
 

ტურისტული მარშუტი 

,,ტოლერანტობის ბილიკი“ 

(აჭარის რელიგიური ობიექტების და საკულტო ძეგლების საინფორმაციო ბაზა) 

 

 

 
 
 

ძეგლის სახელწოდება 

 
 
 

ადგილმდებარეობა 

 

 
კონფესიური 
კუთვნილება 

 
 
 

 
 

 
ზოგადი აღწერა 

 
 
 

სტატუსი 
 

 
წმინდა ნიკოლოზის 
სახელობის ეკლესია 
 
 
 
 
 

 

ბათუმი. 

ფარნავაზ მეფის # 24 

 

მართლმადიდებლური 

 

ბათუმში ამჟამად მოქმედი ყველაზე ძველი ტაძარი, რომლის 

მშენებლობა დაიწყო 1865 წელს, ბათუმის ოსმალეთის 

იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის პერიოდში. ტაძრის 

აგების ინიციატორი გახლდათ ბათუმის ბერძენთა 

სათვისტომო იორდანე მეტაქსას ხელმძღვანელობით, მათ 

თურქთა სულთნისგან ტაძრის აგების ნებართვა მიიღეს იმ 

პირობით, რომ ეკლესიაში ზარები არასოდეს დაირეკებოდა, 

თავდაპირველად მიიჩნეოდა ბერძნულ ეკლესიად, 1879 

წლიდან მოიხსენიებოდა რუსულ მართლმადიდებლურ 

ეკლესიად, 2011 წელს ტაძარს რესტავრაცია ჩაუტარდა და ის 

ამჟამად ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი ტაძარია.  

 

 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 



 
ღვთისმშობლის შობის 
სახელობის საკათედრო 
ტაძარი 
 

 

ბათუმი. 

ჭავჭავაძის #25 

 

მართლმადიდებლური 

 

ტაძარი აშენდა 1897 წელს, როგორც კათოლიკური ეკლესი, 

მეცენატების - ძმები ზუბალაშვილების მიერ. შენობა ნეო 

გოთური სტილითაა აგებული და სამგუმბათიანია. საბჭოთა 

პერიოდში ტაძარში განთავსებული იყო მაღალი ძაბვრის 

ლაბორატორია და არქივი. 1980 წელს კი ის საქართველოს 

მართლმადიდებელ ეკლესიას გადაეცა. 1989 წელს ტაძარი 

აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს- პატრიარქმა ილია II-მ. 

ამჟამად კი ის ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის მთავარი 

საკათედრო ტაძარია. 

 

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
სულიწმიდის 
გარდამოსვლის 
(სულთმოფენობის) 
სახელობის კათოლიკური 
ეკლესია 
 
 

 

ბათუმი. 

გოგებაშვილის #54 

 

კათოლიკური 
 

ბათუმის სულიწმინდის სახელობის კათოლიკური ეკლესია 

2000 წელს იქნა აგებული ბათუმელი კათოლიკეების მიერ, 

ეკლესია ამიერკავკასიის ადმინისტრატორმა მეუფე ჯუზეპე 

პაზოტომ აკურთხა. ამჟამად ეკლესიის წინამძღვარია 

საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ეპისკოპოსის ვიკარი 

მამა გაბრიელე ბრაგანტინი. ეკლესიის მრევლის რაოდენობა 

100-150 ადამიანამდე მერყეობს.  

 

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

 
სურბ ფრკიჩის სახელობის 
სომხური ეკლესია 
 

 

ბათუმი. 

კ. გამსახურდიას #25 

 

სომხური სამოციქულო 
 

ბათუმის სომხურ-გრიგორიანული ეკლესია 1873 წელს აიგო, 

თავდაპირველად ეს იყო ხისგან ნაშენი შენობა, 1885 წელს კი 

მრევლის შემოწირულობიდან შეგროვებული თანხით ხის 

ეკლესია დაშალეს და ავსტრიელი არქიტექტორის 

მალფრედის პროექტით ახალი ტაძარი ააშენეს. საბჭოთა 

პერიოდში ეკლესიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და შენობაში 

პლანეტარიუმი გაიხსნა. 1992 წელს სომხური დიასპორის 

თხოვნით ეკლესიამ ძველი ფუნქციები დაიბრუნა და 

ტაძარში ღვითსმსახურება აღდგა.  

 

 
 

 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 
 



 
ბათუმის სინაგოგა 
 
 
 

 

ბათუმი. 

ვაჟა ფშაველას #33 

 

იუდეური 
 

ბათუმში მცხოვრებმა ებრაელებმა რუსეთის 

იმპერატორისაგან მიიღეს ნებართვა სინაგოგის აშენების 

თაობაზე, 1904 წელს კი ცნობილი არქიტექტორის ლევ 

ვოლკოვიჩის პროექტის მიხედვით აღნიშნული სინაგოგა 

აიგო. 1929 წელს საბჭოთა ხელისუფლების 

გადაწყვეტილებით სინაგოგამაც შეწყვიტა ფუნქციონირება. 

გაუქმებულ სინაგოგაში წლების განმავლობაში 

ფუნქციონირებდა სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაცია. 

1998 წელს ბათუმელ ებრაელებს დაუბრუნდათ საკულტო 

შენობა და ამავე წელს შენობას ჩაუტარდა სარემონტო 

სამუშაოები.  
 
 
 
 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
ბათუმის მეჩეთი  
,,ორთა ჯამე“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ბათუმი. 

ქუთაისის ქუჩა #33 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი აგებულია 1866 წელს, ორთა ჯამე მას მდებარეობის 

გამო ეწოდა, რადგან ის ზიზიესა და ახმედ ფაშას ჯამეებს 

შორის იყო მოქცეული. როგორც სხვა საკულტო ობიექტებმა, 

ორთა ჯამემაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში 

ფუნქციონირება შეწყვიტა და მხოლოდ გასული საუკუნის 

90-იან წლებში მასში აღსდგა საკულტო მსახურება. მეჩეთი 

წარმოადგენს ქვის შენობას დამხმარე ფართით, სასულიერო 

სასწავლებლითა და სამუფთოს სამმართველოს 

რეზიდენციით, ამჟამად, მეჩეთი სამუფთო სამმართველოს 

ცენტრს და მუფთის რეზიდენციას წარმოადგენს.  
 

 
 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
წმინდა ქალწულმოწამე 
ბარბარეს სახელობის ტაძარი 
 

 

ბათუმი. 

რუსთაველის #26 

 

მართლმადიდებლური 
 

ეკლესიის მშენებლობა რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე III 

უშუალო დაფინანსებით 1888 წელს დაიწყო და 1906 წელს 

დასრულდა. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ 

იგი გაუქმდა და თავისი ტერიტორიებით სამხედრო 

ჰოსპიტალს გადაეცა. 1997 წლის 7 აპრილს ხარების 

დღესასწაულზე აღდგენილი ტაძარი საზეიმოდ აკურთხა 

ბათუმის და სხალთის ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ 

საქართველოს წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებთან 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 



ერთად. 2014 წელს დაწყებული რესტავრაციის შედეგად 

ტაძრის ფასადური დიზაინი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 

 
 

 
კვირიკეს მეჩეთი 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ქობულეთი. 

სოფელი კვირიკე 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კვირიკეს ცენტრში, აგებულია 1860-1862 წლებში 

(სხვა ინფორმაციით 1865-1866 წლებში) არჰაველი ლაზი 

ოსტატის მიერ. საბჭოთა პერიოდში მინარეთი და მედრესე 

დაანგრიეს, მეჩეთის შენობა საწყობად გამოიყენებოდა. 

მეჩეთის მრავალი ისტორიულ-არქიტექტურული დეტალი 

ხელუხლებლადაა შენარჩუნებული და მას განსაკუთრებულ 

ღირებულებას სძენს. კვირიკეს ჯამე აჭარული სახოვრებელი 

სახლის ხუროთმოძღვრულ სახესხვაობას წარმოადგენს. 

მეჩეთში ღვითმსახურება პარასკეობით აღევლინება, 

მლოცველთა რაოდენობა კი 10-15 ადამიანით 

შემოიფარგლება.  

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
წმინდა ელენესა და 
კონსტანტინეს სახელობის 
ტაძარი 
 

 

ქობულეთი. 

სოფელი კვირიკე 

 

მართლმადიდებლური 
 

სოფელ კვირიკეს წმინდა ელენესა და კონსტანტინეს 

სახელობის ტაძარს, 1892 წელს კვირიკელმა ბერძნებმა 

ჩაუყარეს საფუძველი. ტაძარი ჯვარგუმბათოვანია. აქ 

ინახება წმინდა პანტელეიმონის სასწაულმოქმედი ხატი, 

რომელიც ტაძარს ჩირაღდნად უდგას. ტაძრის დღესასწაული 

3 ივნისს აღინიშნება.  

  
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
ხალას მეჩეთი 
 
 

 

ქობულეთი. 

სოფელი ხალა 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხალას სასაფლაოს ტერიტორიაზე, ის აგებულია 

1870-1871 წლებში, ლაზი მუხამედ ზადე სულეიმანის მიერ. 

საბჭოთა პერიოდში მეჩეთი სხვადასხვა სამეურნეო მიზნით 

გამოიყენებოდა. მეჩეთი ქვის შენობაა, მისი სიმაღლე 6 

მეტრია. მეჩეთს რამდენჯერმე ჩაუტარდა რესტავრაცია და ის 

ამჟამად კარგ მდგომარეობაშია.  
 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 



 
პეტრას ციხე  
 
 
 
 
 

 

ქობულეთი, 

სოფელი ციხისძირი 

 

ისტორიულ-

კულტურული 

დანიშნულების 

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს უძველესი ისტორიული ციხე-

ქალაქის - პეტრას ნანგრევები, რომელიც ახალი 

წელთაღრიცხვის VI საუკუნით თარიღდება. ეს ტერიტორია 

ლაზების სამოსახლო იყო. განსაკუთრებული სტრატეგიული 

მნიშვნელობის გამო ბიზანტიის იმპერატორმა იუსტინიანემ 

აქ ქალაქი გააშენა. ქალაქის ტერიტორიაზე გადიოდა 

უმნიშვნელოვანესი სახმელეთო გზა, რომელიც დასავლეთ 

საქართველოს და ბიზანტიის პროვინციებს აკავშირებდა. 

პეტრას ციხე იმდენად მიუწვდემელი იყო, რომ მას ქაჯეთის 

ციხეს უწოდებდნენ. არსებობს ვარაუდი, რომ 

,,ვეფხვისტყაოსნის“ ქაჯეთის ციხეში სწორედ პეტრა 

იგულისხმება. პეტრას ტერიტორიაზე შემორჩენილია VI-VII 

საუკუნეების იოანე ნათლისმცემლის ნატაძრალი, რომელიც 

პეტრის საეპისკოპოსოს კათედრალის ნაშთია.  
 
 

 

ისტორიული ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
ხინოწმინდის საეპისკოპოსო 
საყდარი 

 

ქობულეთი, 

სოფელი ხინო 

 
 

მართლმადიდებლური 

 
 
 

 

ხინოწმინდის ეკლესია (ნატაძრალი) ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ხინოში, მდინარე კინტრიშის 

სათავის, საკირიის პირასაა აღმართული. აგების თარიღად X-

XI საუკუნეები მიიჩნევა. ხინოწმინდის ეკლესია იოანე 

ნათლისმცემლის სახელზეა აგებული და ის ხინოწმინდის 

საეპისკოპოსოს ცენტრს წარმოადგენდა. XX საუკუნის 90-იან 

წლებში აქ აშენდა წინასწარმეტყველ ზაქარიასა და მართალ 

ელისაბედის სახელობის მამათა მონასტერი.  
 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
ცხემვანის წმინდა გიორგის 
სახელობის ტაძარი 

 

ქობულეთი, 

სოფელი ცხემვანა 

 

 

 

 

 

მართლმადიდებლური 

 

ტაძარი მდებარეობს კინტრიშის ხეობაში სოფელ ცხემვანაში, 

მონასტერი გოგიტიძეთა საგვარეულო მამულში, ძველი 

ნატაძრალის მიმდებარედ აშენდა. ტაძრიდან 1.2. 

კილომეტრში კინტრიშის ნაკრძალის ტერიტორიაზე XI-XII 

საუკუნეების თაღოვანი ე.წ. თამარის ხიდია, რომლის სიგრძე 

20 მეტრია.  

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 
 



 
ჩხუტუნეთის მეჩეთი 
(მაჭახლის მუზეუმი) 
 
 
 
 
 
 

 

ხელვაჩაური, 

ზედა ჩხუტუნეთი 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, 

მაჭახლის ხეობაში, სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში. მეჩეთის 

შენობა სამ-სართულიანია. პირველი სართული არის ქვით 

ნაშენები, ხოლო მეორე და მესამე სართული ხით. თვით ეს 

შენობა თავისი ხუროთმოძღვრული ორნამენტებით 

გამორჩეული ექსპონატია. 1984 წლიდან აღნიშნული მეჩეთის 

შენობაში განთავსებულია მაჭახლის ისტორიულ–

ეთნოგრაფიული მუზეუმი. 

 

 

 

ეთნოგრაფიული 

მეზეუმი 

 
მარადიდის მეჩეთი 

 

ხელვაჩაური, 

სოფელი მარადიდი 

 
 

მუსლიმური 

 

მეჩეთი წარმოადგენს 8 მეტრის სიმაღლის ქვის შენობას, ის 

მდებარეობს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მარადიდის ცენტრში, მისი მშენებლობა 1914 წელს 

დასრულდა, საბჭოთა პერიოდში კი მისი ფუნქციონირება 

შეჩერებული გახლდათ და ის საწყობად გამოიყენებოდა. 

მეჩეთს რამდენიმე რესტავრაცია ჩაუტარდა და ის ამჟამად 

კარგ მდგომარეობაში. 

 

 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
გონიო-აფსაროსის ციხე 
მუზეუმი 

 

ხელვაჩაური, 

სოფელი გონიო 

 

 

 

 

 

 

ისტორიულ-

კულტურული 

დანიშნულების 
 

 

ბათუმის სამხრეთით, სოფელ გონიოში მდებარეობს გონიო-

აფსაროსის ციხე სიმაგრე, რომელიც I საუკუნით თარიღდება. 

ამ ციხის ირგვლივ იყო გაშენებული საქართველოში ერთ-

ერთი უძველესი დასახლება, გინო-აფსაროსის ციხეს 

სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა, რომელიც ჭოროხისა 

და აჭარისწყალის ხეობების შემოსასვლელებს იცავდა. 

საუკუნეების განმავლობაში ის რომ იმპერიის, ბიზანტიისა 

და ოსმალეთის იმპერიების მთავარ საყრდენს 

წარმოადგენდა აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. 

გადმოცემის თანახმად აქ არის დაკრძალული ქრისტეს 

მოციქულთაგან ერთ-ერთი, მატათა.  
 

 

 

არქიტექტურულ-

არქეოლოგიური 

კომპლექსი 



 
ახოს მეჩეთი 

 

ქედა, 

სოფელი ახო 

 

 

 

 

 

მუსლიმური 
 

აჭარაში ცნობილი ყველაზე ძველი ისლამური საკულტო 

ნაგებობაა, რომელიც აგებულია 1817-1818 წლებში ლაზი 

ოსტატის უსტა ხუსეინის მიერ. მეჩეთი წარმოადგენს ქვის 

საძირკველზე შემოდგმულ წაბლის ხის შენობას, რომლის  

სიმაღლე 4.3. მეტრია. საბჭოთა პერიოდში მეჩეთი საწყობად 

და ადმინისტრაციულ შენობად გამოიყენებოდა. ამჟამად 

ახოს მეჩეთი მოქმედი საკულტო ობიექტია. ახოს მეჩეთის 

მოჩუქურთმებული კარის ორიგინალი ბათუმში, აჭარის 

სახელმწიფო მუზეუმში ინახება.  

 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
ცხმორისის მეჩეთი 

 

ქედა, 

სოფელი ცხმორისი 

 

მუსლიმური 

 
 
 
 
 

 

მეჩეთი მდებარეობს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ცხმორისში, ე.წ. ,,ჯამის ტერიტორიაზე“. მეჩეთი 1891-1892 

წლებში უცნობ ოსტატებს აუგიათ. საბჭოთა პერიოდში, 

ათწლეულების განმავლობაში მეჩეთის შენობა საწყობად 

გამოიყენებოდა. მეჩეთი ქვის საძირკველზე შემოდგმული 

ხის შენობაა (სიგრძე - 9 მეტრი, სიგანე 8 მეტრი, სიმაღლე - 5 

მეტრი). მეჩეთის შენობის შიდა სივრცე -  სალოცავი 

დარბაზი განსაკუთრებული დეკორატიული ელემენტებითა 

და ორნამენტებით არის გაფორმებული.  

 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 

 
ზუნდაგის მეჩეთი 

 

ქედა, 

სოფელი ზუნდაგა 

 

 

 

 

 

 

მუსლიმური 
 

ხის მეჩეთი სოფელ ზუნდაგას ძველ ცენტრში, ჯამიკარის 

უბანში მდებარეობს, ის აგებულია 1860 იან წლებამდე ლაზი 

ოსტატის - უსტა ყაბაზი ახმედისა და ადგილობრივი 

ოსტატების - ქაჯაია, გოგიტიძე, თურმანიძე - მიერ. საბჭოთა 

პერიოდში მეჩეთი საპარიკმახეროდ გამოიყენებოდა. 

მეჩეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს ლაზი 

ოსტატების მიერ აგებული ძველი შენობები და ვერძაძეების 

საგვარეულოს ეზოში განთავსებული, მგზავრებისთვის 

განკუთვნილი სტუმრის სახლი ე.წ. ,,მეიდან ოდა“. 

 

 

 

რელიგიური ძეგლი 

 



 
ზვარეს წმინდა გიორგის 
სახელობის ეკლესია 
 
 
 
 
 

 

ქედა, 

 სოფელი ზვარე 

 
 

მართლმადიდებლური 

 
 

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში, ბათუმი - 

ახალციხის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე (44 კილომეტრი) 

მდებარეობს ზვარეს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, 

ტაძარი აშენებულია კლდის პირზე და გადაჰყურებს 

მდინარე აჭარისწყალს. ზვარეს წმინდა გიორგის ეკლესია 

ფუნქციონირებს 2003 წლიდან. 

 
 

რელიგიური ძეგლი 

 

 
ჭვანას მეჩეთი 

 

შუახევი, 

სოფელი ჭვანა 

 

 

 

 

 

 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს სოფელ ჭვანას ცენტრში, ის აგებულია 

1894-1895 წლებში, მეჭეთი წარმოადგენს 14 მეტრი სიგანისა 

და 5.4 მეტრი სიმაღლის ქვის შენობას. ჭვანის მეჩეთის 

კომპლექსში შედის ასევე დიდი მინარეთი, მედრესე და 

განსაბანი შადრევანი. მეჩეთი საბჭოთა პერიოდში 

საავადმყოფოდ გამოიყენებოდა, აღდგენისა და 

რესტავრაციის შემდგომ მეჩეთი ამჟამად კარგ 

მდგომარეობაშია და ჭვანის თემის მუსლიმ თემს 

აერთიანებს.  

 

 

რელიგიური ძეგლი 
 

 
ნიგაზეულის მეჩეთი 

 

შუახევი, 

სოფელი ნიგაზეული 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს სოფელ ნიგაზეულის ცენტრში, სელიმ 

ხიმშიაშვილის ციხის ტერიტორიაზე, ის 1922 წელს ლაზი 

ოსტატების მიერაა აგებული, საბწოთა პერიოდში მას 

საწყობად იყენებდნენ. მეჩეთის სიგრძე 10 მეტრია, სიმაღლე 

კი 4.9 მეტრი, ამჟამად მეჩეთი კარგ მდგომარეობაშია. მის 

მიმდებარედ ფუნქციონირებს სელიმ ხიმშიაშვილის 

მუზეუმი.  

 

 

რელიგიური ძეგლი 

 

 
ფურტიოს მეჩეთი 

 

შუახევი,  

სოფელი ფურტიო 

 

 

 

 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი გებულია 1894-1895 წლებში ლაზი ოსტატის უსტა 

ომერ ყუროღლის მიერ. მეჩეთი წარმოადგენს ქვის 

საძირკველზე შემოდგმულ ხის შენობას (სიმაღლე 5.1). ადრე 

მეცთს საწყობად იყენებდნენ, რომლის შემდგომ მისი 

აღდგენა-რესტავრაცია მოხდა. სოფელ ფურტიოს ქვედა 

ზონაში ცენტრალურ მაგისტრალთან მდებარეობს XI-XII 

 

რელიგიური ძეგლი 

 



საუკუნით დათარიღებული ფურტიოს თაღოვანი ხიდი, 

რომელიც შუახევის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ-

კულტურული ღირშესანიშნაობაა.  

 
 

 
ღორჯომის მეჩეთი 

 

ხულო.  

სოფელი ღორჯომი 

 

მუსლიმური 
 
 
 
 
 
 

 

საქართველოში უდიდესი ხის მეჩეთი, რომელიც 1902 წელს 

ლაზი ოსტატების ომერ უსტას და უსტა ბინ აჰმედის მიერ 

არის აგებული. ხუთ გუმბათიან მეჩეთს ვრცელი სალოცავი 

დარბაზი გააჩნია და ფერადოვანი მდიდრული 

ორნამენტებითაა შემკული, მეჩეთის სიმაღლე 8 მეტრია 

სიგანე კი 20 მეტრი. მეჩეთთან მდებარეობს მედრესეც, სადაც 

ახალგაზრდები ისლამის თეოლოგიურ სწავლებას გადიან. 

მეჩეთს რესტავრაცია რამდენჯერმე ჩაუტარდა, ბოლოს 

განახლებული იქნა ჯამეს მინარეთი. ღორღომის მეჩეთს 

მრავალრიცხოვანი მრევლი ჰყავს, აღნიშნულ თემში 

მოსახლეობის სრული უმრავლესობა მუსლიმია. 

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 

 

 
საციხურის მეჩეთი 

 

ხულო,  

სოფელი საციხური 

 

 

 

 

 

 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საციხურის ცენტრში, თავდაპირველად აღნიშნული ხის 

მეჩეთი სოფელ დიდაჭარაში იდგა და 2002 წელს 

გადმოიტანეს საციხურში. მეჩეთი 1831-1832 წლებში ლაზი 

ოსტატების მიერ არის აგებული. 4.4. მეტრის სიმაღლის 

მეჩეთი გადმოტანის შემდგომ რამდენჯერმე შეაკეთეს და 

ამჟამად კარგ მდგომარეობაშია. 

 
 

 

რელიგიური ძეგლი 
 

 
აგარის მეჩეთი 
 
 
 
 
 

 

ხულო,  

სოფელი აგარა 

 

მუსლიმური 
 

სოფელ აგარის მეჩეთი უცნობი ლაზი ოსტატების მიერ 

სავარაუდოდ 1902 წელს არის აგებული, მეჩეთის სალოცავ 

დარბაზში დღემდე შემოჩენილია მრავალფეროვანი 

ორნამენტები და ხეზე კვეთის საინტერესო დეტალები, 

მეჩეთის ეზოში აგარის სათემო სასაფლაო მდებარეობს.  

 

 

 
რელიგიური ძეგლი 

 



 
ბეღლეთის მეჩეთი 
 
 
 
 

 

ხულო,  

სოფელი ბეღლეთი 

 

მუსლიმური 
 

ბეღლეთის მეჩეთი ყველაზე მაღალი მეჩეთია 

საქართველოში, მისი მინარეთი 83 საფეხურიანია და 32 

მეტრის სიმაღლისაა. სოფლის პირველი მეჩეთი დაიწვა, 

მეორე კი უკვე XIX საუკუნეში ააგეს, ის უბრალო ფიცრული 

ნაგებობა იყო, შემდგომ კი ლაზი ოსტაები მოიწვიეს, 

რომლებმაც ის ორნამენტებითა და ნახატებით შეამკეს. 

საბჭოთა პერიოდში მინარეთი დაანგრიეს, მეჩეთი კი 

სამშენებლო მასალის საწყობად გადააკეთეს. თანამედროვე 

ეპოქაში ბეღლეთის მეჩეთი განაახლეს, აიგო მაღალი 

მინარეთი და მედრესეს შენობა. ამჟამად, მეჩეთი აქტიურად 

მოქმედი საკულტო ობიექტია.  
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 
სხალთის მონასტერი 
(ღვთისმშობლის შობის 
საკათედრო ტაძარი) 

 

ხულო,  

სოფელი ყინჩაური 

 

 

 

 

 

 

 

 

მართლმადიდებლური 
 

სხალთის ხეობაში, სოფელ ყინჩაურში მდებარეობს სხალთის 

მონასტერი, რომლის მთავარი ღვითსმშობლის სახელობის 

ტაძარი მე-12 საუკუნით თარიღდება. ტაძარი დარბაზული 

ტიპის ნაგებობაა, სადაც განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, 

14-ე, 15-ე საუკუნის ფრესკები. სხალთის ღვთისმშობლის 

ეკლესია სხალთის ეპარქიის ცენტრია. აღნიშნული ეპარქია 

მოიცავს ზემო აჭარის სამივე მუნიციპალიტეტს - ქედას, 

შუახევსა და ხულოს.  
 

 

რელიგიური ძეგლი 

(კულტურული 

მემკვიდრეობა) 

 

 
ხიხანის ციხე 
 
 
 
 
 
 

 

ხულო,  

ზემო თხილვანა 

 

მართლმადიდებლური 

 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ციხე აჭარაში, რომელიც 

სხალთის ხეობაში, ხიხანის მთის კალთაზე  ზღვის დონიდან 

2635 მეტრზე მდებარეობს. ის XII-XIII საუკენეებს 

განეკუთვნება, განსაკუთრებული სტრატეგიული და 

მიუწვდომელი ადგილმდებარეობის გამო ის ქართველ 

დიდებულთა თავშესაფარი იყო. XIII საუკუნის 30-იან 

წლებში ერისთავმა ტბელ აბუსერისძემ ციხის ტერიტორიაზე 

წმინდა გიორგის ეკლესია ააგო. ტბელ აბუსერისძე მწერალი 

და ასტრონომი გახლდათ. მნიშვნელოვანია მისი 

დამსახურება საეკლესია კალენდრის შედგენა-გამოთვლაში. 

2007 წელს სინოდმა ტბელ აბუსერისძე წმინდანად შერაცხა.  

 

 

ისტორიული ძეგლი 



 
თაგოს მეჩეთი 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ხულო,  

სოფელი თაგო 

 

მუსლიმური 
 

მეჩეთი მდებარეობს სოფელ თაგოს ცენტრში, მინდვრების 

უბანში. ის აგებულია ადგილობრივი ოსტატების მიერ XX 

საუკუნის დასაწყისში. მეჩეთი წარმოადგენს ქვის 

საძირკველზე შემოდგმულ 7,4 მეტრის სიმაღლის ხის 

შენობას. ამჟამად მეჩეთში ფუნქციონირებს მცირე მედრესეც. 

ხულოს ცენტრიდან თაგოს მეჩეთში მოხვედრის ყველაზე 

კარგი საშუალება ხულო-თაგოს საბაგირო გზაა, რომელიც 

სიგრძითა და სიმაღლით ევროპაში უსაყრდენო საბაგიროებს 

შორის მეორე ადგილზეა, 1985 წელს აგებული საბაგიროს 

გზის სიგრძე 1720, ხოლო სიმაღლე 280 მეტრია.  

 

 

რელიგიური ძეგლი 
 

 


