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እ.ኤ.አ. ሐምሌ 5 ቀን ጠዋት ከባኩ ተነስተን በሰሜናዊ 
አዘርባጃን ወደ ጉባ ወረዳ ወደምትገኘው ወደ 
ክሂናሊግ ተራራማ መንደር አቀናን ፡፡ ግቡ ባዛርዱዙን 

መውጣት ነበር - የአዘርባጃን ከፍተኛ ጫፍ የሆነው እና 
ከዋናው የካውካሰስ ሬንጅ በስተ ምሥራቃዊው ክፍል ከሩስያ 
ፌደሬሽን ጋር ባለው የክልል ድንበር አቅራቢያ ከባህር ወለል 
በላይ በ 4,466 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል ፡፡

በኪናሊግ አንድ ቀን ካሳለፍን በኋላ በማለዳ ተጓዝን ፡፡ 
በመጀመሪያ የ GAZ-66 ተሽከርካሪ ከተራራማው መንገድ 
30 ኪ.ሜ ሸፍኖ ወደ ሻህዳግ ብሔራዊ ፓርክ ድንበር 
ደርሷል ፡፡ ከተጨማሪ ሶስት ሰዓታት በኋላ መድረሻችን ላይ 
ነበርን ፡፡ ከአጭር የድንበር ሥርዓቶች በኋላ ቋሚ ካምፕ 
የምናቋቁምበት ጊዜ ነበር ፡፡ ቀደም ሲል በአስጎብኛችን 
ሙርሰል ጋሲሞቭ በተቀጠሩ ሁለት ፈረሶች ላይ ድንኳኖችን ፣ 
የመኝታ ከረጢቶችን እና ሌሎች በአንፃራዊነት በጣም ግዙፍ 
ዕቃዎችን በመጫን ወደ 3,300 ሜትር ከፍታ ወደሚገኘው  
ካምፕ ጉዞ ጀመርን ፡፡

በአንዱ ተራራ ዙሪያ ከዞርን በኋላ ፈረሶቹ መንቀሳቀስ 
እስኪያቅታቸው ድረስ መንገዱ ጠባብ ነበር ፡፡ በተጨማሪም 
በመንገዳችን ላይ የሚርደው  የበረዶ ግግር እና ከተራራው 
የሚወጡ ወንዞች ለእንቅስቃሴያችንን ከባድ እንቅፋት 
ሆነውብናል ፡፡ ስለሆነም ሙርሰል እና የፈረሶቹ ባለቤቶች 
በበረዶ መጥረቢያዎች አማካኝነት መንገዱን መጥረግ የጀመሩ 
ሲሆን ከ 15 ደቂቃዎች በኋላ ጉዞኣችንን መቀጠል ችለናል ፡፡ 
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ስለዚህ ወደ ካምፑ እስክንደርስ ድረስ ተራሮችን ፣ ውሃ እና 
በረዶን ያካተተው ያልተለመደ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን 
በማድነቅ ለብዙ ሰዓታት ተዛወርን ፡፡ በዚህ ጊዜ የጀመረው 
የዝናብ ካፊያ ሙሉ በሙሉ ስለቆመ ካምፕ ማቋቋም ጀመርን 
፡፡ ከዚያም በአቅራቢያችን ካለው ምንጭ ውሃ አምጥተን 
በማንቆርቆርያ አፍልተን ሻይ ጠጣን እራትም በላን ፡፡ የእረፍት 
ጊዜ ተጀመረ-የተወሰኑ የጉዞ አባላት ወደ ድንኳኖቹ ውስጥ ገቡ 
፣ ሌሎች ደግሞ ፎቶግራፎችን ማንሳት እና ስለተለያዩ ጉዳዮች 
ማውራት ጀመሩ ፡፡ ምሽት ሁለት ሰዓት ጀምሮ ሁሉም ሰው 
በለሊት ለመነሳት ተኝቷል፡፡

በአስጎብኛችን ምልክት ከተነሳን በኋላ ትንሽ ቁርስ 
በመብላት በእግር ለመጓዝ የሚያስችሉንን ከረጢቶች 
አዘጋጅተን ከለሊቱ 10 ሰዓት  ላይ ተጓዝን ፡፡ ጭጋግ ነበር 
፣ እናም እኛ ሳንቸኩል በአስጎብኛችን መሪነት  በተራራማው 
ተዳፋት ላይ በባትሪዎች ብርሃን እየተመራን  እንከታተላለን ፡
፡ በ1,160 ሜትር በላይ በሆነ ከፍታ ከተለዩት ከካምፑ እስከ 
ባዛር-ዱዙ አናት ድረስ 4.5 ኪ.ሜ ያህል ርቀት መጓዝ ነበረብን 
፡፡

አብዛኛው መንገዶች ፍርስራሾች ባሉባቸው ቁልቁለታማ 
ተዳፋት ላይ ይገኛሉ ፡፡ ፀሐይ ወጣች ፣ ግን ጭጋግ አሁንም 
አልተበተነም ፡፡ በአንዳንድ ስፍራዎች ከዚያ በታች ያሉት 
አስማታዊ መልክአ ምድሮች በጭጋግ ውስጥ ባሉ ክፍተቶች 
በኩል ይታያሉ ፡፡ ወደ 3,900 ሜትር ከፍታ ላይ ከጓደኞቻችን 
መካከል አንዱ ከፍተኛ ግፊት ስለነበረበት ያለ እሱ ጉዞውን 
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ለመቀጠል ተወስኗል ፡፡ ከዚህ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ጥልቅ 
በሆነ ገደላማ ቦታ የሚሮጡ የተወሰኑ ክፍሎች ነበሩ ፣ እና 
ሌላኛችንም ወደ ኋላ ለመመለስ ወሰንን ፡፡ በአጠቃላይ ፣ 
በእኛ ጉዞ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ተራራ ከፍታ የወጡ 
ሰዎች እንደነበሩ ልብ ማለት ነበረብኝ ፡፡

ሰአቱ 4:00 እየሆነ ነው፡፡ ወደ ከፍተኛ ስብሰባው 
ለመሄድ ጥቂት ነበር የቀረው፡፡ ጭጋጉ አሁንም እንዳለ 
ነበር ፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ በሚያምር ፓኖራማ ዙሪያ 
ምስጢራዊ ጣዕም ይሰጠዋል ፡፡ አንድ ዓይነት ሕይወት 
ሰጪ የሆነ ውስጣዊ እርካታ  ለመሳብ ፎቶግራፎችን ደጋጌሜ 
አነሳው፡፡ በተጨማሪም ፣ ከመውጣቴ በፊት የመመገብ ልማድ 
ባይኖረኝም ለጉዞአችን የሰጠውት ከፍተኛ ዋጋ ጥንካሬያችንን 
በእጥፍ ያሳደገ መስሏል እናም በዚህ ጊዜ  አፕል እና አፕሪኮት 
ብቻ  ተመገብኩ ፡፡

ከጠበቅኩት በላይ በቀላሉ ወደ ላይ ወጥተናል ፡፡ ሁሉም 
ነገር በትክክል ተከናወነ ፡፡ ለማክበር እርስ በእርሳችን እንኳን 
ደስ አለዎት መባባል እና ፎቶግራፎችን ማንሳት ጀመርን ፡፡ 
ሆኖም ብዙም ሳይቆይ አየሩ መጥፎ ሆነ - በበረዶ መዝነብና 
እና ነፋስ ጀመረ ፡፡ ተፈጥሮ ወደ ኋላ የምንመለስበት 
ጊዜ እንደነበር የሚያስታውሰን ይመስላል ፡፡ ቀድመውን 
ከተመለሱና  እና ቀድመውን ካምፕ ውስጥ ከነበሩት ሁለት 
ጓዶች ጋር በሬዲዮ ተገናኘን - ካምፕ ውስጥም ዝናብ እየጣለ 
መሆኑ ተገነዘብን ፡፡ ቁልቁለቱ ከመውጣት የበለጠ ከባድ 
ሆኑዋል ፡፡ በከባድ ፍርሃትን ውስጥ ሆነን እንደዚህ ያሉ 

አደገኛ አካባቢዎችን እንዴት እንደወጣን በማሰብ ሁላችንም 
ተደንቀን ነበር ፡፡

ወደ ካምፑ ስንደርስ ዝናቡ ቀድሞ ቆሟል ፡፡ ከሻይ በኋላ 
ድንኳኑን አፍርሰን ንብረታችንን ሸክፈን ለመመለስ ጉዞ 
ጀመርን ፡፡ በመጨረሻ ፣ ይህ ጉዞ የተከናወነው በጣም ቀና 
በሆነ ፣ በሚያስደስት ሁኔታ ውስጥ በመሆኑ፣ ለረዥም ጊዜ 
እንደሚታወስ ምንም ጥርጥር የለውም። 

Правитель государства Сефевидов шах Исмаил  
I принимает иностранного посла. Тебризская 
миниатюра 17 века

100-летие дипломатии Азербайджанской 
Республики
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