბბაარრეე  ბბაარრბბაარროოსს  ტტოომმეებბსს  
შშოორრიისს..  წწიინნაასსწწაარრ  უუნნდდაა  იითთქქვვაასს,,  რროომმ  ყყვვეელლაა  სსააიისსტტოორრიიოო  წწყყაარროოთთიი,,  რროომმააეელლეებბთთაანნ  
კკოონნტტააქქტტშშიი  შშეესსვვლლიისს  მმოომმეენნტტიისსაათთვვიისს,,  აალლაანნეებბსს  ეეკკაავვაათთ  სსტტეეპპეებბიი  შშაავვიი,,  კკაასსპპიიიისსაა  დდაა  აარრაალლიისს  
ზზღღვვეებბიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  მმოონნააკკვვეეთთეებბსს  შშოორრიისს..  ყყუურრაადდღღეებბაამმიისსააქქცცეევვიიაა,,  რროომმ  წწყყაარროოეებბშშიი  
ააღღნნიიშშნნუულლიი  სსტტეეპპეებბიისს  ზზოოლლშშიი  მმრრაავვაალლიი  სსხხვვაა  ეეთთნნოოსსიიცც  მმოოიიხხსსეენნიიეებბაა,,  რროომმეელლთთაა  შშოორრიისს  
დდაასსაახხეელლეებბუულლიი  აარრიიაანნ  ააგგრრეეთთვვეე  სსხხვვაა  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  ეეთთნნოოსსეებბიი  ((ტტოომმეებბიი  თთუუ  ტტოომმთთაა  
გგააეერრთთიიაანნეებბეებბიი))::  სსკკვვიითთეებბიი,,  სსაარრმმაატტეებბიი,,  ააოორრსსეებბიი,,  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბთთაანნააცც  აალლაანნეებბიი  
მმჭჭიიდდრროო  კკოონნტტააქქტტშშიი  იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ..    
  
გგეერრმმაანნეელლიი  მმეეცცნნიიეერრიი  იიუუდდიიგგეერრ  შშმმიიტტიი  ხხააზზგგაასსმმიითთ  ააღღნნიიშშ--ნნაავვდდაა,,  რროომმ  ჰჰუუნნეებბიისს  დდაა,,  შშეემმდდეეგგ,,  
მმოონნღღოოლლეებბიისს  ზზეეწწოოლლიითთ,,  აალლაანნეებბიი  თთაანნდდაათთაანნ  შშეერრეეკკიილლ  იიქქნნეენნ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი::  ««ППоодд  
ннааттииссккоомм  ннааррооддоовв,,  ддввииггааввшшииххссяя  вв  ззааппаадднноомм  ннааппррааввллееннииии  ((ссннааччааллаа  ггуунннноовв,,  ппооззддннееее  ммооннггооллоовв  
ии  ддррууггиихх)),,  ааллаанныы  ссоо  ввррееммееннеемм  ббыыллии  ппооссттееппнннноо  ооттттеессннеенныы  вв  ггооррнныыее  ррааййоонныы  ККааввккааззаа,,  ггддее  ооннии  
ппоодд  ииммееннеемм  ооссееттиинн  ппрроожжииввааввааюютт  ддоо  ссиихх  ппоорр»»  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  1188))..  
  
აამმჯჯეერრაადდ  ჩჩვვეენნსს  იინნტტეერრეესსეებბშშიი  აარრ  შშეედდიისს  ყყვვეელლაა  იიმმ  წწყყაარროოსს  მმიითთიითთეებბაა  დდაა  დდაასსაახხეელლეებბაა,,  
რროომმეელლშშიიცც  აალლაანნეებბიი  აარრიიაანნ  სსაახხეელლდდეებბუულლიი..  მმააგგრრაამმ  მმოოკკლლეედდ  უუნნდდაა  შშეევვჩჩეერრდდეეთთ  ეეთთნნოონნიიმმიისს  __  
““აალლაანნიი””  __  შშეესსაახხეებბ..  აამმ  სსააკკიითთხხიითთ  აა..  აალლეემმაანნიიცც  დდააიინნტტეერრეესსდდაა..  ეეთთნნოონნიიმმიისს  ეეტტიიმმოოლლოოგგიიზზააცციიაასს  
იისს  მმოონნოოგგრრააფფიიიისს  გგაამმოოკკვვლლეევვიითთ  ნნააწწიილლშშიი  იიძძლლეევვაა..  სსააყყუურრაადდღღეებბოოაა,,  რროომმ  ააღღნნიიშშნნუულლიი  
ეეთთნნოონნიიმმიითთ  მმაათთ  იიცცნნოობბდდნნეენნ  რროოგგოორრცც  დდაასსაავვლლუურრიი  ((ლლაათთიინნიი,,  ბბეერრძძეენნიი)),,  იისსეე  ააღღმმოოსსაავვლლუურრიი  
((ჩჩიინნუურრიი))  წწყყაარროოეებბიი..  ეერრთთ--ეერრთთიი  მმოონნააცცეემმიითთ,,  ტტეერრმმიინნ  ““აალლაანნსს””  თთუურრქქუულლ--მმოონნღღოოლლუურრიი  აახხსსნნაა  
ააქქვვსს  დდაა  ააღღნნიიშშნნაავვსს  ““მმთთაასს””..  მმკკვვლლეევვაარრ  ჰჰაარრმმაატტიისს  მმოონნააცცეემმეებბიითთ,,  თთუურრქქმმეენნეეთთიისს  სსაამმხხრრეეთთ--
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთშშიი  დდღღეესსააცც  ცცხხოოვვრროობბსს  ტტოომმიი,,  რროომმლლეებბიიცც  გგაადდმმოოცცეემმიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  
გგაადდმმოოსსაახხლლეებბუულლნნიი  აარრიიაანნ  მმაანნგგიიშშლლააყყიისს  ნნაახხეევვაარრკკუუნნძძუულლიიდდაანნ  ((კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოო--
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიი)),,  სსაადდააცც  იიყყოო  ცციიხხეე--სსიიმმააგგრრეე  ““აალლაანნ--ყყაალლაა””..  ეეთთნნოონნიიმმ  ““აალლაანნიისს””  თთუურრქქუულლიი  
აახხსსნნიისს  შშეესსაახხეებბ  სსხხვვაათთაა  გგაამმოოთთქქმმუულლიი  შშეეხხეედდუულლეებბეებბიი  თთაავვმმოოყყრრიილლიი  ააქქვვსს  ვვ..  ტტოომმააშშეეკკსს..  მმააგგრრაამმ  
ააქქვვეე  აარრ  შშეეიიძძლლეებბაა  აარრ  გგაავვიიხხსსეენნოოთთ  დდღღეესს  უუკკვვეე  უუაარრყყოოფფიილლიი  სსხხვვაა  შშეეხხეედდუულლეებბააცც,,  რროომმეელლიიცც  
ეეთთნნოონნიიმმსს  სსაანნსსკკრრიიტტუულლ  ““აარრაანნაასს””  უუკკაავვშშიირრეებბეენნ,,  რრააცც  უუცცხხოოსს,,  დდააშშოორრეებბუულლსს  ააღღნნიიშშნნაავვსს  დდაა  



რროომმეელლიიცც  ძძვვეელლიი  იინნდდოოეევვრროოპპუულლიი  სსიიტტყყვვიიდდაანნ  __  ““ეელლეენნ””  __  მმოომმდდიინნაარრეეოობბდდაა..  მმიიგგვვააჩჩნნიიაა,,  რროომმ  
ეესს  მმოოსსააზზრრეებბაა  მმთთლლაადდ  უუგგუულლეებბეელლსსააყყოოფფიი  აარრ  აარრიისს..  ეერრთთიი  რრაამმ  კკიი  ააშშკკაარრაადდ  ცცხხაადდიიაა,,  რროომმ  
აალლაანნეებბიი  ჰჰეეტტეერროოგგეენნუულლიი  წწაარრმმოოშშოობბიისსაანნიი  იიყყვვნნეენნ  დდაა  რრააშშიიცც,,  მმაარრთთლლააცც,,  შშეეუუძძლლეებბეელლიიაა  
ააგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნსს  აარრ  დდააეეთთაანნხხმმოო::  ««ааллаанныы  ввооззннииккллии  ккаакк  ггееттееррооггееннннааяя  ппллееммееннннааяя  
ккооннффееддеерраацциияя  ббллааггооддаарряя  ооббъъееддииннееннииюю  рряяддаа  ссееввееррооииррааннссккиихх  ггрруупппп  ппоодд  ккллииччеемм  ооббщщееггоо  
««ааррииййссккооггоо»»  ппррооииссххоожжддеенниияя»»  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  3311))..  კკაატტაალლოონნიიეელლიი  აავვტტოორრიი  ვვრრცცლლაადდ  ჩჩეერრდდეებბაა  
ეეთთნნოონნიიმმიისს  ““აასსიისს””  შშეესსაახხეებბააცც..  მმაასს  მმიიააჩჩნნიიაა,,  რროომმ  ააღღნნიიშშნნუულლიი  სსიიტტყყვვიისს  ეეტტიიმმოოლლოოგგიიაა  
გგააუურრკკვვეევვეელლიიაა,,  თთუუმმცცაა  მმოოყყვვაანნიილლიი  ააქქვვსს  რრაამმდდეენნიიმმეე  დდააკკვვიირრვვეებბაა,,  რროომმლლეებბიიცც  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  
აავვტტოორრეებბსს  ეეკკუუთთვვნნიითთ  დდაა  რროომმლლეებბიიცც  წწყყაარროოეებბშშიიაა  დდააფფიიქქსსიირრეებბუულლიი..  მმააგგაალლიითთაადდ,,  იიოოსსეებბ  
ფფლლაავვიიუუსსიი  ““ეებბრრააუულლიი  ოომმეებბიისს””  იისსტტოორრიიააშშიი  წწეერრსს::  ««яяззыыкк  жжее  яяссььссккиийй  ввееддоомм  еессттьь,,  яяккоо  оотт  
ппееччееннеежжссккооггоо  ррооддаа  ррооддииссяя,,  жжииввуущщаа  ппооддллее  ТТааннии  ии  ММееооттььссккааггоо  ммоорряя»»..  იინნტტეერრეესსმმოოკკლლეებბუულლიი  
აარრაააა  ““რროოქქსსოოლლაანნეებბიისს””  ეეტტიიმმოოლლოოგგიიააცც,,  რროომმლლეებბიიცც  ძძვვეელლიი  დდაა  აახხაალლიი  წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვეებბიისს  
მმიიჯჯნნააზზეე  დდნნეეპპრრიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  იიყყვვნნეენნ  ლლოოკკაალლიიზზეებბუულლნნიი,,  შშეემმდდეეგგ  __  დდნნეეპპრრსსაა  დდაა  
დდუუნნააიისს  შშოორრიისს,,  ბბოოლლოოსს  კკიი  __    რროომმააუულლიი  დდააკკიიიისსაა  დდაა  მმეეზზიიიისს  სსააზზღღვვრრეებბთთაანნ..  ეერრთთიი  
მმოოსსააზზრრეებბიითთ,,  იისს  ვვოოლლგგეელლ  აალლაანნეებბსს  ააღღნნიიშშნნაავვსს  დდაა  მმიიღღეებბუულლიიაა  ოორრიი  სსიიტტყყვვიისს  შშეეეერრთთეებბიისს  
შშეეგგეეგგაადდ;;  ““რროოქქსსიი””  მმდდიინნაარრეე  ვვოოლლგგიისს  ძძვვეელლიი  სსაახხეელლწწოოდდეებბაა  ყყოოფფიილლაა..  მმეეოორრეე  მმოოსსააზზრრეებბიითთ  იისს  
““თთეეთთრრ  აალლაანნეებბსს””  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რრაადდგგაანნ  ოოსსუურრიი  ეენნიისს  დდიიგგოორრუულლ  დდიიაალლეექქტტშშიი,,  რროომმეელლიიცც  
აარრქქააიიზზმმეებბიითთ  ხხაასსიიაათთდდეებბაა,,  ““რროოქქსს””  სსიინნაათთლლეესს  ნნიიშშნნაავვსს..  
  
ზზეემმოოთთ  ააღღიინნიიშშნნაა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  მმსსოოფფლლიიოოსს  ხხაალლხხთთაა  მმრრაავვაალლ  წწყყაარროოეებბშშიი  აარრიიაანნ  
დდაასსაახხეელლეებბუულლიი..  მმხხოოლლოოდდ  რრაამმდდეენნიიმმეე  მმაათთგგაანნზზეე  შშეევვჩჩეერრდდეებბიითთ..  პპიირრვვეელლ  რრიიგგშშიი  ლლაათთიინნუურრიი  
წწყყაარროოეებბიი  უუნნდდაა  დდაავვაასსაახხეელლოოთთ,,  რროომმლლეებბშშიიცც  დდღღეევვაანნდდეელლ  ოოსსთთაა  სსაავვაარრააუუდდოო  წწიინნააპპრრეებბიი::    
აალლაანნეებბიი,,  ააოორრსსეებბიი  დდაა  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი  აარრიიაანნ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლნნიი,,  მმხხოოლლოოდდ  აახხ..  წწ..  II--IIII  სსააუუკკუუნნეეეებბსს  
მმიიეეკკუუთთვვნნეებბიიაანნ..  აახხ..  წწ..  დდაააახხლლოოეებბიითთ  335500--336600  წწლლეებბშშიი  ეე..  წწ..  პპეეიიტტიინნგგეერრიისს  ტტააბბუულლააზზეე  აალლაანნეებბიი  
კკაავვკკაასსიიიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ,,  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისს  სსტტეეპპეებბშშიი  აარრიიაანნ  დდაატტაანნიილლიი..  უუფფრროო  
აადდრრიინნდდეელლ  აახხ..  წწ..  2233//44--7799  წწლლეებბშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბიი  აავვტტოორრიისს  გგააიიუუსს  პპლლიინნიიუუსს  სსეეკკუუნნდდუუსსიისს  
თთხხზზუულლეებბიისს  ეერრთთიი  პპაასსააჟჟიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  იირრაანნუულლიი  ტტოომმეებბიი  __  სსაარრმმაატტეებბიი,,  
ააოორრსსეებბიი,,  აალლაანნეებბიი  დდაა  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი  __  მმდდიინნაარრეე  დდუუნნააიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  ბბიინნაადდრროობბდდნნეენნ..  
იიმმაავვეე  პპეერრიიოოდდიისს  რროომმააეელლიი  მმწწეერრაალლიი  სსეენნეეკკააცც  აალლაანნეებბსს  დდუუნნააიისს  რრააიიოონნშშიი  მმოოიიხხსსეენნიიეებბსს  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  5544))..  ჩჩვვეენნიი  ააზზრრიითთ,,  იიმმდდრროოიისსაათთვვიისს  მმდდიინნაარრეე  დდუუნნააიი  იიყყოო  უუკკიიდდუურრეესსიი  
დდაასსაავვლლეეთთიი  სსააზზღღვვაარრიი,,  სსაადდაამმდდეეცც  მმოომმთთააბბაარრეე  აალლაანნთთაა  ტტოომმეებბიი  ააღღწწეევვდდნნეენნ..  
  
IIVV--VV  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  ლლაათთიინნუურრიი  ლლიიტტეერრაატტუურრუულლიი  წწყყაარროოეებბიი  ძძიირრიითთაადდაადდ  აალლაანნეებბიისს  დდიიდდ  
თთაარრეეშშეებბშშიი  მმოონნააწწიილლეეოობბიისს  შშეესსაახხეებბ  მმოოგგვვიითთხხრროობბსს..  იიგგუულლიისსხხმმეებბაა  აალლაანნეებბიისს  ჰჰუუნნეებბიისსაადდმმიი  
დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბაა  დდაა  დდაასსაავვლლეეთთიითთ,,  ჰჰუუნნეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  მმაათთიი  ცცაალლკკეეუულლიი  ჯჯგგუუფფეებბიისს  
მმიიგგრრააცციიაა..  აამმ  თთვვაალლააზზრრიისსიითთ  გგაანნსსააკკუუთთრრეებბიითთ  ააღღსსაანნიიშშნნაავვიიაა  მმაარრცცეელლიინნიისს,,  აამმბბრროოსსიისს  დდაა  
აავვზზოონნიისს  თთხხზზუულლეებბეებბიი..  იისსიინნიი  ძძიირრიითთაადდაადდ  სსააუუბბრროობბეენნ  იიმმიისს  შშეესსაახხეებბ,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  რროომმიისს  
იიმმპპეერრიიიისს  დდააქქიირრაავვეებბუულლ  მმეებბრრძძოოლლთთაა  შშოორრიისს  იიყყვვნნეენნ  დდაა  იისსიინნიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  იიტტაალლიიაასსაა  დდაა  
ეესსპპაანნეეთთშშიი  ლლააშშქქრროობბდდნნეენნ..  აამმბბრროოსსიიუუსსიი  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  333399--339977  წწლლეებბიი))  შშეემმდდეეგგსს  წწეერრდდაა::  
““ჩჩვვეენნ  გგააგგვვიიგგიიაა  მმრრაავვაალლიი  ბბრრძძოოლლიისს  შშეესსაახხეებბ!!  ჰჰუუნნეებბიი  მმიიიისსწწრრააფფიიაანნ  აალლაანნეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ,,  
აალლაანნეებბიი  __  გგუუთთეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ,,  გგუუთთეებბიი  __  თთააიიფფაალლეებბიისს  დდაა  სსაარრმმაატტეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ;;  
იილლიირრიიკკშშიი  გგუუთთეებბმმაა,,  რროომმლლეებბიიცც  თთაავვიიაანნთთიი  მმიიწწეებბიიდდაანნ  იიყყვვნნეენნ  გგაამმოოყყრრიილლიი,,  თთაავვიისს  მმხხრრიივვ,,  
ჩჩვვეენნ  გგააგგვვააძძეევვეესს  დდაა  ეესს  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  ბბოოლლოო  აარრაააა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  6666))..  აამმ  წწყყაარროოდდაანნააცც  კკაარრგგაადდ  
ჩჩაანნსს,,  რროომმ  ოოსსთთაა  წწიინნააპპრრეებბაადდ  მმიიჩჩნნეეუულლიი  აალლაანნეებბიი  სსააქქაარრთთვვეელლოოდდაანნ  ((დდაა  კკაავვკკაასსიიიიდდაანნააცც))  
ძძაალლიიაანნ  შშოორრსს  აარრიიაანნ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლიი..  ცციიტტაატტიიდდაანნ  იირრკკვვეევვაა,,  რროომმ  იისსიინნიი  გგუუთთეებბიისს  



აამმმმოოძძრრაავვეებბეელლნნიი  ყყოოფფიილლაანნ..  გგუუთთეებბიი  კკიი,,  რროოგგოორრცც  ცცნნოობბიილლიიაა,,  მმააშშიინნ  ყყიირრიიმმიისს  
ნნაახხეევვაარრკკუუნნძძუულლსსაა  დდაა  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  სსაანნააპპიირროოზზეე  იიყყვვნნეენნ  გგაანნსსაახხლლეებბუულლნნიი..    
  
ლლაათთიინნუურრ  ეენნააზზეეაა  დდააწწეერრიილლიი  აანნტტიიოოქქიიააშშიი  დდააბბაადდეებბუულლიი  მმწწეერრლლიისს  აამმიიაანნ  მმაარრცცეელლიინნიისს  
თთხხზზუულლეებბაა..  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  მმაარრცცეელლიინნიისს  თთხხზზუულლეებბაა  ყყვვეელლააზზეე  სსრრუულლყყოოფფიილლ  წწყყაა--რროოდდ  
აარრიისს  მმიიჩჩნნეეუულლიი,,  რროომმეელლშშიიცც  ვვხხვვდდეებბიითთ  აარრაა  მმხხოოლლოოდდ  იისსტტოორრიიუულლ  ცცნნოობბეებბსს  ((337755--337788  წწლლეებბიისს  
მმოონნააკკვვეეთთიისს  შშეესსაახხეებბ)),,  აარრაამმეედდ  გგეეოოგგრრააფფიიუულლ  მმოონნააცცეემმეებბსსაა  დდაა  ეეთთნნოოგგრრააფფიიუულლ  ეექქსსკკუურრსსსს..  
ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისს  ((ppaalluuss  MMaaeeoottiiss))  შშეესსაახხეებბ  აამმიიაანნ  მმაარრცცეელლიინნიი  წწეერრსს::  ““აამმ  უუკკიიდდუურრეესსიი  დდაა  
დდააშშოორრეებბუულლიი  ჭჭააოობბიისს  იირრგგვვლლიივვ  მმრრაავვაალლიი  ხხაალლხხიი  მმკკვვიიდდრროობბსს,,  რროომმლლეებბიიცც  ეერრთთმმაანნეეთთიისსააგგაანნ  
გგაანნსსხხვვაავვდდეებბიიაანნ  ეენნეებბიისსაა  დდაა  წწეესს--ჩჩვვეეუულლეებბეებბიისს  მმრრაავვაალლფფეერროოვვნნეებბიითთ::  იიქქსსოომმაატტეებბიი,,  მმეეოოტტეებბიი,,  
იიააზზიიგგეებბიი,,  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი,,  აალლაანნეებბიი,,  მმეელლაანნქქლლეებბიი  დდაა  გგეელლოონნეებბიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  6677))..  
მმაარრცცეელლიინნიი  აალლაანნეებბსს,,  მმაასსააგგეეტტეებბსსაა  დდაა  სსაარრგგეეტტეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  უუფფრროო  შშოორრსს,,  ყყიირრიიმმიისს  
ნნაახხეევვაარრკკუუნნძძუულლიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთააცც  აასსაახხეელლეებბსს..  სსხხვვაა  პპაასსააჟჟშშიი  აა..  მმაარრცცეელლიინნიი  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  
სსაანნააპპიირროო  ზზოოლლსს  მმოოღღუუნნუულლ  სსკკვვიითთუურრ  მმშშვვიილლდდსს  აადდაარრეებბსს  დდაა  წწეერრსს::  ““აამმ  მმშშვვიილლდდიისს  შშუუააშშიი,,  
რროომმეელლიიცც  წწაარრმმოოაადდგგეებბსს  ძძაალლიიაანნ  ვვრრცცეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიაასს,,  ფფეეხხიითთ  კკაარრგგაადდ  მმოოსსიიაარრუულლეე  
მმგგზზაავვრრიისს  1155  დდღღიისს  სსაავვაალლშშიი,,  ცცხხოოვვრროობბეენნ  ეევვრროოპპეელლიი  აალლაანნეებბიი,,  კკოოსსტტოობბოოლლეებბიი  დდაა  სსკკვვიითთთთაა  
უუთთვვაალლაავვიი  ტტოომმეებბიი..  მმაათთიი  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  ნნააწწიილლიი  მმიინნდდვვრრიისს  ნნააყყოოფფიითთ  იიკკვვეებბეებბაა,,  ყყვვეელლაა  
დდაანნაარრჩჩეენნიი  ფფაარრთთოო  სსტტეეპპეებბშშიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბსს,,  რროომმლლეებბმმააცც  კკაავვიი  ((სსაახხვვნნეელლიი))  რრაა  აარრიისს,,  აარრ  
იიცციიაანნ,,  აარრ  იიცციიაანნ  თთეესსვვაა,,  რრაადდგგაანნ  მმიინნდდვვრრეებბიი  გგაავვეელლუურრეებბუულლიიაა  დდაა  დდააფფაარრუულლიიაა  თთრრთთვვიილლიითთ  
((ჭჭიირრხხლლიითთ))..  იისსიინნიი  იიკკვვეებბეებბიიაანნ  მმხხეეცცეებბიივვიითთ,,  თთაავვიიაანნთთ  ოოჯჯაახხოობბაასს,,  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლსს  დდაა  ღღაარრიიბბ  
სსააოოჯჯაახხოო  ბბაარრგგიიბბაარრხხაანნაასს  იისსიინნიი  აათთაავვსსეებბეენნ  კკიიბბიიტტეებბზზეე  ((დდაახხუურრუულლიი  ჩჩაარრდდაახხიიაანნიი  უურრმმეებბიი)),,  
რროომმლლეებბიიცც  გგაადდააფფაარრეებბუულლიი  ააქქვვთთ  ქქეერრქქიითთ  დდაა  რროოდდეესსააცც  სსუურრვვიილლიი  გგააუუჩჩნნდდეებბაათთ  
დდააუუბბრრკკოოლლეებბლლაადდ  გგაადდაააადდგგიილლდდეებბიიაანნ,,  დდაა  თთაავვიიაანნთთ  სსააზზიიდდაავვსს  მმიიმმაარრთთაავვეენნ  სსააიითთკკეენნააცც  
მმოოეესსუურრვვეებბაათთ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  6688))..  
  
აამმრრიიგგაადდ,,  აამმიიაანნეე  მმაარრცცეელლიინნიისს  ზზეემმოოთთ  მმოოყყვვაანნიილლ  ცციიტტაატტააშშიი  ბბეევვრრიი  რრაამმაააა  სსააყყუურრაადდღღეებბოო::  
აალლაანნეებბიისს  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი,,  სსაამმეეუურრნნეეოო  ყყოოფფაა,,  წწეესს--ჩჩვვეეუულლეებბეებბიი..  მმაათთიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  
აარრეეაალლიი  კკვვლლაავვ  შშაავვიი  დდაა  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვეებბიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიი  მმოონნააკკვვეეთთიიაა..  აამმ  ვვრრცცეელლ  
ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  მმოომმთთააბბაარრეეოობბდდნნეენნ  იისსიინნიი..  წწყყაარროოდდაანნ  ააშშკკაარრაადდ  ჩჩაანნსს,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  
მმოომმთთააბბაარრეეეებბიი  აარრიიაანნ  დდაა  მმიიწწაასს  აარრ  აამმუუშშაავვეებბეენნ..  უუფფრროო  მმეეტტიიცც,,  მმაათთიი  ნნააწწიილლიი  
შშეემმგგრროოვვეებბლლოობბიითთ  ცცხხოოვვრროობბსს..  აარრაა  ააქქვვთთ  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი  სსაახხლლეებბიი  დდაა,,  რროოგგოორრცც  ყყვვეელლაა  
მმოომმთთააბბაარრიისსაათთვვიისს,,  მმაათთთთვვიისსააცც  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი    ჩჩაარრდდაახხიიაანნიი  უურრეემმიიაა..  აალლაანნეებბიი  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  შშოორრსს  ვვრრცცეელლდდეებბიიაანნ,,  რრაადდგგაანნ  იიმმ  მმიინნდდვვრრეებბშშიი,,  სსაადდააცც  მმოომმთთააბბაარრეეოობბეენნ  
სსიიცციივვეე  აადდრრეე  დდგგეებბაა..  მმაარრცცეელლიინნიისს  თთხხზზუულლეებბააშშიი  კკიიდდეევვ  ეერრთთიი  რრაამმაააა  სსააყყუურრაადდღღეებბოო::  იისს  
სსააუუბბრროობბსს  ეევვრროოპპეელლ  აალლაანნეებბზზეე,,  ეე..  იი..  იიყყვვნნეენნ  ააზზიიეელლიი  აალლაანნეებბიიცც,,  რრიისს  დდაამმაადდაასსტტუურრეებბეელლ  
წწყყაარროოეებბსს  ქქვვეემმოოთთ  შშეევვეეხხეებბიითთ..  
  
აამმიიაანნეე  მმაარრცცეელლიინნიი  სსააუუბბრროობბსს  ბბააქქტტრრიიეელლეებბიისს,,  სსოოგგდდიიეელლეებბიისსაა  დდაა  სსააკკეებბიისს  შშეესსაახხეებბ,,  
რროომმლლეებბიიცც  შშუუაა  ააზზიიეელლიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  მმოოდდგგმმიისს  ეეთთნნოოსსეებბიი  იიყყვვნნეენნ..  აამმ  ხხაალლხხეებბიისს  ააღღწწეერრიისს  
შშეემმდდეეგგ  რროომმააეელლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  მმოოგგვვიითთხხრროობბსს::  ““აადდგგიილლეებბშშიი,,  სსაადდააცც  მმთთაავვრრდდეებბაა  მმთთეებბიი,,  
რროომმლლეებბსსააცც  იიმმაავვიიიისს  დდაა  ააპპუურრიიიისს  მმთთეებბსს  უუწწოოდდეებბეენნ,,  სსპპაარრსსეეთთიისს  მმხხაარრეეშშიი  ცცხხოოვვრროობბეენნ  
სსკკვვიითთეებბიი,,  რროომმლლეებბსსააცც  ეესსააზზღღვვრრეებბიიაანნ  ააზზიიეელლიი  სსაარრ--მმაატტეებბიი  დდაა  [[რროომმლლეებბიიცც]]  უუკკიიდდუურრეესს  
ფფაარრგგლლეებბშშიი  ეეხხეებბიიაანნ  ((ეესსააზზღღვვრრეებბიიაანნ))  აალლაანნთთაა  მმიიწწეებბსს..  დდეედდაამმიიწწიისს  დდააშშოორრეებბუულლ  კკუუთთხხეეშშიი  
მმიიგგდდეებბუულლეებბიი  მმიიჩჩვვეეუულლნნიი  აარრიიაანნ  უუდდააბბნნოოსს,,  იისსიინნიი  ცცხხოოვვრროობბეენნ  ეერრთთმმაანნეეთთიისსააგგაანნ  შშოორრსს  
მმდდეებბაარრეე  სსაადდგგოომმეებბშშიი  დდაა  კკმმააყყოოფფიილლდდეებბიიაანნ  ღღაარრიიბბიი  დდაა  მმწწიირრიი  სსააკკვვეებბიითთ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  6699))..  
აამმრრიიგგაადდ,,  აამმ  პპაასსააჟჟშშიი  აა..  მმაარრცცეელლიინნიი  უუკკვვეე  ააზზიიეელლიი  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  სსააუუბბრროობბსს..  



იისსტტოორრიიკკოოსსიისსაათთვვიისს  მმაათთიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი  ““დდეედდაამმიიწწიისს  მმიიგგდდეებბუულლიი””  მმხხაარრეეაა..  აასსეე  რროომმ,,  
აალლაანნეებბიი  აახხ..  წწ..  IIVV  სსააუუკკუუნნიისს  7700--იიაანნ  წწლლეებბშშიი  ვვრრცცეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  __  შშაავვიიზზღღვვიისსპპიირრეეთთიისს  
სსტტეეპპეებბიიდდაანნ  შშოორრსს,,  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიისსააკკეენნ,,  მმდდიინნაარრეეეებბიისს  პპრრეეგგოოლლიისსაა  დდაა  ვვიისსტტუულლიისს  
მმიიდდაამმოოეებბაამმდდეე  დდაა  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოო--ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  
((მმოომმთთააბბაარრეეოობბდდნნეენნ))..  
  
იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  მმოოსსაახხლლეეოობბიისს  შშეესსაახხეებბ  აა..  მმაარრცცეელლიინნიი  თთხხზზუულლეებბიისს  სსხხვვაა  მმოონნააკკვვეეთთშშიიცც  
სსააუუბბრროობბსს::  ““იისსტტრრიი,,  რროომმეელლიიცც  შშეენნააკკაადდეებბიისსააგგაანნ  სსააზზრრდდოოოობბსს  სსაავვრროომმაატტეებბიისს  გგვვეერრდდიითთ  
მმიიეედდიინნეებბაა,,  რროომმეელლთთაა  ოოლლქქიიცც  ტტაანნააიისსაამმდდეე  ვვრრცცეელლდდეებბაა  დდაა  რროომმეელლიიცც  გგაანნააცცაალლკკეევვეებბსს  ააზზიიაასს  
ეევვრროოპპიისსააგგაანნ..  აამმ  მმდდიინნაარრეეზზეე  აალლაანნეებბსს  სსკკვვიითთეეთთიისს  უუდდააბბნნოოსს  ((სსაავვაანნიისს))  უუზზოომმოოდდ  დდიიდდიი  
სსიივვრრცცეე  უუკკაავვიიაათთ..  მმაათთიი  სსაახხეელლიი  მმოომმდდიინნაარრეეოობბსს  მმთთიისს  სსაახხეელლწწოოდდეებბიიდდაანნ..  თთაანნდდაათთაანნოობბიითთ  
მმაათთ  ((აალლაანნეებბმმაა))  გგაამმაარრჯჯვვეებბიითთ  დდააიიქქვვეემმდდეებბაარრეესს  მმრრაავვაალლრრიიცცხხოოვვაანნიი  მმეეზზოობბეელლიი  ხხაალლხხეებბიი,,  
რროომმლლეებბზზეედდააცც  თთაავვიიაანნთთიი  სსაახხეელლიი  გგაააავვრრცცეელლეესს,,  რროოგგოორრცც  აამმაასს  სსპპაარრსსეელლეებბიი  ააკკეეთთეებბდდნნეენნ””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  7711))..  აამმრრიიგგაადდ,,  ააღღნნიიშშნნუულლიი  პპაასსააჟჟიითთააცც  ააშშკკაარრაააა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  ეევვრრააზზიიიისს  
სსიივვრრცცეეშშიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბდდნნეენნ..  იისსიინნიი  აარრ  იიყყვვნნეენნ  მმოონნოოეეთთნნიიკკუურრიი  წწაარრმმოოშშოობბიისსაანნიი;;  
შშეემმაადდგგეენნლლოობბიითთ  ჰჰეეტტეერროოგგეენნუურრიი  იიყყვვნნეენნ..  აალლაანნეებბიისს  სსაახხეელლწწოოდდეებბიითთ,,  გგაარრდდაა  აალლაანნეებბიისსაა,,  
სსხხვვაა  ხხაალლხხეებბიიცც  იიყყვვნნეენნ  ცცნნოობბიილლიი..  აალლაანნეებბიი  დდაამმოორრჩჩიილლეებბუულლიი  ხხაალლხხეებბიისს  აალლაანნიიზზააცციიაასს  
აახხდდეენნდდნნეენნ..  კკიიდდეევვ  ეერრთთიი  პპაასსააჟჟიი  უუნნდდაა  მმოოვვიიყყვვაანნოოთთ::  ““სსაამმყყაარროოსს  ოორრ  ნნააწწიილლშშიი  გგაანნააწწიილლეებბუულლიი  
აალლაანნეებბიი  მმრრაავვაალლ  ტტოომმაადდ  აარრიიაანნ  დდააყყოოფფიილლიი,,  რროომმეელლთთაა  ჩჩაამმოოთთვვლლიისს  სსააჭჭიირროოეებბაასს  ვვეერრ  ვვხხეედდაავვ..  
თთუუმმცცაა  იისსიინნიი  რროოგგოორრცც  ნნოომმაადდეებბიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბეენნ  ვვრრცცეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე,,  რროომმლლეებბიიცც  
ეერრთთმმაანნეეთთიისსააგგაანნ  შშოორრიი  მმაანნძძიილლიითთ  აარრიისს  დდააშშოორრეებბუულლიი,,  მმააგგრრაამმ,,  დდრროოთთაა  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი,,  
იისსიინნიი  ეერრთთიი  სსაახხეელლიისს  ქქვვეეშშ  ეერრთთიიაანნდდეებბიიაანნ  დდაა  ყყვვეელლაასს  ეეწწოოდდეებბაათთ  აალლაანნეებბიი  წწეესს--ჩჩვვეეუულლეებბეებბიისს  
ეერრთთგგვვაარროოვვნნეებბიისს,,  ცცხხოოვვრრეებბიისს  ვვეელლუურრიი  წწეესსიისს  დდაა  ეერრთთნნააიირრიი  შშეეიიაარრააღღეებბიისს  გგაამმოო..  აარრაა  ააქქვვთთ  
მმაათთ  ქქოოხხეებბიი,,  აარრაავვიინნ  მმაათთგგაანნ  აარრ  ხხნნაავვსს,,  იიკკვვეებბეებბიიაანნ  იისსიინნიი  ხხოორრცციითთ  დდაა  რრძძიითთ,,  ცცხხოოვვრროობბეენნ  
კკიიბბიიტტეებბშშიი,,  რროომმლლეებბიიცც  გგაადდაახხუურრუულლიიაა  ხხიისს  ქქეერრქქიისს  მმოოღღუუნნუულლიი  ნნააჭჭრრეებბიითთ  დდაა  
გგაადდაააადდგგიილლდდეებბიიაანნ  უუსსაასსრრუულლოო  სსტტეეპპეებბშშიი..  მმიიააღღწწეევვეენნ  რრაა  ბბაალლაახხიითთ  მმდდიიდდაარრ  აადდგგიილლეებბსს,,  
იისსიინნიი  თთაავვიიაანნთთ  კკიიბბიიტტეებბსს  წწრრეეშშიი  ააჩჩეერრეებბეენნ  დდაა  იიკკვვეებბეებბიიაანნ  რროოგგოორრცც  მმხხეეცცეებბიი,,  დდაა,,  რროოდდეესსააცც  
სსააძძოოვვაარრსს  გგაამმოოსსჭჭაამმეენნ,,  თთაავვიიაანნთთ  ““ქქაალლააქქეებბსს””  კკიიბბიიტტეებბზზეე  ტტვვიირრთთაავვეენნ  დდაა  ააგგრრძძეელლეებბეენნ  
მმოოძძრრააოობბაასს..  კკიიბბიიტტეებბშშიი  ხხვვდდეებბიიაანნ  ((ეეყყრრეებბიიაანნ))  ეერრთთმმაანნეეთთსს  კკააცცეებბიი  დდაა  ქქაალლეებბიი,,  ააქქვვეე  იიბბაადდეებბიიაანნ  
დდაა  იიზზრრდდეებბიიაანნ  ბბაავვშშვვეებბიი,,  ეესსაააა  მმაათთიი  მმუუდდმმიივვიი  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი,,  დდაა  სსააიითთკკეენნააცც  აარრ  უუნნდდაა  
წწაავვიიდდნნეენნ,,  იიქქაააა  მმაათთიი  მმშშოობბლლიიუურრიი  სსაახხლლიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  7711))..  ““ყყვვეელლაა,,  ვვიინნცც  აასსააკკიითთაა  დდაა  
სსქქეესსიითთ  ოომმიისსაათთვვიისს  გგაამმოოუუსსაადდეეგგაარრიიაა,,  კკიიბბიიტტეებბიისს  იირრგგვვლლიივვ  აარრიიაანნ  თთაავვმმოოყყრრიილლიი  დდაა  იისსიინნიი  
დდააკკაავვეებბუულლიი  აარრიიაანნ  სსააოოჯჯაახხოო  სსააქქმმიიაანნოობბიითთ,,  აახხაალლგგააზზრრდდეებბიი  კკიი  აადდრრეეუულლიი  აასსააკკიიდდაანნ  ცცხხეენნთთაანნ  
აარრიიაანნ  შშეეზზრრდდიილლიი,,  მმაამმააკკააცცეებბიისსაათთვვიისს  სსიირრცცხხვვიილლაადდ  თთვვლლიიაანნ  ფფეეხხიითთ  სსიიაარრუულლსს””  ((აალლეემმაანნიი  
22000033::  7722))..  აა..  მმაარრცცეელლიინნიი  იისსეევვ  დდაა  იისსეევვ  აალლაანნეებბიისს  იისსეეთთ  ყყოოფფაასსაა  დდაა  კკუულლტტუურრააზზეე  სსააუუბბრროობბსს,,  
რროომმეელლიიცც  მმხხოოლლოოდდ  მმოომმთთააბბაარრეე    ხხაალლხხეებბიისსაა  დდაა  აარრაა  ბბიინნაადდრრეებბიისსაათთვვიისს  იიყყოო  
დდაამმაახხაასსიიაათთეებბეელლიი..  ცცხხეენნიიცც  ხხოომმ  მმოომმთთააბბაარრეეთთაა  სსააყყვვაარრეელლიი  ცცხხოოვვეელლიი  იიყყოო,,  რროომმეელლზზეედდააცც  
ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ  შშეეზზრრდდიილლნნიი  იიყყვვნნეენნ..  გგაავვააგგრრძძეელლოოთთ  აამმიიაანნეე  მმაარრააცცეელლიინნიისსეეუულლიი  აალლაანნეებბიისს  
დდაახხაასსიიაათთეებბაა::  ““თთიითთქქმმიისს  ყყვვეელლაა  აალლაანნიი  მმააღღაალლიი  დდაა  ლლაამმააზზიი  შშეესსაახხეედდააოობბიისსაააა,,  თთმმეებბიი  ააქქვვთთ  
ქქეერრაა,,  გგაამმოოხხეედდვვაა  __  მმრრიისსხხაანნეე,,  თთუუმმცცაა  აარრცც  თთუუ  იისსეე  სსააშშიიშშიი..  იისსიინნიი,,  შშეეიიაარრააღღეებბიისს  სსიიმმსსუუბბუუქქიისს  
გგაამმოო,,  ძძაალლიიაანნ  მმოოძძრრაავვნნიი  აარრიიაანნ;;  ყყვვეელლააფფეერრშშიი  ჰჰგგვვაანნაანნ  ჰჰუუნნეებბსს  ((ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  ააქქ  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  
მმაათთ  აანნთთრროოპპოოლლოოგგიიუურრ  ტტიიპპსს  აარრ  გგუულლიისსხხმმოობბსს  __  რრ..  თთ..)),,  მმააგგრრაამმ  თთაავვიიაანნთთიი  წწეესს--
ჩჩვვეეუულლეებბეებბიითთაა  დდაა  ცცხხოოვვრრეებბიისს  წწეესსიითთ  რრაამმდდეენნაადდმმეე  რრბბიილლნნიი  აარრიიაანნ..  ყყააჩჩააღღოობბიისსაასს,,  
აავვააზზააკკოობბიისსაასს  დდაა  ნნაადდიირროობბაასსაასს  იისსიინნიი  მმეეოოტტიისს  ზზღღვვაამმდდეე  დდაა  კკიიმმიირრიიიისს  ბბოოსსფფოორრაამმდდეე  მმიიდდიიაანნ  
სსოომმხხეეთთსსაა  დდაა  მმიიდდიიაამმდდეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  7722))..  მმოოყყვვაანნიილლ  ცციიტტაატტააშშიი  კკიიდდეევვ  ეერრთთიი  
დდაამმაახხაასსიიაათთეებბეელლიი  თთვვიისსეებბაააა  წწიინნ  წწაამმოოწწეეუულლიი..  აა..  მმაარრცცეელლიინნიი  ვვრრცცეელლ  სსაალლააშშქქრროო  რრეეგგიიოონნსს  



შშეემმოოწწეერრსს  __  სსაამმხხრრეეთთიითთ  სსაააავვააზზააკკოოდდ  იისსიინნიი  სსაამმხხრრეეთთ  კკაავვკკაასსიიაასსაა  დდაა  მმცციირრეე  ააზზიიაამმდდეე  
ააღღწწეევვდდნნეენნ..  ააშშკკაარრაააა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  კკოოლლხხეეთთსსაა  დდაა  იიბბეერრიიააშშიი  ვვეერრ  ((აარრ))  ლლააშშქქრროობბდდნნეენნ,,  რრაადდგგაანნ  
მმიიდდიიაასსაა  დდაა  სსოომმხხეეთთშშიი  იისსიინნიი  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  მმხხრრიიდდაანნ  შშეედდიიოოდდნნეენნ  დდაა  აარრაა  დდაარრიიაალლიითთ,,  
რროომმლლიისს  სსიიაახხლლოოვვეესს  აახხ..  წწ..  IIVV  სსააუუკკუუნნეეშშიი  იისსიინნიი  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  აარრ  იიყყვვნნეენნ  გგაამმოოჩჩეენნიილლიი..  ““წწყყნნაარრიი  
დდაა  მმშშვვიიდდოობბიიაანნიი  აადდაამმიიაანნეებბიისსაათთვვიისს  თთუუ  სსიიწწყყნნაარრეეაა  მმიისსააღღეებბიი,,  იისსიინნიი  ((აალლაანნეებბიი))  სსიიაამმოოვვნნეებბაასს  
ოომმეებბსსაა  დდაა  სსააშშიიშშრროოეებბააშშიი  ხხეედდაავვეენნ..  მმაათთშშიი  ბბეედდნნიიეერრაადდ  იითთვვლლეებბაა  იისს,,  ვვიინნცც  ბბრრძძოოლლააშშიი  კკვვდდეებბაა,,  
იისს  კკიი  ვვიინნცც  მმოოხხუუცცეებბუულლოობბაასს  მმიიააღღწწეევვსს  დდაა  ბბუუნნეებბრრიივვიი  სსიიკკვვდდიილლიითთ  კკვვდდეებბაა,,  მმაასს  მმოოსსვვეენნეებბაასს  
აარრ  ააძძლლეევვეენნ,,  მმკკააცცრრაადდ  ეექქცცეევვიიაანნ,,  დდაასსცციინნიიაანნ,,  გგაადდააგგვვაარრეებბუულლეებბსსაა  დდაა  მმშშიიშშრრეებბსს  უუწწოოდდეებბეენნ..  
აარრააფფრრიითთ  იისსიინნიი  იისსეე  აარრ  აამმააყყოობბეენნ,,  რროოგგოორრცც  კკააცციისს  კკვვლლიითთ  დდაა  თთაავვიიაანნთთ  სსააბბრრძძოოლლოო  ცცხხეე--
ნნეებბზზეე,,  რროოგგოორრცც  სსაასსაახხეელლოო  ტტრროოფფეეაასს,,  კკიიდდეებბეენნ  მმოოკკლლუულლიისს  თთაავვიისს  ქქაალლიისს  გგაადდაამმძძვვრრაალლ  კკაანნსს..  
აარრაა  ააქქვვთთ  მმაათთ  აარრცც  ტტააძძრრეებბიი  დდაა  აარრცც  სსაალლოოცცაავვეებბიი;;  ვვეერრ  ნნაახხაავვთთ  ჩჩაალლიითთ  გგაადდაახხუურრუულლ  ქქოოხხეებბსს””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  7722))..  მმოოყყვვაანნიილლ  ცციიტტაატტაასს,,  ვვფფიიქქრროობბთთ,,  კკოომმეენნტტაარრიი  აარრ  სსჭჭიირრდდეებბაა,,  მმოომმთთააბბაარრეე  
ხხაალლხხსს,,  ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  აარრცც  ტტააძძრრეებბიი,,    აარრცც  სსხხვვაა  სსაალლოოცცაავვეებბიი  დდაა  აარრცც  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი  სსაახხლლეებბიი  
აარრ  ეექქნნეებბოოდდაა..  აალლაანნეებბიისს  სსაალლოოცცაავვიი  ყყოოფფიილლაა  მმიიწწააშშიი  ჩჩაარრჭჭოობბიილლიი  მმაახხვვიილლიი,,  რრაასსააცც  მმოოწწიიწწეებბიითთ  
ეეთთააყყვვაანნეებბოოდდნნეენნ  დდაა  რროომმეელლსსააცც  იიმმ  ქქვვეეყყნნიისს  ((მმიიწწაა--წწყყლლიისს))  მმფფაარრვვეელლაადდ  თთვვლლიიდდნნეენნ,,  სსაადდააცც  
იისსიინნიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბდდნნეენნ..  მმოომმაავვაალლსს  შშეემმდდეეგგნნააიირრაადდ  წწიინნაასსწწაარრმმეეტტყყვვეელლეებბდდნნეენნ::  ““ეერრთთ  კკოონნაადდ  
კკრრაავვდდნნეენნ  ტტიირრიიფფიისს  წწნნეელლსს,,  გგაარრკკვვეეუულლიი  ხხნნიისს  შშეემმდდეეგგ,,  რრააღღააცც  სსააიიდდუუმმლლოო  შშეელლოოცცვვიითთაა  დდაა  
თთიილლიისსმმიითთ  ხხსსნნიიდდნნეენნ  დდაა  იიღღეებბდდნნეენნ  გგაარრკკვვეეუულლ  მმიითთიითთეებბაასს  იიმმიისს  შშეესსაახხეებბ,,  თთუუ  რრაა  ეელლოოდდაათთ..  
სსაამმუუშშააოოზზეე  მმაათთ  აარრაავვიითთაარრიი  წწაარრმმოოდდგგეენნაა  აარრ  ჰჰქქოონნდდაათთ,,  ყყვვეელლაა  კკეეთთიილლშშოობბიილლუურრიი  
წწაარრმმოოშშოობბიისსაადდ  თთვვლლიიდდაა  თთაავვსს,,  ხხოოლლოო  ხხეელლმმძძღღვვაანნეელლაადდ  კკიი  აახხლლააცც  მმაასს  იირრჩჩეევვეენნ,,  ვვიინნცც  
ხხაანნგგრრძძლლიივვიი  დდრროოიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  ბბრრძძოოლლააშშიი  გგაამმოოიიჩჩიინნაა  თთაავვიი””  ((აალლეემმაანნიი..  22000033::  7722))..  
ააღღნნიიშშნნუულლიი  პპაასსააჟჟიიდდაანნ  კკაარრგგაადდ  ჩჩაანნსს,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  რრწწმმეენნაა--წწაარრმმოოდდგგეენნიითთ  წწაარრმმაარრთთეებბიი  
აარრიიაანნ,,  მმაათთიი  სსაალლოოცცაავვიი  მმხხოოლლოოდდ  მმაახხვვიილლიიაა,,  რროომმლლიითთააცც  თთაავვსს  იირრჩჩეენნეენნ..  აალლაანნეებბსს  შშოორრიისს  IIVV  
სსააუუკკუუნნეეშშიი  აარრაავვიითთაარრიი  სსოოცციიაალლუურრიი  დდიიფფეერრეენნცციიააცციიაა  აარრ  იიყყოო  დდაა  ბბეელლაადდაადდ  იიმმაასს  იირრჩჩეევვდდნნეენნ,,  
ვვიინნცც  დდაარრბბეევვეებბსსაა  დდაა  ლლააშშქქრროობბეებბშშიი  ყყვვეელლააზზეე  უუფფრროო  მმოოხხეერრხხეებბუულლიი  დდაა  გგეეზზიისს  მმიიმმცცეემმიი  
იიქქნნეებბოოდდაა..  
  
კკიიდდეევვ  ეერრთთხხეელლ  შშეევვააჯჯაამმოოთთ  მმოოკკლლეედდ  იისს  მმოონნააცცეემმეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ზზეემმოოთთ  იიქქნნაა  მმოოყყვვაანნიილლიი::  IIVV  
სსააუუკკუუნნიისს  ბბოოლლოოსსაათთვვიისს  აალლაანნეებბიი  ((ოოსსთთაა  წწიინნააპპრრეებბიი))  კკაავვკკაასსიიიისს  აარრცც  ეერრთთ  რრეეგგიიოონნშშიი  აარრ  
ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ;;  აამმ  დდრროოიისსაათთვვიისს  იისსიინნიი  მმხხოოლლოოდდ  მმოომმთთააბბაარრეე  მმეეუურრნნეეოობბაასს  ეეწწეეოოდდნნეენნ  დდაა  
რრჩჩეენნიისს  ეერრთთ--ეერრთთიი  სსააშშუუაალლეებბაა  მმხხოოლლოოდდ  ლლააშშქქრროობბეებბიი,,  ბბიინნაადდაარრიი  ხხაალლხხეებბიისს  ძძაარრცცვვაა  იიყყოო;;  
აალლაანნეებბიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბდდნნეენნ  ეევვრრააზზიიიისს  სსტტეეპპეებბიისს  ვვრრცცეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე..  მმაათთიი  
სსაამმოომმთთააბბაარროო  სსიივვრრცციისს  უუკკიიდდუურრეესსიი  დდაასსაავვლლეეთთიი  სსააზზღღვვაარრიი  მმდდიინნაარრეე  დდუუნნააიი  იიყყოო,,  ხხოოლლოო  
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიი  სსააზზღღვვაარრიი  __  შშუუაა  ააზზიიიისს  ვვრრცცეელლიი  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიი;;  აალლაანნეებბიი  ოორრ  დდიიდდ  ჯჯგგუუფფაადდ  
იიყყოოფფოოდდნნეენნ::  ეევვრროოპპეელლიი  აალლაანნეებბიი  დდაა  ააზზიიეელლიი  აალლაანნეებბიი..  აამმაავვეე  დდრროოსს,,  ეეთთნნიიკკუურრიი  
თთვვაალლსსააზზრრიისსიითთ,,  იისსიინნიი  აარრააეერრთთგგვვაარროოვვაანნიი  იიყყვვნნეენნ  დდაა  მმაათთ  დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბააშშიი  ბბეევვრრიი  
სსხხვვაადდაასსხხვვაა  პპიირრვვეელლყყოოფფიილლიი  ტტოომმიი  შშეედდიიოოდდაა,,  რროომმლლეებბიიცც  აასსეევვეე  აალლაანნეებბაადდ  იიწწოოდდეებბოოდდნნეენნ..  
ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ  აალლაანნეებბიი  მმოომმთთააბბაარრეე  იიმმპპეერრიიიისს  მმფფლლოობბეელლეებბიი  იიყყვვნნეენნ..  სსაამმაარრთთლლიიაანნაადდ  
შშეენნიიშშნნაავვსს  აავვგგუუსსტტიი  აალლეემმაანნიი,,  რროომმ  აამმიიაანნ  მმაარრცცეელლიინნიისს  მმიიეერრ  აალლაანნთთაა  დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბუულლ  
ხხაალლხხეებბსს  წწიიგგნნიიეერრიი  წწაარრმმოომმაავვლლოობბაა  ააქქვვთთ,,  რრაადდგგაანნ  იისსიინნიი  წწყყაარროოეებბშშიი  რრვვაა  სსააუუკკუუნნიითთ  აადდრრეე  
იიხხსსეენნიიეებბიიაანნ..  აა..  აალლეემმაანნიი  გგაანნსსააკკუუთთრრეებბიითთ  ხხააზზსს  უუსსვვაამმსს  მმაარრცცეელლიინნიისს  სსიიტტყყვვეებბსს::  ““HHaallaannii  
oorriieennttii  aacccclliinneess””  დდაა  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  მმაასსშშიი  უუეეჭჭვვეელლაადდ  კკაასსპპიიიისსიიქქიითთაა  აალლაანნეებბიი  
იიგგუულლიისსხხმმეებბიიაანნოო..  რროომმააეელლიი  აავვტტოორრიი  ააზზიიეელლ  დდაა  ეევვრროოპპეელლ  აალლაანნეებბსს  მმდდიინნაარრეე  ტტაანნააიისსიითთ  აანნუუ  
დდოონნიითთ  მმიიჯჯნნაავვსს..  მმოოხხუუცცეებბუულლეებბიისს  უუპპაატტიივვცცეემმუულლოობბაა  ძძვვეელლიი  აალლაანნეებბიისსაათთვვიისს  
დდაამმაახხაასსიიაათთეებბეელლიი  რროომმ  იიყყოო,,  ეესს  ნნაარრთთეებბიისს  ეეპპოოსსიიდდაანნააცც  კკაარრგგაადდ  ჩჩაანნსს,,  რროომმეელლშშიიცც  სსუუიიცციიდდიისს,,  



აანნუუ  მმოოხხუუცცთთაა  მმოოკკვვლლიისს  ფფააქქტტეებბიიცცაააა  დდაადდაასსტტუურრეებბუულლიი..  აალლაანნეებბშშიი  სსუუიიცციიდდიისს  ფფააქქტტეებბიი  
დდიიუუმმეეზზიილლსსააცც  ააქქვვსს  შშეენნიიშშნნუულლიი..    
  
დდააბბოოლლოოსს,,  აამმიიაანნ  მმაარრცცეელლიინნიი,,  რროომმეელლიიცც  აასსეე  მმრრაავვაალლ  ცცნნოობბაასს  გგვვააწწვვდდიისს  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ,,  
ეერრთთაადდეერრთთიი  აავვტტოორრიიაა,,  რროომმეელლიიცც  სსააუუბბრროობბსს  ჰჰუუნნეებბიისს  მმიიეერრ  აალლაანნეებბიისს  დდაამმოორრჩჩიილლეებბაასსაა  დდაა  
დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბააზზეე..  ეევვრროოპპეელლიი  აალლაანნეებბიისს  ნნააწწიილლიი  აანნ,,  უუკკიიდდუურრეესს  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი,,  იისსიინნიი,,  
რროომმლლეებბიიცც  ტტაანნააიისსზზეე  ((დდოონნზზეე))  ბბიინნაადდრროობბდდნნეენნ,,  ჰჰუუნნეებბთთაანნ  დდაამმაარრცცხხეებბიისს  შშეემმდდეეგგ,,  აამმ  
უუკკაანნაასსკკნნეელლთთაა  მმოოკკაავვშშიირრეეეებბაადდ  იიქქცცნნეენნ,,  ოოსსტტგგუუთთეებბსს  დდააუუპპიირრიისსპპიირრდდნნეენნ  დდაა  
დდაასსაავვლლეეთთიისსააკკეენნ  დდააიიწწყყეესს  მმოოძძრრააოობბაა..  აალლაანნთთაა  ცცაალლკკეეუულლიი  ყყააჩჩააღღუურრიი  რრააზზმმეებბიი  უუშშუუაალლოოდდ  
ჰჰუუნნეებბიისს  დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბააშშიი  იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ..  აალლაანნთთაა  ეეთთნნიიკკუურრ  იისსტტოორრიიააშშიი  გგაადდაამმწწყყვვეეტტიი  
ააღღმმოოჩჩნნდდაა  ჰჰუუნნეებბიისს  დდაასსაავვლლეეთთიისსააკკეენნ  მმიიგგრრააცციიაა..  ეევვრრააზზიიიისს  ვვრრცცეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  
მმოომმთთააბბაარრეე  აალლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბსსააცც  აადდრრეე  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ტტოომმეებბიი  ჰჰყყაავვდდაათთ  დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბუულლიი,,  
აახხლლაა  თთვვიითთოონნ  ააღღმმოოჩჩნნდდნნეენნ  სსხხვვიისს  დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბააშშიი  დდაა  ეევვრროოპპაასს  მმოოდდეებბუულლიი  მმძძაარრცცვვეელლეებბიი  
სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ხხაალლხხშშიი  გგააიითთქქვვიიფფნნეენნ  ((იისსეევვეე,,  რროოგგოორრცც  ჰჰუუნნეებბიი))..  ჰჰუუნნეებბთთაანნ  შშეეჯჯაახხეებბიისს  შშეემმდდეეგგ  
აალლაანნეებბიისს  ეერრთთიი  ნნააწწიილლიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ბბაარრშშიი  დდაამმკკვვიიდდრრდდაა,,  სსაადდააცც  იისსიინნიი  ბბიინნაადდაარრ  
ცცხხოოვვრრეებბააზზეე  გგაადდაავვიიდდნნეენნ  დდაა  სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვიი  წწაარრმმოონნააქქმმნნიი  შშეექქმმნნეესს..  აამმ  
სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვ  წწაარრმმოონნააქქმმნნთთაანნ  ჰჰქქოონნდდაათთ  ქქაარრთთვვეელლეებბსს  უურრთთიიეერრთთოობბაა  აახხაალლიი  
წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვიისს  VV  სსააუუკკუუნნიიდდაანნ..  აამმ  დდრროოიიდდაანნ  ეერრქქმმეევვაა  სსააქქაარრთთვვეელლოოდდაანნ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  
კკაავვკკაასსიიააშშიი  გგაასსაასსვვლლეელლსს  ““დდაარრიიაალლიი””,,  რრააცც  იირრაანნუულლიი  სსაახხეელლიიაა  ((ტტოოპპოონნიიმმიიაა))    დდაა  აარრაა  აალლაანნუურრ--
ოოსსუურრიი..  ჰჰუუნნთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  შშეემმდდეეგგ,,  დდაააახხლლოოეებბიითთ  VV--VVIIII  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  სსაახხლლდდეებბიიაანნ  
აალლაანნეებბიი  კკაავვკკაასსიიიისს  დდაასსაავვლლეეთთ  მმთთიიაანნ  ნნააწწიილლშშიი  ((თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ბბაალლყყაარრეეთთიისს,,  ყყაარრააჩჩააიისს  დდაა  
დდიიგგოორრიისს  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიი))..  ააქქ  იისსიინნიი  ჰჰუუნნეებბიისს  ეერრთთ--ეერრთთ  ტტოომმთთაანნ  __  სსაავვიირრეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ  
შშეემმოოვვიიდდნნეენნ..  სსწწოორრეედდ  აამმ  ტტეერრიიტტოორრიიიითთ  ეესსააზზღღვვრრეებბოოდდნნეენნ  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  ქქაარრთთვვეელლეებბსს  მმთთეელლიი  
აადდრრეე  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  დდაა  ეესს  სსააზზღღვვაარრიი  მმაათთ  ააფფხხააზზეეთთთთაანნ  დდაა  სსვვაანნეეთთთთაანნ  
ჰჰქქოონნდდაათთ..  რრააცც  შშეეეეხხეებბაა  ცცეენნტტრრაალლუურრ  კკაავვკკაასსიიაასს  ((აალლააგგიირრიი,,  თთააგგააუურრიი,,  ქქუურრთთააუულლიი)),,  ააქქ  აალლაანნ--
ოოსსეებბიისს  შშეემმოოსსვვლლაა  დდაა  დდაასსაახხლლეებბაა  ((ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიიდდაანნ  შშეემმოოსსუულლ  აახხაალლ  მმოომმთთააბბაარრეეეებბსს))    
მმოონნღღოოლლეებბსს  უუკკაავვშშიირრდდეებბაა..  
  
სსააყყუურრაადდღღეებბოოაა  IIVV--VV  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  მმოოღღვვააწწიისს  იიუულლიიუუსს  ჰჰოონნოორრიიუუსსიისს  მმიიეერრ  ჩჩაამმოოთთვვლლიილლიი  
დდაასსაავვლლეეთთ  ეევვრროოპპიისს  ხხაალლხხეებბიი..  მმიისს  მმიიეერრ  მმოოხხმმოობბიილლიი  ეეთთნნოონნიიმმეებბიი  ოორრ  ჯჯგგუუფფაადდ  იიყყოო--ფფაა  __  
ძძვვეელლიი  გგაალლუურრიი  მმოოდდგგმმიისს  ხხაალლხხთთაა  სსაახხეელლწწოოდდეებბაანნიი  დდაა  გგეერრმმაანნუულლიი  დდაა  იირრაანნუულლიი  ტტოომმეებბიი,,  
რროომმლლეებბიიცც  იიქქ  შშეეიიჭჭრრნნეენნ..  აამმ  უუკკაანნაასსკკნნეელლთთაა  შშოორრიისს  აასსაახხეელლეებბსს  აალლაანნეებბსსაა  დდაა  სსაარრმმაატტეებბსს  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  9922))..  VV  სსააუუკკუუნნიისს  აავვტტოორრთთაანნ  კკააპპეელლაასსთთაანნააცც  აარრიიაანნ  აალლაანნეებბიი  მმოოხხსსსსეენნიიეებბუულლიი..  
იისს  ააღღწწეერრსს  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  იიქქიითთაა  ჩჩრრდდიილლოო--ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  რრეეგგიიოონნსს::  ““დდუუნნააიისს  იიქქიითთაა  სსკკვვიითთეებბიისს  
სსაანნააპპიირროო  დდაასსაახხლლეებბუულლიიაა  ბბეევვრრიი  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ბბაარრბბაარროოსსიითთ,,  იისსეეთთეებბიითთ  რროოგგოორრეებბიიცც  აარრიიაანნ::  
გგეეტტეებბიი,,  დდააკკეებბიი,,  სსაარრმმაატტეებბიი,,  გგაამმაასსკკოობბეებბიი,,  ტტრროოგგოოდდაატტეებბიი,,  აალლაანნეებბიი  დდაა  გგეერრმმაანნეელლეებბიი””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  110011))..  ეესს  იისს  აალლაანნეებბიი  აარრიიაანნ,,  რროომმლლეებბიიცც  ჰჰუუნნეებბიისს  შშეემმოოსსეევვაასს  გგაადდააუურრჩჩნნეენნ  დდაა    
დდაასსლლეეთთიისსააკკეენნ  აარრ  წწაავვიიდდნნეენნ..  სსწწოორრეედდ  ააქქ  დდაარრჩჩეენნიილლიი  ეესს  აალლაანნეებბიი  ცცოოტტაა  ხხნნიისს  შშეემმდდეეგგ  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ბბაარრშშიი  სსაახხლლდდეებბიიაანნ,,  ბბიინნაადდაარრ  ცცხხოოვვრრეებბააზზეე  გგაადდაადდიიაანნ  დდაა  ქქმმნნიიაანნ  
აალლაანნ--ოოსსთთაა  სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვ  წწაარრმმოონნააქქმმნნსს..  აა..  აალლეემმაანნიისს  ააზზრრიითთ,,  კკააპპეელლაასს  პპლლიინნიიუუსსიისს  
პპეერრიიფფრრააზზიირრეებბაა  ააქქვვსს  მმოოცცეემმუულლიი,,  მმააგგრრაამმ  პპლლიინნიიუუსსიისსააგგაანნ  გგაანნსსხხვვაავვეებბიითთ,,  ააქქ  ააოორრსსეებბიი  დდაა  
რროოქქსსოოლლაანნეებბიი  აარრ  იიხხსსეენნიიეებბიიაანნ,,  რროომმლლეებბიიცც  აამმ  პპეერრიიოოდდშშიი  გგაამმქქრრაალლეებბიი  აარრიიაანნ..  სსააეერრთთოოდდ,,  IIVV--
VV  სსააუუკკუუნნიისს  ყყვვეელლაა  რროომმააეელლიი  აავვტტოორრიი  აალლაანნეებბსს  კკაარრგგაადდ  იიცცნნოობბდდაა..  ეევვრროოპპუულლიი  წწყყაარროოეებბიითთ  
ეერრთთიი  რრაამმ  ცცხხაადდიიაა,,  მმთთეელლიი  IIVV--VV  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  აალლაანნეებბიი,,  ჰჰუუნნეებბთთაანნ  დდაა  
გგუუთთეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  რროოგგოორრცც  მმძძაარრცცვვეელლეებბიი  იისსეე  მმოოიიხხსსეენნიიეებბიიაანნ  ეევვრროოპპიისს  ხხაანნ  რროომმეელლ  მმხხაარრეეშშიი  



დდაა  ხხაანნ  __  რროომმეელლშშიი..  კკაავვკკაასსიიიისს  ((მმიითთ  უუმმეეტტეესს,,  სსაამმხხრრეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს))  მმკკვვიიდდრრეებბაადდ  აამმ  
დდრროოიისსაათთვვიისს  აალლაანნეებბიი  აარრცც  ეერრთთ  წწყყაარროოშშიი  აარრ  აარრიიაანნ  დდაა--სსაახხეელლეებბუულლნნიი..  
  
მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  ცცნნოობბეებბიი  ააქქვვთთ  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  დდააცცუულლიი  ძძვვეელლ  ბბეერრძძეენნ  აავვტტოორრეებბსს..  აამმ  
წწყყაარროოეებბშშიი  ძძიირრიითთაადდაადდ  აალლაანნეებბიისს  გგეეოოგგრრააფფიიუულლ  ლლოოკკაალლზზააცციიაასსაა  დდაა  სსაამმხხრრეეთთ  კკაავვკკაასსიიააშშიი  
ქქრრიისსტტიიაანნუულლიი  ეერრიისს  პპიირრვვეელლ  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  ლლააშშქქრროობბეებბზზეეაა  სსააუუბბაარრიი..  მმააგგაალლიითთაადდ,,  აასსეეთთიი  
ცცნნოობბაა  პპიირრვვეელლაადდ  გგვვხხვვდდეებბაა  ნნიიკკოომმეედდიიეელლიი  ფფლლაავვიიუუსს  აარრიიაანნეესს  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  აახხ..  წწ..  9955--117755  
წწლლეებბიი))  თთხხზზუულლეებბააშშიი,,  რროომმეელლშშიიცც  დდააცცუულლიიაა  ცცნნოობბაა  113355  წწეელლსს  კკააპპაადდოოკკიიააშშიი  აალლაანნეებბიისს  
შშეეჭჭრრიისს  შშეესსაახხეებბ  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  112255))..  იიმმაავვეე  წწყყაარროოსს  ცცნნოობბიითთ,,აალლაანნეებბიი  ძძიირრიითთაადდაადდ  
მმაახხვვიილლიითთაა  დდაა  შშუუბბეებბიითთ  იიყყვვნნეენნ  შშეეიიაარრააღღეებბუულლნნიი..  აამმ  წწყყაარროოშშიი  კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი  ააღღწწეერრიილლიიაა,,  
რროოგგოორრცც  აალლაანნიიიისს  მმიიმმდდეებბაარრეე  ტტეერრიიტტოორრიიაა..  წწყყაარროოშშიი  კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი,,  აანნუუ  დდაარრუუბბაანნდდიისს  კკაარრიი  
აალლაანნიიიისს  მმიიმმდდეებბაარრეე  ტტეერრიიტტოორრიიაადდ  იიმმიიტტოომმაააა  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლიი,,  რროომმ  აამმ  გგზზიითთ  ლლააშშქქრროობბდდნნეენნ  
იისსიინნიი  პპაარრთთიიააშშიი..    
  
ჩჩვვეენნთთვვიისს  ყყვვეელლააზზეე  სსააიინნტტეერრეესსოოაა  დდიიოონნ  კკაასსიიოოსსიისს  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  115500--223355  წწლლეებბიი))  ცცნნოობბეებბიი,,  
რროომმეელლიიცც  მმააღღაალლჩჩიინნოოსსაანნიი  გგაახხლლდდაათთ..  113355  წწეელლსს  აალლაანნეებბიი  შშეეჭჭრრიილლაანნ  აალლბბაანნეეთთსსაა  დდაა  
მმიიდდიიააშშიი,,  მმიიუუღღწწეევვიიაათთ  ააგგრრეეთთვვეე  სსოომმხხეეთთსსაა  დდაა  კკააპპაადდოოკკიიაამმდდეე,,  რროომმეელლთთაა  წწიინნსსვვლლააცც  
სსააჩჩუუქქრრეებბიითთაა  დდაა  ძძღღვვეენნიითთ  შშეეუუჩჩეერრეებბიიაათთ..  წწყყაარროოსს  ცცნნოობბიითთ,,  აამმ  კკოონნფფლლიიქქტტიისს  პპრროოვვოოცციირრეებბაა  
მმოოააწწყყოო  იიბბეერრიიიისს  მმეეფფეემმ  ფფაარრსსმმაანნ  მმეეოორრეემმ..  ვვაარრააუუდდოობბეენნ,,  რროომმ  ფფაარრსსმმაანნმმაა  გგააუუხხსსნნაა  აალლაანნეებბსს  
კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი,,  რრაათთაა  იისსიინნიი  თთაავვსს  დდაასსხხმმოოდდნნეენნ  აალლბბაანნეეთთსსაა  დდაა  მმიიდდიიიისს  აატტრროოპპაატტეენნაასს  დდაა  იიმმ  
ქქვვეეყყნნეებბსს,,  რროომმლლეებბიიცც  პპაარრთთიიიისს  მმეეფფიისს  ვვოოლლოოგგეეზზიისს  ვვაასსაალლუურრ  დდაამმოოკკიიდდეებბუულლეებბააშშიი  
იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ..  ეესს  ხხეელლმმწწიიფფეე  იიძძუულლეებბუულლიი  იიყყოო  ეელლჩჩეებბიი  გგააეეგგზზაავვნნაა  რროომმშშიი,,  რრაათთაა  
ფფაარრსსმმაანნიისსაათთვვიისს  წწააეეყყეენნეებბიინნაათთ  ბბრრაალლდდეებბაა..  აა..  აალლეემმაანნიისს  კკოომმეენნტტაარრიითთ,,  აალლაანნეებბმმაა  სსოომმხხეეთთიისსაა  
დდაა  კკააპპაადდოოკკიიიისს  წწიინნააააღღნნდდეეგგ  ლლააშშქქრროობბეებბიი  თთაავვიიაანნთთიი  იინნიიცციიაატტიივვიითთ  მმოოააწწყყვვეესს..  ეეჭჭვვსს  გგაარრეეშშეეაა  
რროომმ,,  იიბბეერრიიიისს  მმეეფფეე  შშეეცცდდოომმიითთაააა  ბბრრაალლდდეებბუულლიი,,  რრაადდგგაანნ  კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი  იიბბეერრთთაა  სსააგგაამმგგეეოო  
ტტეერრიიტტოორრიიაა  აარრ  იიყყოო  დდაა  აალლაანნეებბიი  აალლბბაანნეეთთსსაა  დდაა  შშეემმდდეეგგ  უუფფრროო  სსაამმხხრრეეთთიითთ  ქქაარრთთვვეელლთთაა  
ჩჩაარრეევვიითთ  დდაა  ხხეელლშშეეწწყყოობბიითთ  აარრ  მმოოხხვვდდეებბოოდდნნეენნ..  იიმმაავვეე  წწყყაარროოშშიი  რროოქქსსოოლლაანნეებბიისსაა  დდაა  
იიააზზიიგგეებბიისს  შშეესსაახხეებბააცც  აარრიისს  სსააუუბბაარრიი..  117744  წწეელლსს  იიააზზიიგგეებბიი  დდააკკიიაასსთთაანნ  დდააკკაავვშშიირრეებბიითთ  აარრიიაანნ  
მმოოხხსსეენნიიეებბუულლნნიი..  აა..  აალლეემმაანნიი  წწეერრსს::  ““სსაარრმმაატტუულლიი  ტტოომმეებბიი  ““იიააზზიიგგ--გგაადდმმოოსსაახხლლეებბუულლეებბიი””  
დდაასსაახხლლეებბუულლიი  იიყყვვნნეენნ  დდუუნნააიისსაა  დდაა  ტტიისსსს  შშოორრიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  ((თთაანნაამმეედდრროოვვეე  უუნნგგრრეეთთიი));;  
რრააცც  შშეეეეხხეებბაა  რროოქქსსოოლლაანნეებბსს,,  მმაათთ  ეეკკაავვაათთ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  მმეეზზიიიისს  ტტეერრიიტტოორრიიაა  დდაა  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  
დდუუნნააიისს  სსააზზღღვვრრეებბიი  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  113322))..    
  
შშეემმდდეეგგიი  ბბეერრძძეენნიი  აავვტტოორრიი,,  რროომმეელლიიცც  აალლაანნეებბსს  აახხსსეენნეებბსს  აარრიისს  დდიიოონნიისსიი  პპეერრიიგგეეტტიი,,  რროომმლლიისს    
გგეეოოგგრრააფფიიუულლიი  პპოოეემმაა  112244  წწეელლსსაააა  დდააწწეერრიილლიი..  მმდდიინნაარრეე  დდუუნნააიიდდაანნ  მმეეოოტტიიიისს  ტტბბიისს  
შშეესსაარრთთაავვაამმდდეე  იისს  მმრრაავვაალლ  ტტოომმსს  აასსაახხეელლეებბსს,,  რროომმეელლთთაა  შშოორრიისს  სსაარრმმაატტეებბიი  დდაა  აალლაანნეებბიიცც  
აარრიიაანნ..  ეესს  უუკკაანნაასსკკნნეელლნნიი  დდნნეეპპრრიისს  დდაასსაავვლლეეთთიითთ  იიგგუულლიისსხხმმეებბიიაანნ..  დდიიოონნიისსიისს  თთხხზზუულლეებბიისს  
““კკოომმეენნტტაარრეებბშშიი””    ეევვსსტტააფფიი  სსოოლლუუნნეელლსს  ააღღნნიიშშნნუულლიი  ააქქვვსს,,  რროომმ  ““აალლაანნეებბიისს  მმთთაა  მმდდეებბაარრეეოობბსს  
სსაარრმმაატტიიააშშიი;;  მმიისსგგაანნ  მმოომმდდიინნაარრეეოობბსს  აალლაანნიი  ხხაალლხხიი,,  რროომმლლეებბიიცც,,  დდიიოონნიისსეესს  სსიიტტყყვვეებბიითთ,,  
მმაამმააცცეებბიი  დდაა  ბბეევვრრიი  ცცხხეენნიისს  პპაატტრროონნეებბიი  აარრიიაანნ””..  
  
რრაამმდდეენნიიმმეე  პპაასსააჟჟიი  ააქქვვსს  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  პპრროორროომმააეელლ  იიუუდდეევვეელლ  იისსტტოორრიიკკოოსსსს  იიოოსსეეფფ  
ფფლლაავვიიუუსსსს..  სსააეერრთთოოდდ,,  იისს  პპიირრვვეელლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიიაა,,  რროომმეელლიიცც  აალლაანნეებბსს  აახხსსეენნეებბსს..  იიოოსსიიფფ  
ფფლლაავვიიუუსსიი  ((3377//88--110000  წწლლეებბიი))  კკეერრძძოოდდ  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ““იიმმპპეერრაატტოორრმმაა  ტტიიბბეერრიიუუსსმმაა  ვვეერრ  
გგაადდააიიბბიირრაა  იიბბეერრეებბიი  დდაა  აალლბბაანნეელლეებბიი  სსოომმეეხხიი  აარრტტააბბაანნიისს  წწიიიინნააააღღმმდდეეგგ  დდაა  მმაანნ  აარრტტააბბაანნიისს  
წწიინნააააღღმმდდეეგგ  აალლაანნეებბიი  მმოოიიწწვვიიაა,,  გგააუუღღოო  კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი  დდაა  მმიისსცცაა  გგაასსაასსვვლლეელლიი  თთაავვიისს  მმიიწწააზზეე..  



სსოომმხხეეთთიი  დდაამმაარრცცხხეებბუულლ  იიქქნნაა,,  პპაარრთთიიიისს  მმიიწწაა  დდააპპყყრროობბიილლიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  113388))..  რროოგგოორრცც  
ააღღვვნნიიშშნნეეთთ,,  ეესსაააა  აალლაანნეებბიისს  იისსტტოორრიიიისს  აარრეენნააზზეე  პპიირრვვეელლიი  მმოოხხსსეენნიიეებბაა  ((აამმ  კკოონნკკრრეეტტუულლ  
შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  ტტააცციიტტიი,,  აალლაანნეებბიისს  ნნააცცვვლლაადდ,,  სსაარრმმაატტეებბსს  აასსაახხეელლეებბსს))..  მმოოგგვვიიაანნოო  პპეერრიიოოდდიისს  
ლლაათთიინნუურრ  თთაარრგგმმაანნშშიი  კკიი  ““სსკკვვიითთეებბიი””  ფფიიგგუურრიირრეებბეენნ..  წწყყაარროოსს  აამმ  ცცნნოობბაამმ  ზზოოგგიიეერრთთიი  
თთაანნაამმეედდრროოვვეე  მმეეცცნნიიეერრიი  დდააააბბნნიიაა,,  მმააგგაალლიითთაადდ,,    გგააუუგგეებბრრაადდ  მმსსჯჯეელლოობბსს  ტტოოიიბბლლეერრიი  
რროომმეელლიიცც  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ““კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი  ძძაალლიიაანნ  შშოორრსს  მმდდეებბაარრეეოობბსს  სსაამმხხრრეეთთ--
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ,,  რრაათთაა  იისს  იიბბეერრეებბიისსაა  დდაა  აალლბბაანნეელლეებბიისს  კკოონნტტრროოლლქქვვეეშშ  ყყოოფფიილლიიყყოო””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  113399))  დდაა  რროომმ  ბბეერრძძეენნ  იისსტტოორრიიკკოოსსსს  უუბბრრაალლოოდდ  შშეეცცდდოომმაა  ააქქვვსს  დდააშშვვეებბუულლიი  __  
““კკაასსპპიიიისს  კკაარრიისს””  ნნააცცვვლლაადდ  უუნნდდაა  იიყყოოსს  ““დდაარრიიაალლიი””..  თთუუ  აასსეეაა,,  მმააშშიინნ  კკიითთხხვვაა  ჩჩნნდდეებბაა  
((დდაარრიიაალლზზეე  თთუუ  უუნნდდაა  იიყყოოსს  სსააუუბბაარრიი)),,  რრააღღაა  შშუუააშშიიაა  ააქქ  აალლბბაანნეეთთიი??  რრაა  თთქქმმაა  უუნნდდაა,,  ტტეექქსსტტშშიი  
შშეეცცდდოომმაა  აარრაააა  __  აალლაანნეებბიი  ““კკაასსპპიიიისს  კკაარრიითთ””  აალლბბაანნეეთთშშიი  გგაადდაავვიიდდნნეენნ;;  აალლბბაანნეელლეებბსს  
თთაავვიისსუუფფლლაადდ  შშეეიიძძლლეებბოოდდაა  გგააეეკკოონნტტრროოლლეებბიინნაათთ  ““კკაასსპპიიიისს  კკაარრიი””  აანნუუ  დდაარრუუბბაანნდდიი..  იისს  მმაათთიი  
სსაახხეელლმმწწიიფფოოსს  სსააზზღღვვაარრთთაანნ  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა..  
  
აახხ..  წწ..  7722//33  წწეელლსს  რროომმააეელლეებბიისს  მმიიეერრ  კკოომმააგგეენნიისს  სსააბბოოლლოოოო  აანნეექქსსიიიისს  შშეემმდდეეგგ,,  ზზეემმოოთთ  
დდაასსაახხეელლეებბუულლიი  წწყყაარროოსს  თთაანნაახხმმაადდ,,  კკვვლლაავვ  სსააუუბბაარრიიაა  აალლაანნთთაა  თთაარრეეშშეებბზზეე::  ““აალლაანნეებბიი,,  
რროომმლლეებბიიცც  აარრსსეებბიითთაადდ  სსკკვვიითთიი  ხხაალლხხიიაა,,  დდაასსაახხლლეებბუულლიი  აარრიიაანნ  ტტაანნააიისსიისს  დდაა  მმეეოოტტიიიისს  
ნნააპპიირრეებბზზეე,,  ლლააშშქქრროობბეენნ  მმიიდდიიაასსაა  დდაა  სსოომმხხეეთთშშიი  დდაა  ოორრიივვეე  ქქვვეეყყნნიიდდაანნ  ((სსაამმეეფფოოდდაანნ))  თთაავვიიაანნთთ  
ქქვვეეყყაანნააშშიი  ნნაადდაავვლლიითთ  ბბრრუუნნდდეებბიიაანნ””..  მმკკვვლლეევვაარრ  ბბოოსსვვოორრტტიისს  კკოომმეენნტტაარრიითთ,,  ““ეესს  აალლაანნეებბიი  
კკაასსპპიიიისსიიქქიითთაა  წწაარრმმოოშშოობბიისსაანნიი  აარრიიაანნ,,  რროომმლლეებბმმააცც  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვაასს  შშეემმოოუუაარრეესს””..  ვვფფიიქქრროობბთთ,,  
რროომმ  მმეეცცნნიიეერრიისს  ვვაარრააუუდდიი  გგაასსააზზიიაარრეებბეელლიიაა,,  წწყყაარროოშშიი  სსწწოორრეედდ  ააზზიიააშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბ  აალლაანნეებბზზეეაა  
სსააუუბბაარრიი..      
  
ეევვრროოპპეელლიი  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  პპაასსააჟჟიი  ააქქვვსს  გგეეოოგგრრააფფ  მმაარრკკიიაანნსსააცც  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  440000  წწეელლიი))..  
მმიისსიი  იინნფფოორრმმააცციიიითთ  მმდდიინნაარრეე  რრუუდდოონნიი  აალლაანნიიიისს  მმთთეებბიიდდაანნ  მმოოეედდიინნეებბაა;;  აამმ  მმთთიისს  მმეეზზოობბლლაადდ  
მმთთაასსაა  დდაა  ოოლლქქშშიი  ცცხხოოვვრროობბსს  ფფაარრთთოო  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  გგაანნსსაახხლლეებბუულლიი  ხხაალლხხიი  სსაარრმმაატტ--
აალლაანნეებბიი;;  ააქქაააა  მმდდიინნაარრეე  ბბოორრიისსფფეენნიისს  სსაათთაავვეე,,  რროომმეელლიიცც  ჩჩააეედდიინნეებბაა  პპოონნტტოოშშიი..  აალლაანნეებბიისს  
იიქქიითთ,,  მმდდიინნაარრეე  ბბოორრიისსფფეენნიისს  გგაასსწწვვრრიივვ,,  ეე..წწ..  ეევვრროოპპეელლიი  ჰჰუუნნეებბიი  მმოოსსაახხლლეეოობბეენნ  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  
114455))..  
  

IIII  სსააუუკკუუნნიისს  აავვტტოორრიისს  კკლლაავვდდიიოოსს  პპტტოოლლეემმეეოოსსიისს  ((აალლეექქსსაანნდდრრიიეელლიისს))  გგეეოოგგრრააფფიიიიდდაანნ  
მმოოვვიიყყვვაანნთთ  ზზოოგგიიეერრთთ  ნნააწწყყვვეეტტსს..  მმიისსიი  ნნააშშრროომმიისს  მმიიხხეედდვვიითთ  ტტოოპპოონნიიმმიი  ““სსაარრმმაატტიიაა””  მმთთეელლ  
ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  ეევვრროოპპაასს  ააღღნნიიშშნნაავვსს  ვვოოლლგგაამმდდეე,,  სსაადდააცც  იიწწყყეებბაა  სსკკვვიითთეეთთიი;;  რრააცც  შშეეეეხხეებბაა  დდოონნსს,,  
იისს  ეევვრროოპპიისსაა  დდაა  ააზზიიიისს  გგაამმყყოოფფიიაა;;  დდოონნიი  გგაამმოოყყოოფფსს  ეევვრროოპპუულლ  სსაარრმმაატტიიაასს  ააზზიიუურრიი  
სსაარრმმაატტიიიისსააგგაანნ::  ““სსაარრმმაატტიიაა  აასსეევვეე  გგაარრშშეემმოორრტტყყმმუულლიიაა  მმთთეებბიითთ,,  რროომმლლეებბსსააცც  ეეწწოოდდეებბაათთ  
((იიწწოოდდეებბიიაანნ))::  ტტეევვკკაა  ((აანნ  პპეევვკკაა)),,  აამმაადდოოკკიიიისს  მმთთეებბიი,,  ბბუუდდიინნიისს  ((ბბოოდდიინნიისს))  მმთთაა,,  აალლაავვნნიისს  მმთთაა,,  
ზზეემმოოთთ  ნნაახხსსეენნეებბიი  მმთთაა  კკაარრპპაატტიი,,  ვვეენნეედდიისს  მმთთეებბიი  დდაა  რრიიპპეეიისს  მმთთეებბიისს  ცცეენნტტრრაალლუურრიი  ნნააწწიილლიი””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  114488))..  შშეემმდდეეგგიი  პპაასსააჟჟიი  იიმმაავვეე  აავვტტოორრიიდდაანნ::  ““ყყვვეელლააზზეე  დდიიდდიი  ხხაალლხხეებბიი,,  
რროომმლლეებბიიცც  სსაარრმმაატტიიააშშიი  აარრიიაანნ  დდაასსაახხლლეებბუულლიი::  ვვეენნეეტტეებბიი  __  ვვეენნეეტტიისს  უუბბიისს  მმთთეელლ  სსაანნააპპიირროოზზეე  
დდაა  დდააკკიიიისს  იიქქიითთ,,  პპეევვკკიინნეებბიი  დდაა  ბბაასსტტეერრნნეებბიი;;  მმეეოოტტიიდდიისს  მმთთეელლ  სსაანნააპპიირროოზზეე  __  იიააზზიიგგეებბიი  დდაა  
რროოქქსსოოლლაანნეებბიი  დდაა  აამმ  უუკკაანნაასსკკნნეელლთთაა  სსიიღღრრმმეეშშიი  ქქვვეეყყნნეებბიი::  გგაამმაასსკკოობბიიაა  დდაა  სსკკვვიითთიი--აალლაანნეებბიი””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  114488))..  აა..  აალლეემმაანნიისს  კკოომმეენნტტაარრიითთ,,  ““ტტეექქსსტტიისს  თთაანნაახხმმაადდ,,  რროოქქსსოოლლაანნეებბსს  ეეკკაავვაათთ  
ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისს  სსაანნააპპიირროოსს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიი  მმოონნააკკვვეეთთიი,,  შშეემმდდეეგგ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა  
გგაამმააკკსსოობბიიაა  დდაა  აალლაანნიი--სსკკვვიითთეებბიი......  ააოორრსსეებბიი  გგაანნთთაავვსსეებბუულლიი  აარრიიაანნ  ბბაალლტტიიიისს  ზზღღვვიისს  
მმაახხლლოობბლლაადდ  ((==რრიიგგიისს  ყყუურრეე)),,  ძძაალლიიაანნ  შშოორრსს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  114499))..    
  



პპტტოოლლეემმეეიიოოსსიი  რროოდდეესსააცც  ლლააპპაარრააკკოობბსს  ააზზიიიისს  სსაარრმმაატტიიააზზეე,,  ეე..  იი..  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  დდოონნსსაა  დდაა  
ვვოოლლგგაასს  შშოორრიისს,,  აარრ  აახხსსეენნეებბსს  აალლაანნეებბსს,,  თთუუმმცცაა  აასსაახხეელლეებბსს  აასსეებბსს..  სსაამმააგგიიეერროოდდ,,  ეერრთთ--ეერრთთ  
თთაავვშშიი,,  რროომმეელლიიცც  ცცეენნტტრრაალლუურრ  ააზზიიაასს  შშეეეეხხეებბაა  ჰჰიინნდდიიყყუუშშიიდდაანნ  დდაა  ჰჰიიმმაალლააიიდდაანნ  ვვოოლლგგაამმდდეე,,  
უუხხვვიი  მმაასსაალლაააა  მმოოცცეემმუულლიი  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ::  აა))  ““სსკკვვიითთეებბიისს  მმთთეებბიისს  მმხხაარრეეზზეეაა  იიმმააოონნიისს  
მმთთეებბიი,,  ეე..  წწ..  აალლაანნიიიისსაა  დდაა  შშეემმდდეეგგ  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიისსააკკეენნ,,  გგიიპპეერრბბოორრიიიისსაა””;;  ბბ))  აამმ  სსკკვვიითთეეთთიისს  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  მმთთეელლიი  ოოლლქქიი  გგააყყოოფფიილლიიაა  ეე..  წწ..  აალლაანნ--სსკკვვიითთეებბსსაა,,  სსუუოობბეენნეებბსსაა  დდაა  
აალლაანნოორრსსეებბსს  შშოორრიისს””..  იიქქვვეე  ნნაახხსსეენნეებბიი  აარრიიაანნ  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ხხაალლხხიი,,  მმაათთ  შშოორრიისს,,  აასსიიოოტტეებბიი  დდაა  
ააოორრსსეებბიი;;  გგ))  ქქვვეემმოოთთ,,  სსაამმხხრრეეთთიითთ  წწყყაარროო  ““აალლაანნიიიისს  მმთთეებბსსააცც””  აასსაახხეელლეებბსს..  ჩჩვვეენნთთვვიისს  ფფრრიიაადდ  
სსააყყუურრაადდღღეებბოოაა  აა..  აალლეემმაანნიისს  კკოომმეენნტტაარრიი::  ””ллааннссккииее  ггооррыы  __  ээттоо,,  ппоо--ввииддииммооммуу,,  ггооррыы  
ММууггоодджжооррыы  вв  ссттееппяяхх  ККааззааххссттааннаа,,  еессттеессттввееннннооее  ппррооддооллжжееннииее    ЮЮжжннооггоо  УУррааллаа  кк  ссееввеерроо--ввооссттооккуу  
оотт  ККаассппииййссккооггоо  ммоорряя..  ААллааннооррссыы,,  ккооннффееддеерраацциияя  ааллаанн  ии  ааооррссоовв,,  ввооззммоожжнноо  сс  ««ннееааррииййссккииммии»»  
ннааррооддааммии  ааллааннааммии--ссккииффааммии,,  жжииввуутт  ссееввееррннееее  ээттоойй  ССккииффииии,,  кк  ввооссттооккуу  оотт  ВВооллггии;;  ааооррссыы  ии  иихх  
ссооссееддии  аассииооттыы,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ооббннаарруужжииввааююттссяя  сснноовваа  ссллиишшккоомм  ддааллееккоо,,  ооккооллоо  яяккссааррттоовв,,  
ннааррооддаа  уу  ССыырр--ДДааррььии»»  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  115511))..    
  

  აამმდდეენნაადდ,,  ჩჩვვეენნთთვვიისს  ყყვვეელლააზზეე  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა  ეესს  დდაასსკკვვნნაა  __  აალლაანნიიიისს  მმთთეებბიი  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  
ყყააზზაახხეეთთიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეეაა,,  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოო--ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  დდაა,,  ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  
ააქქვვეე  იიყყოო  მმაათთიი  ((აალლაანნეებბიისს))  პპიირრვვეელლსსააცცხხოოვვრრიისსიი..  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა  იისს  დდაასსკკვვნნააცც,,  რროომმ  
აალლაანნეებბიისსააგგაანნ  სსაამმხხრრეეთთიითთ  სსიირრდდაარრიიაასსთთაანნ  ლლოოკკაალლიიზზდდეებბიიაანნ  ააოორრსსეებბიიცც..  ვვიინნ  იიყყვვნნეენნ  ააოორრსსეებბიი  
თთაავვდდააპპიირრვვეელლაადდ,,  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  თთუუ  სსხხვვაა  ეეთთნნიიკკუურრიი  სსაამმყყაარროოსს  წწაარრმმოომმაადდგგეენნლლეებბიი,,  აამმაასს  
აამმჯჯეერრაადდ  ჩჩვვეენნთთვვიისს  მმნნიიშშვვნნეელლოობბაა  აარრაა  ააქქვვსს..  
  
შშეედდაარრეებბიითთ  ვვრრცცლლაადდ  მმოოგგვვიიხხდდეებბაა  შშეეჩჩეერრეებბაა  სსტტრრააბბოონნიისს  ((ძძვვ..  წწ..  6644//33--აახხ..  წწ..  2233  წწწწ..))  
თთხხზზუულლეებბააზზეე..  სსტტრრააბბოონნიი  პპიირრვვეელლიი  აავვტტოორრიიაა,,  რროომმეელლიიცც  იინნფფოორრმმააცციიაასს  გგვვააწწვვდდიისს  
რროოქქსსოოლლაანნეებბიისსაა  დდაა  ააოორრსსეებბიისს  შშეესსაახხეებბ..  ბბეერრძძეენნიი  გგეეოოგგრრააფფიი  რროოქქსსოოლლაანნეებბსს,,  ააოორრსსეებბსსაა  დდაა  
იიააზზიიგგეებბსს  კკიიბბიიტტეებბშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბლლეებბაადდ  მმოოიიხხსსეენნიიეებბსს..  რროოქქსსოოლლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  
რროომმ  იისსიინნიი  ყყვვეელლააზზეე  ჩჩრრდდიილლოოეელლეებბიი  [[სსკკვვიითთეებბიი]]  აარრიიაანნ  დდაა  მმოოსსაახხლლეეოობბეენნ  ტტაანნააიისსსსაა  დდაა  
ბბოორრიისსფფეენნსს  შშოორრიისს  მმდდეებბაარრეე  ვვეელლეებბშშიი..  იისსიინნიი  მმოომმთთააბბაარრეეოობბეენნ  სსააძძოოვვრრეებბიისს  ძძიიეებბააშშიი,,  
იიზზაამმთთრრეებბეენნ  მმეეოოტტიიდდიისს  იირრგგვვლლიივვ  დდააბბლლოობბშშიი,,  ზზააფფხხუულლშშიი  კკიი  __  ვვეელლეებბშშიი  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  
115555))..  ყყვვეელლაა  მმეეცცნნიიეერრიი,,  რროომმეელლიიცც  სსტტრრააბბოონნიისს  ცცნნოობბაასს  რროოქქსსოოლლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  კკოომმეენნტტაარრსს  
უუკკეეთთეებბსს,,  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ბბეერრძძეენნ  აავვტტოორრსს  რროოქქსსოოლლაანნეებბიი  ლლოოკკაალლიიზზეებბუულლიი  ჰჰყყაავვსს  ჩჩოორრიისს  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ,,  დდნნეეპპრრსსაა  დდაა  დდოონნსს  შშოორრიისს..  მმაათთიი  მმოონნააწწიილლეეოობბაა  ტტააიისსიისს  მმეეთთააუურროობბიითთ  
ოომმეებბშშიი,,  რროომმლლეებბსსააცც  პპოონნტტოოსს  მმეეფფეე  მმიითთრრიიდდაატტ  VVII  ეევვპპაატტოორრიი  ააწწაარრმმოოეებბდდაა  ყყიირრიიმმეელლიი  
სსკკვვიითთეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ,,  დდაამმაადდაასსტტუურრეებბეელლიიაა  სსკკვვიითთეებბიისს  სსაამმხხრრეეთთიისსააკკეენნ  მმოოძძრრააოობბიისსაა,,  
რროოდდეესსააცც  იისს  მმაათთ  ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისს  სსაანნააპპიირროოზზეე  აათთაავვსსეებბსს..    
  
სსააიინნტტეერრეესსოოაა  სსტტრრააბბოონნიისს  მმოონნააცცეემმეებბიი  ააოორრსსეებბიისს  შშეესსაახხეებბ::  აა))  ““აამმ  გგაანნააწწეესსიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  
პპიირრვვეელლიი  ნნააწწიილლიი  ((იიგგუულლიისსხხმმეებბაა  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიი  ააზზიიაა  __  რრ..  თთ..))  დდაასსაახხლლეებბუულლიიაა  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  მმდდეებბაარრეე  ოოლლქქეებბიიდდაანნ  ოოკკეეაანნიიიისს  მმხხაარრეეზზეე,,  რროომმეელლიიღღააცც  სსკკვვიითთეებბიითთ,,  
ნნოომმაადდეებბიითთ,,  რროომმლლეებბიიცც  კკიიბბიიტტეებბშშიი  ცცხხოოვვრროობბეენნ;;  შშეემმდდეეგგ,,  ქქვვეეყყნნიისს  სსიიღღრრმმეეშშიი  __  სსაარრმმაატტეებბიი  
((აასსეევვეე  სსკკვვიითთეებბიი)),,  ააოორრსსეებბიი  დდაა  სსიირრააკკეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ვვრრცცეელლდდეებბიიაანნ  სსაამმხხრრეეთთიითთ  კკაავვკკაასსიიიისს  
მმთთეებბაამმდდეე;;  მმაათთიი  ნნააწწიილლიი  მმოომმთთააბბაარრეეაა,,  ნნააწწიილლიი  კკიი  __  მმიიწწაათთმმოოქქმმეედდთთაა  კკაარრვვეებბშშიი  ცცხხოოვვრროობბსს””..  
ბბ))  პპიირრვვეელლიი  ნნააწწიილლიისს  დდაასსაასსრრუულლსს,,  კკაავვკკაასსიიიისს  შშეესსაახხეებბ  ვვკკიითთხხუულლოობბთთ::  ““ხხაალლხხეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
შშეემმდდეეგგ  მმოოდდიიაანნ,,  მმეეოოტტიიდდსს  დდაა  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვაასს  შშოორრიისს,,  უუკკვვეე  მმოომმთთააბბაარრეეეებბიი  აარრიიაანნ::  ნნააბბიიაანნეებბიი,,  
პპააგგიიაანნეებბიი  დდაა  მმააშშიინნვვეე  მმაათთ  შშეემმდდეეგგ  სსიირრააკკეებბიი  დდაა  ააოორრსსეებბიი..  ეესს  ააოორრსსეებბიი  დდაა  სსიირრააკკეებბიი,,  რროოგგოორრცც  
ჩჩაანნსს,,  წწაარრმმოოაადდგგეენნეენნ  გგაანნდდეევვნნიილლეებბსს  ((გგაამმოოძძეევვეებბუულლეებბსს)),,  აამმაავვეე  სსაახხეელლწწოოდდეებბიისს  ტტოომმეებბიიდდაანნ,,  
რროომმლლეებბიიცც  უუფფრროო  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  იიმმყყოოფფეებბიიაანნ,,  თთაანნააცც  მმაათთგგაანნ  ააოორრსსეებბიი  ყყვვეელლააზზეე  



ჩჩრრდდიილლოოეეთთიისსაანნიი  აარრიიაანნ  დდაა  ბბაატტოონნოობბდდნნეენნ  თთიითთქქმმიისს  კკაასსპპიიიისს  სსაანნააპპიირროოსს  დდიიდდ  ნნააწწიილლზზეე,,  
აამმაასსთთაანნ  ააწწაარრმმოოეებბდდნნეენნ  ვვააჭჭრროობბაასს  ააქქლლეემმეებბიითთ,,  იინნდდუურრიი  დდაა  ბბააბბიილლოონნიისს  სსააქქოონნლლიითთ,,  რრაასსააცც  
იიღღეებბდდნნეენნ  სსოომმხხეებბიისსაა  დდაა  მმიიდდიიეელლეებბიისსააგგაანნ..  ააოორრსსეებბიი,,  გგაარრდდაა  აამმიისსაა,,  ცცხხოოვვრროობბეენნ  ტტაანნააიისსიისს  
დდიინნეებბააზზეე,,  სსიირრააკკეებბიი  კკიი  __  აახხაარრდდიიიისს  დდიინნეებბააზზეე,,  რროომმეელლიიცც  კკაავვკკაასსიიიიდდაანნ  მმოოეედდიინნეებბაა  დდაა  ჩჩაადდიისს  
მმეეოოტტიიდდშშიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  115566--115577))..  აა..  აალლეემმაანნიისს  კკოომმეენნტტაარრიი  შშეემმდდეეგგიიაა::  ““აამმ  ოორრიი  პპაასსააჟჟიისს  
მმთთაავვაარრიი  წწყყაარროო,,  რროოგგოორრცც  ჩჩაანნსს,,  პპოოსსიიდდოონნიიაა..  ააოორრსსიისს  ტტოომმიისს  ლლოოკკაალლიიზზააცციიაა  დდოონნსსაა  დდაა  
კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოო--დდაასსაავვლლეეთთ  სსაანნააპპიირროოსს  შშოორრიისს  უუფფრროო  სსაარრწწმმუუნნოოაა,,  ვვიიდდრრეე  
პპტტოოლლეემმეეიიოოსსიისს,,  ბბაალლტტიიიისს  ზზღღვვაასსაა  დდაა  სსიირრდდაარრიიაასს  შშოორრიისს””..  აამმაავვეე  დდრროოსს  ეესს  აავვტტოორრიი  უუშშვვეებბსს  
ააოორრსსთთაა  ოორრიი  მმთთაავვაარრიი  ჯჯგგუუფფიისს  აარრსსეებბოობბაასს,,  თთუუმმცცაა  იისსიინნიი  გგაანნცცაალლკკეევვეებბუულლნნიი  აარრ  იიყყვვნნეენნ..  
““სსიირრააკკეებბიი  კკიი,,  აასსეევვეე  სსაარრმმაატტუულლიი  ხხაალლხხიი,,  რროოგგოორრცც  ჩჩაანნსს,,  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  სსტტაავვრროოპპოოლლიიდდაანნ  
ჩჩრრდდიილლოო--დდაასსაავვლლეეთთიითთ,,  მმდდიინნაარრეე  ეეგგოორრლლიიკკიისს  დდააბბლლოობბშშიი  ((მმაანნიიჩჩიისს  შშეენნააკკაადდიი)),,  რროომმეელლიიცც  
თთაავვიისს  მმხხრრიივვ,,  დდოონნსს  ქქვვეემმოო  წწეელლშშიი  უუეერრთთდდეებბაა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  115588))..  
  
VVII--IIXX  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  ლლაათთიინნუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი  აალლაანნეებბიი  აარრააეერრთთგგზზიისს  აარრიიაანნ  ნნაახხსსეენნეებბიი,,  მმააგგრრაამმ  ეესს  
წწყყაარროოეებბიი  ნნააკკლლეებბმმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა,,  რრაადდგგაანნ  იისსიინნიი  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  ძძიირრიითთაადდაადდ  
წწიინნაამმოორრბბეედდიი  აავვტტოორრეებბიისს  მმოონნააცცეემმეებბსს  იიმმეეოორრეებბეენნ..    გგაამმოონნააკკლლიისსიი  მმხხოოლლოოდდ  გგრრიიგგოოლლ  
ტტუურრეელლიისსაა  დდაა  იიოორრდდაანნიისს  თთხხზზუულლეებბეებბიიაა..  VVII  სსააუუკკუუნნიისს  შშეემმდდეეგგ  დდაასსაავვლლეეთთ  ეევვრროო--პპეელლთთაა  
თთვვაალლსსააწწიიეერრიიდდაანნ  აალლაანნეებბიი  ქქრრეებბიიაანნ..  ჩჩვვეენნთთვვიისს  უუფფრროო  სსააიინნტტეერრეესსოოაა  იიოორრდდაანნიისს  ((VVII  სსააუუკკუუნნეე))  
ნნააშშრროომმიი..  იიოორრდდაანნიი  წწაარრმმოოშშოობბიითთ  გგუუთთიი  იიყყოო..  მმაასს  დდააწწეერრიილლიი  ააქქვვსს  ““გგუუთთეებბიისს  იისსტტოორრიიაა””..  აამმაავვეე  
დდრროოსს,,  იიოორრდდაანნიი  აამმიიაანნეე  მმაარრცცეელლიინნიისს  შშეემმდდეეგგ,,  ეერრთთაადდეერრთთიი  აავვტტოორრიიაა,,  რროომმეელლიიცც  ჰჰუუნნეებბიისს  
მმიიეერრ  აალლაანნეებბიისს  დდაამმოორრჩჩიილლეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  მმოოგგვვიითთხხრროობბსს..  იიოორრდდაანნიისს  ააღღნნიიშშვვნნიითთ,,  პპაანნოონნიიააშშიი  
აალლაანნეებბიი  მმიივვიიდდნნეენნ  დდაააახხლლოოეებბიითთ  338800--338855  წწლლეებბშშიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ჰჰუუნნეებბიისს  გგაამმოოდდეევვნნიილლეებბიი  
იიყყვვნნეენნ  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  118899))..  ““ნნეედდააოოსსთთაანნ  ბბრრძძოოლლიისს  შშეემმდდეეგგ  ბბაარრბბაარროოსსთთაა  ზზოოგგიიეერრთთმმაა  
ჯჯგგუუფფმმაა  იიმმპპეერრაატტოორრიისსააგგაანნ  დდაასსაასსაახხლლეებბეელლიი  აადდგგიილლიი  მმოოიითთხხოოვვაა::  სსკკიირრეებბმმაა,,  სსაადდააგგაარრიიეებბმმაა  
დდაა  აალლაანნთთაა  ნნააწწიილლმმაა  თთაავვიიაანნთთიი  ბბეელლაადდიითთ  __  კკაანნდდააკკიითთ  მმიიიიღღეესს  მმცციირრეე  სსკკვვიითთიიაა  დდაა  ქქვვეემმოო  
მმეეზზიიაა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  119944))..  ეესს  დდაააახხლლოოეებბიითთ  445500--446600  წწლლეებბშშიი  მმოოხხდდაა..  იისსტტოორრიიკკოოსსეებბსს  
მმდდიინნაარრეე  ნნეედდააოოსს  ლლოოკკაალლიიზზეებბაა  უუჭჭიირრთთ..  ვვაარრააუუდდოობბეენნ,,  რროომმ  ნნეედდააოოსს  ბბრრძძოოლლაა  445544//55  წწლლეებბშშიი  
უუნნდდაა  მმოომმხხდდაარრიიყყოო  დდაა  აამმ  ბბრრძძოოლლააშშიი  აალლაანნეებბიი  ჰჰუუნნეებბიისს  მმხხაარრეეზზეე  იიბბრრძძოოდდნნეენნ..  
  
სსააყყუურრაადდღღეებბოოაა  XXIIIIII__XXIIVV  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  ლლაათთიინნუურრიი  ლლიიტტეერრაატტუურრუულლიი  წწყყაარროოეებბიი..  
ფფრრაანნცციისსკკაანნეელლიი  ბბეენნეედდიიქქტტ  პპოოლლიიააკკიი,,  რროომმეელლიიცც  პპლლაანნოო  კკაარრპპიინნიისს  თთაანნაამმგგზზაავვრრიი  იიყყოო,,  თთაავვიისს  
მმოოკკლლეე  აანნგგაარრიიშშშშიი,,  მმაასს  შშეემმდდეეგგ,,  რრააცც  მმაათთ  მმოონნღღოოლლეეთთშშიი,,  ყყაარრააყყოორრუუმმშშიი  იიმმოოგგზზააუურრეესს,,  წწეერრსს::  
11224466  წწეელლსს  ფფრრაანნცციისსკკაანნეელლეებბმმაა  ვვოოლლგგიისს  ნნააპპიირრზზეე  დდაატტოოვვეესს  მმიიწწაა,,  რროომმეელლიიცც  დდაასსაახხლლეებბუულლიი  
იიყყოო  კკოომმაანნეებბიითთ  ((ეე..  იი..  ყყიივვჩჩააყყეებბიითთ  __  რრ..  თთ..))..  ““ძძმმეებბსს,,  რროომმლლეებბიიცც  მმიიდდიიოოდდნნეენნ  კკოომმაანნიიიისს  
გგაავვლლიითთ,,  თთაავვიიაანნთთგგაანნ  მმაარრჯჯვვნნიივვ  ჰჰქქოონნდდაათთ  სსააქქსსიინნეებბიისს  მმიიწწაა,,  რროომმლლეებბსსააცც  ჩჩვვეენნ  ვვთთვვლლიითთ  
გგუუთთეებბაადდ  დდაა,,  რროომმლლეებბიიცც    წწაარრმმოოაადდგგეენნეენნ  ქქრრიისსტტიიაანნეებბსს;;  შშეემმდდეეგგ  მმოოდდიიაანნ  [[ბბიინნაადდრროობბეენნ]]  
აალლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც    ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  აარრიიაანნ;;  შშეემმდდეეგგ  __  გგააზზაარრეებბიი  ((ეე..  იი..  ხხააზზაარრეებბიი  __  რრ..  თთ..)),,  
რროომმლლეებბიიცც  აასსეევვეე  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  აარრიიაანნ;;  აამმ  ქქვვეეყყაანნააშშიი  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა  მმდდიიდდაარრიი  ქქაალლააქქიი  
ოორრაანნაამმიი,,  რროომმეელლიიცც  თთაათთრრეებბმმაა  დდააიიპპყყრრეესს  დდაა  ჩჩააძძიირრეესს  წწყყაალლშშიი;;  შშეემმდდეეგგ  ჩჩიირრკკაასსეებბიი  ((რროოგგოორრცც  
ჩჩაანნსს,,  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი  __  რრ..  თთ..)),,  რროომმლლეებბიიცც  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  აარრიიაანნ;;  შშეემმდდეეგგ  გგეეოორრგგიიაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  აარრიიაანნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  220088))..  აა..  აალლეემმაანნიისს  შშეენნიიშშვვნნიითთ,,  ““კკოომმაანნიიააშშიი””  უუნნდდაა  
გგაავვიიგგოოთთ  რრუუსსუულლიი  სსტტეეპპეებბიი  დდნნეეპპრრსსაა  დდაა  უურრაალლსს  შშოორრიისს  ააგგრრეეთთვვეე  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიი  მმიისს  
სსაამმხხრრეეთთიითთ..  ვვფფიიქქრროობბთთ,,  ბბეენნეედდიიქქტტ  პპოოლლიიააკკიისს  ეესს  პპაატტაარრაა  მმოონნააკკვვეეთთიი  ყყუურრაადდღღეებბიისს  ღღიირრსსიიაა,,  
იიმმ  თთვვაალლსსააზზრრიისსიითთ,,  რროომმ  მმაასსშშიი,,  ჩჩვვეენნიი  ღღრრმმაა  რრწწმმეენნიითთ,,  სსიიზზუუსსტტიითთ  აარრიისს  გგაადდმმოოცცეემმუულლიი  XXIIIIII  
სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბშშიი  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთშშიი  ეეთთნნოოსსთთაა  გგაანნლლააგგეებბაა,,  გგაანნსსაახხლლეებბაა..  
მმოონნღღოოლლეეთთიისსააკკეენნ  მმიიმმაავვაალლიი  ფფრრაანნცციისსკკაანნეელლეებბიი  გგააიივვლლიიაანნ  ყყიივვჩჩააღღეებბიითთ  დდაასსაახხლლეებბუულლ  



ტტეერრიიტტოორრიიაასს..  მმაათთგგაანნ  მმაარრჯჯვვნნიივვ,,  აანნუუ  სსაამმხხრრეეთთიითთ  გგუუთთეებბიი,,  აალლაანნეებბიი,,  ხხააზზაარრეებბიი,,  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი  
დდაა,,  ბბოოლლოოსს,,  ქქაარრთთვვეელლეებბიი  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ოოსსთთაა  წწიინნააპპაარრიი  აალლაანნეებბიი  გგუუთთეებბსსაა  
დდაა  ხხააზზაარრეებბსს  შშოორრიისს  აარრიიაანნ  ლლოოკკაალლიიზზეებბუულლნნიი..  რროოგგოორრცც  ცცნნოობბიილლიიაა,,  იიმმ  დდრროოსს  გგუუთთეებბიი  
ყყიირრიიმმსსაა  დდაა  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  ნნააპპიირრეებბზზეე  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  დდაა  მმაათთ  მმეეზზოობბლლოობბააშშიი  
იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ  აალლაანნეებბიი,,  ეე..  იი..  ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისსპპიირრეეთთსსაა  დდაა  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  სსტტეეპპეებბშშიი..  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  სსტტეეპპეებბშშიი,,  აალლაანნეებბიისს  მმეეზზოობბლლაადდ,,  თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  ხხააზზაარრეებბიისს  
შშთთაამმოომმაავვლლეებბიიცც  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ,,  მმაათთგგაანნ  უუფფრროო  სსაამმხხრრეეთთიითთ  __  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი,,  ხხოოლლოო  
ჩჩეერრქქეეზზეებბიისს  სსაამმხხრრეეთთიითთ,,  კკაავვკკაასსიიოონნიისს  მმთთაავვაარრიი  ქქეედდიისს  სსაამმხხრრეეთთიითთ  __  ქქაარრთთვვეელლეებბიი..  
მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა  იისს  გგაარრეემმოოეებბაა,,  რროომმ  აამმ  დდრროოსს  ((11224466  წწეელლსს))  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  იისსეევვ  ვვეელლეებბშშიი,,  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  დდაა  იისსიინნიი  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიისს  სსიიაახხლლოოვვეესს  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ    აარრ  
იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ,,  ააქქ  დდაასსაახხლლეებბუულლნნიი  აარრ  იიყყვვნნეენნ..    
  
დდაააახხლლოოეებბიითთ  11444400  წწეელლსს  ფფრრაა  ცც..  დდეე  ბბრრიიდდიიაასს  გგაადდააუუწწეერრიიაა  11224477  წწეელლსს  შშეესსრრუულლეებბუულლიი  
უუცცნნოობბიი  აავვტტოორრიისს  ნნააშშრროომმიი,,  რროომმეელლიიცც  პპლლაანნოო  კკაარრპპიინნთთაანნ  ეერრთთაადდ  ყყაარრააყყოორრუუმმიიდდაანნ  
ბბრრუუნნდდეებბოოდდაა..  ტტეექქსსტტშშიი  აალლაანნეებბიიცც  აარრიიაანნ  დდაასსაახხეელლეებბუულლნნიი..  მმააგგაალლიითთაადდ,,  ააღღნნიიშშნნუულლიიაა,,  რროომმ  
ჩჩიინნგგიიზზ--ყყააეენნიისს  მმიიეერრ  დდაასსაავვლლეეთთიისს  მმიიმმაარრთთუულლეებბიითთ  მმცცხხოოვვრრეებბიი  კკოომმაანნეებბიისს  ((==ყყიივვჩჩააყყეებბიისს))  
დდაასსააპპყყრროობბაადდ  გგააგგზზაავვნნიილლ  იიქქნნაა  მმიისსიი  შშვვიილლიი  ჯჯუუჩჩიი..  წწყყაარროოშშიი  კკოომმაანნეებბიი  ააზზეებბზზეე  ((აასსეებბზზეე))  
გგააბბაატტოონნეებბუულლაადდ  აარრიიაანნ  დდაასსაახხეელლეებბუულლნნიი..  შშეემმდდეეგგ  პპაასსააჟჟშშიი  აალლაანნეებბიი  გგააზზაარრეებბთთაანნ  
((==ხხააზზაარრეებბთთაანნ))  ეერრთთაადდ  იიხხსსეენნიიეებბიიაანნ::  ««ии  ((ББааттуу))  ппоошшеелл  ннаа  ООррааннсс,,  ооччеенньь  ббооллъъшшоойй  ггоорроодд,,  
ппооллнныыйй  ххррииссттииаанн,,  аа  ииммеенннноо  ггааззаарроовв  ии  ааллаанноовв,,  аа  ттааккжжее  ррааззллииччнныыхх  ссаарраацциинн  иизз  ррааззнныыхх  ззееммееллъъ..  
ГГоорроодд  ссттоояялл  ннаа  ррееккее,,  ккооттооррааяя  ппииттааллаа  ооббшшииррнныыйй  ууччаассттоокк  ммоорряя    ии  ппеерреессееккааллаа  ггоорроодд..  ТТааттааррыы  
ззааппррууддииллии  ввееррххннееее  ттееччееннииее  ррееккии,,  аа  ззааттеемм  ооттккррыыллии  ппууттьь  ббууррннооммуу  ттееччееннииюю  ввооддыы  ии  ооннаа  
ззааттооппииллаа  ггоорроодд  ссоо  ввссеемм  ччттоо  вв  ннеемм  ббыыллоо»»  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  220099))..  აანნაალლოოგგიიუურრიი  ცცნნოობბაა  პპლლაა--ნნოო  
კკაარრპპიინნთთაანნააცც  გგვვხხვვდდეებბაა..  აამმდდეენნაადდ,,  აამმ  პპაასსააჟჟშშიიცც  აალლაანნეებბიი  ბბაარრიისს  ((დდააბბლლოობბიისს))  მმცცხხოოვვრრეებბლლეებბაადდ  
აარრიიაანნ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლიი..  დდაასსაახხეელლეებბუულლ  წწყყაარროოშშიი  კკიიდდეევვ  ეერრთთიი  სსააყყუურრაადდღღეებბოო  იინნფფოორრმმააცციიაააა  __  
თთაათთრრეებბიისს  მმიიეერრ  დდააპპყყრროობბიილლთთაა  შშოორრიისს  აალლაანნეებბიიცც  იიხხსსეენნიიეებბიიაანნ,,  ““აალლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
თთაავვიიაანნთთ  თთაავვსს  ააზზეებბსს  უუწწოოდდეებბეენნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221100))..  აანნაალლოოგგიიუურრიი  ცცნნოობბაა  ააქქვვსს  პპლლაანნოო  
კკაარრპპიინნსსააცც..  აასსეე  რროომმ,,  დდაამმოოწწმმეებბუულლიი  ცციიტტაატტიისს  თთაანნაახხმმაადდ,,  აალლაანნეებბიისსაათთვვიისს  ეეთთნნოონნიიმმიი  ““აალლაანნიი””  
ეეგგზზოოეეთთნნოონნიიმმიი  ((გგაარრეესსაახხეელლწწოოდდეებბაა))  ყყოოფფიილლაა..  აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყნნიისს  აადდგგიილლმმდდეებბაარრეეოობბიისსაათთვვიისს  
გგაარრკკვვეეუულლიი  მმნნიიშშვვნნეელლოობბაა  ააქქვვსს  წწყყაარროოსს  კკიიდდეევვ  ეერრთთ  მმოონნააკკვვეეთთსს::  ««ИИ  ккооггддаа  ссыынн  УУггееддээяя,,  
ддввооююрроодднныыйй  ббрраатт  ББааттуу,,  ввооззввррааттииллссяя,,  ттааййнноо  ууззннаавв  оо  ссммееррттии  ссввооееггоо  ооттццаа,,  ттоо  ннаа  ооббррааттнноомм  ппууттии  
ззааввооеевваалл  ссттрраанныы  ггааззаарроовв  ии  ааллаанноовв,,  ззааттеемм  ссттррааннуу  ††TThh  ’’eett  ии  ,,  ннааккооннеецц,,  ссттррааннуу  ттааррттаарроовв..  ЭЭттоо  ззееммллии  
ххррииссттииааннссккииее,,  нноо  ррааззнныыхх  яяззыыккоовв,,  ии  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ююггее,,  ббллиизз  ммоорряя»»  ((aalleemmaannii  22000033::  221100))..  
მმოოყყვვაანნიილლიი    ცციიტტაატტიიდდაანნ    ააშშკკაარრაააა,,  რროომმ    აალლაანნეებბიისს  ქქვვეეყყაანნაა  ხხააზზაარრეებბიისს  ქქვვეეყყაანნაასსთთაანნ  აახხლლოოსს  
((მმეეზზოობბლლოობბაადდ))  სსაამმხხრრეეთთიისსააკკეენნ,,  ზზღღვვაასსთთაანნ  მმდდეებბაარრეეოობბსს..  ეესს  ზზღღვვაა  კკიი  უუდდაავვოოდდ  ააზზოოვვიისს  
ზზღღვვაააა,,  რროომმლლიისს  აახხლლოოცც  აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყაანნაა  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა,,  თთუუმმცცაა  სსაამმაარრთთლლიიაანნოობბაა  მმოოიითთხხოოვვსს  
ააღღიინნიიშშნნოოსს,,  რროომმ  აა..  აალლეემმაანნიი  დდაასსაახხეელლეებბუულლ  ზზღღვვააშშიი  აარრაა  ააზზოოვვიისს,,  აარრაამმეედდ  შშაავვ  აანნ  კკაასსპპიიიისს  
ზზღღვვეებბსს  გგუულლიისსხხმმოობბსს..  
  
რრაამმდდეენნიიმმეე  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  დდაა  სსააყყუურრაადდღღეებბოო  ცცნნოობბაა  ააქქვვსს  დდააცცუულლიი  ჩჩვვეენნთთვვიისს  სსააიინნტტეერრეესსოო  
პპრროობბლლეემმააზზეე  იიტტაალლიიეელლ  ჯჯოოვვაანნიი  დდეელლ  პპიიაანნოო  კკაარრპპიინნსს  ((იიოოაანნ  დდეე  პპლლაანნოო  კკაარრპპიინნსს)),,  რროომმეელლიიცც  
11224466--11224488  წწლლეებბშშიი  იიმმყყოოფფეებბოოდდაა  ყყაარრააყყოორრუუმმშშიი..  ქქაალლააქქ  ოორრნნაასსიისს  წწყყაალლშშიი  ჩჩააძძიირრვვააზზეე  იისსიიცც  
ლლააპპაარრააკკოობბსს..  მმიისს  შშეესსაახხეებბ  ააღღნნიიშშნნუულლიი  ააქქვვსს::  ««ЭЭттоотт  ггоорроодд  ббыылл  ччррееззввыыччааййнноо  ммннооггооллююдднныыйй,,  ииббоо  
ббыыллоо  ммннооггоо  ххррииссттииаанн,,  аа  ииммеенннноо  ггааззаарр,,  ррууссссккиихх,,  ааллаанноовв  ии  ддррууггиихх,,  аа  ттааккжжее  ссаарраацциинноовв;;  ооддннааккоо  
ввллаассттьь  ннаадд  ггооррооддоомм  ппррииннааддллеежжааллаа  ссааррааццииннаамм»»  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221111))..  შშეემმდდეეგგ  პპაასსააჟჟშშიი  პპლლაანნოო  
კკაარრპპიინნსს  ააღღნნიიშშნნუულლიი  ააქქვვსს,,  რროომმ  მმოონნღღოოლლეებბმმაა  ოორრმმოოცცდდააოორრიი  ხხაალლხხიი  დდააიიპპყყრრეესს,,  რროომმეელლთთაა  



შშოორრიისს  აარრიიაანნ  ““აალლაანნეებბიი  დდაა  აასსეებბიი””  ((AAllaannii  ssiivvee  AAssssii))..  იიქქვვეე  ხხააზზგგაასსმმუულლიიაა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიისს  რრააღღააცც  
ნნააწწიილლიი  მმოონნღღოოლლეებბსს  აარრ  ეემმოორრჩჩიილლეებბოოდდაა  დდაა  კკვვლლაავვ  წწიინნააააღღმმდდეეგგოობბაასს  უუწწეევვდდაა..  სსიიმმაარრთთლლეე  
უუნნდდაა  იითთქქვვაასს,,  რროომმ  პპ..  კკაარრპპიინნიი  პპიირრვვეელლიი  აავვტტოორრიიაა,,  რროომმეელლიიცც  დდააბბლლოობბშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბ  
აალლაანნეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ  მმთთააშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბ  აალლაანნეებბსსააცც  აასსაახხეელლეებბსს::  ««ииббоо,,  ккооггддаа  [[ммооннггооллыы]]  
ппррииссттууппааюютт  кк  ооссааддее  ккррееппооссттии,,  ттоо  ооссаажжддааюютт  ееее  ммннооггоо  ллеетт,,  ккаакк  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  нныыннее  сс  оодднноойй  
ггоорроойй  вв  ззееммллее  ааллаанноовв,,  ккооттооррюю,,  ккаакк  ммыы  ппооллааггааеемм,,  ооннии  ооссаажжддааллии  уужжее  ддввееннааддццааттьь  ллеетт;;  нноо  ттее  
ооккааззааллии  ммуужжеессттввееннннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ии  ууббииллии  ммннооггоо  ттааттааррссккиихх  ввооиинноовв  ии  ввееллььммоожж»»  ((აალლეემმაანნიი  
22000033::  221122--221133))..  კკოონნკკრრეეტტუულლაადდ  რროომმეელლიი  ტტეერრიიტტოორრიიაა  უუნნდდაა  ყყოოფფიილლიიყყოო  კკაავვკკაასსიიიისს  
მმთთიიაანნეეთთიისსაა,,  სსაადდააცც  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  თთაავვსს  იიცცაავვდდნნეენნ  მმოონნღღოოლლეებბიისსააგგაანნ??  უუნნდდაა  
იიგგუულლიისსხხმმეებბოოდდეესს  ოოსსთთაა  მმიიეერრ  აახხლლაადდ  დდაასსაახხლლეებბუულლიი  ცცეენნტტრრაალლუურრიი  კკაავვკკაასსიიაა  აანნ  
დდაასსაავვლლეეთთიი  კკაავვკკაასსიიაა  __  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ბბაალლყყაარრეეთთიისსაა  დდაა  ყყაარრააჩჩააიისს  ტტეერრიიტტოორრიიაა,,  სსაადდააცც  აალლაანნ--
ოოსსეებბიი  დდაააახხლლოოეებბიითთ  VVII--VVIIII  სსააუუკკუუნნეეეებბიიდდაანნ  უუკკვვეე  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..  აარრცც  იისსაააა  გგაამმოორრიიცცხხუულლიი,,  
რროომმ  აალლაანნეებბიისს  ““მმთთიიაანნ  მმიიწწააშშიი””  ჩჩრრდდიილლოო  კკაავვკკაასსიიიისს  რროომმეელლიიმმეე  მმთთიისსწწიინნაა  მმოონნააკკვვეეთთზზეე  იიყყოოსს  
სსააუუბბაარრიი..    
  
კკიიდდეევვ  ეერრთთიი  სსააყყუურრაადდღღეებბოო  პპაასსააჟჟიი  ფფრრაანნცციისსკკაანნეელლიისს  თთხხზზუულლეებბიიდდაანნ,,  რროომმეელლშშიიცც  იისსეევვ  დდაა  
იისსეევვ  აალლაანნეებბიისსაა  დდაა  კკოომმაანნეებბიისს  მმეეზზოობბლლოობბააზზეეაა  ლლააპპაარრააკკიი::  ««ССттррааннаа  ккооммаанноовв  ((CCoommaanniiaa))  
ггррааннииччиитт  ннаа  ююггее  сс  ааллааннммии,,  ччииррккаассссааммии,,  ггааззааррааммии,,  ГГррееццииеейй,,  ККооннссттааннттииннооппооллеемм,,  аа  ттааккжжее  сс  
ззееммллеейй  ииббеерроовв,,  сс  ттааттааммии,,  ббррууттааххиияяммии,,  оо  ккооттооррыыхх  ггооввоорряятт,,  ччттоо  ооннии  ииууддееии,,  ии  ббррееюютт  ггооллооввуу,,  __  ии  сс  
ззееммллеейй  ззииккккоовв  [[ззааппаадднныыее  ччееррккеессыы]],,  ии  сс  ггееооррггииааннааммии,,  ааррммееннааммии,,  ии  ззееммллеейй  ттууррккоовв»»  ((აალლეემმაანნიი  
22000033::  221144))..  ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  რროომმ  პპ..  კკაარრპპიინნსს  კკოომმაანნეებბიისსაა  დდაა  აალლაანნეებბიისს  სსაამმხხრრეეთთიითთ  
გგაანნსსაახხლლეებბუულლიი  ხხაალლხხეებბიისსაა  დდაა  ქქვვეეყყნნეებბიისს  ტტეერრიიტტოორრიიეებბზზეე  ((მმიიწწეებბზზეე))  ეერრთთგგვვაარრიი  აამმოორრფფუულლიი  
წწაარრმმოოდდგგეენნაა  ააქქვვსს,,  რრაადდგგაანნ  მმაათთ  იისს,,  გგაადდმმოოცცეემმიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  ჩჩაამმოოთთვვლლიისს,,  მმააგგრრაამმ  კკუუმმაანნეებბიისს  
კკაავვკკაასსიიეელლიი  მმეეზზოობბლლეებბიისს  შშეესსაახხეებბ,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  შშეეცცდდოომმაასს  აარრ  უუშშვვეებბსს  დდაა  აალლაანნეებბიისს  
ლლოოკკაალლიიზზეებბაასს  კკვვლლაავვ  იიქქ  აახხდდეენნსს,,  სსაადდააცც  უუფფრროო  აადდრრიინნდდეელლიი  აავვტტოორრეებბიი  აახხდდეენნდდნნეენნ..  ეესსაააა  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  სსტტეეპპეებბიი..  მმაათთიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლიი  ყყიივვჩჩააყყეებბსსაა  დდაა  ჩჩეერრქქეეზზეებბსს  
შშოორრიისს  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა,,  რროომმეელლთთაა  სსაამმხხრრეეთთიითთააცც  ქქაარრთთვვეელლეებბიი  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ,,  თთუუმმცცაა  
ქქაარრთთვვეელლეებბსს  ოორრიი  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ეეთთნნოონნიიმმიითთ  __  ““იიბბეერრეებბიი””  დდაა  ““გგეეოორრგგიიაანნეელლეებბიი””,,  __    
მმოოიიხხსსეენნიიეებბსს..    
  
ფფლლაამმაანნდდიიეელლიი  ფფრრაანნცციისსკკაანნეელლიი  გგიილლიიოომმ  დდეე  რრუუბბრრუუკკიი  სსააფფრრაანნგგეეთთიისს  მმეეფფეე  ლლუუიი  IIXX--ეესს  
მმოონნღღოოლლეეთთიისს  იიმმპპეერრიიააშშიი  ეელლჩჩაადდ  ჰჰყყაავვდდაა  გგააგგზზაავვნნიილლიი,,  რროომმეელლმმააცც  თთაავვიისსიი  11225533--11225555  წწლლეებბიისს  
მმოოგგზზააუურროობბიისს  ჩჩაანნააწწეერრეებბიი  დდააგგვვიიტტოოვვაა..  მმეეცცნნიიეერრთთაა  სსაამმაარრთთლლიიაანნიი  შშეეფფაასსეებბიითთ,,  მმიისს  
ჩჩაანნააწწეერრეებბსს  აარრაა  მმხხოოლლოოდდ  სსააიისსტტოორრიიოო,,  აარრაამმეედდ  აანნთთრროოპპოოლლოოგგიიუურრიი,,  ეეთთნნოოლლოოგგიიუურრიი  დდაა  
გგეეოოგგრრააფფიიუულლიი  თთვვაალლსსააზზრრიისსიითთააცც  გგაარრკკვვეეუულლიი  მმნნიიშშვვნნეელლოობბაა  ააქქვვსს..    მმიისსიი  ნნააშშრროომმიისს  
პპაასსააჟჟეებბიისს  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  რრააოოდდეენნოობბაა  აალლაანნეებბსსააცც  ეეთთმმოობბაა..  პპიირრვვეელლიი  პპაასსააჟჟიი::  ““ყყიირრიიმმიისს  
პპრროოვვიინნცციიიისს  მმთთაავვაარრმმაა  ((ყყიირრიიმმიისს  პპრროოვვიინნცციიაასს  GGaazzaarriiaa--სს  უუწწოოდდეებბსს))  გგვვთთხხოოვვაა,,  გგვვიინნდდოოდდაა  თთუუ  
აარრაა,,  დდააგგვვეელლიიაა  კკუუმმიისსიი,,  რრააცც  ფფააშშაატტიისს  რრძძეეაა..  რრაადდგგაანნ  მმაათთ  შშოორრიისს  იიმმყყოოფფეებბოოდდნნეენნ  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  
__  რრუუსსეებბიი,,  ბბეერრძძნნეებბიი  დდაა  აალლაა--ნნეებბიი,,  რროომმლლეებბსსააცც  სსუურრთთ  მმყყაარრაადდ  დდააიიცცვვაანნ  თთაავვიიაანნთთიი  კკაანნოონნეებბიი,,  
აარრ  სსვვაამმეენნ  მმაასს  დდაა  თთაავვსს  ქქრრიისსტტიიაანნაადდ  აარრცც  ჩჩაათთვვლლიიაანნ  თთუუ  მმაასს  დდაალლეევვეენნ......””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221155))..  
აამმრრიიგგაადდ,,  რრუუბბრრუუკკიისს  თთხხზზუულლეებბიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  აალლაანნეებბიი  ყყიირრიიმმეელლთთაა  ((==ხხააზზაარრთთაა))  
დდააქქვვეემმდდეებბაარრეებბააშშიი  აარრიიაანნ,,  მმაათთიი  პპრროოვვიინნცციიიისს  მმკკვვიიდდრრნნიი  აარრიიაანნ..  მმეეოორრეე  პპაასსააჟჟიი::  ““11225533  წწეელლსს  
ყყიირრიიმმშშიი  ჩჩვვეენნთთაანნ  მმოოვვიიდდნნეენნ  ვვიიღღააცც  აალლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ააქქ  იიწწოოდდეებბიიაანნ  აასსეებბაადდ  დდაა  აარრიიაანნ  
ბბეერრძძნნუულლიი  წწეესსიისს  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბსსააცც  ააქქვვთთ  დდაამმწწეერრლლოობბაა  ბბეერრძძნნუულლიი  დდაა  ჰჰყყაავვთთ  
ბბეერრძძეენნიი  მმღღვვდდლლეებბიი..  მმააგგრრაამმ  იისსიინნიი  ბბეერრძძნნეებბიისს  მმსსგგაავვსსაადდ  სსქქიიზზმმაატტეებბიი  აარრ  აარრიიაანნ..  მმაათთ  ჩჩვვეენნ  
მმოოგგვვიიტტაანნეესს  მმოოხხაარრშშუულლიი  ხხოორრცციი  დდაა  გგვვთთხხოოვვეესს  გგვვეეჭჭაამმაა  სსააჭჭმმეელლიი  დდაა  გგვვეელლოოცცაა  ეერრთთ--ეერრთთიი  



გგაარრდდააცცვვლლიილლიისსაათთვვიისს..  მმააშშიინნ  მმეე  მმაათთ  ვვუუთთხხაარრიი::  აახხლლაა  დდიიდდიი  დდღღეესსაასსწწააუულლიისს  წწიინნ  ჩჩვვეენნ  
ხხოორრცცსს  აარრ  ვვჭჭაამმთთ,,  დდაა  აავვუუხხსსეენნიი  ((გგაავვააგგეებბიინნეე))  ეესს  დდღღეესსაასსწწააუულლიი,,  რრიისს  გგაამმოოცც  იისსიინნიი  ძძაალლიიაანნ  
ააღღფფრრთთოოვვაანნდდნნეენნ,,  რრაადდგგაანნ  აარრააფფეერრიი  იიცცოოდდნნეენნ,,  რრაასსააცც  ქქრრიისსტტიიაანნოობბაასსთთაანნ  ჰჰქქოონნდდაა  კკაავვშშიირრიი,,  
მმხხოოლლოოდდ  ქქრრიისსტტეესს  სსაახხეელლიისს  გგაამმოოკკლლეებბიითთ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221166))..  იინნტტეერრეესსმმოოკკლლეებბუულლიი  აარრ  
უუნნდდაა  იიყყოოსს  იისსიიცც,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  ოოქქრროოსსაა  დდაა  ვვეერრცცხხლლზზეე  აარრააფფეერრსს  ყყიიდდდდნნეენნ,,  მმხხოოლლოოდდ  
ქქსსოოვვიილლეებბზზეე  ცცვვლლიიდდნნეენნ  სსააჭჭმმეელლსს..  თთუუმმცცაა  ხხააზზგგაასსმმუულლიიაა,,  რროომმ  სსააჭჭმმეელლეებბიიდდაანნ  აალლაანნეებბიი  მმაათთ  
მმხხოოლლოოდდ  ძძრროოხხიისს  რრძძეესს  სსთთაავვააზზოობბდდნნეენნ,,  რრააცც  ძძაალლიიაანნ  მმჟჟაავვეე  დდაა  სსუუნნიიაანნიი  იიყყოოოო..    
  
მმეესსაამმეე  პპაასსააჟჟიი::  ““ყყიირრიიმმიიდდაანნ  იისსიინნიი  ((აალლაანნეებბიი))  მმიივვიიდდნნეენნ  დდიიდდ  სსტტეეპპეებბშშიი..  სსტტეეპპეებბშშიი  
ააძძოოვვეებბდდნნეენნ  თთაავვიიაანნთთ  სსააქქოონნეელლსს  უუპპიირრაატტეესსაადდ  კკოომმაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  კკააპპჩჩაატტეებბაადდ  
იიწწოოდდეებბიიაანნ;;  გგეერრმმაანნეელლეებბიი  კკიი  მმაათთ  ვვაალლაანნეებბსს  უუწწოოდდეებბეენნ,,  ოოლლქქსს  ((მმხხაარრეესს))  კკიი  __  ვვაალლაანნიიაასს..  
იისსიიდდოორრეე  კკიი  ქქვვეეყყაანნაასს  მმდდიინნაარრეე  ტტაანნააიიდდიიდდაანნ  მმეეოოტტიიდდიისს  ჭჭააოობბეებბაამმდდეე  დდაა  დდაანნუუბბააიიმმდდეე  
აალლაანნიიაასს  უუწწოოდდეებბსს””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221177))..  ((ცცნნოობბიისსაათთვვიისს::  იისსიიდდოორრეე  VVIIII  სსააუუკკუუნნიისს  დდაასსააწწყყიისსშშიი  
სსეევვიილლიიიისს  ეეპპიისსკკოოპპოოსსიი  იიყყოო,,  რროომმეელლსსააცც  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  სსააიისსტტოორრიიოო  მმოონნააცცეემმეებბიი  ააქქვვსს  
დდააცცუულლიი  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ))..  აამმრრიიგგაადდ,,  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისს  სსტტეეპპეებბშშიი  თთაავვიისს  დდრროოზზეე  
გგააბბაატტოონნეებბუულლიი  აალლაანნეებბიი  ყყიივვჩჩააყყეებბსს  შშეეუუვვიიწწრროოვვეებბიიაათთ  დდაა,,  შშეესსააბბაამმიისსაადდ,,  აალლაანნიიიისს  ქქვვეეყყაანნაასს  
ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  ქქვვეეყყაანნაა  დდაარრქქმმეევვიიაა..  
  
მმეეოოთთხხეე  პპაასსააჟჟიი::  ““სსაამმხხრრეეთთიითთ  ჩჩვვეენნგგაანნ  იიყყოო  დდიიდდეებბუულლიი  მმთთეებბიი  [[სსცც..  ККааввккаазз]],,  რროომმლლეებბზზეედდააცც  
გგვვეერრდდიიგგვვეერრდდიითთ  უუდდააბბნნოოსს  ((ეე..  იი..  სსტტეეპპეებბიისს  __  რრ..  თთ..))  მმიიმმაარრთთუულლეებბიითთ  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  
ჩჩეერრქქეეზზეებბიი  დდაა  აალლაანნეებბიი  აანნუუ  აასსეებბიი,,  რროოლლეებბიიცც  ააღღიიაარრეებბეენნ  ქქრრიისსტტიიაანნუულლ  რრწწმმეენნაასს  დდაა  ჯჯეერრ  
კკიიდდეევვ  იიბბრრძძვვიიაანნ  თთაათთრრეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221177))..  აამმ  პპაასსააჟჟშშიი  ჩჩვვეენნთთვვიისს  
მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  იისსაააა,,  რროომმ  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  XXIIIIII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  სსტტეეპპეებბიისს  მმხხაარრეესს  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ  დდაა  
ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  თთაათთაარრ--მმოონნღღოოლლეებბსს  აარრ    ეემმოორრჩჩიილლეებბოოდდნნეენნ..  
  
მმეეხხუუთთეე  პპაასსააჟჟიი::  ““კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  დდაასსაავვლლეეთთიითთ  ““მმდდეებბაარრეეოობბსს  აალლაანნიიიისს  მმთთეებბიი,,  ლლეესსგგეებბიი,,  
რრკკიინნიისს  კკაარრეებბიი  დდაა  გგეეოორრგგიიაანნეებბიისს  მმთთეებბიი””..  იიმმაავვეე  დდაასსაავვლლეეთთიითთ  ((დდაასსაავვლლეეთთ  მმხხაარრეესს))  მმთთეელლიი  
ეესს  ქქვვეეყყაანნაა,,  სსაადდააცც  მმდდეებბაარრეეოობბსს  აალლეექქსსაანნდდრრეესს  რრკკიინნიისს  კკაარრეებბიი  დდაა  აალლაანნეებბიისს  მმთთეებბიი,,  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  ოოკკეეაანნეემმდდეე  დდაა  მმეეოოტტიიდდიისს  ჭჭააოობბეებბაამმდდეე,,  სსაადდააცც  იიწწყყეებბაა  ტტაანნააიიდდიი,,  ჩჩვვეეუულლეებბრრიივვ,,  
იიწწოოდდეებბაა  აალლბბაანნიიაადდ  [[შშეეცცდდოომმიითთ,,  აალლაანნიიიისს  ნნააცცვვლლაადდ]]””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  221188))..  აამმრრიიგგაადდ,,  
ეევვრრააზზიიიისს  სსიივვრრცცეე  XXIIIIII  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბშშიი  კკვვლლაავვ  აალლაანნიიაადდ  იიწწოოდდეებბოოდდაა..  რრააცც  მმთთაავვაარრიიაა  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიი  გგეეოორრგგიიაანნთთაა  ((ქქაარრთთვვეელლთთაა))  მმთთეებბაადდაააა  სსაახხეელლდდეებბუულლიი,,  რროომმეელლთთაა  მმთთეებბიიცც  
““აალლაანნთთაა  მმთთეებბიისსააგგაანნ””  გგაანნცცაალლკკეევვეებბიითთ  იიხხსსეენნიიეებბაა..  
  
დდაასსაავვლლეეთთიისსააკკეენნ  უუკკაანნაა  გგზზააზზეე  მმიიმმაავვაალლმმაა  ეელლჩჩეებბმმაა  ვვოოლლგგიისს  დდიინნეებბააზზეე  გგაამმოოიიაარრეესს  დდაა  
მმიივვიიდდნნეენნ  ოოქქრროოსს  უურრდდოოსს  ქქაალლააქქ  სსაარრააიიშშიი,,  რროომმეელლშშიიცც  აალლაანნეებბიი  დდაა  სსაარრააცციინნეებბიი  
ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..  
  
მმეეეექქვვსსეე  პპაასსააჟჟიი::  11225544  წწლლიისს  1111  თთუუ  1155  ნნოოეემმბბეერრსს  ძძმმაა  ვვიილლეემმიი  კკაავვკკაასსიიააშშიი  მმიივვიიდდაა..  წწყყაარროო  
შშეემმდდეეგგსს  ააღღნნიიშშნნაავვსს::  ““აალლაანნეებბიი  აამმ  მმთთეებბშშიი  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  აარრ  აარრიიაანნ  დდაამმოორრჩჩიილლეებბუულლნნიი,,  იისსეე  რროომმ,,  
სსაარრტტაახხიისს  ხხაალლხხიისს  ყყოოვვეელლიი  მმეეაათთეე  მმთთიისს  ხხეეოობბეებბსს  დდაარრააჯჯოობბდდაა,,  რრაათთაა  ეესს  აალლაანნეებბიი  მმთთეებბიიდდაანნ  
აარრ  გგაამმოოსსუულლიიყყვვნნეენნ  ბბაარრშშიი  მმაათთიი  ჯჯოოგგეებბიისს  დდაასსაატტააცცეებბლლაადდ,,  რროომმეელლიიცც  გგაანნფფეენნიილლიიაა  სსაარრტტაახხიისს  
სსაამმფფლლოობბეელლოოსსაა,,  აალლაანნეებბსსაა  დდაა  რრკკიინნიისს  კკაარრეებბსს  შშოორრიისს  დდაა  რროომმეელლიიცც  ააქქეედდაანნ  ოორრიი  დდღღიისს  
სსაავვაალლზზეე  [[იიყყოო]],,  სსაადდააცც  იიწწყყეებბაა  აარრკკააკკიისს  დდააბბლლოობბიი..  ზზღღვვაასსაა  დდაა  მმთთეებბსს  შშოორრიისს  ცცხხოოვვრროობბეენნ  
რროომმეელლიიღღააცც  სსაარრააცციინნეებბიი  სსაახხეელლიითთ  ლლეეზზგგეებბიი,,  მმთთიიეელლეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  აასსეევვეე  აარრიიაანნ  



დდააპპყყრროობბიილლნნიი..  აასსეე  რროომმ,,  თთაათთრრეებბმმაა,,  რროომმლლეებბიიცც  ცცხხოოვვრროობბეენნ  აალლაანნეებბიისს  მმთთიისს  ძძიირრშშიი  მმოოგგვვცცეესს  
2200  კკააცციი,,  რრაათთაა  მმიივვეეცციილლეებბიინნეეთთ  რრკკიინნიისს  კკაარრეებბაამმდდეე......””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  222200))..  
  
აა..  აალლეემმაანნიისს  სსაამმაარრთთლლიიაანნიი  შშეენნიიშშვვნნიითთ,,  რრკკიინნიისს  ჭჭიიშშკკაარრიი  ეესსაააა  დდეერრბბეენნტტიი  ლლეეზზგგიისსტტაანნიისს  
ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე..  ააქქ  აარრაავვიითთაარრ  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  ““დდაარრიიაალლიი””  აარრ  იიგგუულლიისსხხმმეებბაა,,  რრაადდგგაანნ  მმიისსიი  
გგაავვლლიისსთთაანნაავვეე  ვვეერრცც  ვვეენნაახხეებბსს  ნნაახხაავვდდაა  დდაა  ვვეერრცც  ღღვვიინნოოსს  მმიიიირრთთმმეევვდდაა  ვვიინნმმეე..    
  
ჩჩვვეენნიი  პპრროობბლლეემმიისსაათთვვიისს  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიიაა  იირრაანნიისს  ჩჩრრდდიილლოო--დდაასსაავვლლეეთთიი  ნნააწწიილლიისს  __  
სსუულლთთაანნიიეესს  აარრქქიიეეპპიისსკკოოპპოოსსიისს  იიოონნეე  IIIIII--იისს  ჩჩაანნააწწეერრეებბიი,,  რროომმეელლსსააცც  თთაავვიისსიი  ნნააშშრროომმიი  11440044  
წწეელლსს  დდააუუმმთთაავვრრეებბიიაა..  მმიისს  თთხხზზუულლეებბააშშიი  დდიიდდიი  რრააოოდდეენნოობბიისს  იისსტტოორრიიუულლიი  დდაა  
ეეთთნნოოგგრრააფფიიუულლიი  ცცნნოობბეებბიიაა  დდააცცუულლიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  დდაა  სსაამმხხრრეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ხხაალლხხეებბიისს  შშეესსაახხეებბ..  
რროოგგოორრცც  ააღღნნიიშშნნაავვეენნ,,  იიოოაანნეე  IIIIII--იისს  ჩჩაანნააწწეერრეებბიი  მმიისსიი  მმოოგგზზააუურროობბიისს  შშეედდეეგგაადდაააა  
შშეესსრრუულლეებბუულლიი..  სსააიინნტტეერრეესსოოაა  ააღღნნიიშშნნუულლიი  აავვტტოორრიისს  მმიიეერრ  ხხაალლხხთთაა  ჩჩაამმოონნაათთვვაალლიი::  ““აამმ  
ქქვვეეყყაანნააშშიი  [[დდიიდდ  თთაათთრრეეთთშშიი]]  ბბეევვრრიი  ქქრრიისსტტიიაანნიიაა,,  სსაახხეელლდდოობბრრ::  ბბეერრძძნნეებბიი,,  ბბეევვრრიი  სსოომმეეხხიი,,  
ზზიიკკეებბიი,,  გგუუთთეებბიი,,  თთაათთეებბიი,,  ვვლლაახხეებბიი,,  რრუუსსეებბიი,,  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი,,  ლლეეკკეებბიი,,  აასსეებბიი,,  აალლაანნეებბიი,,  აავვაარრეებბიი,,  
კკააზზიიკკუუმმუუხხეებბიი  დდაა  თთიითთქქმმიისს  ყყვვეელლაა  იისსიინნიი  ლლააპპაარრააკკოობბეენნ  თთაათთრრუულლ  ეენნააზზეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  
222222))..  ააქქ  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისსაა  დდაა  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  იიმმდდრროოიინნდდეელლიი  ეეთთნნიიკკუურრიი  
პპაალლიიტტრრაააა  მმოოცცეემმუულლიი..  სსააყყუურრაადდღღეებბოოაა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  დდაა  აასსეებბიი  ცცაალლ--ცცაალლკკეე  ხხაალლხხეებბაადდ  აარრიიაანნ  
დდაასსაახხეელლეებბუულლნნიი..  ცცაალლკკეე  ააქქვვსს  ააღღწწეერრიილლიი  სსააქქაარრთთვვეელლოო,,  რროომმლლიისს  ააღღწწეერრიისსაასს  იისს  აამმაატტეებბსს::  ““ააქქ  
ცცხხოოვვრროობბეენნ  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ხხაალლხხეებბიი,,  იისსეეთთეებბიი  რროოგგოორრეებბიიცც  აარრიიაანნ::  ქქაარრთთვვეელლეებბიი  ((ჟჟოორრიიაანნიი)),,  
სსოომმხხეებბიი,,  სსაარრააცციინნეებბიი  დდაა  ეებბრრააეელლეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  მმიისსდდეევვეენნ  ვვააჭჭრროობბაასს..  სსააზზღღვვაარრზზეე,,  მმთთეებბშშიი  
ცცხხოოვვრროობბეენნ  დდვვაალლეებბიი  ((DDuueellllii)),,  აალლაანნეებბიი,,  აასსეებბიი  დდაა  აა..  შშ..  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  222222))..  აა..  აალლეემმაანნიისს  
სსიიტტყყვვეებბიითთ,,  ““ЧЧттоо  ккаассааееттссяя    DDuueellllii  ееттоо  ппоо--ввииддииммооммуу  თთწწაალლტტააეე  ииллии  ююжжнныыее  ооссееттиинныы””..  
სსაამმწწუუხხაარროოდდ,,  დდვვაალლეებბიისსაა  დდაა  ““სსაამმხხრრეეთთეელლიი  ოოსსეებბიისს””  იიდდეენნტტიიფფიიკკააცციიააშშიი  უუცცხხოოეელლიი  აავვტტოორრიი  
აარრააქქაარრთთვვეელლ  მმკკვვლლეევვაარრეებბსს  ეემმყყაარრეებბაა..  მმიისსთთვვიისს  უუცცნნოობბიიაა,,  რროომმ  დდვვაალლეებბიი  აარრაავვიითთაარრიი  ოოსსეებბიი  
აარრ  ყყოოფფიილლაანნ..  რრააცც  ყყვვეელლააზზეე  უუფფრროო  მმთთაავვაარრიიაა  აალლაანნეებბიი  დდაა  ოოსსეებბიი  ((აასსეებბიი))  სსააქქრრთთვვეელლოოსს  
სსააზზღღვვრრეებბიიდდაანნ  დდააშშოორრეებბიითთ,,  დდვვაალლეებბიისს  შშეემმდდეეგგ  ჰჰყყაავვსს  დდაასსაახხეელლეებბუულლიი..  წწყყაარროოსს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  სსააზზღღვვაარრზზეე  __  მმთთეებბშშიი  დდვვაალლეებბიი  მმკკვვიიდდრროობბეენნ  დდაა  მმიისს  იიქქიითთ  კკიი  
აალლაანნ--ოოსსეებბიი..  ნნაათთეელლიიაა,,  რროომმ  XXVV  სსააუუკკუუნნიისს  დდაასსააწწყყიისსშშიი  აარრცც  იისსტტოორრიიუულლიი  დდაა  აარრცც  
თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  ჯჯეერრ  აარრ  ცცხხოოვვრროობბდდნნეენნ..    
  
უუნნგგრრეეთთიისს  მმეეფფიისს  ლლაასსლლოო  IIVV--იისს  კკაარრიისს  მმოოძძღღვვაარრსს  შშიიმმოონნ  კკეეზზააიისს  ეეკკუუთთვვნნიისს  უუნნგგრრეეთთიისს  
იისსტტოორრიიაა  მმიითთოოლლოოგგიიუურრიი  დდრროოიიდდაანნ  11228822  წწლლაამმდდეე..  აამმ  წწყყაარროოსს  დდაამმაატტეებბააშშიი  აალლაანნეებბიისს  
შშეესსაახხეებბააცცაააა  სსააუუბბაარრიი::  11223399  წწეელლსს  მმეეფფეე  ბბეელლაა  IIVV--ეემმ  ნნეებბაა  დდაარრთთოო  მმოონნღღოოლლთთაა  ქქაარრიიშშხხაალლსს  
გგაამმოოქქცცეეუულლ  კკუუმმაანნეებბსს  ((ყყიივვჩჩააყყეებბსს)),,  თთაავვიიაანნთთიი  ბბეელლაადდიისს  კკოოტტეენნიისს  მმეეთთააუურროობბიითთ,,  
დდაასსაახხლლეებბუულლეებბუულლიიყყვვნნეენნ  ცცეენნტტრრაალლუურრ  უუნნგგრრეეთთშშიი..  თთვვლლიიაანნ,,  რროომმ  მმოოსსუულლეებბსს  შშოორრიისს  
((დდაააახხლლოოეებბიითთ  4400  აათთაასსიი  ““კკიიბბიიტტიი””))  იიყყვვნნეენნ  აალლაანნთთაა  ჯჯგგუუფფეებბიიცც..  ფფიიქქრროობბეენნ,,  რროომმ  აალლაანნთთაა  
რრააღღააცც  ჯჯგგუუფფიი  უუნნგგრრეეთთშშიი  ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  დდაამმოოუუკკიიდდეებბლლაადდააცც  უუნნდდაა  მმოოსსუულლიიყყოო..  მმაათთიი  
აასსიიმმიილლააცციიაა  რრაამმდდეენნიიმმეე  თთააოობბააშშიი  მმოოხხდდაა,,  იისს  თთაანნდდაათთაანნ  მმიიმმდდიინნაარრეეოობბდდაა::  სსიილლეეზზიიეელლიი  
გგეეოორრგგ  ვვეერრნნეერრიი  11554433  წწეელლსს  იიუუწწყყეებბოოდდაა,,  რროომმ  ““დდღღეესს  უუნნგგრრეეთთშშიი  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  აარრსსეებბოობბსს  ხხაალლხხიი  
იიააზზიიგგეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  თთაავვსს  უუწწოოდდეებბსს  შშეემმოოკკლლეებბუულლიი  სსაახხეელლიითთ  იიააზზ  დდაა  იინნაარრჩჩუუნნეებბეენნ  
თთაავვიიაანნთთ,,  ბბუუნნეებბრრიივვ  დდაა  გგაანნსსააკკუუთთრრეებბუულლ  ეენნაასს,,  რროომმეელლიიცც  უუნნგგრრუულლიისსააგგაანნ  გგაანნსსხხვვაავვდდეებბაა””..  
ფფეერრეენნცც  ფფოორრიიშშოოსსტტრროოკკოოჩჩიისს  მმოოწწმმოობბიითთ,,  ყყვვეელლაა  იიაასსიი  უუკკვვეე  11669933  წწეელლსს  უუნნგგრრეელლაადდ  
ლლააპპაარრააკკოობბდდაა..  მმაათთ  მმიიეერრ  დდააკკაავვეებბუულლ  ტტეერრიიტტოორრიიაასს  დდღღეესს  იისსეევვ  ეეწწოოდდეებბაა  იიაასსშშიიგგ  ((შშდდრრ..  
კკუუნნშშააგგ  __  ““ჩჩუუმმაანნიიაა””))  დდაა  იისს  ბბუუდდააპპეეშშტტიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ,,  დდუუნნააიისსაა  დდაა  ტტიისსსს  შშოორრიისს  
მმდდეებბაარრეეოობბსს..  იიმმაავვეე  უუნნგგრრეელლიი  მმეემმაატტიიაანნიისს  თთხხზზუულლეებბიისს  დდაანნაარრთთშშიი  ვვკკიითთხხუულლოობბთთ,,  რროომმ  



იიუუნნაანნიისს  იიმმპპეერრიიააშშიი  ((ჩჩიინნეეთთიი))  11332233  წწეელლსს  ““აასსეევვეე  აარრიიაანნ  კკეეთთიილლიი  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
აალლაანნეებბაადდ  იიწწოოდდეებბიიაანნ,,  რროომმეელლთთააგგაანნააცც  3300  აათთაასსიი  დდიიდდ  ჯჯაამმააგგიირრსს  იიღღეებბსს  მმეეფფიისსააგგაანნ  
[[მმოონნღღოოლლთთაა  იიმმპპეერრაატტოორრიისსააგგაანნ]]””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  222288))..    
  
მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  მმოონნააცცეემმეებბიიაა  დდააცცუულლიი  ბბიიზზაანნტტიიუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი..  ცცნნოობბიილლიიაა,,  რროომმ  
ბბიიზზაანნტტიიეელლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  ააგგაათთიიაა  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  553366--558822  წწლლეებბიი))  დდააწწვვრრიილლეებბიითთ  
მმოოგგვვიითთხხრროობბსს  555522--555588  წწლლეებბიისს  კკოოლლხხეეთთიისს  იისსტტოორრიიიისს  აამმბბეებბსს  __  მმიისსიიმმიიაანნეებბიისს  ააჯჯაანნყყეებბიისს  
შშეესსაახხეებბ..  წწყყაარროოსს  მმიიხხეედდვვიითთ  მმიისსიიმმიიაანნეებბიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  ((ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიააშშიი))  
აალლაანნეებბიისს  სსააზზღღვვაარრიი  იიყყოო  დდაა  აალლაანნეებბიისს  ქქვვეეყყაანნააშშიი  გგაადდაასსაასსვვლლეელლიი  მმდდ..  გგიიპპუუსსიისს  ((==კკოოდდოორრიისს))  
ზზეემმოო  წწეელლიიდდაანნ  იიყყოო  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  223388))..  აამმ  წწყყაარროოშშიი,,  კკაავვკკაასსიიიისს  იიქქიითთაა  მმხხაარრეეზზეე  მმცცხხოოვვრრეებბ  
აალლაანნეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  სსვვაანნეებბიიცც  აარრიიაანნ  დდაასსაახხეელლეებბუულლიი..  
  
იიმმპპეერრაატტოორრ  ლლეევვ  VVII  ბბრრძძეენნიისს  შშვვიილლიი  კკოონნსსტტაანნტტიინნეე  990055  წწეელლსს  დდააიიბბაადდაა  დდაა  დდაამმოოუუკკიიდდეებბლლაადდ  
მმეეფფოობბდდაა  994455--994499  წწლლეებბშშიი..  მმიისსიი  თთხხზზუულლეებბაა  აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  მმოონნააცცეემმეებბსსააცც  შშეეიიცცაავვსს..  XX  
თთაავვშშიი  კკოონნსსტტაანნტტიინნეე  პპოორრფფიირროოგგეენნეეტტიი  ხხააზზაარრეებბზზეე  სსააუუბბრროობბსს  დდაა  ეერრთთგგაანნ  ააღღნნიიშშნნაავვსს::  
““რრაამმდდეენნაადდააცც  ხხააზზაარრეეთთიისს  ცცხხრრაა  ოოლლქქიი  აალლაანნიიაასს  ეეკკვვრრიისს,,  დდაა  აალლაანნეებბსს  რროოცცაა  მმოოუუნნდდეებბაათთ  
შშეეუუძძლლიიაათთ  გგააძძაარრცცვვოონნ  იისსიინნიი  დდაა  აამმდდეენნაადდ  [[ხხააზზაარრეებბსს]]  მმიიააყყეენნოონნ  დდიიდდიი  უუბბეედდუურრეებბაა  დდაა  
ზზაარრაალლიი  დდაა  აამმრრიიგგაადდ,,  ხხააზზაარრეეთთიისს  მმთთეელლიი  ცცხხოოვვრრეებბაა  დდაა  დდოოვვლლაათთიიაანნოობბაა  დდაამმოოკკიიდდეებბუულლიიაა  
აამმ  ცცხხრრაა  ოოლლქქზზეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  224400))..  XXII  თთაავვშშიი  ““ხხეერრსსოონნიისსაა  დდაა  ბბოოსსფფოორრიისს  ცციიხხეე--
სსიიმმააგგრრეეეებბიისს  შშეესსაახხეებბ””  ვვკკიითთხხუულლოობბთთ::  ““ცცნნოობბიილლიიაა,,  რროომმ  აალლაანნეეთთიისს  ეეკკსსუუსსიიოოკკრრაატტოორრიი  
ხხააზზაარრეეთთთთაანნ  მმშშვვიიდდოობბიიაანნაადდ  აარრ  ცცხხოოვვრროობბსს,,  მმააგგრრაამმ  უუფფრროო  მმიიზზაანნშშეეწწოონნიილლაადდ  თთვვლლიისს  
რროომმააეელლთთაა  იიმმპპეერრაატტოორრთთაანნ  მმეეგგოობბრროობბაასს  დდაა  თთუუ  ხხააზზაარრეებბსს  აარრ  სსუურრთთ  შშეეიინნაარრჩჩუუნნოონნ  მმშშვვიიდდოობბაა  
დდაა  მმეეგგოობბრროობბაა  ბბაასსიილლეევვსსეებბთთაანნ,,  მმაასს  შშეეუუძძლლიიაა  მმაათთ  დდიიდდიი  ვვნნეებბაა  მმიიააყყეენნოოსს,,  მმოოააწწყყოონნ  
ჩჩაასსააფფრრეებბაა  გგზზააზზეე,,  დდააეესსხხნნეენნ  თთაავვსს  მმოოუულლოოდდნნეელლაადდ  სსაარრკკეელლშშიი  __  ხხეერრსსოონნიისს  ოოლლქქშშიი  
გგაადდაასსვვლლიისსაასს..  დდაა  თთუუ  ეესს  ეეკკსსუუსსიიოოკკრრაატტოორრიი  შშეეეეცცდდეებბაა  გგაადდააუუკკეეტტოოსს  გგზზაა,,  მმააშშიინნ  ხხეერრსსოონნიი  დდაა  
ოოლლქქეებბიი  იისსაარრგგეებბლლეებბდდნნეენნ  ხხაანნგგრრძძლლიივვიი  დდაა  სსრრუულლიი  სსიიმმშშვვიიდდიითთ,,  რრაადდგგაანნ  ხხააზზაარრეებბსს  ეეშშიინნიიაათთ  
აალლაანნეებბიისს  თთაავვდდაასსხხმმეებბიისს  დდაა  აარრ  შშეეუუძძლლიიაათთ  ეებბრრძძოოლლოონნ  ეერრთთდდრროოუულლაადდ  ეერრთთსსააცც  დდაა  
მმეეოორრეესსააცც,,  აამმიიტტოომმ  იიძძუულლეებბუულლიი  აარრიიაანნ  დდააიიცცვვაანნ  მმშშვვიიდდოობბაა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  224400))..  
  
ბბიიზზაანნტტიიეელლიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  ცცაალლკკეე  თთაავვსს  უუთთმმოობბსს  პპააჭჭაანნიიკკეებბსს..  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ““მმაათთიი  ოოლლქქეებბიი  
დდნნეეპპრრიისს  იიქქიითთ  უუფფრროო  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  დდაა  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  მმდდეებბაარრეეოობბსს,,  უუზზიიიისს,,  ხხააზზაარრეეთთიისს,,  
აალლაანნიიიისს,,  ხხეერრსსოონნიისს  სსააწწიინნააააღღმმდდეეგგოოდდ..  სსხხვვაა  ოოთთხხიი  გგვვაარრიი  გგაანნთთაავვსსეებბუულლიიაა  დდნნეეპპრრიისს  აამმ  
მმხხაარრეესს””..  შშეემმდდეეგგ  აამმაატტეებბსს::  ““პპააჭჭაანნიიკკეებბიისს  მმიიწწაა  მმდდეებბაარრეეოობბსს  უუზზიიიიდდაანნ  დდაა  ხხააზზაარრეეთთიიდდაანნ  ხხუუთთიი  
დდღღიისს  სსაავვაალლზზეე,,  აალლაანნეეთთიიდდაანნ  __  ეექქვვსსიი  დდღღიისს  სსაავვაალლზზეე,,  მმოორრდდიიიიდდაანნ  __  აათთიი  დდღღიისს  სსაავვაალლზზეე,,  
რრუუსსეეთთიიდდაანნ  __  ეერრთთიი  დდღღიისს,,  უუნნგგრრეეთთიიდდაანნ  __  ოოთთხხიი  დდღღიისს,,  ბბუულლგგაარრეეთთიიდდაანნ  __  ნნაახხეევვაარრიი  დდღღიისს  
სსაავვაალლზზეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  224411))..    
  
4422--ეე  თთაავვიი  დდუუნნააიისსაა  დდაა  კკაავვკკაასსიიაასს  შშოორრიისს  მმდდეებბაარრეე  ტტეერრიიტტოორრიიიისს  გგეეოოგგრრააფფიიუულლიი  
ააღღწწეერრიილლოობბიისსაადდმმიიაა  მმიიძძღღვვნნიილლიი::  ““კკაასსაახხიიიისს  იიქქიითთ  მმდდეებბაარრეეოობბსს  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიი,,  დდაა  აამმ  
მმთთეებბიისს  იიქქიითთ  __  აალლაანნიიიისს  ქქვვეეყყაანნაა..  ზზიიხხიიიისს  სსაანნააპპიირროოსსთთაანნ  აარრიისს  კკუუნნძძუულლიი,,  ეერრთთიი  დდიიდდიი  დდაა  
სსაამმიი  პპაატტაარრაა......  სსაადდააცც  ზზიიხხეებბიი  აალლაანნთთაა  თთაარრეეშშეებბიისს  დდრროოსს  იიმმაალლეებბიიაანნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  224411--224422))..  
კკოომმეენნტტაარრიი::  აალლაანნიიაა,,  XX  სსააუუკკუუნნიისს  აავვტტოორრიისს  მმოოწწმმოობბიითთ,,  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიისს  იიქქიითთაააა..  კკიიდდეევვ  
ეერრთთიი  პპაასსააჟჟიი::  ““პპააჭჭაანნიიკკეებბიი  მმოოსსაახხლლეეოობბდდნნეენნ  ლლეევვაადდიიიისს  ოოლლქქშშიი,,  ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისს  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ,,  სსააიიდდაანნააცც  იისსიინნიი  დდაააახხლლოოეებბიითთ  990000  წწეელლსს  უუნნგგრრეელლეებბმმაა  გგააყყაარრეესს  დდაა  ეექქვვსსიი  
დდღღიისს  სსაავვაალლზზეე  მმდდეებბაარრეეოობბდდაა  აალლაანნიიიიდდაანნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  224433))..  
  



ჩჩვვეენნთთვვიისს  სსააიინნტტეერრეესსოო  მმოონნააცცეემმეებბიიაა  თთაავვმმოოყყრრიილლიი  პპაალლეესსტტიინნააშშიი,,  კკეესსაარრიიააშშიი  დდააბბაადდეებბუულლ  
პპრროოკკოოფფიისს  ((VVII  სსააუუკკუუნნეე))  თთხხზზუულლეებბააშშიი..  მმაასს  იიუუსსტტიინნიიაანნეესს  ((552277--556655  წწლლეებბიი))  მმმმაარრთთვვეელლოობბიისსაასს  
მმოომმხხდდაარრიი  მმდდიიდდაარრიი  მმოოვვლლეენნეებბიი  ააქქვვსს  ააღღწწეერრიილლიი..  პპაასსააჟჟიი  პპიირრვვეელლიი::  ““მმდდიინნაარრეე  ბბოოაასსიი  
((ჭჭოორროოხხიი  ??  __  რრ..  თთ..))  სსაათთაავვეესს  იიღღეებბსს  სსაადდღღაასსააცც  ცცაანნიიკკშშიი  ((ჭჭაანნიიკკშშიი  ??  __  რრ..  თთ..)),,  სსოომმხხეეთთიისს  
სსააზზღღვვრრეებბიიდდაანნ......  სსაადდააცც  მმაარრჯჯვვნნიივვ  მმდდეებბაარრეეოობბსს  იივვეერრთთაა  მმხხაარრეე,,  დდაა  პპიირრდდააპპიირრ  მმთთაავვრრდდეებბაა  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიი..  ააქქ,,  სსხხვვაა  ბბეევვრრ  ხხაალლხხთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  მმკკვვიიდდრროობბეენნ  აალლაანნეებბიი  დდაა  აავვაასსგგეებბიი,,  
რროომმლლეებბიიცც  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  დდაა  რროომმააეელლთთაა  მმეეგგოობბრრეებბიი  აარრიიაანნ;;  ააგგრრეეთთვვეე  ზზიიხხეებბიი  დდაა  მმაათთ  შშეემმდდეეგგ  
ჰჰუუნნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  სსაავვიირრეებბაადდ  იიწწოოდდეებბიიაანნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  226644))..  პპაასსააჟჟიი  მმეეოორრეე::  ““მმთთეელლიი  
ქქვვეეყყაანნაა,,  რროომმეელლიიცც  გგაადდააჭჭიიმმუულლიიაა  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიიდდაანნ  კკაასსპპიიიისს  კკაარრაამმდდეე,,  დდაასსაახხლლეებბუულლიიაა  
აალლაანნეებბიითთ,,  რროომმლლეებბიიცც  დდაამმოოუუკკიიდდეებბეელლიი  ხხაალლხხიიაა  დდაა  რროომმეელლთთააგგაანნააცც  დდიიდდიი  ნნააწწიილლიი  
სსპპაარრსსეელლეებბიისს  მმოოკკაავვშშიირრეეაა  დდაა  გგაამმოოდდიიაანნ  რროომმააეელლეებბიისსაა  დდაა  მმაათთიი  სსხხვვაა  მმტტრრეებბიისს  წწიინნააააღღმმდდეეგგ””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  226644))..  პპაასსააჟჟიი  მმეესსაამმეე::  ““აავვაასსგგეებბიისს  სსააზზღღვვრრეებბსს  ((ფფაარრგგლლეებბსს))  იიქქიითთ  ((გგაარრეეთთ))  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  მმკკვვიიდდრროობბეენნ  ვვრრუუხხეებბიი,,  რროოლლეებბიიცც  იიმმყყოოფფეებბიიაანნ  აავვაასსგგეებბსსაა  ((ააბბააზზგგეებბსსაა))  დდაა  
აალლაანნეებბსს  შშოორრიისს””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  226655))..    
  
აამმრრიიგგაადდ,,  პპრროოკკოოფფიისს  მმიიხხეედდვვიითთააცც  VVII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  იივვეერრთთაა  ქქვვეეყყნნიისს  სსააზზღღვვაარრიი  კკაავვკკაასსიიოონნზზეე  
გგაადდიიოოდდაა,,  რროომმლლიისს  იიქქიითთააცც  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ  აალლაანნეებბიი..  წწყყაარროო  ზზიიხხეებბიისს  ((ეე..  იი..  ჯჯიიქქეებბიისს))  
შშეემმდდეეგგ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  სსაავვიირრეებბსსააცც  აანნუუ  ჰჰუუნნეებბსსააცც  აადდაასსტტუურრეებბსს,,  რრააცც  რრეეაალლუურრიი  
იისსტტოორრიიუულლიი  ფფააქქტტიიაა,,  რრაადდგგაანნ  დდღღეესსააცც  დდაასსაავვლლეეთთ  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  მმთთიიეელლეებბიი  __  სსვვაანნეებბიი  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბ  ბბაალლყყაარრეელლეებბსს  სსაავვიირრეებბსს  უუწწოოდდეებბეენნ..  ჩჩვვეენნიი  ღღრრმმაა  რრწწმმეენნიითთ,,  
იიაალლბბუუზზიისს  მმთთეებბიისს  მმიიდდაამმოოეებბშშიი  VV--VVII  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  აალლაანნეებბიი  სსაავვიირრეებბთთაანნ  ((ჰჰუუნნეებბთთაანნ))  
ეერრთთაადდ  შშეემმოოსსაახხლლდდნნეენნ..  აამმ  უუკკაანნაასსკკნნეელლეებბმმაა  დდრროოთთაა  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  დდეეეეთთნნიიზზააცციიაა  
გგაანნიიცცაადდეესს  დდაა  მმაათთიი  სსაახხეელლიი  ((ეეთთნნოონნიიმმიი))  კკიი  გგვვიიაანნ  მმოოსსუულლ  ((მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  შშეემმდდეეგგ))  
თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნ  ბბაალლყყაარრეელლეებბზზეე  იიქქნნაა  გგაადდაატტაანნიილლიი..  სსწწოორრეედდ  აალლაანნთთაა  დდაა  სსაავვიირრთთაა  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  თთაანნააცცხხოოვვოობბიისს  შშეედდეეგგიი  უუნნდდაა  იიყყოოსს  იისს,,  რროომმ  ზზეემმოოთთ  ხხსსეენნეებბუულლიი  
ქქაარრთთვვეელლიი  მმთთიიეელლეებბიი  ეეთთნნოონნიიმმსს  ““სსაავვიიაარრიი””  ხხაანნდდაახხაანნ  ოოსსეებბიისს  მმიიმმაარრთთააცც  იიყყეენნეებბდდნნეენნ  ხხოოლლმმეე..  
ააფფხხააზზეებბსსაა  დდაა  აალლაანნეებბსს  შშოორრიისს  დდაასსაახხლლეებბუულლიი  ხხაალლხხიი  ““ვვრრუუხხეებბიი””  აადდიიღღეეუურრიი  მმოოდდგგმმიისს  
უუბბიიხხეებბიი  უუნნდდაა  იიყყვვნნეენნ,,  რროოგგოორრცც  აამმაასს  სსაამმაარრთთლლიიაანნაადდ  რრაამმდდეენნიიმმეე  მმეეცცნნიიეერრიი  ((ტტოომმააშშეეკკიი,,  
ლლაავვრროოვვიი))  ფფიიქქრროობბსს..  
  
აალლაანნეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  სსაათთაანნაადდოო  მმოონნააცცეემმეებბიი  გგააააჩჩნნიიაა  ბბეერრსსაა  დდაა  მმეემმაატტიიაანნეესს  თთეეოოფფაანნსს,,  რროომმეელლიიცც  
881188  წწეელლსს  გგაარრდდააცცვვლლიილლაა  დდაა  რროომმეელლსსააცც  881100//11--881144//55  წწლლეებბშშიი  ““ქქრროონნოოგგრრააფფიიაა””  დდააუუწწეერრიიაა..  
პპაასსააჟჟიი  პპიირრვვეელლიი::  ““ჰჰუუნნეებბმმაა,,  რროომმლლეებბსსააცც  ჩჩვვეენნ,,  ჩჩვვეეუულლეებბრრიივვ,,  თთუურრქქეებბსს  ვვუუწწოოდდეებბთთ,,  
იიუუსსტტიინნეესსთთაანნ  ((557711//22  წწეელლიი))  ეელლჩჩოობბაა  გგააააგგზზაავვნნეესს  აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყნნიისს  გგაავვლლიითთ””..  პპაასსააჟჟიი  მმეეოორრეე::  
771177--774411  წწლლეებბშშიი  ““......იიუუსსტტიინნიიაანნმმაა  გგააააგგზზაავვნნაა  აალლაანნიიააშშიი  ფფუულლიი,,  რრაათთაა  ააეემმხხეედდრრეებბიინნაა  აალლაანნეებბიი  
აავვაასსგგეებბიისს  ((ააბბააზზგგეებბიისს))  წწიინნააააღღმმდდეეგგ,,  რრაადდგგაანნ  სსაარრააცციინნეებბმმაა  დდააიიქქვვეემმდდეებბაარრეესს  აავვაასსგგიიაა,,  ლლააზზიიკკაა  
დდაა  იივვეერრიიაა..  მმიივვიიდდაა  რრაა  ლლააზზეეთთშშიი,,  მმაანნ  ფფუულლიი  შშეესსაანნაახხაადდ  ფფააზზიისსშშიი  დდაატტოოვვაა  დდაა  თთაავვიისსთთაანნ  
ააიიყყვვაანნაა  რრაამმდდეენნიიმმეე  აადდგგიილლოობბრრიივვიი  მმცცხხოოვვრრეებბიი,,  გგააააგგზზაავვნნაა  ააფფსსიილლიიააშშიი,,  გგაადდაავვიიდდნნეენნ  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბზზეე  დდაა  მმიივვიიდდნნეენნ  აალლაანნიიააშშიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  227700))..  ნნიიშშაანნდდოობბლლიივვიიაა,,  რროომმ  
ააბბაასსგგიიიისს  მმაარრთთვვეელლიი  აალლაანნეებბსს  მმეეზზოობბლლეებბსს  უუწწოოდდეებბსს..  აამმაავვეე  აავვტტოორრიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  ააბბაასსგგიიაასსაა  
დდაა  აალლაანნიიაასს  შშოორრიისს  მმთთიისს  გგაადდაასსაასსვვლლეელლიიაა..  აალლაანნეებბიი  კკიი  თთაავვიიაანნთთიი  თთაარრეეშშეებბიითთ  ააბბაასსგგიიაასს  
მმოოსსაახხლლეეოობბიისსააგგაანნ  აამმეეჩჩხხეერრეებბდდნნეენნ,,  რრაადდგგაანნ  უუღღეელლტტეეხხიილლეებბზზეე  შშეემმოოჭჭრრიილლეებბსს  ბბეევვრრიი  ტტყყვვეე  
გგაადდააჰჰყყაავვდდაათთ..  აამმრრიიგგაადდ,,  ააფფსსიილლეეთთიიდდაანნ,,  ააბბაასსგგიიიიდდაანნ  იიყყოო  გგაადდაასსაასსვვლლეელლიი  კკაავვკკაასსიიიისს  
მმთთეებბიითთ  აალლაანნიიააშშიი..  წწყყაარროოსს  ცცნნოობბიითთ,,  ააბბაასსგგიიაა,,  ლლააზზიიკკაა  დდაა  იიბბეერრიიაა  სსაარრააცციინნეებბსს  ((აარრააბბეებბსს))  
ხხეელლთთ  ეეპპყყრრაათთ  დდაა  აამმიითთ  აალლაანნიიიიდდაანნ  რროომმიისს  იიმმპპეერრიიააშშიი  მმიიმმაავვაალლიი  გგზზაა  ბბლლოოკკიირრეებბუულლიი  იიყყოო..    
  



ქქაარრთთვვეელლეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ  აახხსსეენნეებბსს  აალლაანნეებბსს  აათთეენნეელლიი  ბბეერრძძეენნიი  იისსტტოორრიიკკოოსსიი  ლლააოონნიიკკ  
ხხაალლკკოოკკოონნდდეელლიი  ((დდაააახხლლოოეებბიითთ  11443322--11449900  წწლლეებბიი))..  იისს  იისსტტოორრიიაასს  გგაადდმმოოგგვვცცეემმსს  11229988  
წწლლიიდდაანნ  ვვიიდდრრეე  11446633  წწლლაამმდდეე..  ეესს  აავვტტოორრიი  სსეებბაასსტტოოპპოოლლსს  ((თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსოოხხუუმმსს  __  რრ..  თთ..))  
მმეეგგრრეელლთთაა  ქქაალლააქქაადდ  თთვვლლიისს,,  რროომმეელლიიცც  დდაადდიიაანნეებბიისს  სსაამმფფლლოობბეელლოოშშიი  შშეედდიისს..  ““ზზეემმოო  
იივვეერრიიიისს  ქქაალლააქქეებბსს  ეესსააზზღღვვრრეებბიიაანნ  აალლაანნეებბიი,,  ჰჰუუნნეებბიი  დდაა  ეემმბბეებბიი..  აალლაანნეებბიი,,  რროოგგოორრცც  ჩჩაანნსს,,  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმიისსაადდგგოომმეებბაამმდდეე  ვვრრცცეელლდდეებბიიაანნ””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  330011))..    
  
XXIIII  სსააუუკკუუნნიისს  ღღვვთთიისსმმეეტტყყვვეელლსს  დდაა  მმწწეერრაალლსს  ნნიიკკიიფფოორრეე  ვვაასსიილლააკკსს  მმოოვვუუსსმმიინნოოთთ..  აალლაანნეებბზზეე  
წწეერრსს::  ““იიქქ,,  მმააღღაალლიი  კკაავვკკაასსიიიისს  ძძიირრშშიი  აამმ  დდიიდდიი  ხხაალლხხიისს  ბბეევვრრიი  ტტოომმიისს  ფფაარრაა  ძძოოვვსს,,  რროომმლლეებბიიცც  
ფფეერრიითთ  სსკკვვიითთეებბიი  აარრიიაანნ;;  იისსიინნიი  კკაავვკკაასსიიიისს  ყყვვეელლააზზეე  მმეეოომმაარრიი  ხხაალლხხიიაა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  330055))..  
  
XXIIIIII  სსააუუკკუუნნიისს  პპიირრვვეელლიი  ნნაახხეევვრრიისს  მმოოღღვვააწწეე  იიყყოო  აალლაანნიიიისს  ეეპპიისსკკოოპპოოსსიი  თთეეოოდდოორრეე..  
თთეეოოდდოორრეესს  ყყიირრიიმმიისს  ნნაახხეევვაარრკკუუნნძძუულლზზეე  უუმმოოგგზზააუურრიიაა..  მმაანნ  მმიიააღღწწიიაა  ხხეერრსსოონნეესსსს  
((თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსეევვაასსტტოოპპოოლლიი))..  იისს  წწეერრსს::  ““ხხეერრსსოონნიისს  მმაახხლლოობბლლაადდ  ცცხხოოვვრროობბეენნ  აალლაანნეებბიი,,  აარრაა  
იიმმდდეენნაადდ  თთაავვიისსიი  ნნეებბიითთ,,  რრაამმდდეენნაადდააცც  ხხეერრსსოონნეელლთთაა  სსუურრვვიილლიითთ..  იისსიინნიი  ქქაალლააქქიისს  
დდაამმცცვვეელლეებბიი  აარრიიაანნ””..  ააღღნნიიშშნნუულლიი  აავვტტოორრიი  ხხეერრსსოონნთთაანნ  აალლაანნთთაა  სსოოფფეელლსსააცც  აასსაახხეელლეებბსს  დდაა  
იიქქვვეე  აამმაატტეებბსს,,  რროომმ  ეესს  ტტოომმიი  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბაამმდდეეაა  გგააფფაანნტტუულლიი  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  331133--331144))..  იისს  
იიმმაასსააცც  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ““აალლაანნეებბიი  მმხხოოლლოოდდ  სსაახხეელლიითთ  აარრიიაანნ  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი””..  აამმრრიიგგაადდ,,  XXIIIIII  
სსააუუკკუუნნეეშშიი  აალლაანნეებბიი  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ  კკაავვკკაასსიიიისს  ბბაარრშშიი  დდაა  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  
შშაავვიიზზღღვვიისსპპიირრეეთთშშიი..  
  
VVIIII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  რროოდდეესსააცც  აარრააბბეებბმმაა  სსაამმხხრრეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთშშიი  შშეეააღღწწიიეესს,,  კკაავვკკაასსიიაა  
ოორრ  ნნააწწიილლაადდ  იიყყოო  გგააყყოოფფიილლიი..  ჩჩრრდდიილლოოეეთთშშიი  თთუუ  ძძიირრიითთაადდაადდ  მმოომმთთააბბაარრეეეებბიი  
ბბიინნაადდრროობბდდნნეენნ,,  სსაამმხხრრეეთთშშიი  გგაანნვვიითთაარრეებბუულლიი  ცციივვიილლუურრიი  უურრთთიიეერრთთოობბეებბიი  აარრსსეებბოობბდდაა..  აამმ  
დდრროოიიდდაანნ  კკაავვკკაასსიიაა  დდიიდდ  მმოონნოოთთეეიისსტტუურრ  რრეელლიიგგიიეებბსს  შშოორრიისს  ბბრრძძოოლლიისს  ეერრთთ--ეერრთთ  აარრეენნაადდ  
იიქქცცაა..  აარრააბბუულლ  ლლიიტტეერრაატტუურრუულლ  წწყყაარროოეებბშშიი  აარრააეერრთთიი  სსააიინნტტეერრეესსოო  მმოონნააცცეემმიიაა  დდააცცუულლიი  
კკაავვკკაასსიიიისს  ხხაალლხხეებბიისს  შშეესსაახხეებბ,,  მმაათთ  შშოორრიისს  აალლაანნეებბზზეეცც..  IIXX  სსააუუკკუუნნიისს  ეერრთთ--ეერრთთიი  წწყყაარროოსს  
მმიიხხეედდვვიითთ,,  დდააღღეესსტტნნეელლიი  ხხუუნნძძეებბიისს  ((აავვაარრეებბიისს))  სსაამმეეფფოო  აალლაანნეებბსსაა  დდაა  დდეერრბბეენნტტსს  შშოორრიისს  
მმდდეებბაარრეეოობბდდაა  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  332255))..  იირრაანნეელლიი  აალლ--ბბიირრუუნნიი  ((997733--11005500  წწლლეებბიი))  ლლააპპაარრააკკოობბსს  
““აალლაანნეებბიისსაა  დდაა  აასსეებბიისს  ტტოომმეებბიისს  შშეესსაახხეებბ””,,  რროომმლლეებბიიცც  დდაასსაახხლლეებბუულლნნიი  იიყყვვნნეენნ  ყყოოფფიილლიი  
““პპააჭჭაანნიიკკეებბიისს  მმიიწწეებბზზეე””,,  აამმუუდდაარრიიიისს  ქქვვეემმოო  დდიინნეებბააზზეე,,  ხხოორრეეზზმმსსაა  დდაა  გგუურრგგაანნსს  შშოორრიისს,,  მმააგგრრაამმ  
მმდდიინნაარრიისს  კკაალლააპპოოტტიისს  შშეეცცვვლლიისს  გგაამმოო,,  პპააჭჭაანნიიკკეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  გგაადდაასსაახხლლდდნნეენნ  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  
სსაანნააპპიირროოზზეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  333333))..  აალლ--ბბიირრუუნნიისს  თთაანნაახხმმაადდ,,  მმააშშიინნ  მმაათთიი  [[აალლაანნეებბიისს]]  ეენნაა  
ხხოორრეეზზმმუულლიისსაა  დდაა  პპააჭჭაანნიიკკუურრიისს  ნნაარრეევვიი  იიყყოო..  აა..  აალლეემმაანნიი  იიქქვვეე  მმიიუუთთიითთეებბსს,,  რროომმ  ეესსაააა  ეერრთთ--
ეერრთთიი  იიშშვვიიაათთიი  შშეემმთთხხვვეევვაა  აალლაანნეებბიისს  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთიითთ  ყყოოფფნნიისს  შშეესსაახხეებბ..  იიგგიივვეე  
აავვტტოორრიი  აამმ  ცცნნოობბაასს  სსაანნდდოოდდ  მმიიიიჩჩნნეევვსს,,  რრაადდგგაანნ  აალლ--ბბიირრუუნნიი  ხხოორრეეზზმმიისს  დდეედდააქქაალლააქქ  კკაატტაასს  
გგაარრეეუუბბნნიისს  ((ბბიირრუუნნიისს))  მმკკვვიიდდრრიი  იიყყოო..  ჩჩვვეენნ  მმიიგგვვააჩჩნნიიაა,,  რროომმ  ეესს  აალლაანნეებბიი  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  
აალლაანნეებბიისსაა  დდაა  თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  პპააჭჭაანნიიკკეებბიისს  იიმმ  ჯჯგგუუფფეებბიისს  შშეერრეევვიისს  შშეედდეეგგაადდ  იიყყვვნნეენნ  
ჩჩაამმოოყყაალლიიბბეებბუულლნნიი,,  რროომმლლეებბიიცც  სსააბბოოლლოოოოდდ  გგაათთუურრქქდდნნეენნ  დდაა  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  თთუურრქქმმეენნეეთთიისს  
ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  დდაასსაახხლლდდნნეენნ  აალლაანნთთაა  სსაახხეელლიითთ..  აალლ--ბბიირრუუნნიისს  დდრროოსს  მმაათთიი  ეენნაა  ჯჯეერრ  კკიიდდეევვ  
ნნაარრეევვიი  იიყყოო..  სსააბბოოლლოოოოდდ  კკიი  თთუურრქქუულლმმაა  მმეეტტყყვვეელლეებბაამმ  გგააიიმმაარრჯჯვვაა,,  იისსეევვეე  რროოგგოორრცც  შშუუაა  ააზზიიიისს  
მმთთეელლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  ((ტტააჯჯიიკკეეთთიისს  გგაამმოოკკლლეებბიითთ))..  მმოოყყვვაანნიილლიი  ცცნნოობბიიდდაანნ  კკაარრგგაადდ  ჩჩაანნსს,,  რროომმ  
იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  მმოოსსაახხლლეეოობბიისს  თთუურრქქიიზზააცციიაა  შშუუაა  ააზზიიააშშიი  სსააკკმმააოოდდ  დდიიდდხხაანნსს  გგააგგრრძძეელლდდაა  დდაა  
იისს,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  XXII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  დდაასსრრუულლდდაა..  აასსეე  რროომმ,,  აალლაანნუურრიი  ეეთთნნოოსსიი  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  
შშუუაა  ააზზიიიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე,,  თთაავვიიაანნთთ  თთაავვდდააპპიირრვვეელლ  სსააცცხხოოვვრრიისსსსაა  დდაა  ეეთთნნიიკკუურრ  
სსაამმშშოობბლლოოშშიი,,  სსააკკმმააოოდდ  დდიიდდხხაამმსს    მმკკვვიიდდრროობბდდაა..  



  
აარრააბბიი  აალლ--დდაახხააბბიისს  ((11224477--11334488  წწლლეებბიი))  იინნფფოორრმმააცციიიითთ,,  ““772244  წწეელლსს  ააბბდდ  აალლააჰჰ  აალლ--ჰჰააკკაამმიი,,  
დდაარრიიაალლიისს  გგზზიითთ,,  ხხააზზაარრეეთთშშიი  შშეეიიჭჭრრაა  დდაა  მმაანნ  გგაამმოოსსააღღეებბიი  მმოოააგგრროოვვაა  აალლაანნეებბიისსააგგაანნ,,  რროოგგოორრცც  
სსუულლაადდოობბრრიივვიი,,  იისსეე  სსაააადდგგიილლმმაამმუულლოო””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  333344))..  
  
აარრააბბიი  აალლ--დდიიმმააშშკკიისს  ((++11332277  წწეელლიი))  ცცნნოობბიითთ,,  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  დდაასსაავვლლეეთთიითთ,,  მმეეეექქვვსსეე  კკლლიიმმაატტიი  
მმოოიიცცაავვსს  აალლაანნეებბიისს  მმიიწწაასს,,  დდააღღეესსტტნნეელლიი  აავვაარრეებბიისს,,  დდუუნნააეელლიი  ბბუულლგგაარრეებბიისს,,  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს,,  
ყყიირრიიმმიისს  ზზღღვვაასს  დდაა  სსუუგგდდიიაასს  ((აალლეემმაანნიი..  22000033::  333344))..  ““თთაათთრრეებბმმაა,,  რროომმლლეებბიიცც  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  
სსაანნააპპიირროოზზეე  გგაადდაააადდგგიილლდდეებბოოდდნნეენნ,,  გგაააანნაადდგგუურრეესს  აალლაანნეებბიისს,,  დდაასსაავვლლეეთთ  ჩჩეერრქქეეზზეებბიისს,,  
რრუუსსეებბიისს,,  უუნნგგრრეელლეებბიისს,,  ბბააშშკკიირრეებბიისს,,  ყყიივვჩჩააღღეებბიისს  ტტოომმეებბიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  333355))..  შშეემმდდეეგგიი  
პპაასსააჟჟიი::  ““აალლაანნეებბიი  დდაა  დდუუნნააეელლიი  ბბუულლგგაარრეებბიი,,  იისსეევვეე  რროოგგოორრცც  დდაასსაავვლლეეთთ  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი,,  
ეესსააზზღღვვრრეებბიიაანნ  რროოსსეებბსს  დდაა,,  რროოგგოორრცც  მმიიიიჩჩნნეევვეენნ,,  მმაათთიი  ძძმმეებბიი  აარრიიაანნ;;  ყყვვეელლაა  იისსიინნიი  
ქქრრიისსტტიიაანნიიაა””..  ““აალლაანნეებბიი  აასსეევვეე  იიმმყყოოფფეებბიიაანნ  მმეეხხუუთთეე  კკლლიიმმაატტშშიი,,  რროომმეელლიიცც  ძძაალლიიაანნ  ცციივვიიაა””  ((გგვვ..  
333366))..  
  
იიბბნნ  აალლ--აასსიირრიი  ((11116600--11223333  წწლლეებბიი))  სსააიინნტტეერრეესსოო  ცცნნოობბეებბსს  გგვვააწწვვდდიისს  აალლაანნეეთთიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  
თთაათთრრეებბიისს  შშეემმოოჭჭრრიისს  შშეესსაახხეებბ..  ““11222222  წწეელლსს,,  ლლეეზზგგეებბზზეე  თთაავვდდაასსხხმმიისს  შშეემმდდეეგგ,,  თთაათთრრეებბმმაა  
გგაადდააიინნააცცვვლლეესს  აალლაანნიიიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე..  აალლაანნეებბმმაა,,  გგააიიგგეესს  რრაა  აამმიისს  შშეესსაახხეებბ,,  მმააშშიინნვვეე  
ყყიივვჩჩააყყეებბსს  დდაახხმმაარრეებბიისსაათთვვიისს  მმიიმმაარრთთეესს..  იისსიინნიი  დდაამმპპყყრროობბლლეებბსს  ეერრთთაადდ  დდაახხვვდდნნეენნ  
სსააბბრრძძოოლლვვეელლაადდ..  ვვეერრცც  ეერრთთმმაა  მმხხაარრეემმ  ვვეერრ  შშეესსძძლლოო  გგაამმაარრჯჯვვეებბიისს  მმოოპპოოვვეებბაა..  მმააგგრრაამმ  
თთაათთრრეებბმმაა  გგაადდააიიბბიირრეესს  ყყიივვჩჩააყყეებბიი  ((ჩჩვვეენნ  ეერრთთიი  წწაარრმმოოშშოობბიისს  ვვაარრთთოო)),,  ეესს  უუკკაანნაასსკკნნეელლნნიი    
ბბრრძძოოლლიისს  ვვეელლსს  გგააეეცცაალლნნეენნ..  თთაათთრრეებბიი  კკიი  აალლაანნეებბსს  თთაავვსს  დდააეესსხხნნეენნ  დდაა  იისსიინნიი  აამმოოხხოოცცეესს,,  
დდაააატტყყვვეევვეესს,,  გგააძძაარრცცვვრრეესს..  თთუუმმცცაა  თთაათთრრეებბმმაა  თთაავვიიაანნთთიი  სსიიტტყყვვაა  გგაატტეეხხეესს  დდაა  აახხლლაა  ყყიივვჩჩააყყეებბსს  
დდააეესსხხნნეენნ  თთაავვსს..  ეესს  უუკკაანნაასსკკნნეელლნნიი  იიძძუულლეებბუულლნნიი  იიყყვვნნეენნ  თთაავვშშეესსააფფაარრიი  ეეძძეებბაათთ  მმთთეებბსსაა  დდაა  
ჭჭააოობბეებბშშიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  333377))..  აასსეე  დდაამმთთაავვრრდდაა  XXIIIIII  სსააუუკკუუნნიისს  2200--იიაანნ  წწლლეებბშშიი  თთუურრქქიი  
ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  ((კკუუმმაანნეებბიისს,,  პპოოლლოოვვცცეებბიისს))  ბბაატტოონნოობბაა  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისს  სსტტეეპპეებბშშიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
იიქქ  XXII  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბიიდდაანნ  იიყყვვნნეენნ  მმოოსსუულლიი,,  თთუუმმცცაა  ყყიივვჩჩააყყეებბიი  მმააიინნცც  ოოქქრროოსს  უურრდდოოსს  
ძძიირრიითთაადდ  ეეთთნნიიკკუურრ  ბბიირრთთვვსს  შშეეაადდგგეენნდდნნეენნ..  აამმ  დდრროოიიდდაანნ  დდააიიწწყყოო  ეეთთნნიიკკუურრიი  ცცვვლლიილლეებბეებბიი  
კკაავვკკაასსიიიისს  დდიიდდ  რრეეგგიიოონნშშიი..    
  
აარრააბბ  იიბბნნ--ბბაატტუუტტაასს  ((11330044--11336688  წწლლეებბიი))  11333333  წწეელლსს  ოოქქრროოსს  უურრდდოოშშიი  უუმმოოგგზზააუურრიიაა,,  რროოდდეესსააცც  
მმაასს  მმაარრთთაავვდდაა  ხხაანნიი  უუზზბბეეკკიი..  იიბბნნ--ბბაატტუუტტაა,,  რროოდდეესსააცც  ყყვვეებბაა  ოოქქრროოსს  უურრდდოოსს  დდეედდააქქაალლააქქ  აალლ--
ზზაარრააზზეე,,  ააღღნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  ააქქ  ცცხხოოვვრროობბსს  ეექქვვსსიი  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ხხაალლხხიი::  მმოონნღღოოლლეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  
წწაარრმმოოაადდ--გგეენნეენნ  ქქვვეეყყნნიისს  მმცცხხოოვვრრეებბთთ  დდაა  მმიისს  სსუულლთთნნეებბსს  __  ზზოოგგიიეერრთთიი  მმაათთგგაანნიი  მმუუსსლლიიმმიიაა;;  
აალლაანნეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  მმუუსსლლიიმმეებბიი  აარრიიაანნ;;  ყყიივვჩჩააყყეებბიი,,  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი,,  რრუუსსეებბიი  დდაა  დდაასსაავვლლეეთთიისს  
სსხხვვაა  ხხაალლხხეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ყყვვეელლაა  ქქრრიისსტტიიაანნიიაა..  თთიითთოოეეუულლიი  მმაათთგგაანნიი  თთაავვიისს  უუბბაანნშშიი  
ცცხხოოვვრროობბსს  დდაა  ყყვვეელლაასს  თთაავვიისსიი  ბბააზზაარრიი  ააქქვვსს..  
  
ტტუუნნიისსეელლიი  იიბბნნ--ჰჰაალლდდუუნნიი  ((11333322--11440066  წწლლეებბიი))  წწეერრსს::  ““კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  
მმდდეებბაარრეეოობბსს  ხხააზზაარრეებბიისსაა  დდაა  აალლაანნეებბიისს  მმიიწწეებბიი””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  334411))..  ““მმეეეექქვვსსეე  კკლლიიმმაატტიისს  
მმეეხხუუთთეე  სსეექქცციიიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  ნნააწწიილლშშიი  მმდდეებბაარრეეოობბსს  აალლაანნეებბიისს  ქქვვეეყყაანნაა,,  მმიისსიი  მმთთაავვაარრიი  
დდაასსაახხლლეებბიითთ,,  სსაავვტტაალლიი,,  რროომმეელლიიცც  მმდდეებბაარრეეოობბსს  შშაავვ  ზზღღვვააზზეე;;  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ,,  იიმმაავვეე  
კკლლიიმმაატტიისს  მმეეეექქვვსსეე  სსეექქცციიააშშიი  მმდდეებბაარრეეოობბსს  აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყნნიისს  დდაანნაარრჩჩეენნიი  ნნააწწიილლიი,,  რროომმეელლიიცც  ააქქ  
ფფაარრთთოოვვდდეებბაა  დდაა  გგრრძძეელლდდეებბაა  ((ვვრრცცეელლდდეებბაა))  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ””..  ““სსაამმყყაარროოსს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთშშიი  
აარრიისს  ცცაალლკკეეუულლიი  ხხაალლხხეებბიი  დდაა  მმრრაავვაალლრრიიცცხხოოვვაანნიი  ტტოომმეებბიი::  თთუურრქქეებბიი,,  სსლლაავვეებბიი,,  ტტოოღღუუზზ--
ოოღღუუზზეებბიი,,  ხხააზზაარრეებბიი,,  აალლაანნეებბიი......””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  334411))..    



    
იიბბნნრრუუსსტტაა,,  რროომმლლიისს  თთხხზზუულლეებბაა  990033--991133  წწლლეებბშშიიაა  დდააწწეერრიილლიი,,  შშეემმდდეეგგსს  წწეერრსს::  ““დდააღღეესსტტნნეელლიი  
აავვაარრეებბიისს  სსაამმეეფფოოსს  მმაარრცცხხეენნაა  მმხხაარრეეზზეე  ((დდაასსაავვლლეეთთიითთ))  სსაამმიი  დდღღიისს  მმოოგგზზააუურროობბიისსაასს  
ხხეეტტიიაალლიისს  შშეემმდდეეგგ  მმთთეებბსსაა  დდაა  მმდდეელლოოეებბსს  შშოორრიისს  მმიიააღღწწეევვ  აალლაანნეებბიისს  სსაამმეეფფოოსს..  აალლაანნეებბიისს  მმეეფფეე  
გგუულლიითთ  ქქრრიისსტტიიაანნიიაა,,  მმააგგრრაამმ  მმიისს  სსაამმეეფფოოშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბიი  ყყვვეელლაა  აადდაამმიიაანნიი  წწაარრმმაარრთთიიაა,,  
რროომმლლეებბიიცც  კკეერრპპეებბსს  ეეთთააყყვვაანნეებბიიაანნ..  აათთიი  დდღღიისს  სსაავვაალლიისს  შშეემმდდეეგგ,,  გგზზიითთ,,  რროომმეელლიიცც  
მმდდიინნაარრეეეებბსსაა  დდაა  ტტყყეეეებბზზეე  გგაადდიისს,,  მმიიააღღწწეევვ  ცციიხხეე--სსიიმმააგგრრეესს,,  რროომმეელლსსააცც  ““აალლაანნთთაა  კკაარრიი””  
ეეწწოოდდეებბაა..  იისს  დდგგაასს  მმთთიისს  მმწწვვეერრვვაალლზზეე,,  რროომმლლიისს  ქქვვეეშშ  გგაადდიისს  გგზზაა;;  სსიიმმააგგრრეე  შშეემმოოსსააზზღღვვრრუულლიიაა  
მმთთეებბიითთ..  ააქქ  მმკკვვიიდდრრიი  აათთაასსიი  აადდაამმიიაანნიი  დდღღეე  დდაა  ღღაამმეე  იიცცაავვსს  მმიისს  კკეედდლლეებბსს..  აალლაანნეებბიისს  ხხაალლხხიი  
ოოთთხხიი  ტტოომმიისსააგგაანნ  შშეედდგგეებბაა””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  334433))..  XX  სსააუუკკუუნნიისს  აამმ  აარრააბბუულლეენნოოვვაანნ  აავვტტოორრსს  
უუმმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნეესსიი  ცცნნოობბაა  ააქქვვსს  დდააცცუულლიი,,  რრააცც  აარრცც  ეერრთთ  სსხხვვაა  აავვტტოორრთთაანნ  აარრ  გგვვხხვვდდეებბაა::  
აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყნნიიდდაანნ  დდაარრიიაალლაამმდდეე  აათთიი  დდღღიისს  სსაავვაალლიიაა,,  ეე..  იი..  აალლაანნ--ოოსსთთაა  გგაანნსსაახხლლეებბაა  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთიისსაა  დდაა  მმთთიისსწწიინნეეთთიიდდაანნ  სსააკკმმააოოდდ  შშოორრსს,,  აამმ  რრეეგგიიოონნიისს  დდააბბლლოობბშშიი,,  
სსტტეეპპეებბშშიი  აარრსსეებბოობბდდაა..  უუფფრროო  სსააიინნტტეერრსსოო  ცცნნოობბაა  ააქქვვსს  დდააცცუულლიი  სსხხვვაა  აარრააბბსს  აალლმმაასსუუდდიისს  
((გგაარრდდააიიცცვვაალლაა  995566  წწეელლსს))::  ““აალლაანნეებბიისს  სსაამმეეფფოო  ეესსააზზღღვვრრეებბაა  დდააღღეესსტტნნეელლ  აავვაარრეებბსს..  აალლაანნეებბიისს  
სსაამმეეფფოოსსაა  დდაა  კკაავვკკააზზსს  შშოორრიისს  ((დდაარრიიაალლიისს  ხხეეოობბააშშიი))  აარრიისს  ეეგგრრეეთთ  წწოოდდეებბუულლიი  აალლაანნიიიისს  კკაარრიისს  
ცციიხხეე  დდაა  ხხიიდდიი  დდიიდდ  მმდდიინნაარრეეზზეე  ((თთეერრგგზზეე))..  ეესს  ცციიხხეე  ააააშშეენნაა  სსპპაარრსსეეთთიისს  მმეეფფეემმ  იისსბბაანნდდიიაარრ  
ბბიიშშტტააფფსსმმაა,,  რროომმეელლმმააცც  ააქქ  დდაატტოოვვაა  გგაარრნნიიზზოონნიი,,  რრაათთაა  ხხეელლიი  შშეეეეშშაალლაა  აალლაანნეებბიისსაათთვვიისს  
მმოოსსუულლიიყყვვნნეენნ  კკაავვკკაასსიიაამმდდეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  334477))..  შშეემმდდეეგგიი  პპაასსააჟჟიი::  ““აალლაანნეებბიისს  მმმმაარრთთვვეელლიი  
ძძლლიიეერრიი  დდაა  გგაავვლლეენნიიაანნიი  მმეეფფეეაა,,  მმაასს  შშეეუუძძლლიიაა  გგაამმოოიიყყვვაანნოოსს  3300  აათთაასსიი  მმხხეედდაარრიი..  მმიისსიი  სსაამმეეფფოო  
შშეედდგგეებბაა  ეერრთთმმაანნეეთთთთაანნ  აახხლლოოსს  მმდდეებბაარრეე  დდაასსაახხლლეებბეებბიისსააგგაანნ......””  ““კკაავვკკაასსიიაასსაა  დდაა  კკაასსპპიიიისს  
ზზღღვვაასს  შშოორრიისს  სსაასსაანნიიდდმმაა  მმეეფფეემმ  ვვიისსრრაა  აანნუუშშიირრვვაანნმმაა  ააააგგოო  ქქაალლააქქიი  დდეერრბბეენნტტიი  დდაა  კკეედდეელლიი  
ზზღღვვიიდდაანნ  ცციიხხეე--სსიიმმააგგრრეემმდდეე,,  რროომმეელლიიცც  იიწწოოდდეებბაა  ტტააბბაასსაარრაანნაადდ,,  რრაათთაა  შშეეეექქმმნნაა  გგაამმოოუუსსვვლლეელლიი  
ბბაარრიიეერრიი  ხხააზზაარრეებბიისს,,  აალლაანნეებბიისს,,  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  თთუურრქქეებბიისს  დდაა  სსხხვვაა  უურრწწმმუუნნოოთთაა  შშეემმოოჭჭრრიისს  
დდრროოსს””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  334499--335500))..  მმოომმდდეევვნნოო  პპაასსააჟჟიი::  ““აალლაანნთთაა  სსაამმეეფფოოსს  მმეეზზოობბლლაადდ  კკაავვკკაასსიიაასსაა  
დდაა  შშაავვ  ზზღღვვაასს  შშოორრიისს  ცცხხოოვვრროობბეენნ  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი;;  აალლაანნეებბიი  სსიიძძლლიიეერრიითთ  ააჭჭაარრბბეებბეენნ  მმაათთ;;  
ჩჩეერრქქეეზზეებბსს  აარრ  შშეეეეძძლლოოთთ  აალლაანნეებბსს  გგაამმკკლლაავვეებბოოდდნნეენნ,,  რროომმ  აარრ  ჰჰქქოონნოოდდაათთ  ზზღღვვიისს  სსაანნააპპიირროოზზეე  
დდაამმცცაავვიი  სსიიმმააგგრრეე””  ((აალლეემმაანნიი  22000033::  335500))..  დდაასსკკვვნნაა  ეერრთთმმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნიი  შშეეიიძძლლეებბაა  გგააკკეეთთდდეესს::  
აალლაანნეებბიი  XX  სსააუუკკუუნნეეშშიი  ჩჩეერრქქეეზზეებბიისს  დდაა  აარრაა  ვვააიინნაახხეებბიისს  მმეეზზოობბლლეებბიი  იიყყვვნნეენნ..  აარრააბბიი  აავვტტოორრიი,,  
აალლაანნეებბთთაანნ  შშეედდაარრეებბიითთ,,  ჩჩეერრქქეეზზეებბიისს  სსიისსუუსსტტეესს  იიმმიითთ  ხხსსნნიისს,,  რროომმ  ““მმაათთ  აარრ  უუნნდდაათთ  
დდააიინნიიშშნნოონნ  მმეეფფეე;;  სსხხვვაა  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  აარრაა  მმაარრტტოო  აალლაანნეებბიი,,  აარრაამმეედდ  სსხხვვაა  ხხაალლხხეებბიიცც  მმაათთ  
წწიინნააააღღმმდდეეგგოობბაასს  ვვეერრ  გგააუუწწეევვდდაა””..  ““ხხააზზაარრეეთთიისსაა  დდაა  აალლაანნეებბიისს  ქქვვეეყყნნეებბიისს  დდაასსაავვლლეეთთიითთ  ოოთთხხიი  
თთუურრქქუულლიი  მმოოდდგგმმიისს  ხხაალლხხიი  ცცხხოოვვრროობბსს,,  რროომმლლეებბსსააცც  ყყვვეელლაასს  თთაავვიისსიი  მმეეფფეე  ჰჰყყაავვსს  დდაა  
მმშშვვიიდდოობბიიაანნაადდ  ცცხხოოვვრროობბეენნ  რროოგგოორრცც  ხხააზზაარრეეთთიისს  მმეეფფეესსთთაანნ,,  იისსეე  აალლაანნიიიისს  მმმმაარრთთვვეელლთთაანნ””..  
““აალლაანნეებბიისს  ქქვვეეყყნნიისს  მმაახხლლოობბლლაადდ  ცცხხოოვვრროობბსს  ააფფხხააზზეებბიისს  ხხაალლხხიი,,  რროომმლლეებბიიცც  ქქრრიისსტტიიაანნეებბიი  
აარრიიაანნ  დდაა  რროომმლლეებბსსააცც  ჰჰყყაავვთთ  თთაავვიიაანნთთიი  მმეეფფეე..  მმაათთიი  ტტეერრიიტტოორრიიაა  ვვრრცცეელლდდეებბაა  თთვვიითთ  
კკაავვკკაასსიიაამმდდეე,,  მმააგგრრაამმ  იისსიინნიი  სსააკკმმაარრიისსაადდ  ძძლლიიეერრეებბიი  აარრ  აარრიიაანნ,,  რრაათთაა  ეებბრრძძოოლლოონნ  აალლაანნეებბსს””  
((აალლეემმაანნიი  22000033::  335511))..    
  

ეევვრრააზზიიიისს  სსტტეეპპეებბიისს  ეეთთნნოოსსეებბიისს  შშეესსაანნიიშშნნაავვიი  მმცცოოდდნნეე  ლლეევვ  გგუუმმიილლიიოოვვიი  ხხააზზაარრეებბიისსაადდმმიი  
მმიიძძღღვვნნიილლ  ნნააშშრროომმშშიი  სსააუუბბრროობბსს  აამმ  უუკკაანნაასსკკნნეელლთთაა  მმეეზზოობბლლეებბიისს  შშეესსაახხეებბ  VVIIII__VVIIIIII  
სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი..  ოორრიიოოდდეე  წწიინნაადდაადდეებბაასს  მმაასსააცც  დდაავვეესსეესსხხეებბიითთ::  `̀ГГууззыы  ннаа  ввооссттооккее,,  ммааддььяяррыы  ннаа  
ссееввееррее,,  ааллаанныы  ии  ббууллггааррыы  ((ччееррнныыее))  ннаа  ззааппааддее  ннее  ввссееггддаа  ббыыллии  ддррууззььяяммии  ххааззаарр..  ““ННоо  ээттии  ссттееппии  
ббыыллии  ннее  ннуужжнныы  ууггрраамм……  ии  ааллааннаамм,,  ооббииттааввшшиимм  вв  ррооссккоошшнныыхх  ззллааккооввыыхх  ссттееппяяхх  ммеежжддуу  ККууббааннььюю  
ии  ДДоонноомм””  ((გგუუმმიილლიიოოვვიი  22000022::  338888))..  
  



აალლაანნეებბიი  აარრააეერრთთხხეელლ  აარრიიაანნ  ნნაახხსსეენნეებბიი  ააგგრრეეთთვვეე  იირრაანნუულლ,,  სსოომმხხუურრ,,  მმოონნღღოოლლუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი..  
გგვვხხვვდდეებბაა  მმაათთიი  დდაასსაახხეელლეებბაა  რრუუსსუულლ  დდაა,,  რრააცც  მმთთაავვაარრიიაა,,  ჩჩიინნუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი..  მმააგგრრაამმ  ჩჩვვეენნიი  
თთეემმიისსაათთვვიისს  მმაათთ  აარრსსეებბიითთიი  მმნნიიშშვვნნეელლოობბაა  ააღღაარრ  ააქქვვთთ..  
  
ზზეემმოოთთ  თთქქმმუულლიისს  შშეემმდდეეგგ  შშეეიიძძლლეებბაა  დდაავვაასსკკვვნნაათთ::  
  
      II..  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  აალლაანნეებბიისს,,  რროომმლლეებბიიცც  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ოოსსეებბიისს  წწიინნააპპრრეებბიი,,  უუფფრროო  
სსწწოორრეედდ,,  ეერრთთ--ეერრთთიი  წწიინნააპპრრეებბიი  იიყყვვნნეენნ,,  ეეთთნნოოგგეენნეეზზიი  შშუუაა  ააზზიიიისს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  მმოოხხდდაა..  
მმაათთიი  თთაავვდდააპპიირრვვეელლიი  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  აარრეეაალლოო  იიყყოო  ტტეერრიიტტოორრიიაა  ჰჰიინნდდიიყყუუშშიიდდაანნ  დდაა  
ჰჰიიმმაალლააიიდდაანნ  მმდდიინნაარრეე  ვვოოლლგგაამმდდეე..  წწყყაარროოეებბშშიი  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლიი  ““აალლაანნთთაა  მმთთეებბიი””  იიგგიივვეე  
სსაამმხხრრეეთთ  უურრაალლიისს  მმუუგგოოჯჯოორრიისს  მმთთეებბიიაა..  ეესსაააა  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  ყყააზზაახხეეთთიისს  ტტეერრიიტტოორრიიაა..  რრააცც  
შშეეეეხხეებბაა  ააოორრსსეებბსს,,  წწყყაარროოეებბიისს  მმიიხხეედდვვიითთ,,  იისსიინნიი  აალლაანნეებბიისსააგგაანნ  სსაამმხხრრეეთთიითთ,,  სსიირრდდაარრიიაასსთთაანნ  
ლლოოკკაალლიიზზდდეებბიიაანნ..  აალლაანნეებბიისს  ძძვვეელლ  სსააცცხხოოვვრრიისსშშიი  დდაარრჩჩეენნიილლიი  ნნააწწიილლიი,,  აალლაანნეებბიისსაავვეე  
სსაახხეელლწწოოდდეებბიითთ,,  შშუუაა  ააზზიიააშშიი  XX  სსააუუკკუუნნიისს  ბბოოლლოომმდდეე  მმკკვვიიდდრროობბდდაა,,  რროომმლლეებბიიცც  დდრროოთთაა  
გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  გგაათთუურრქქდდნნეენნ..  აალლაანნთთაა  მმოომმთთააბბაარრეე  ტტოომმეებბიი  პპიირრვვეელლაადდ  ძძვვეელლიი  
წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვიისს  IIII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  ჩჩიინნუურრ  წწყყაარროოეებბშშიი  აარრიიაანნ  მმოოხხსსეენნიიეებბუულლნნიი..  ჩჩიინნუურრიი  
წწყყაარროოეებბიისს  თთვვაალლსსააწწიიეერრიი  კკიი  კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ააღღმმოოსსაავვლლეეთთ  მმოონნააკკვვეეთთსს  აარრ  სსცციილლდდეებბოოდდაა..  
კკლლაასსიიკკუურრ  აავვტტოორრთთაა  თთვვაალლსსააწწიიეერრშშიი  კკიი  აალლაანნეებბიი  პპიირრვვეელლაადდ  მმხხოოლლოოდდ  აახხაალლიი  
წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვიისს  II  სსააუუკკუუნნეეშშიი  ჩჩნნდდეებბიიაანნ,,  მმაასს  შშეემმდდეეგგ,,  რრააცც  მმაათთ  ეევვრრააზზიიიისს  სსიივვრრცციისს  ეევვრროოპპუულლ  
მმოონნააკკვვეეთთშშიი  დდააიიწწყყეესს  მმოომმთთააბბაარრეეოობბაა  დდაა  გგაამმოოცცაალლკკეევვდდნნეენნ  ააზზიიეელლიი  აალლაანნეებბიისსააგგაანნ..  
  
      IIII..  აახხაალლიი  წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვიისს  პპიირრვვეელლიი  სსააუუკკუუნნიიდდაანნ  აალლაანნეებბიი  დდაასსაავვლლეეთთიისს  მმიიმმაარრთთუულლეებბიითთ  
იიწწეევვეენნ  დდაა  მმოომმთთააბბაარრეეოობბაასს  იიწწყყეებბეენნ  დდღღეევვაანნდდეელლიი  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისსაა  დდაა  უუკკრრააიინნიისს  
სსტტეეპპეებბშშიი..  აახხაალლიი  წწეელლთთააღღრრიიცცხხვვიისს  მმეეოოთთხხეე  სსააუუკკუუნნიისს  ბბოოლლოოდდაანნ  აალლაანნეებბიი,,  მმაათთიი  მმოონნაათთეესსაავვეე  
ტტოომმეებბიი,,    მმაათთთთაანნ  მმიიკკეედდლლეებბუულლიი  დდაა  აალლაანნეებბაადდ  მმიიჩჩნნეეუულლიი  სსხხვვაა  ეეთთნნოოსსეებბიი  ააღღნნიიშშნნუულლ  
სსაამმოომმთთააბბაარრეეოო  აარრეეაალლსს,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  ჰჰკკაარრგგაავვეენნ..  
  
    IIIIII..  აალლაანნეებბიისს  იისსტტოორრიიააშშიი  ეერრთთგგვვაარრიი  ტტეეხხიილლიი  იიყყოო  IIVV  სსააუუკკუუნნიისს  7700--იიაანნიი  წწლლეებბიი,,  რროოდდეესსააცც  
მმაათთ  სსაამმოომმთთააბბაარრეეოო  აარრეეაალლსს  ((კკაასსპპიიიისს  ზზღღვვიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიი  მმოონნააკკვვეეთთიიდდაანნ  ააზზოოვვიისს  ზზღღვვაამმდდეე))  
ჰჰუუნნეებბიი  შშეემმოოეესსიივვნნეენნ..  ჰჰუუნნეებბმმაა  აალლაანნეებბიი  აააამმოოძძრრაავვეესს..  აალლაანნეებბიისს  ნნააწწიილლიი  დდაასსაავვლლეეთთ  ეევვრროოპპიისს  
მმიიმმაარრთთუულლეებბიითთ,,  ჰჰუუნნეებბსსაა  დდაა  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  გგეერრმმაანნუულლ  ტტოომმეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ,,  სსაათთაარრეეშშოოდდ  მმიიდდიისს,,  
ნნააწწიილლიი  სსაამმოომმთთააბბაარრეეოო  აარრეეაალლსს  დდუუნნააიიმმდდეე  იიფფაარრთთოოვვეებბსს  დდაა  ნნააწწიილლიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  
დდააბბლლოობბშშიი  სსაახხლლდდეებბაა  დდაა  ქქმმნნიისს  სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვ  წწაარრმმოონნააქქმმნნსს,,  რროომმეელლთთაანნააცც  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  სსაახხეელლმმწწიიფფოოსს  ხხაანნგგრრძძლლიივვიი  უურრთთიიეერრთთოობბაა  ჰჰქქოონნდდაა..  ჰჰუუნნეებბიისს  შშეემმოოსსეევვიისს  
შშეემმდდეეგგ,,  აალლაანნეებბიი  აარრაა  მმაარრტტოო  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  დდააბბლლოობბშშიი  სსაახხლლდდეებბიიაანნ,,  აარრაამმეედდ  
ჰჰუუნნეებბიისს  ნნააწწიილლთთაანნ  __  სსაავვიიაარრეებბთთაანნ  ეერრთთაადდ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთააშშიი,,  იიაალლბბუუზზიისს  
მმიიდდაამმოოეებბშშიიცც..  ააქქ  აალლაანნეებბსს  ((ოოსსეებბსს))  უუშშუუაალლოოდდ  ქქაარრთთვვეელლიი  მმთთიიეელლეებბიი  __  სსვვაანნეებბიი  დდაა  ააფფხხააზზეებბიი  
ეესსააზზღღვვრრეებბიიაანნ..  
  
        IIVV..  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ვვეელლეებბშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბიი  აალლაანნეებბიი  აადდრრეე  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  
თთუურრქქუულლეენნოოვვაანნიი  ხხააზზაარრეებბიისსაა  დდაა  ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  მმეეზზოობბლლეებბიი  იიყყვვნნეენნ;;  მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ  
ყყიირრიიმმშშიიცც;;  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბაამმდდეე  ეემმეეზზოობბლლეებბოოდდნნეენნ  ყყიირრიიმმსსაა  დდაა  შშაავვიი  ზზღღვვიისს  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  მმოონნააკკვვეეთთშშიი  მმცცხხოოვვრრეებბ  გგუუთთეებბსსააცც..  აადდრრეე  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  აალლაანნეებბიი  
ზზაამმთთრროობბიითთ    მმეეოოტტიიიისს,,  აანნუუ  ააზზოოვვიისს  ზზღღვვიისს  სსაანნააპპიირროოეებბშშიი  ბბიინნაადდრროობბდდნნეენნ..  რრააცც  შშეეეეხხეებბაა  
სსაამმხხრრეეთთიიდდაანნ  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიისს  მმიიმმაარრთთუულლეებბაასს,,  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბაამმდდეე  აალლაანნეებბსს  
ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  თთუუ  ყყიივვჩჩააყყეებბიი  ეესსააზზღღვვრრეებბოოდდნნეენნ,,  სსაამმხხრრეეთთიითთ  მმაათთიი  მმოოსსააზზღღვვრრეე  ჩჩეერრქქეეზზეებბიი  



იიყყვვნნეენნ..  იიმმდდრროოიინნდდეელლიი  ყყიივვჩჩააყყეებბიისს  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი  ტტეერრიიტტოორრიიაა  სსხხვვაა  აარრააფფეერრიი  იიყყოო,,  თთუუ  აარრაა  
იისს  მმიიწწაა--წწყყაალლიი,,  რროომმეელლზზეედდააცც  II  __  IIVV  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  ((ჰჰუუნნთთაა  შშეემმოოსსეევვაამმდდეე))  აალლაანნეებბიი  
მმკკვვიიდდრროობბდდნნეენნ..  
  
        VV..  იისსტტოორრიიოოგგრრააფფიიააშშიი  გგაავვრრცცეელლეებბუულლიიაა  შშეეხხეედდუულლეებბაა,,  რროომმ  ““დდაარრიიაალლიი””  აალლაანნუურრ--ოოსსუურრიი  
სსიიტტყყვვაააა  დდაა  აალლაანნთთაა  დდაასსაახხლლეებბუულლ  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  გგაასსაასსვვლლეელლსს  ნნიიშშნნაავვსს  __  სსიიმმაარრთთლლეესს  აარრ  
შშეეეესსააბბაამმეებბაა..  სსიინნაამმდდვვიილლეეშშიი  დდააბბლლოობბიისს  ((სსტტეეპპეებბიისს))  აალლაანნ--ოოსსთთაა  სსაახხეელლმმწწიიფფოო  დდაარრიიაალლიიდდაანნ  
სსააკკმმააოოდდ  შშოორრსს,,  დდაააახხლლოოეებბიითთ  ფფეეხხიითთ  აათთიი  დდღღიისს  სსაავვაალლზზეე  იიყყოო..  ““დდაარრიიაალლიი””  იირრაანნეელლთთაა  მმიიეერრ  
შშეერრქქმმეეუულლიი  სსაახხეელლიიაა,,  რრააცც,,  მმაარრთთლლააცც,,  აალლაანნთთაა  ქქვვეეყყაანნააშშიი  გგაასსაასსვვლლეელლსს  ნნიიშშნნაავვსს..  ეესს  სსაახხეელლიი  კკიი  
იიმმიიტტიიმმ  ეეწწოოდდაა,,  რროომმ  იიმმ  დდრროოიისსაათთვვიისს  ჩჩრრდდიილლოო  კკაავვკკაასსიიააშშიი  ეერრთთაადდეერრთთიი  ხხაალლხხიი  აალლაანნეებბიი  
იიყყვვნნეენნ,,  რროომმლლეებბსსააცც  სსაახხეელლმმწწიიფფოოეებბრრიივვიი  წწაარრმმოონნააქქმმნნიი  გგააააჩჩნნდდაათთ..  სსხხვვაა,,  აადდგგიილლოობბრრიივვიი  
კკაავვკკაასსიიუურრიი  ეეთთნნოოსსეებბიი,,  რროომმლლეებბიიცც  უუმმეეტტეესსაადდ  მმთთეებბშშიი  იიყყვვნნეენნ  ჩჩააკკეეტტიილლიი,,  უუცცხხოოეელლ  
აავვტტოორრთთაათთვვიისს  ნნააკკლლეებბაადდ  იიყყვვნნეენნ  ცცნნოობბიილლიი..  
  
        VVII..  აახხაალლიი  ტტეეხხიილლიი  აალლაანნ--ოოსსთთაა  ცცხხოოვვრრეებბააშშიი  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსეევვეებბიისს  შშეემმდდეეგგ  იიწწყყეებბაა..  
მმოონნღღოოლლეებბმმაა,,  მმიიუუხხეედდაავვაადდ  იიმმიისსაა,,  რროომმ  აალლაანნეებბიი  წწიინნააააღღმმდდეეგგოობბაასს  დდიიდდხხაანნსს  უუწწეევვდდნნეენნ,,  
მმოოაახხეერრხხეესს  მმაათთიი  დდაამმოორრჩჩიილლეებბაა..  მმოონნღღოოლლეებბმმაა  დდაააამმაარრცცხხეესს  აალლაანნ--ოოსსეებბიისს  ჩჩრრდდიილლოოეეთთიითთ  
მმცცხხოოვვრრეებბიი  ყყიივვჩჩააყყეებბიიცც  დდაა  აამმიიეერრიიდდაანნ  რროოგგოორრცც  ეერრთთიი,,  იისსეე  მმეეოორრეე  ეეთთნნოოსსიისს  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  
აარრეეაალლიი  რრაადდიიკკაალლუურრაადდ  იიცცვვლლეებბაა..  XXIIIIII  სსააუუკკუუნნეეშშიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  კკვვლლაავვ  უუწწეევვდდნნეენნ  
წწიინნააააღღმმდდეეგგოობბაასს  მმოონნღღოოლლეებბსს,,  თთუუმმცცაა  აამმ  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  ხხაანნეებბიიდდაანნ  ცცეენნტტრრაალლუურრიი  კკაავვკკაასსიიიისს  
მმთთიიაანნეეთთშშიი  მმაათთიი  შშეესსაახხლლეებბაა  უუკკვვეე  დდააწწყყეებბუულლიი  იიყყოო..  აალლაანნ--ოოსსეებბიისს  ძძიირრიითთაადდიი  ნნააწწიილლიისს  
კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთიიაანნ  ხხეეოობბეებბშშიი  შშეემმოოსსაახხლლეებბაა  XXIIVV--XXVV  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  გგაანნხხოორრცციიეელლდდაა  ((ააქქ  
დდიიგგოორრეელლეებბიი  აარრ  იიგგუულლიისსხხმმეებბიიაანნ..  იისსიინნიი  VVII--VVIIII  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  მმთთააშშიი  შშეემმოოსსუულლიი  აალლაანნეებბიისს  
შშთთაამმოომმაავვაალლნნიი  აარრიიაანნ))..  აამმიისს  შშეემმდდეეგგ  ბბაარრიისს  მმკკვვიიდდრრნნიი,,  ““სსტტეეპპნნიიააკკიი””  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  მმთთიიეელლეებბაადდ  
იიქქცცნნეენნ;;  ააიითთვვიისსეესს  აადდგგიილლოობბრრიივვ  მმთთიიეელლთთაა  __  კკაავვკკაასსიიეელლთთაა  ტტეერრიიტტოორრიიაა,,  შშეეეერრიიეენნ  
აადდგგიილლოობბრრიივვ  მმოოსსაახხლლეეოობბაასს  ((კკაავვკკაასსიიეელლეებბსს)),,  ნნააწწიილლოობბრრიივვ  მმოონნღღოოლლუურრიი  მმოოდდგგმმიისს  
ნნოოღღააეელლეებბსს,,  რრიისს  შშეემმდდეეგგააცც,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  აახხაალლიი  ეეთთნნოოსსიი  ჩჩაამმოოყყაალლიიბბდდაა..  
გგაანნხხოორრცციიეელლეებბუულლიი  ეეთთოოგგეენნეეტტიიკკუურრიი  პპრროოცცეესსეებბიისს  შშეედდააგგაადდ,,  ფფააქქტტოობბრრიივვაადდ,,  გგააჩჩნნდდაა  აახხაალლიი  
ეეთთნნოოსსიი,,  რროომმეელლშშიიცც  გგაამმაარრჯჯვვეებბუულლიი  იირრაანნუულლიი  ჯჯგგუუფფიისს  აალლაანნუურრიი  ((ოოსსუურრიი))  ეენნაა  გგაამმოოვვიიდდაა,,  
ხხოოლლოო  ეეთთნნიიკკუურრიი  კკუულლტტუურრიისს  სსფფეერროოშშიი  __  აადდგგიილლოობბრრიივვიი  კკაავვკკაასსიიუურრიი..  ეეთთნნოოგგეენნეეტტიიკკუურრიი  
პპრროოცცეესსეებბიი  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  დდაასსაახხლლეებბიისს  შშეემმდდეეგგ  კკაარრგგაა  ხხნნიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  
გგრრძძეელლდდეებბოოდდაა..  აამმიისს  დდაამმაადდსსტტუურრეებბეელლიიაა  მმაათთ  მმიიეერრ  XXVVII__XXVVIIII  სსააუუკკუუნნეეეებბშშიი  ქქაარრთთვვეელლიი  
მმთთიიეელლეებბიისს  __  დდვვაალლეებბიისს  აასსიიმმიილლააცციიაა..  დდვვაალლეეთთიისს  ზზაახხაასს  ხხეეოობბააშშიი  ეესს  პპრროოცცეესსიი  
მმოოგგვვიიაანნეებბიითთააცც  კკიი  აარრ  იიყყოო  დდაამმ--თთაავვრრეებბუულლიი..  თთვვიითთ  ოოსსიი  მმეეცცნნიიეერრიისს  ((ბბ..  კკაალლოოეევვიი))  ცცნნოობბიითთ  
სსაამმიი--ოოთთხხიი  თთააოობბიისს  წწიინნააცც  დდვვაალლეეთთიისს  ზზაახხაასს  ხხეეოობბააშშიი  ((ეესსააზზღღვვრრეებბაა  თთრრუუსსოოსს))  მმკკვვიიდდრრნნიი  
ოორრეენნოოვვაანნნნიი  იიყყვვნნეენნ  __  ლლააპპაარრააკკოობბდდნნეენნ  ოოსსუურრაადდ  დდაა  ქქაარრთთუულლაადდ..      
  
        VVIIII..  აალლაანნეებბმმაა  სსიისსხხლლიი  ეევვრრააზზიიიისს  სსიივვრრცცეეშშიი  მმოოსსაახხლლეე  მმრრაავვაალლ  ეეთთნნოოსსსს  გგაადდააუუსსხხეესს,,  
შშეეეერრიივვნნეენნ  ეევვრროოპპეელლეებბსსააცც  დდაა  სსააბბოოლლოოოო  ნნაავვსსააყყუუდდეელლიი  იიმმ  დდრროოიისსაათთვვიისს  სსააკკმმააოოდდ  
მმრრაავვაალლრრიიცცხხოოვვაანნიი  ხხაალლხხიისს  მმცციირრეე  ნნააწწიილლმმაა  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბშშიი  ნნაახხაა..  
  
        VVIIIIII..  მმთთეელლიი  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  სსაადდ  ააღღაარრ  ბბიინნაადდრროობბდდნნეენნ  
დდააწწყყეებბუულლიი  აამმუურრდდაარრიიიიდდაანნ  მმდდიინნაარრეე  დდუუნნააიიმმდდეე  ((გგააუუნნგგრრეელლეებბუულლიი  აალლაანნეებბიისს  
შშთთაამმოომმაამმაავვლლეებბიი  ააქქ  დდღღეესსააცც  მმკკვვიიდდრროობბეენნ)),,  მმააგგრრაამმ  აარრცც  ეერრთთიი  წწყყაარროო  აალლაანნეებბსს  
სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  აარრ  აასსაახხეელლეებბსს..  მმოონნღღოოლლთთაა  შშეემმოოსსვვლლაამმდდეე  აალლაანნეებბიისს  გგაანნსსაახხლლეებბიისს  
უუკკიიდდუურრეესსიი  სსაამმხხრრეეთთიი  წწეერრტტიილლიი  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთეებბიისს  მმიისსაადდგგოომმეებბიი,,  აანნუუ  მმთთიისსაა  დდაა  ბბაარრიისს  



მმოოსსააზზღღვვრრეე  ტტეერრიიტტოორრიიეებბიი  იიყყოო..  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  მმთთიიაანნეეთთიისს  იისს  მმოონნააკკვვეეთთიი,,  
რროომმეელლიიცც  შშეემმდდეეგგ  აალლაანნეებბმმაა  დდააიიკკაავვეესს,,  აადდგგიილლოობბრრიივვიი  კკაავვკკაასსიიუურრიი  მმოოდდგგმმიისს  ხხაალლხხეებბიისს  
სსააცცხხოოვვრრიისსიი  იიყყოო,,  რროომმეელლთთაა  შშოორრიისს  ქქაარრთთვვეელლიი  მმთთიიეელლეებბიი  __  დდვვაალლეებბიიცც  იიყყვვნნეენნ,,  თთუუმმცცაა  
მმთთეელლიი  შშუუაა  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  გგაანნმმაავვლლოობბააშშიი  ქქაარრთთვვეელლეებბთთაანნ  აალლაანნ--ოოსსეებბსს  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  სსაახხიისს  
იინნტტეენნსსიიუურრიი  უურრთთიიეერრთთოობბაა  ჰჰქქოონნდდაათთ..  დდაადდგგეენნიილლიიაა,,  რროომმ  აალლაანნ--ოოსსეებბიი  რროოგგოორრცც  
იისსტტოორრიიუულლიი,,  იისსეე  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  ტტეერრიიტტოორრიიააზზეე  სსააკკმმააოოდდ  გგვვიიაანნ  გგაამმოოჩჩნნდდნნეენნ::  
დდვვაალლეეთთშშიი,,  რროომმეელლსსააცც  XXXX  სსააუუკკუუნნიისს  მმეეოორრეე  ნნაახხეევვაარრშშიი  ოოსსმმაა  მმეეცცნნიიეერრეებბმმაა  ცცეენნტტრრაალლუურრიი  
ოოსსეეთთიი  შშეეაარრქქვვეესს,,  __  XXVVII  სსააუუკკუუნნეეშშიი,,  ხხოოლლოო  შშიიდდაა  ქქაარრთთლლიისს  მმთთიიაანნეეთთშშიი  __  XXVVIIII  სსააუუკკუუნნიისს  შშუუაა  
ხხაანნეებბიიდდაანნ..  აამმდდეენნაადდ,,  აარრაავვიითთაარრიი  სსააფფუუძძვვეელლიი  აარრაა  ააქქვვსს  იიმმ  მმიითთოოლლოოგგეემმეებბსს,,  რროომმლლიისს  
თთაანნაახხმმაადდააცც  თთუურრმმეე  იირრაანნუულლეენნოოვვაანნიი  აალლაანნუურრიი  ((სსაარრმმაატტუულლიი))  ტტოომმეებბიი  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  
მმკკვვიიდდრრნნიი  აარრიიაანნ,,  ქქაარრთთვვეელლეებბმმაა  წწაააარრთთვვეესს  მმაათთ  შშიიდდაა  ქქაარრთთლლიისს  ტტეერრიიტტოორრიიაა,,  რროომმეელლსსააცც  
სსაარრმმაატტიიაა  უუნნდდაა  ეეწწოოდდეებბოოდდეესს..    მმიიმმოოხხიილლუულლიი  წწყყაარროოეებბიითთ  ააშშკკაარრაააა,,  რროომმ  აალლაანნუურრიი  ტტოომმეებბიისს,,  
რროომმლლეებბიიცც  სსაარრმმაატტეებბიისს  გგაანნააყყოოფფეებბაადდ    მმიიიიჩჩნნეევვიიაანნ,,  სსააცცხხოოვვრრიისსიი  სსაამმხხრრეეთთ  რრუუსსეეთთიისს  სსტტეეპპეებბიი  
დდაა  სსაამმხხრრეეთთ  უუკკრრააიინნაა  იიყყოო,,  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  სსტტეეპპეებბიიდდაანნააცც  კკიი  სსააკკმმააოოდდ  შშოორრსს..    
  
        IIXX..  აახხაალლიი  გგაამმოოკკვვლლეევვეებბიისს  თთაანნაახხმმაადდ,,  აადდრრეეუულლიი  აალლაანნეებბიი  დდაა  აასსეებბიი  სსრრუულლიიაადდ  
გგაანნსსხხვვაავვეებბუულლიი  ხხაალლხხეებბიი  იიყყვვნნეენნ,,  რროოგგოორრცც  გგაანნვვიითთაარრეებბიისს  ააზზიიუურრ,,  იისსეე  ეევვრროოპპუულლ  ეეტტააპპზზეე  
აალლაანნუურრიი  ეეთთნნოოსსიისს  ჩჩაამმოოყყაალლიიბბეებბიისსაასს..  
  
        XX..  ჰჰუუნნეებბიისს  შშეემმოოსსეევვეებბაამმდდეე  აალლაანნეებბიი  მმხხოოლლოოდდ  მმოომმთთააბბაარრეე  ცცხხოოვვრრეებბაასს  ეეწწეეოოდდნნეენნ  __  აარრ  
ჰჰქქოონნდდაათთ  მმუუდდმმიივვიი  სსააცცხხოოვვრრეებბეელლიი  სსაახხლლეებბიი;;  ეესს  ფფუუნნქქცციიაა  კკიიბბიიტტსს  ((ჩჩაარრდდაახხიიაანნიი  უურრეემმიი))  
ჰჰქქოონნდდაა  დდააკკიისსრრეებბუულლიი..  თთაავვიისს  რრჩჩეენნიისს  სსააშშუუაალლეებბაასს  კკიი  მმეეკკოობბრრეეოობბაა,,  ლლააშშქქრროობბაა  დდაა  სსხხვვაა  
ხხაალლხხეებბიისს  ძძაარრცცვვაა  წწაარრმმოოაადდგგეენნდდაა..  აამმ  მმიიზზნნიითთ  ხხშშიირრაადდ  მმიიეექქიირრაავვეებბოოდდნნეენნ  ხხოოლლმმაა  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  
ქქვვეეყყნნიისს  ხხეელლიისსუუფფაალლთთ..  იიკკვვეებბეებბოოდდნნეენნ  ხხოორრცციითთაა  დდაა  რრძძიისს  პპრროოდდუუქქტტეებბიითთ..  აალლაანნეებბმმაა  
მმიიწწაათთმმოოქქმმეედდეებბააზზეე  გგაადდაასსვვლლაა  მმხხოოლლოოდდ  IIVV__VV  სსააუუკკუუნნეეეებბიისს  მმიიჯჯნნიიდდაანნ  დდააიიწწყყეესს  მმაასს  შშეემმდდეეგგ,,  
რრააცც  იისსიინნიი  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  კკაავვკკაასსიიიისს  ვვეელლეებბიისს  მმკკვვიიდდრრნნიი  გგაახხდდნნეენნ..  რროოგგოორრცც  სსხხვვაა  
მმოომმთთააბბაარრეეეებბსს,,  ბბუუნნეებბრრიივვიიაა,,  აალლაანნეებბსსააცც  მმუუდდმმიივვიი  სსაალლოოცცაავვიი  აადდგგიილლიი,,  ნნააგგეებბოობბაა  აარრ  
ჰჰქქოონნდდაათთ;;  მმაათთიი  სსაალლოოცცაავვიი  იიყყიი  მმიიწწააშშიი  ჩჩაარრჭჭოობბიილლიი  მმაახხვვიილლიი..  ბბიინნაადდრროობბააზზეე  გგაადდაასსუულლიი  
აალლაანნეებბიი  დდრროოთთაა  გგაამმნნაავვლლოობბააშშიი  ქქრრიისსტტიიაანნოობბაასს  იიღღეებბეენნ,,  მმააგგრრაამმ  ფფოორრმმაალლუურრაადდ..  მმთთეებბშშიი  
შშეეხხიიზზვვნნიისს  შშეემმდდეეგგ  კკიი  მმაათთშშიი  წწაარრმმაარრთთოობბიისს  ფფააქქტტოობბრრიივვიი  რრეეაანნიიმმააცციიაა  მმოოხხდდაა..    
  
  
  

დდ აა მმ ოო წწ მმ ეე ბბ უუ ლლ იი   ლლ იი ტტ ეე რრ აა ტტ უუ რრ აა   
  
  

აალლეემმაანნიი..  22000033..  __  ААллееммаанньь  АА..  ААллаанныы  вв  ддррееввнниихх  ии    ссррееддннееввееккооввыыхх  ппыыссььммеенннныыхх  ииссттооччннииккаахх..  ––  
ММ..,,  22000033..  
  
ბბლლიიეევვიი..  22000066..  __  ББллииеевв  ММ..  ЮЮжжннааяя  ООссееттиияя  вв  ккооллллииззиияяхх  ррооссссииййссккоо--ггррууззииннссккиихх  ооттнноошшеенниийй..  __    
ММ..,,  22000066..  
  
გგუუმმიილლიიოოვვიი..  22000022..  __  ГГууммииллеевв  ЛЛ..  НН..  ЭЭттннооссффеерраа::  ииссттоорриияя  ллююддеейй  ии  ииссттоорриияя  ппррииррооддыы..    __    СС--ПП,,  
ММ..  22000022..    
  
თთოოფფჩჩიიშშვვიილლიი..  11999977..  __  თთოოფფჩჩიიშშვვიილლიი  რრ..  სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიი  ოოსსთთაა  ჩჩაამმოოსსაახხლლეებბიისსაა  დდაა  შშიიდდაა  
ქქაარრთთლლიისს  ეეთთნნოოიისსტტოორრიიიისს  სსააკკიითთხხეებბიი..  თთბბიილლიისსიი,,  11999977..  



  
თთოოფფჩჩიიშშვვიილლიი..  22000066..  ТТооппччиишшввииллии  РР..  ГГррууззиинноо--ооссееттииннссккииее  ээттннооииссттооррииччеессккииее  ооччееррккии..  __  
ККууттааииссии,,  22000066..  
  
კკაალლოოეევვიი..  11999999..  __  ККааллооеевв  ББ..  ООссееттииннссккииее  ииссттооррииккоо--ээттннооггррааффииччеессккииее  ээттююддыы..  ––  ММ..,,  11999999..    
                                                      
მმიიზზიიეევვიი..  11998866..BB  __  ММииззииеевв  ИИ..ММ..  ШШааггии  кк  ииссттооккаамм  ээттннииччеессккоойй  ииссттооррииии  ццееннттррааллььннооггоо  ККааввккааззаа..  __  
ННааллььччиикк,,  11998866..  
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Ареал первоначального расселения предков осетин – аланов 

 
II..  ЭЭттннооггееннеезз  иирраанноояяззыыччнныыхх  ааллаанноовв,,  ппррееддккоовв  ссооввррееммеенннныыхх  ооссееттиинн,,  ввееррннееее,,  оодднниихх    иизз  ппррееддккоовв,,  
ппррооииззоошшеелл  ннаа  ттееррррииттооррииии  ССррееддннеейй  ААззииии..  ААррееааллоомм  иихх  ппееррввооннааччааллььннооггоо  рраассссееллеенниияя  яяввлляяллаассьь  
ттееррррииттоорриияя  оотт  ГГииннддууккуушшаа  ии  ГГииммааллааеевв  ддоо  ВВооллггии..  УУппооммииннааееммыыее  вв  ииссттооччннииккаахх  ««ггооррыы  ааллаанноовв»»  ––  
ээттоо  ннее  ччттоо  ииннооее,,  ккаакк  ггооррыы  ММууггоодджжааррыы  ЮЮжжннооггоо  УУррааллаа  ((ттееррррииттоорриияя  ссооввррееммееннннооггоо  ККааззааххссттааннаа))..  
ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ааооррссоовв,,  ссооггллаасснноо  ииссттооччннииккаамм,,  ооннии  ппрроожжииввааллии  ююжжннееее  ааллаанноовв,,  уу  ррееккии  ССыырр--ДДааррььяя..  
ЧЧаассттьь  ооссттааввшшииххссяя  вв  ддррееввнниихх  ппооссееллеенниияяхх  ааллаанноовв,,  ииззввеессттнныыхх  ппоодд  ттеемм  жжее  ннааззввааннииеемм  ––  ааллаанныы,,  нноо  
ссоо  ввррееммееннеемм  ооттююррккииввшшииххссяя,,  ооббииттааллаа  вв  ССррееддннеейй  ААззииии  ддоо  ккооннццаа  ХХ  ввееккаа..  ККооччееввыыее  ппллееммееннаа  
ааллаанноовв  ввппееррввыыее  ууппооммииннааююттссяя  вв  ккииттааййссккиихх  ииссттооччннииккаахх  IIII  вв..  ддоо  нн..ээ..,,  ии,,  ссооггллаасснноо  ппооссллеедднниимм,,  
ааррееаалл  иихх  рраассссееллеенниияя  ннее  ввыыххооддиитт  ззаа  ппррееддееллыы  ввооссттооччннооггоо  ппооббеерреежжььяя  ККаассппииййссккооггоо  ммоорряя..  ВВ  ппооллее  
ззрреенниияя  ккллаассссииччеессккиихх  ааввттоорроовв  ааллаанныы  ввппееррввыыее  ппооппааддааюютт  ттооллььккоо  вв  II  вв..  нн..ээ..,,  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ооннии  
ннааччааллии  ккооччееввааттьь  вв  ееввррооппееййссккоойй  ччаассттии  ееввррааззииййссккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  ооттддееллииввшшииссьь  оотт  ааззииааттссккиихх  
ааллаанноовв..  
  
IIII..  СС  II  ввееккаа  ннооввооггоо  ттыыссяяччееллееттиияя  ааллаанныы  ввссее  ббооллььшшее  ссттааллии  ппееррееммеещщааттььссяя  кк  ззааппааддуу,,  ккооччууяя  вв  
ссттееппяяхх  нныыннеешшннеейй  ЮЮжжнноойй  РРооссссииии  ии  УУккррааиинныы..  СС  ккооннццаа  IIVV  вв..  нн..ээ..  ааллаанныы  ии  ррооддссттввеенннныыее  иимм  
ппллееммееннаа    ввммеессттее  сс  ппррииммккннууввшшииммии  кк  нниимм  ии  ппррииззннаанннныыммии  ааллааннааммии  ддррууггииммии  ээттннооссааммии  
ффааккттииччеессккии  ттеерряяюютт  ууккааззаанннныыйй  ааррееаалл  ооббииттаанниияя..  
  
IIIIII..  ССввооееггоо  ррооддаа  ппееррееллооммнноойй  ввееххоойй  вв  ииссттооррииии  ааллаанноовв  яяввииллииссьь  7700--ее  ггооддыы  IIVV  вв..  нн..ээ..,,  ккооггддаа  вв  
ааррееаалл  иихх  ккооччеевваанниияя  ((сс  ССееввееррннооггоо  ППррииккаассппиияя  ддоо  ААззооввссккооггоо  ммоорряя))  ссттааллии  ввттооррггааттььссяя  ггуунннныы,,  ччттоо  
ппооввллееккллоо  ззаа  ссооббоойй  ппееррееммеещщееннииее  ааллаанноовв..  ООддннаа  ччаассттьь  ааллаанноовв  ввммеессттее  сс  ггууннннааммии  ии  ррааззллииччнныыммии  
ггееррммааннссккииммии  ппллееммееннааммии  ооттппррааввлляяееттссяя  вв  ннааббееггии  ннаа  ЗЗааппааддннууюю  ЕЕввррооппуу;;  ддррууггааяя  ччаассттьь  рраассшшиирряяеетт  
ааррееаалл  ссввооееггоо  ккооччееввооггоо  ооббииттаанниияя  ддоо  ДДууннааяя;;  ттррееттььяя  ппооссеелляяееттссяя  вв  ннииззммеенннноойй  ччаассттии  ССееввееррннооггоо  
ККааввккааззаа  ии  ссооззддааеетт  ггооссууддааррссттввееннннооее  ооббррааззооввааннииее,,  сс  ккооттооррыымм  ггррууззииннссккооее  ггооссууддааррссттввоо  ииммееллоо  
ддллииттееллььнныыее  ооттнноошшеенниияя..  ППооссллее  ннаашшеессттввиияя  ггуунннноовв  ааллаанныы  рраассссеелляяююттссяя  ннее  ттооллььккоо  ннаа  
ссееввееррооккааввккааззссккоойй  ннииззммееннннооссттии,,  нноо  ии  ввммеессттее  сс  ччаассттььюю  ггуунннноовв  ((ссааввииааррааммии))  ––  вв  ггоорраахх,,  вв  
ППррииээллььббррууссььее..  ЗЗддеессьь  сс  ааллааннааммии  ((ооссееттииннааммии))  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ггррааннииччаатт  ггррууззииннссккииее  ггооррццыы  ––  
ссвваанныы  ии  ааббххааззыы..  



  
IIVV..  ООббииттааввшшииее  вв  ддооллииннаахх  ССееввееррннооггоо  ККааввккааззаа  ааллаанныы  вв  ррааннннееее  ссррееддннееввееккооввььее  ббыыллии  ссооссееддяяммии  
ттююррккоояяззыыччнныыхх  ххааззаарр  ии  ккииппччааккоовв..  ААллаанныы  жжииллии  ттааккжжее  вв  ККррыыммуу,,  ссооссееддссттввууяя,,  ддоо  ввттоорржжеенниияя  
ммооннггооллоовв,,  сс  ооббииттааввшшииммии  вв  ККррыыммуу  ии  ССееввееррнноомм  ППррииччееррннооммооррььее  ггооттааммии..  ВВ  ээттии  жжее  ввееккаа  ммеессттоомм  
ззииммооввььяя  ааллаанноовв  яяввлляяллаассьь  ММееооттиияя  ((ППррииааззооввььее))..  ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ююжжнныыхх  ии  ссееввееррнныыхх  ррууббеежжеейй,,  ддоо  
ммооннггооллььссккооггоо  ннаашшеессттввиияя  сс  ааллааннааммии  ннаа  ссееввееррее  ггррааннииччииллии  ппооллооввццыы,,  аа  сс  ююггаа  ––  ччееррккеессыы..  ММеессттоомм  
ооббииттаанниияя  ттооггддаашшнниихх  ппооллооввццеевв  яяввлляяллииссьь  ииммеенннноо  ттее  ззееммллии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ммеежжддуу  II--IIVV  ввееккааммии  ((ддоо  
ввттоорржжеенниияя  ггуунннноовв))  жжииллии  ааллаанныы..  
  
VV..  РРаассппррооссттррааннееннннооее  ммннееннииее  оо  ттоомм,,  ччттоо  ««ДДааррььяялл»»  ––  ааллааннооооссееттииннссккооее  ссллооввоо,,  ооззннааччааюющщееее  
ппррооххоодд  кк  ттееррррииттооррииии,,  ззаассееллеенннноойй  ааллааннааммии,,  ннее  ссооооттввееттссттввууеетт  ииссттииннее..  ННаа  ссааммоомм  ддееллее  
ггооссууддааррссттввоо  ррааввнниинннныыхх  ((ссттееппнныыхх))  ааллаанноовв--ооссееттиинн  ннааххооддииллооссьь  ддооввооллььнноо  ддааллееккоо  оотт  ДДааррььяяллаа,,  
ппррииббллииззииттееллььнноо  вв  ддеессяяттии  дднняяхх  ххооддььббыы..  ««ДДааррььяялл»»  ––  ннааззввааннииее,,  ддааннннооее  ээттооммуу  ммеессттуу  ииррааннццааммии  ии  
ддееййссттввииттееллььнноо  ооззннааччааюющщееее  ппррооххоодд  вв  ссттррааннуу  ааллаанноовв..  ВВооззннииккннооввееннииее  ээттооггоо  ннааззвваанниияя  ббыыллоо  
ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  вв  ттоо  ввррееммяя  ааллаанныы  ббыыллии  ееддииннссттввеенннныымм  ннаа  ССееввееррнноомм  ККааввккааззее  ннааррооддоомм,,  
ииммееввшшиимм  ссввооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ооббррааззооввааннииее..  ДДррууггииее  ммеессттнныыее  ккааввккааззссккииее  ээттннооссыы,,  ооббииттааввшшииее  
ппррееииммуущщеессттввеенннноо  вв  ггоорраахх,,  ббыыллии  ммааллооииззввеессттнныы  ииннооссттрраанннныымм  ааввттоорраамм..  
  
VVII..  ННооввыыйй  ппееррееллоомм  вв  жжииззннии  ааллаанноовв--ооссееттиинн  ннааччииннааееттссяя  ппооссллее  ммооннггооллььссккооггоо  ввттоорржжеенниияя..  
ННеессммооттрряя  ннаа  ссттооййккооее  ии  ппррооддооллжжииттееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ааллаанноовв,,  ммооннггооллаамм  ввссее--ттааккии  ууддааллооссьь  
ссллооммииттьь  иихх..  ООннии  ррааззббииллии  ттааккжжее  ппооллооввццеевв,,  жжииввшшиихх  кк  ссееввеерруу  оотт  ааллаанноовв--ооссееттиинн,,  ии  ооттнныыннее  ааррееаалл  
рраассссееллеенниияя  ооббооиихх  ээттиихх  ээттннооссоовв  ррааддииккааллььнноо  ммеенняяееттссяя..  ВВ  ХХIIIIII  вв..  ааллаанныы--ооссееттиинныы  ппоо--ппрреежжннееммуу  
ооккааззыыввааюютт  ссооппррооттииввллееннииее  ммооннггооллььссккиимм  ззааввооееввааттеелляямм,,  ххооттяя  сс  ссееррееддиинныы  ээттооггоо  ввееккаа  уужжее  
ннааччааллооссьь  ззаассееллееннииее  ииммии  ((ааллааннааммии))  ггооррнныыхх  ррааййоонноовв  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККааввккааззаа..  ММииггрраацциияя  
ооссннооввнноойй  ччаассттии  ааллаанноовв--ооссееттиинн  вв  ггооррнныыее  уущщееллььяя  ККааввккааззаа  ппррооииззоошшллаа  вв  XXIIVV--XXVV  вввв..  ((ззддеессьь  ммыы  ннее  
ииммеееемм  вв  ввииддуу  ддииггооррццеевв  ––  ппооттооммккоовв  ааллаанноовв,,  ппрриишшееддшшиихх  вв  ггооррыы  вв  VVII--VVIIII  вввв..))..  ППооссллее  ээттооггоо  
ррааввнниинннныыее  ааллаанныы--ооссееттиинныы  ((««ссттееппнняяккии»»))  ссттааннооввяяттссяя  ггооррццааммии,,  ооссввааииввааяя  ттееррррииттооррииии  ммеессттнныыхх,,  
ккааввккааззссккиихх  ггооррццеевв,,  ссммеешшииввааяяссьь  сс  ннииммии  ии  сс  ннооггааййццааммии  ((ннааррооддоомм  ччаассттииччнноо  ммооннггооллььссккооггоо  
ппррооииссххоожжддеенниияя)),,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ффааккттииччеессккии  ффооррммииррууееттссяя  ннооввыыйй  ээттнноосс..  ВВссллееддссттввииее  
ввыышшееууккааззааннннооггоо  ээттннооггееннееттииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  яяззыыккооввоомм  ппллааннее  ппооббеежжддааеетт  ааллааннссккиийй  
((ооссееттииннссккиийй))  яяззыыкк  ииррааннссккоойй  ггррууппппыы,,  аа  вв  ссффееррее  ээттннииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ––  ммеессттннааяя,,    ккааввккааззссккааяя  
ккууллььттуурраа..  ЭЭттннооггееннееттииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ппррооддооллжжааллииссьь  еещщее  ддооллггооее  ввррееммяя  ппооссллее  ммииггррааццииии  
ааллаанноовв--ооссееттиинн  вв  ггооррыы  ККааввккааззаа,,  ппооддттввеерржжддееннииеемм  ччееммуу  ссллуужжиитт  аассссииммиилляяцциияя  ииммии  вв  XXVVII--XXVVIIII  
вввв..  ггррууззииннссккиихх  ггооррццеевв  ––  ддввааллоовв..  ББооллееее  ттооггоо,,  ппоо  ссввииддееттееллььссттввуу  ссааммиихх  ооссееттииннссккиихх  ууччеенныыхх  
((ББ..ККааллооеевв)),,  еещщее  ккааккиихх--ттоо  ттррии--ччееттыыррее  ппооккооллеенниияя  ннааззаадд  жжииттееллии  ддввааллееттссккооггоо  уущщееллььяя  ЗЗааххаа  
((ггррааннииччиитт  сс  ТТррууссоо))  ббыыллии  ддввууяяззыыччнныыммии  ––  ооннии  ггооввооррииллии  ии  ннаа  ооссееттииннссккоомм,,  ии  ннаа  ггррууззииннссккоомм  
яяззыыккее,,  ––  ччттоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ппррооддооллжжииттееллььнноомм  ттееччееннииии  ззддеессьь  ээттннооггееннееттииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  
  
VVIIII..  ААллаанныы  ссммеешшааллииссьь  ссоо  ммннооггииммии  ээттннооссааммии  ееввррааззииййссккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  вв  ччаассттннооссттии  сс  
ееввррооппееййццааммии,,  ии  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ллиишшьь  ммееннььшшааяя  ччаассттьь  ттооггддаашшннееггоо  ддооввооллььнноо  
ммннооггооччииссллееннннооггоо  ннааррооддаа  ааллаанноовв  ннаашшллаа  ппррииссттаанниищщее  вв  ггоорраахх  ККааввккааззаа..  
  
VVIIIIII..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ссррееддннееввееккооввььяя  ггддее  ттооллььккоо  ннее  ооббииттааллии  ааллаанныы--ооссееттиинныы  ––  оотт  ААммуу--
ДДааррььии  ддоо  ДДууннааяя  ((ггддее  ппоонныыннее  жжииввуутт  ппооттооммккии  аассссииммииллиирроовваанннныыхх  сс  ввееннггррааммии  ааллаанноовв))..  ООддннааккоо  
ннии  ооддиинн  ииссттооччнниикк  ннее  ффииккссииррууеетт  ааллаанноовв  вв  ГГррууззииии..  ДДоо  ввттоорржжеенниияя  ммооннггооллоовв  ккррааййннеейй  ююжжнноойй  
ттооччккоойй  рраассссееллеенниияя  ааллаанноовв  яяввлляяллооссьь  ппррееддггооррььее  ККааввккааззаа..  ТТоотт  ууччаассттоокк  ннааггооррььяя  ССееввееррннооггоо  



ККааввккааззаа,,  ккооттооррыыйй  ппооззжжее  ззаанняяллии  ааллаанныы,,  ддоо  нниихх  ннаассеелляяллии  ннааррооддыы  ммеессттннооггоо,,  ккааввккааззссккооггоо  
ппррооииссххоожжддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ггррууззииннссккииее  ггооррццыы  ––  ддввааллыы..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя,,  ннааддоо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ннаа  
ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ссрреедднниихх  ввееккоовв  ааллаанныы--ооссееттиинныы  ииммееллии  ррааззннооггоо  ррооддаа  ииннттееннссииввнныыее  ооттнноошшеенниияя  
сс  ггррууззииннааммии..  УУссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  ккаакк  ииссттооррииччеессккоойй,,  ттаакк  ии  ссооввррееммеенннноойй  ГГррууззииии  
ааллаанныы  ппоояяввииллииссьь  ддооввооллььнноо  ппоозздднноо::  вв  ДДввааллееттии,,  ккооттооррууюю  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXXX  вв..  ооссееттииннссккииее  
ууччеенныыее  ннааззввааллии  ЦЦееннттррааллььнноойй  ООссееттииеейй,,  ооннии  ппооссееллииллииссьь  вв  XXVVII  вв..,,  аа  вв  ннааггооррььее  ШШииддаа  ККааррттллии  ––  сс  
ссееррееддиинныы  XXVVIIII  вв....  ППооссттооллььккуу,,  ааббссооллююттнноо  ббееззооссннооввааттееллььнныы  ттее  ммииффооллооггееммыы,,  ссооггллаасснноо  ккооттооррыымм  
иирраанноояяззыыччнныыее  ааллааннссккииее  ((ссааррммааттссккииее))  ппллееммееннаа  яяввлляяююттссяя  ккоорреенннныымм  ннаассееллееннииеемм  ГГррууззииии  ии  ччттоо  
ггррууззиинныы  ооттнняяллии  уу  нниихх  ттееррррииттооррииюю  ШШииддаа  ККааррттллии,,  ккооттооррааяя  ддооллжжннаа  ииммееннооввааттььссяя  ССааррммааттииеейй..  
ИИссххооддяя  иизз  рраассссммооттрреенннныыхх  ииссттооччннииккоовв  ссооввеерршшеенннноо  ооччееввиидднноо,,  ччттоо  ттееррррииттооррииеейй  рраассссееллеенниияя  
ааллааннссккиихх  ппллееммеенн,,  ппррииззннаанннныыхх  ооттввееттввллееннииеемм  ссааррммааттоовв,,  яяввлляяююттссяя  ююжжннооррууссссккииее  ссттееппии  ии  
ЮЮжжннааяя  УУккррааииннаа,,  рраассппооллоожжеенннныыее  ддооввооллььнноо  ддааллееккоо  оотт  ссееввееррооккааввккааззссккиихх  ссттееппеейй..  
  
IIXX..  ССооггллаасснноо  ннооввыымм  ииссссллееддоовваанниияямм,,  ррааннннииее  ааллаанныы  ии  аассссыы  ббыыллии  ааббссооллююттнноо  ррааззнныыммии  
ннааррооддааммии  ккаакк  ннаа  ааззииааттссккоомм  ээттааппее  ррааззввииттиияя,,  ттаакк  ии  ннаа  ееввррооппееййссккоомм  ээттааппее  ффооррммиирроовваанниияя  
ааллааннссккооггоо  ээттннооссаа..  
  
XX..  ДДоо  ввттоорржжеенниияя  ггуунннноовв  ааллаанныы  ввееллии  ииссккллююччииттееллььнноо  ккооччееввоойй  ооббрраазз  жжииззннии  ––  уу  нниихх  ннее  ббыыллоо  
ппооссттоояянннныыхх  жжииллиищщ..  ФФууннккццииюю  ппооссллеедднниихх  уу  ааллаанноовв  ввыыппооллнняяллии  ккииббииттккии  ((ккррыыттыыее  ппооввооззккии))..  
ССуущщеессттввооввааллии  ооннии  ззаа  ссччеетт  ггррааббеежжеейй,,  ррааззббооййнныыхх  ннааббееггоовв  ии  ппооххооддоовв  ннаа  ддррууггииее  ннааррооддыы..  СС  ээттоойй  
ццееллььюю  ооннии  ннееррееддккоо  ннааннииммааллииссьь  ттааккжжее  вв  ууссллуужжееннииее  ччуужжеессттрраанннныымм  ппррааввииттеелляямм..  ППииттааллииссьь  
ааллаанныы  ммяясснныыммии  ии  ммооллооччнныыммии  ппррооддууккттааммии..  ИИхх  ппееррееххоодд  кк  ззееммллееддееллииюю  ннааччааллссяя  ттооллььккоо  вв  IIVV--VV  
вввв..,,  ппооссллее  ттооггоо  ккаакк  ооннии  ооссееллии  вв  ддооллииннаахх  ССееввееррннооггоо  ККааввккааззаа..  ККаакк  ии  уу  ддррууггиихх  ккооччееввннииккоовв,,  уу  
ааллаанноовв  ннее  ббыыллоо  ппооссттоояяннннооггоо  ссввяяттииллиищщаа  ((ммеессттаа,,  ссттррооеенниияя  ддлляя  ммооллииттввыы))..  ООннии  ммооллииллииссьь  
ввооттккннууттооммуу  вв  ззееммллюю  ккииннжжааллуу..  ППеерреешшееддшшииее  кк  ооссееддллооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии  ааллаанныы  ссоо  ввррееммееннеемм  
ппррииннииммааюютт  ххррииссттииааннссттввоо,,  нноо  ффооррммааллььнноо..  ППооссллее  ппеерреессееллеенниияя  вв  ггооррыы  уу  ааллаанноовв  ппррооииззоошшллаа  
ффааккттииччеессккааяя  ррееааннииммаацциияя  яяззыыччеессттвваа..  
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  TThhee  AArreeaa  ooff  OOrriiggiinnaall  DDwweelllliinngg  ooff  tthhee  OOsssseettiiaann  AAnncceessttoorrss,,  AAllaannss  
  

II..    TThhee  eetthhnnooggeenneessiiss  ooff  IIrraanniiaann--ssppeeaakkiinngg  AAllaannss,,  wwhhoo  wweerree  tthhee  aanncceessttoorrss,,  mmoorree  pprreecciisseellyy  oonnee  ooff  tthhee  
aanncceessttoorrss  ooff  mmooddeerrnn  OOsssseettiiaannss,,  ooccccuurrrreedd  iinn  tthhee  tteerrrriittoorryy  ooff  MMiiddddllee  AAssiiaa..  TThheeiirr  oorriiggiinnaall  aarreeaa  ooff  
sseettttlleemmeenntt  eexxtteennddeedd  ffrroomm  tthhee  HHiinnddiikkuusshh  aanndd  tthhee  HHiimmaallaayyaass  ttoo  tthhee  RRiivveerr  VVoollggaa..  ““TThhee  AAllaann  
MMoouunnttaaiinnss””  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ssoouurrcceess  aarree  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  MMuuggoojjoorrii  MMoouunnttaaiinnss  ooff  SSoouutthh  UUrraallss..  TThhiiss  
iiss  tthhee  mmooddeerrnn  tteerrrriittoorryy  ooff  KKaazzaakkhhssttaann..  AAss  ffoorr  tthhee  AAoorrss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoouurrcceess,,  tthheeyy  aarree  llooccaalliisseedd  wwiitthh  
SSiirrddaarriiaa  ttoo  tthhee  ssoouutthh  ooff  tthhee  AAllaannss..  TThhee  AAllaannss  rreemmaaiinniinngg  iinn  tthhee  oolldd  llooccaattiioonn  lliivveedd  iinn  MMiiddddllee  AAssiiaa  ttiillll  
tthhee  eenndd  ooff  XX  cceennttuurryy  uunnddeerr  tthhee  ssaammee  nnaammee,,  aanndd  TTuurrkkiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  llaappssee  ooff  ttiimmee..  IInniittiiaallllyy,,  tthhee  AAllaann  
nnoommaaddiicc  ttrriibbeess  wweerree  mmeennttiioonneedd  iinn  CChhiinneessee  ssoouurrcceess  iinn  IIII  cceennttuurryy  BBCC..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssccooppee  ooff  
CChhiinneessee  ssoouurrcceess  ddiidd  nnoott  ggoo  bbeeyyoonndd  tthhee  eeaasstteerrnn  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  CCaassppiiaann  SSeeaa..  BBuutt  iinn  tthhee  vviieeww  ooff  



ccllaassssiiccaall  aauutthhoorrss,,  AAllaannss  ffiirrsstt  aappppeeaarr  oonnllyy  iinn  II  cceennttuurryy  AADD    wwhheenn  tthheeyy  ssttaarrtteedd  lleeaaddiinngg  aa  wwaannddeerriinngg  
lliiffee  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  sseeccttiioonn  ooff  EEuurroo--AAssiiaann  ssppaaccee  aanndd  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  tthhee  AAssiiaann  AAllaannss..      

  
IIII..    SSiinnccee  tthhee  ffiirrsstt  cceennttuurryy  AADD,,  tthhee  AAllaannss  aaddvvaannccee  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  wweesstt  aanndd  ssttaarrtt  lleeaaddiinngg  aa  
nnoommaaddiicc  lliiffee  iinn  tthhee  sstteeppppeess  ooff  mmooddeerrnn  ssoouutthheerrnn  RRuussssiiaa  aanndd  tthhee  UUkkrraaiinnee..  FFrroomm  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffoouurrtthh  
cceennttuurryy  AADD  AAllaannss,,  tthheeiirr  rreellaatteedd  ttrriibbeess  aanndd  ootthheerr  aaddjjooiinniinngg  eetthhnniicc  ggrroouuppss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  AAllaannss,,  iinn  
ffaacctt,,  lloossee  tthhee  mmeennttiioonneedd  nnoommaaddiicc  aarreeaa..    

  
IIIIII..    TThhee  sseevveennttiieess  ooff  IIVV  cceennttuurryy  wwaass  aa  kkiinndd  ooff  bbrreeaakkiinngg  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  AAllaannss,,  wwhheenn  tthheeiirr  
nnoommaaddiicc  aarreeaa  ((ffrroomm  tthhee  nnoorrtthheerrnn  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  CCaassppiiaann  SSeeaa  ttoo  tthhee  SSeeaa  ooff  AAzzoovv))  wwaass  iinnvvaaddeedd  bbyy  tthhee  
HHuunnss..  TThheeyy  ppuutt  AAllaannss  iinnttoo  mmoottiioonn..  AA  ppoorrttiioonn    ooff  AAllaannss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  HHuunnss  aanndd  ddiiffffeerreenntt  GGeerrmmaanniicc  
ttrriibbeess  lleeaadd  rraaiiddiinngg  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff    wweesstteerrnn  EEuurrooppee,,  ssoommee  ooff  tthheemm  eennllaarrggee  tthhee  aarreeaa  ooff  rraaiiddiinngg  uupp  
ttoo  tthhee  DDaannuubbee  aanndd  ssoommee  sseettttllee  iinn  tthhee  lloowwllaanndd  ooff  tthhee  NNoorrtthheerrnn  CCaauuccaassuuss  aanndd  ccrreeaattee  tthhee  ssttaattee  
ffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  GGeeoorrggiiaann  ssttaattee  aadd  lloonngg  rreellaattiioonnsshhiipp..  AAfftteerr  tthhee  iinnvvaassiioonn  ooff  HHuunnss,,  AAllaannss  
ssttaarrtteedd  ttoo  sseettttllee  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  lloowwllaanndd  ooff  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss,,  bbuutt  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ppaarrtt  ooff  HHuunnss  
––  SSaavviiaarrss  ––  tthheeyy  aallssoo  sseettttlleedd  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  ooff  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss,,  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  EEllbbrruuss..  HHeerree  
AAllaannss  ((OOsssseettiiaannss))  sshhaarree  tthhee  bboorrddeerr  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  GGeeoorrggiiaann  mmoouunnttaaiinn  ppeeoopplleess  ––  SSvvaannss  aanndd  
AAbbkkhhaazziiaannss..      

  
IIVV..    TThhee  AAllaannss  lliivviinngg  iinn  tthhee  vvaalllleeyyss  ooff  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss  wweerree  tthhee  nneeiigghhbboouurrss  ooff  TTuurrkkiisshh--ssppeeaakkiinngg  
KKhhaazzaarrss  aanndd  KKiivvcchhaaggss  ((KKuummaannss,,  ppeeooppllee  ooff  TTuurrkkiisshh  oorriiggiinn))  iinn  tthhee  eeaarrllyy  MMiiddddllee  AAggeess;;  tthheeyy  lliivveedd  iinn  
CCrriimmeeaa  aass  wweellll..  BBeeffoorree  tthhee  iinnvvaassiioonn  ooff  MMoonnggoollss  tthheeyy  nneeiigghhbboouurreedd  wwiitthh  GGootthhss  lliivviinngg  iinn  CCrriimmeeaa  aanndd  
tthhee  nnoorrtthheerrnn  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa..  IInn  tthhee  eeaarrllyy  MMiiddddllee  AAggeess,,  tthhee  wwiinntteerr  ddwweelllliinngg  aarreeaa  ooff  AAllaannss  
wwaass  MMeeoottiiaa  oorr  tthhee  ccooaassttss  ooff  tthhee  AAzzoovv  SSeeaa..  AAss  ffoorr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  tthhee  ssoouutthh  ttoo  tthhee  nnoorrtthh,,  bbeeffoorree  
tthhee  MMoonnggooll  iinnvvaassiioonn  AAllaannss  hhaadd  nnoorrtthheerrnn  bboouunnddaarriieess  wwiitthh  KKiivvcchhaaggss  aanndd  ssoouutthheerrnn  bboouunnddaarriieess  wwiitthh  
CCiirrccaassssiiaannss..  TThhee  tthheenn  KKiivvcchhaaggss’’  ddwweelllliinngg  tteerrrriittoorryy  wwaass  nnootthhiinngg  eellssee  bbuutt  tthhee  llaanndd  wwhheerree  AAllaannss  hhaadd  
lliivveedd  bbeettwweeeenn  II--IIVV  cceennttuurriieess  ((bbeeffoorree  tthhee  iinnvvaassiioonn  ooff  HHuunnss))..      

  
VV..    TThhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  ““DDaarriiaallii””  iiss  aann  AAllaann--OOsssseettiicc  wwoorrdd  aanndd  mmeeaannss  tthhee  eexxiitt  ttoo  tthhee  tteerrrriittoorryy  
ppooppuullaatteedd  bbyy  tthhee  AAllaannss  iiss  nnoott  rriigghhtt..  IInn  rreeaalliittyy,,  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  lloowwllaanndd  ((sstteeppppeess))  AAllaann--OOsssseettiiaannss  wwaass  
rraatthheerr  ffaarr  aawwaayy,,  aabboouutt  tteenn  ddaayyss  wwaallkk  ffrroomm  DDaarriiaallii..  ““DDaarriiaallii””  wwaass  nnaammeedd  bbyy  IIrraanniiaannss  aanndd,,  iinnddeeeedd,,  iitt  
mmeeaannss  tthhee  oouuttlleett  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  ooff  AAllaannss..  TThhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  nnaammee  wwaass  ggiivveenn  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  bbyy  
tthhaatt  ttiimmee  iinn  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss  AAllaannss  wweerree  tthhee  oonnllyy  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaadd  aa  ssttaattee  ffoorrmmaattiioonn..  OOtthheerr  llooccaall  
CCaauuccaassiiaann  eetthhnnoosseess,,  wwhhoo  wweerree  mmoossttllyy  bblloocckkeedd  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss,,  rreemmaaiinneedd  lleessss  ffaammiilliiaarr  ttoo  ffoorreeiiggnn  
aauutthhoorrss..      

  
VVII..    AA  nneeww  bbrreeaakkiinngg  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  AAllaann--OOsssseettiiaannss  ssttaarrttss  aafftteerr  tthhee  MMoonnggooll  iinnvvaassiioonn..  MMoonnggoollss  
mmaannaaggeedd  ttoo  ssuubbdduuee  AAllaannss  ddeessppiittee  tthheeiirr  lloonngg  rreessiissttaannccee..  MMoonnggoollss  ddeeffeeaatteedd  KKiivvcchhaaggss  lliivviinngg  ttoo  tthhee  
nnoorrtthh  ooff  AAllaann--OOsssseettiiaannss  aanndd  ffrroomm  tthheenn  oonn  tthhee  aarreeaa  ooff  sseettttlleemmeenntt  ffoorr  bbootthh  eetthhnnoosseess  cchhaannggeess  
rraaddiiccaallllyy..  IInn  XXIIIIII  cceennttuurryy,,  AAllaann--OOsssseettiiaannss  ccoonnttiinnuueedd  rreessiissttiinngg  MMoonnggoollss,,  aalltthhoouugghh  tthheeiirr  llooddggeemmeenntt  
iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnoouuss  rreeggiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrraall  CCaauuccaassuuss  hhaadd  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd,,  bbyy  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  
mmeennttiioonneedd  cceennttuurryy..  TThhee  mmaaiinn  ppoorrttiioonn  ooff  AAllaann--OOsssseettiiaannss  sseettttlleedd  iinn  tthhee  CCaauuccaassuuss  mmoouunnttaaiinnoouuss  
ggoorrggeess  iinn  XXIIVV--XXVV  cceennttuurriieess  ((DDiiggoorrss  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  hheerree..  TThheeyy  aarree  tthhee  ddeesscceennddaannttss  ooff  tthhee  AAllaannss  
wwhhoo  sseettttlleedd  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss  iinn  VVII--VVIIII  cceennttuurriieess))..  AAfftteerr  tthhaatt,,  ““sstteeppppnniiaakk””  ((sstteeppppee  ddwweelllleerrss)),,  
lloowwllaannddeerr  AAllaann--OOsssseettiiaannss  ttuurrnneedd  iinnttoo  mmoouunnttaaiinn  ddwweelllleerrss;;  TThheeyy  aaccqquuiirree  tthhee  tteerrrriittoorryy  ooff  llooccaall  
mmoouunnttaaiinn  ppeeoopplleess  ––  CCaauuccaassiiaannss,,  aanndd  mmiixx  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ppooppuullaattiioonn  ((CCaauuccaassiiaannss)),,  ppaarrttllyy  wwiitthh  NNooggaaiiss  



ooff  MMoonnggooll  oorriiggiinn,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  wwhhiicchh,,  iinn  ffaacctt,,  aa  nneeww  eetthhnnooss  iiss  ffoorrmmeedd..  DDuuee  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeenntteedd  
eetthhnnooggeenneettiicc  pprroocceesssseess,,  aaccttuuaallllyy,,  aa  nneeww  eetthhnnooss  iiss  eessttaabblliisshheedd  iinn  wwhhiicchh  tthhee  wwiinnnneerr  wwaass  tthhee  AAllaann  
((OOsssseettiiaann))  llaanngguuaaggee  ooff  IIrraanniicc  ggrroouupp,,  bbuutt  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eetthhnniicc  ccuullttuurree  ––  tthhee  llooccaall  CCaauuccaassiiaann  
pprreevvaaiilleedd..  AAfftteerr  sseettttlliinngg  ddoowwnn  iinn  tthhee  CCaauuccaassuuss  MMoouunnttaaiinnss,,  eetthhnnooggeenneettiicc  pprroocceesssseess  ccoonnttiinnuueedd  ffoorr  
qquuiittee  aa  lloonngg  ttiimmee..  IItt  ccaann  bbee  pprroovveedd  bbyy  tthheeiirr  ((AAllaann--OOsssseettiiaannss’’))  aassssiimmiillaattiioonn  ooff  DDvvaallss  ––  GGeeoorrggiiaann  
mmoouunnttaaiinn  ppeeooppllee  ––  iinn      XXVVII--XXVVIIII  cceennttuurriieess..  IInn  ZZaakkhhaa  GGoorrggee  ooff  DDvvaalleettii  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  
pprroocceessss  wwaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  eevveenn  llaatteerr..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aann  OOsssseettiiaann  sscciieennttiisstt  ((BB..  KKaallooeevv)),,  pprriioorr  ttoo  
tthhrreeee--ffoouurr  ggeenneerraattiioonnss,,  tthhee  llooccaall  ppeeoopplleess  iinn  ZZaakkhhaa  GGoorrggee  ooff  DDvvaalleettii  ((bboorrddeerrss  wwiitthh  TTrruussoo))  wweerree  
bbiilliinngguuaall  ––  tthheeyy  ssppookkee  bbootthh  OOsssseettiicc  aanndd  GGeeoorrggiiaann..  

  
VVIIII..    TThhee  AAllaannss  ttrraannssffuusseedd  tthheeiirr  bblloooodd  ttoo  aa  lloott  ooff  eetthhnnoosseess  lliivviinngg  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  EEuurroo--AAssiiaa..  TThheeyy  
mmiinngglleedd  wwiitthh  EEuurrooppeeaannss  ttoooo,,  aanndd  aa  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  bbyy  tthheenn  ssuuffffiicciieennttllyy  nnuummeerroouuss  ppeeooppllee  ffoouunndd  
tthheeiirr  ffiinnaall  sshheelltteerr  iinn  tthhee  CCaauuccaassuuss  MMoouunnttaaiinnss..  

  
VVIIIIII..    DDuurriinngg  tthhee  eennttiirree  MMiiddddllee  AAggeess,,  AAllaann--OOsssseettiiaannss  lliivveedd  eevveerryywwhheerree  ––  bbeeggiinnnniinngg  ffrroomm  tthhee  
AAmmuuddaarriiaa  aanndd  uupp  ttoo  tthhee  rriivveerr  DDaannuubbee  ((tthhee  ddeesscceennddaannttss  ooff  HHuunnggaarriiffiieedd  AAllaannss  ssttiillll  lliivvee  tthheerree)),,  bbuutt  
nnoonnee  ooff  tthhee  ssoouurrcceess  mmeennttiioonn  AAllaannss  iinn  GGeeoorrggiiaa..  BBeeffoorree  tthhee  MMoonnggooll  iinnvvaassiioonn,,  tthhee  eexxttrreemmee  ssoouutthh  
ppooiinntt  ffoorr  tthhee  sseettttlleemmeenntt  ooff  AAllaannss  wwaass  tthhee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  CCaauuccaassuuss  MMoouunnttaaiinnss,,  ii..ee..  tthhee  aaddjjaacceenntt  
tteerrrriittoorriieess  ooff  tthhee  mmoouunnttaaiinn  aanndd  ppllaaiinn..  TThhee  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss  mmoouunnttaaiinnoouuss  aarreeaa,,  wwhhiicchh  
wwaass  ooccccuuppiieedd  bbyy  AAllaannss  llaatteerr,,  uusseedd  ttoo  bbee  tthhee  ddwweelllliinngg  ppllaaccee  ooff  llooccaall  ppeeoopplleess  ooff  CCaauuccaassiiaann  oorriiggiinn..  
AAmmoonngg  tthheemm  wweerree  GGeeoorrggiiaann  mmoouunnttaaiinn  ppeeooppllee  ––  tthhee  DDvvaallss..    AAlltthhoouugghh,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  MMiiddddllee  AAggeess,,  
AAllaann--OOsssseettiiaannss  kkeepptt  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  iinntteennssiivvee  rreellaattiioonnss  wwiitthh  GGeeoorrggiiaannss..  IItt  iiss  ssttaatteedd  tthhaatt  AAllaann--
OOsssseettiiaannss  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  hhiissttoorriiccaall,,  aass  wweellll  aass  mmooddeerrnn  tteerrrriittoorryy  ooff  GGeeoorrggiiaa,,  ffaaiirrllyy  llaattee::  iinn  XXVVII  
cceennttuurryy  iinn  DDvvaalleettii,,  wwhhiicchh  wwaass  ccaalllleedd  CCeennttrraall  OOsssseettiiaa  bbyy  OOsssseettiiaann  sscciieennttiissttss  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  XXXX  
cceennttuurryy,,  aanndd  iinn  mmoouunnttaaiinnoouuss  SShhiiddaa  KKaarrttllii  ((IInnnneerr  KKaarrttllii))  --  ssiinnccee  tthhee  mmiiddddllee  ooff  XXVVIIII  cceennttuurryy..  TThhuuss,,  
tthheerree  iiss  nnoo  ggrroouunndd  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  mmyytthhss,,  ccllaaiimmiinngg  aass  iiff  tthhee  IIrraanniiaann--ssppeeaakkiinngg  AAllaann  ((SSaarrmmaattiiaann))  
ttrriibbeess  aarree  iinnddiiggeennoouuss  ttoo  GGeeoorrggiiaa  aanndd  tthhaatt  GGeeoorrggiiaannss  ttooookk  aawwaayy  SShhiiddaa  KKaarrttllii,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ccaalllleedd  
SSaarrmmaattiiaa,,  ffrroomm  tthheemm..  TThhee  RReevviieewweedd  ssoouurrcceess  mmaakkee  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  AAllaann  ttrriibbeess,,  wwhhiicchh  aarree  
ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  SSaarrmmaattiiaannss,,  lliivveedd  iinn  tthhee  sstteeppppeess  ooff  SSoouutthheerrnn  RRuussssiiaa  aanndd  tthhee  SSoouutthheerrnn  
UUkkrraaiinnee,,  rraatthheerr  ffaarr  eevveenn  ffrroomm  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss  sstteeppppeess..    

  
IIXX..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  nneeww  rreesseeaarrcchheess  ,,  tthhee  iinniittiiaall  AAllaannss  aanndd  AAssssiiaannss  wweerree  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  ppeeoopplleess,,  
bbootthh  aatt  tthhee  AAssiiaann  aanndd  EEuurrooppeeaann  ssttaaggeess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff    tthhee  AAllaann  
eetthhnnooss..    

  
XX..    BBeeffoorree  tthhee  iinnvvaassiioonn  ooff  HHuunnss,,  AAllaannss  lleedd  aa  nnoommaaddiicc  wwaayy  ooff  lliiffee  ––  tthheeyy  ddiidd  nnoott  hhaavvee  ppeerrmmaanneenntt  
ddwweelllliinngg  hhoouusseess;;  tthhiiss  ffuunnccttiioonn  wwaass  ggiivveenn  ttoo  kkiibbiitt  ((ccaannooppiieedd  ccaarrtt))..  TThheeyy  eeaarrnneedd  tthheeiirr  lliivviinngg  bbyy  
ppiirraattiinngg,,  ccaammppaaiiggnniinngg  aanndd  lloooottiinngg  ootthheerr  ppeeoopplleess..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  tthheeyy  ffrreeqquueennttllyy  hhiirreedd  
tthheemmsseellvveess  oouutt  ttoo  tthhee  rruulleerrss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess..    TThheeyy  aattee  mmeeaatt  aanndd  ddaaiirryy  pprroodduuccttss..  AAllaannss  ssttaarrtteedd  
ffaarrmmiinngg  oonnllyy  bbeettwweeeenn  IIVV  aanndd  VV  cceennttuurriieess  aafftteerr  bbeeccoommiinngg  iinnddiiggeennoouuss  ttoo  tthhee  NNoorrtthh  CCaauuccaassuuss  
vvaalllleeyyss..  LLiikkee  ootthheerr  nnoommaaddss,,  nnaattuurraallllyy,,  tthhee  AAllaannss  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aa  ppeerrmmaanneenntt  ppllaaccee  oorr  bbuuiillddiinngg  ffoorr  
pprraayyeerr  eeiitthheerr;;  tthheeiirr  wwoorrsshhiipp  ppllaaccee  wwaass  aa  ddaaggggeerr  ssttuucckk  iinn  tthhee  ggrroouunndd..  MMeeaannwwhhiillee,,  mmoovviinngg  ttoo  aa  
sseettttlleedd  wwaayy  ooff  lliiffee,,  tthhee  AAllaannss  aaddoopptt  CChhrriissttiiaanniittyy,,  aalltthhoouugghh  ffoorrmmaallllyy..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  ttaakkiinngg  sshheelltteerr  
iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss,,  tthheeyy  ffaaccttuuaallllyy  rreeaanniimmaatteedd  ppaaggaanniissmm..          
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