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მოსკოვის (16.03.1921) და ყარსის (13.10.1921) 
ხელშეკრულებები 

 
 

საბჭოებისა და საქართველოს ომის დაწყება 
 

1921 წლის თებერვალში საქართველოში წითელი არმიის შეჭრა 

შესაძლებელი გახდა მხოლოდ საბჭოებისა და პოლონეთის 

ფრონტზე ძირითადი საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის (1920 წ. 

ოქტომბერი), ყირიმში გენერალ პ. ვრანგელის რუსული არმიის 

განადგურების (1920 წ. 16 ნოემბერი) და დამოუკიდებელი 

სომხეთის დაცემის (1920 წ. 2 დეკემბერი) შემდეგ. 

რუსეთის საიმპერატორო არმიის ყოფილმა ოფიცერმა, РККА-

ს694 მე-11-ე არმიის მეთაურის თანამდებობაზე ლევანდოვსკის 

შემცვლელმა ანატოლი გეკერმა ჯერ კიდევ 1920 წლის 3 დეკემბერს 

დაიწყო საქართველოზე თავდასხმის დეტალური გეგმის 

დამუშავება. 18 დეკემბერს, ორჯონიკიძესთან ერთად ამ გეგმის 

განხილვისას გეკერმა გამოთქვა შიში, რომ მე-11-ე არმიის მე-9-ე და 

მე-2-ე ცხენოსანთა არმიის ნაწილებით გაძლიერების შემთხვევაშიც 

საქართველოს წინააღმდეგ ომი ქემალისტური თურქეთის ჯარების 

მიერ საბჭოების შეტევის მხარდაჭერის გარეშე შეიძლება მარცხიანი 

აღმოჩნდეს. თუ კავკასიის საბჭოთა ფრონტის საომარ ოპერაციებს 

თან მოჰყვება თურქეთის ჯარების მოქმედება საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკის დასავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

საზღვრებიდან, მაშინ გეკერის მტკიცებით მე-11-ე არმია 

საქართველოს სრულ ოკუპაციას ექვსი კვირის განმავლობაში 

შეძლებდა.695 1921 წლის დასაწყისისთვის კავბიუროსა და 

ქემალისტურ სარდლობას შორის მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის 

შესაბამისად კრემლი აღიარებდა ახლახან დამთავრებულ სომხეთ-

თურქეთის ომში თურქების ტერიტორიულ მონაპოვარს და 
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ქემალისტებს პირდებოდა დამატებით დათმობებს, ახლა უკვე 

საქართველოს ხარჯზე. 

1921 წლის 11 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმია მოსკოვიდან 

მითითებით საქართველოში შეიჭრა. აგრესიის ამ აქტს, რომელიც 

მიმართული იყო სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

საბჭოებისა და საქართველოს 1920 წლის 7 მაისის სამშვიდობო 

ხელშეკრულების დარღვევით, მოგვიანებით საბჭოთა ისტორიულ 

ლიტერატურაში ინტერპრეტაცია გაუკეთდა როგორც რეაქციას 

გამოგონილ და საქართველოსთვის მიწერილ მოქმედებებზე, 

ისეთებზე როგორიცაა დაღესტანში ანტისაბჭოთა მოძრაობის 

პარტიზანული მხარდაჭერა, რეპრესიები ადგილობრივი ბოლშევი-

კების წინააღმდეგ, საბჭოთა სომხეთის ეკონომიკური ბლოკადა, 

ასევე როგორც რუსეთის „პასუხს საქართველოს აჯანყებული 

მშრომელი ხალხისგან მოსულ დახმარების თხოვნაზე“ 

(საქართველოზე მასირებულ თავდასხმას წინ უძღოდა საბჭოთა 

რუსეთის მიერ ორგანიზებული „სახალხო აჯანყება“ უპირატესად 

სომხებით დასახლებულ ბორჩალოს მაზრაში).696 ახალი ომისთვის 

სხვა ანმთები გახდა შეჯახებების სერია ზაქათალის ოკრუგში, 

რომელზედაც პრეტენზიას აცხადებდნენ საქართველო და საბჭოთა 

აზერბაიჯანი. 

საბჭოთა წითელი არმია საქართველოს ჯარზე მნიშვნელოვან 

რიცხობრივ უპირატესობას ფლობდა. 1921 წლის დასაწყისისთვის 

РККА-ს კომბინირებული ძალები შეიცავდნენ მე-11-ე და მე-9-ე 

არმიებს, 98-ე მსროლელთა ბრიგადას, სომხების საბჭოთა ცხენოსან 

ბრიგადას და ბაქოს წითელ ბრიგადას 40.000 გამოცდილი 

მებრძოლის (მათ შორის 4.300 ცხენოსნის) საერთო რაოდენობით და 

შეიარაღებაში ჰქონდათ 196 საარტილერიო ქვემეხი, 1065 

ტყვიამფრქვევი, 50 თვითმფრინავი, 7 ჯავშანმატარებელი, 4 ტანკი 

და თორმეტიოდე ჯავშანავტომობილი. შემოსევის ზემოთ 

ჩამოთვლილი ძალების საწინააღმდეგოდ საქართველოს შეეძლო 

გამოეყვანა მხოლოდ რეგულარული არმიის 11.000 ჯარისკაცი და 

ოფიცერი, სახელდობრ: 1-ლი და მე-2-ე მსროლელი დივიზიები, 

სამთო არტილერიის დივიზია, სოხუმის 1-ლი სასაზღვრო პოლკი 

და მე-2-ე სასაზღვრო პოლკი. რეგულარული არმია გაძლიერებული 

იყო ეროვნული გვარდიის თორმეტიოდე ბატალიონით, მაგრამ 
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უკანასკნელნი არსებითად მილიციის ტიპის ნაწილები იყვნენ, 

რომელთა პირად შემადგენლობას არ ჰქონდა საკმარისი სამხედრო 

მომზადება და არ ჰყავდა კვალიფიციური სამეთაურო 

შემადგენლობა, არც მაღალი დისციპლინით გამოირჩეოდა. 

ქართულ სათავდაცვო ძალებს ჰქონდათ 46 საარტილერიო ქვემეხი, 

რამდენიმე ასეული ტყვიამფრქვევი (ზუსტი რაოდენობა ცნობილი 

არაა), 4 ჯავშანმატარებელი, რამდენიმე ტანკი და ჯავშანა-

ვტომობილი (ზუსტი რაოდენობა ცნობილი არაა). ამის გარდა, 

ქართულ არმიაში თითქმის არ იყო კავალერია (სულ 400 მხედარი), 

თუმცა მთიან ადგილზე კავალერია ფრიად სასარგებლო შეიძლება 

ყოფილიყო. საქართველოს ასევე ჰქონდა, წითელი არმიის 

განკარგულებაში მყოფთან შედარებით, ბევრად უფრო მაღალი 

ხარისხით გამორჩეული რამდენიმე უახლესი საბრძოლო 

თვითმფრინავი, მაგრამ აუცილებელი მაღალხარისხიანი საპოხი 

მასალებისა და სათადარიგო ნაწილების, რომლების შეძენაზეც 

საქართველოს მთავრობამ უარი თქვა, ქართველმა მფრინავებმა ვერ 

შეძლეს თავისი ტექნიკური უპირატესობის სრული რეალიზება.697 

მომდევნო ოთხი დღის განმავლობაში ქართველების შეუპო-

ვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად საბჭოთა ჯარებმა დაიკავეს 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნე-

ლოვანი ნაწილი და ტფილისს მიუახლოვდნენ. 18 თებერვლის 

ადრე დილით კავკასიის ფრონტის ჯარების მთავარსარდალმა 

ვლადიმირ გიტისმა გასცა ბრძანება, რომელიც ყველა სამხედრო 

ოპერაციის ფორსირებას და მე-11-ე არმიის მიერ ტფილისის, სუ-

რამისა და ბორჯომის დაკავებას, ერთდროულად ჯგუფ „თერგის“ 

მიერ კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთით 

დუშეთის მაზრის დაპყრობას მოითხოვდა. მე-11-ე არმიის 

ოპერაციებს თან უნდა ხლებოდა საქართველოს საზღვრის „და-

ლუქვა“ დაღესტანთან, სადაც პარტიზანული ომი გრძელდებოდა. 

იმავდროულად სოჭის ოკრუგში დისლოცირებულ მე-9-ე არმიას 

ებრძანა აფხაზეთში გაგრისა და სოხუმის დაპყრობა პრობოლშევიკი 

აფხაზი ამბოხებულების ხელის შეწყობით, ვისი გამოსვლაც ასევე 

საბჭოთა რუსეთიდან ოყო ორგანიზებული. 
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25 თებერვლის დილით, ტფილისის გარშემო სამი დღის გა-

აფთრებული ბრძოლის შემდეგ, წითელი არმიის გადაულახავი 

რაოდენობრივი და ტექნიკური უპირატესობის გამო, ქართველმა 

სარდლობამ დედაქალაქის ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღო. 

იმავე დღის ბოლოს მოხერხდა ქართული არმიის ორგანიზებული 

უკანდახევა დასავლეთით, ასევე მთავრობის სწრაფი ევაკუაცია. 

ტფილისის დაკარგვის მიუხედავად ქართველებმა შეინარჩუნეს 

თავისი შეიაღებული ძალებიც, ადმინისტრაციაც და საბჭოთა 

ჯარებისთვის ორგანიზებული წინააღმდეგობის გაწევას 

აგრძელებდნენ შემდგომი სამი კვირის განმავლობაში. 

 

რუსეთ-თურქეთის კონფერენციის გახსნა მოსკოვში 
 

მეორე დღეს, 26 თებერვალს, მოსკოვში საბჭოთა რუსეთის 

საგარეო საქმეთა სახკომის გიორგი ჩიჩერინის698 თავმჯდომარეო-

ბით მოსკოვში გაიხსნა რუსეთ-თურქეთის კონფერენცია, რომელიც 

ახალი ორმხრივი ხელშეკრულების დებულებების დამუშავებაზე 

იყო მიმართული.699 კონფერენციის დღის წესრიგის ერთ-ერთი 

ძირითადი პუნქტი იყო ტერიტორიული საკითხი. თავდა-

პირველად ჩიჩერინი სომხეთში საბჭოთა რუსეთის ყოფილი 

სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბორის ლეგრანის მხარდა-

ჭერით 1914 წლის რუსეთ-თურქეთის საზღვრის, რომელიც ყარსს, 

არტაანსა და ბათუმს საბჭოების კონტროლის ქვეშ გადასული 

საქართველოსა და სომხეთის შემადგენლობაში დატოვებდა, 

აღდგენის იდეას მისდევდა. ის ეცადა ასევე საბჭოთა სომხეთის 

შემადგენლობაში ბითლისისა და ვანის ვილაიეთების ჩრდილო 

ნაწილების ჩართვის შესაძლებლობაზე მსჯელობას, მაგრამ ყველა 

ეს წინადადება ანგორაში (ანკარაში) ქემალისტურმა მთავრობამ 

ხისტად და აგრესიულად უარყო.700 თურქები დაჟინებით 

მოითხოვდნენ მათთვის „სამი სანჯაყის“ (ბათუმის, არტაანისა და 

ყარსის) ოფიციალურად დაბრუნებას, ასევე ახლახან 

დამთავრებული სომხეთ-თურქეთის ომის (1920 წ. ოქტომბერ-

ნოემბერი) მსვლელობაში ყარაბექირ-ფაშას სარდლობით XV 

                                                           
698 ჩიჩერინის თანამდებობის ოფიციალური სახელწოდება იყო „რსფსრ-

ის სახალხო კომისარი საგარეო საქმეებზე“ («Народный комиссар РСФСР 

по иностранным делам»). 
699

 Документы внешней политики СССР, Т. III (Москва, 1959), с. 683. 
700

 Hovannisian, Op. cit., pp. 400-401. 
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კორპუსის ძალებით დაპყრობილი სურმალინის მაზრის მათთვის 

გადაცემას. ანკარამ ასევე წამოაყენა პრეტენზიები ნახჭევანის 

მაზრასა და შარურ-დარალაგაზის მაზრის ჩრდილო ნაწილზე, 

რომლებსაც მოლაპარაკებების მომენტში თურქები ნაწილობრივ 

აკონტროლებდნენ. თურქების ზოგიერთ ამ ზემოთ ჩამოთვლილ 

მოთხოვნას მხარი დაუჭირეს იოსებ სტალინმა, რომელსაც მაშინ 

ეროვნებათა საქმეების სახალხო კომისრის («Наркомнац») პოსტი 

ეკავა,701 ასევე თურქეთში საბჭოთა რუსეთის სრულუფლებიანმა 

წარმომადგენელმა, ძველმა ბოლშევიკმა პოლიკარპე მდივანმა.702 

მოლაპარაკების დროს, რომელიც თითქმის სამ კვირას გაგ-

რძელდა, კრემლის წარმომადგენლებმა თურქების მოთხოვნების 

უმეტესობა მიიღეს, მაგრამ კატეგორიულად უარი თქვეს თურ-

ქეთთან ბათუმის მიერთების დაშვებაზე. ბოლშევიკებს ჯიუტად არ 

სურდათ თავისი მოკავშირეების სასარგებლოდ ბათუმის ნავ-

სადგურზე უარის თქმა, რადგან საბჭოთა რუსეთისთვის სასიცო-

ცხლოდ აუცილებელი იყო სტაბილური კონტროლი არა მხოლოდ 

ბაქოს ნავთობის საბადოებზე (რაც მიღწეული იყო აზერბაიჯანის 

სოვეტიზაციით), არამედ ასევე ბაქოს ბათუმის ნავთობ-

გადამამუშავებელ ქარხანასა და საზღვაო ტერმინალთან დამა-

კავშირებელ მილსადენსა და რკინიგზაზე. ავალოვის აზრით 

სწორედ ბათუმის ნავსადგურის დაუფლებისკენ მისწრაფება იყო 

საქართველოში საბჭოების შეჭრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი: 

 

„არსებობს ვერსია, რომლის სიზუსტის შემოწმება ძნელია, 
მაგრამ რომელიც აშუქებს [...] იმას [...] რაც მოგვიანებით 
მოხდა. ლონდონში კრასინის მოლაპარაკების დროს მას 
აგრძნობინეს, რომ ბაქოს ნავთობს – მათ მიერ დახლზე 
ამოღებულ მთავარ საქონელს ამიერკავკასიის 
ნავთობსადენისა და ბათუმის სრული განკარგვის გარეშე 
ძალიან ეკარგება ფასი. [...] საქონლის „შესწორების“ აუცი-
ლებლობაზე დასკვნის გამოტანის გაკეთება ძნელი არ იყო. 

                                                           
701 რსფსრ-ის ეროვნებათა საქმეების სახალხო კომისარიატი (ანუ შემოკ-

ლებით Наркомнац) იყო რსფსრ-ის სამინისტროს ტიპის ორგანო, რომე-

ლიც საბჭოთა რუსეთსა და სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებში ეთნოსთა 

შორის კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და გადაწყვეტაზე აგებდა 

პასუხს. შეიქმნა 1917 წ. ნოემბერში და გაუქმდა 1924 წ. აპრილში. 
702

 Hovannisian, pp. 400-402. 

E. Oганесян, Век борьбы (Мюнхен, 1991), с. 363-365. 
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დასკვნას გაკეთებაც მოჰყვა, რომლითვისაც არსებობდნენ, 
რასაკვირველია, სხვა განზრახვებიც, ყველასთვის 
ცნობილი“.703 (იხ. რუკა 354 გვერდზე) 

 

მართალია, ავალოვის ვარაუდის სისწორის შემოწმება ძნელია 

სპეციალური გამოკვლევის ჩატარების გარეშე, მაგრამ საინტერესოა 

იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ რუსეთ-ბრიტანეთის სავაჭრო 

შეთანხმებას, რომელიც საბჭოთა რუსეთსა და ანტანტის ერთ-ერთ 

უდიდეს წამყვან სახელმწიფოს შორის პირველი ორმხრივი 

ხელშეკრულება იყო, ლონდონში ხელი მოაწერეს ლეონიდ კრასინმა 

და ბრიტანეთის ვაჭრობის მინისტრმა სერ რობერტ ჰორნმა 1921 წ. 

16 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როცა მოსკოვში ხელი მოეწერა რუსეთ-

თურქეთის ხელშეკრულებას, რომლის დებულებებმა საბოლოოდ 

უზრუნველყვეს საბჭოთა კონტროლი ბათუმზე. 

თუ საბჭოებისა და თურქეთის ზემოთ აღწერილი მოლაპა-

რაკებისკენ მოვბრუნდებით, უნდა აღინიშნოს 1921 წ. მოსკოვის 

კონფერენციასთან დაკავშირებული ერთი საოცარი პარადოქსი: 

ორი არავისგან აღიარებული და შესაბამისად არალეგიტიმური 

მთავრობა (საბჭოთა რუსეთისა და ქემალისტური თურქეთის)704 

მოლაპარაკებას აწარმოებდა საზღვარზე თურქეთსა და ორ “მესამე 

სახელმწიფოს“ (საქართველოსა და სომხეთს) შორის, რომელთაგან 

უკიდურეს შემთხვევაში ერთ-ერთის დამოუკიდებლობა დე-იურე 

იყო აღიარებული. მოსკოვის კონფერენციის გახსნის დღეს 

საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობა ჯერ კიდევ აკონტროლებდა 

ქვეყნის მნიშვნელოვან ნაწილს, ქართული არმია და ლაშქარი კი 

ჯერ კიდევ თავგანწირულად იბრძოდნენ და საბჭოების შემოჭრის 

მოგერიებას ცდილობდნენ. რაც შეეხება სომხეთს, 13 თებერვლიდან 

დაწყებული თურქებისგან არაოკუპირებული მისი ტერიტორიის 

ძირითადი ნაწილი ანტისაბჭოთა ამბოხით იყო მოცული და 

მოსკოვში რუსეთ-თურქეთის კონფერენციის გახსნის მომენტი-

სთვის სომეხი ამბოხებულები თითქმის ყველაფერს, რაც სომხეთ-

                                                           
703

 Авалов, с. 310-311. 
704 აღწერილ ისტორიულ მომენტში რუსეთის საერთაშორისოდ აღიარე-

ბული მთავრობა არ არსებობდა, თურქეთის ერთადერთი საერთაშორი-

სოდ აღიარებული მთავრობა კი იყო სულთან მეჰმედ VI მთავრობა, 

რომელიც ანტანტის ჯარების მიერ ოკუპირებულ კონსტანტინოპოლში 

იყო განლაგებული. 
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თურქეთის ომის შემდეგ მათი ქვეყნისგან დარჩა, 

აკონტროლებდნენ.705 რასაკვირველია, პროკრემლური მარიონე-

ტული „რევკომებიც“ ასევე ბატონ-პატრონობდნენ საქართველოსა 

და სომხეთის ზოგიერთ რეგიონში, მაგრამ ამასთან მოხსენებული 

„რევკომების“ წარმომადგენლები დაშვებულიც კი არ იყვნენ 

მონაწილეობაზე კონფერენციაში, სადაც „მათი“ სახელმწიფოების 

საზღვრების ხელახლა გამოჭრა ხდებოდა.706 სანამ საქართველოსა 

და სომხეთში ჯერ კიდევ თავგანწირულად იბრძოდნენ, მოსკოვში 

მუშაობას აგრძელებდა რუსეთ-თურქეთის (უფრო ზუსტად 

საბჭოთა-ქემალისტური) კონფერენცია, რომელიც სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონის ხალხების ბედს წყვეტდა. 

 

თურქეთის ჩარევა საბჭოებისა და საქართველოს ომში 
 

სამხრეთ კავკასიაში საბჭოთა ექსპანსიის შესწავლისას ძნელია, 

სათანადოდ არ შეაფასო წითელი არმიისადმი ქემალისტური 

თურქეთის მიერ აღმოჩენილი აქტიური მხარდაჭერა დასავლეთის 

წინააღმდეგ მათი საერთო ბრძოლის ჩარჩოებში. საბჭოებისა და 

საქართველოს პირველი ბრძოლების დაწყებიდან ქემალისტური 

ჯარები მზად იყვნენ, საქართველოში სამხრეთიდან და სამხრეთ-

დასავლეთიდან შეჭრილიყვნენ და დაეკავებინათ ყველა ან, 

უკიდურეს შემთხვევაში, ზოგიერთი სადავო ტერიტორია, 

ართვინის, არტაანისა და ბათუმის ოკრუგების ჩათვლით და ამით 

შემოსაზღვრას არ აპირებდნენ. ამის გარდა, საბჭოებისა და 

საქართველოს ომის დაწყებისთანავე თურქ ჯაშუშებს წესრიგიანად 

მიჰქონდათ საბჭოებთან სადაზვერვო ინფორმაცია. ასე, 

მაგალითად, საბჭოებისა და საქართველოს ომის პირველი დღე-

ებიდან ქართულ გენერალურ შტაბთან იმყოფებოდა ორი თურქი 

ოფიცერი, რომლებიც წითელი არმიის სარდლობას ტელეგრაფით 

ანკარადან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციით 

უზრუნველყოფდნენ.707 თავის მხრივ ანტანტის დიდი სახელმწი-

ფოების უმრავლესობის მიერ მიტოვებული საქართველო ტერი-

ტორიული დათმობების შეთავაზების გზით თურქეთის მხრიდან 

მხარდაჭერის მიღწევას ცდილობდა. ტფილისის გარშემო მძიმე 

                                                           
705

 Кадишев, с.380-381. 

Kazemzadeh, p. 320. 
706

 Hovannisian, pp. 402-403. 
707

 Квинитадзе, с. 277. 
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ბრძოლებისა და თურქებისგან „ზურგში დარტყმის“ საშიშროების 

გამო ქართველი დიპლომატები ან საქართველოს მხარეზე ომში 

თურქეთის ჩაბმის, ან ყველაზე ნაკლებ თურქების ნეიტრალიტეტის 

სანაცვლოდ ქემალისტების თურქეთისთვის ართვინის ოკრუგისა 

და არტაანის ოკრუგის ნაწილის დათმობას დათანხმდნენ.708 ამ 

ტერიტორიული დათმობის მიღების შემდეგ თურქეთის ჯარები 

ქაზიმ ყარაბექირ-ფაშას სარდლობით გადავიდნენ თურქეთ-

საქართველოს საზღვარზე და 23 თებერვლისთვის კონტროლქვეშ 

აიღეს მათთვის შეთავაზებული ტერიტორიები ქალაქებით 

არტაანით, არტანუჯით, ართვინითა და ოკამით. ორი დღით გვიან, 

როცა საბჭოებმა საქართველოს დედაქალაქი დაიპყრეს, თურქებმა 

გააგრძელეს შეტევა საქართველოს მთავრობის მიერ მათთვის 

დათმობილი ტერიტორიების ფარგლებს გარეთ და 1828 წლის 

საზღვრამდე მისვლას აპირებდნენ. 1 მარტისთვის თურქეთის 

ჯარებმა დაიკავეს ახალციხე და ახალქალაქი, ასევე შევიდნენ 

ბათუმის სამხრეთ-დასავლეთ გარეუბნებში ისე, რომ იქ მყოფი 

ქართული ნაწილების მხრიდან წინააღმდეგობა არ შეხვედრიათ ან 

თითქმის არ შეხვედრიათ. მაგრამ 8 მარტს თურქების ექსპანსიური 

მარში საბჭოთა რუსეთის მხრიდან ძალოვანმა წინააღმდეგობრივმა 

მოქმედებამ შეაჩერა. წითლების მე-18-ე ცხენოსანი დივიზიის 

ნაწილები დიმიტრი ჟლობას მეთაურობით ახალციხეში შევიდნენ 

და ძალების მცირე დემონსტრაციის შემდეგ თურქებს არტაანის 

ოკრუგის საზღვრისკენ გაცლა აიძულეს. რაღაც ამგვარი განმეორდა 

მეორე დღესაც, როცა მე-11-ე არმიის მცირე შენაერთმა მარშით 

გაიარა ბორჯომიდან ახალქალაქამდე და თურქებს ახალქალაქის 

მაზრის საზღვრების დატოვება აიძულა.709 ამასთან, კადიშევის თა-

ნახმად, ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრების ტერიტორიაზე 

შესულმა საბჭოთა ჯარმა მიიღო ბრძანება, თავი შეეკავებინათ 

თურქებთან მიმართებაში ნებისმიერი მტრული მოქმედებისგან და 

არავითარ შემთხვევაში არ გადასულიყვნენ არტაანისა და ართვინის 

ოკრუგების ფარგლებში, ამით თურქებისთვის 1878 წელს 

ოტომანთა იმპერიის მიერ დაკარგული ტერიტორიის ნაწილის 

დამკვიდრებისა და უკიდურეს შემთხვევაში საქართველოში 
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თურქეთის მინიმალური ტერიტორიული პრეტენზიის 

დაკმაყოფილების შესაძლებლობა მიეცათ.710 

 

საბჭოებისა და საქართველოს ომის დამთავრება 
 

ამასობაში 7 მარტს ოთხი დღის ბრძოლების შემდეგ ქართულმა 

ჯარმა დაკარგა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სურამის 

უღელტეხილი, რომლის ფლობა დასავლეთ საქართველოში 

წითელი არმიის შემდგომი გადაადგილების დაბლოკვის საშუა-

ლებას იძლეოდა. სურამის დაკარგვამ აფხაზეთსა და რაჭაში 

წითლების წარმატებულ შეტევასთან ერთად დარჩენილი ქარ-

თული ტერიტორიების დაცვა პრაქტიკულად უიმედო გახადა. 8 

მარტს აფხაზეთის ქართველ დამცველთა ნარჩენებმა მდინარე 

ენგურის იქით ქ. ზუგდიდისკენ დაიხიეს, რომელიც 24 საათის 

შემდეგ ასევე დაიპყრეს საბჭოებმა. იმავდროულად წითლების 

მამისონის ჯგუფმა, რომელიც ონის მხრიდან უტევდა, გაარღვია 

ქართველების სუსტი საფარი სოფელ მექვენასთან და ჩრდილო-

დასავლეთიდან ალყა შემოარტყა ქუთაისს. 10 მარტს საბჭოთა 98-ე 

მსროლელთა ბრიგადა, რომელიც სურამის მხრიდან უტევდა, 

აღმოსავლეთიდან მიუახლოვდა ქუთაისს და ორი საათის ბრძოლის 

შემდეგ დაიკავა ეს ქალაქი. საქართველოს მთავრობამ სასწრაფოდ 

დატოვა ქუთაისი და ბათუმში გაემართა, ქართულმა ჯარმა კი 

დაახლოებით 3000 ჯარისკაცისა და ოფიცრის რაოდენობით 

რამდენიმე ჯავშანმატარებლის დაცვის ქვეშ სამტრედიის მიმა-

რთულებით დაიხია.711 

ყველა განცდილი მარცხის მიუხედავად ქართული ჯარების 

მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ საბჭოების წი-

ნააღმდეგ ომის გაგრძელების ახალი გეგმა დაამუშავა. ამ გეგმის 

შესაბამისად ბრძოლის უნარშენარჩუნებულ ყველა ქართულ ჯარს 

რიონის იქით გურიასა და აჭარაში უნდა დაეხია და საბჭოების 

შეტევა ახალ სათავდაცვო საზღვარზე – ორი დასახელებული 

პროვინციის დამცველი მთების ქედისა და შავ ზღვაში ჩამდინარე 

მდინარეების გაყოლებით შეეჩერებინა. ამ გეგმის ჩავარდნის 

შემთხვევაშიც კი კვინიტაძეს შესაძლებლად მიაჩნდა ეროვნული 

მთავრობისა და დარჩენილი ქართული ჯარის დამკვიდრება 

შესანიშნავად გამაგრებულ ბათუმში, მთელ საქართველოში 
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იმავდროული პარტიზანული ომის აქტივიზაციით. პარტიზანული 

მოძრაობის ძირითად ბაზად დასახული იყო მაღალმთიანი 

პროვინციების სვანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის გამოყენება. ეს 

გეგმა მთლიანად მოიწონა პოლკოვნიკმა ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილმა, 

რომელმაც შემდგომ პარტიზანული მოძრაობის ხელმძღვანელობა 

მიიღო და ცნობილი საველე მეთაური და ეროვნული გმირი 

გახდა.712 

სამწუხაროდ ქართველმა სარდლობამ თავისი გეგმების გან-

ხორცილება ბათუმსა და სამხრეთ აჭარაში თურქების შემოჭრის 

მიზეზით ვერ მოასწრო. 11-დან 17 მარტამდე თურქების ჯარები 

ქაზიმ-ბეის მეთაურობით შევიდნენ ბათუმში, ბათუმის სათავ-

დაცვო სისტემის რამდენიმე ფორტი კონტროლქვეშ აიღეს და შე-

ეცადნენ იმ ფორტების ხელში ჩაგდებას, რომლებსაც ჯერ კიდევ 

აკონტროლებდა ქართული ჯარი. როგორც შემდგომში თავის მე-

მუარებში აღნიშნავდა გენერალი კვინიტაძე, ბათუმსა და მის შე-

მოგარენში თურქული და ქართული ჯარების ურთიერთობა დე-

მონსტრაციულად მეგობრული განცხადებებისა და იმავდროულად 

მტრული მოქმედებების შერწყმით ხასიათდებოდა.713 

 

უკანასკნელი ბრძოლა ბათუმისთვის 
 

ბათუმის დაკარგვამ, რომელიც უკანასკნელი ქართული სი-

მაგრე იყო, შემდეგი წინააღმდეგობა უაზრო და შეუძლებელი გა-

ხადა. გარდაუვალი სამხედრო დამარცხების წინაშე საქართველოს 

მთავრობამ ქუთაისში თავისი წარმომადგენლები გაგზავნა საბჭოთა 

სარდლობასთან ცეცხლის შეწყვეტაზე მოსალაპარაკებლად. 

წითელი არმიის, რომლის ნაწილები თავის მხრივ არსებითად 

გამოფიტული და ამასთან მთელ საქართველოში იყვნენ გა-

ფანტული, სარდლობა მოლაპარაკებებზე დათანხმდა. შედეგად 14 

მარტს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის პირობითაც სა-

ქართველოს მთავრობას რამდენიმე დღე მიეცა ქართული არმიის 

ნარჩენების დემობილიზაციისა და ბათუმიდან კონსტანტი-

ნოპოლში ევაკუაციისთვის. 

1921 წ. 17 მარტს საქართველოს მთავრობა და სამხედრო 

ხელმძღვანელობა ათასობით ჯარისკაცთან, ოფიცერთან და სა-

მოქალაქო ლტოლვილთან ერთად ბათუმის ნავსადგურში მდგარ 
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ფრანგულ და იტალიურ გემებზე ავიდნენ, რომ მეორე დღეს ზღვაში 

გასულიყვნენ. ბათუმში დარჩენილი ქართული ჯარი 

დაექვემდებარა გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სარდლობას, 

რომელსაც მის დემობილიზაციაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა. 

მეორე დღეს ქაზიმ-ბეიმ, რომლის სარდლობასაც ბათუმსა და მის 

შემოგარენში თურქების მთელი ჯარი ექვემდებარებოდა, 

გამოაცხადა, რომ ქალაქი თურქების მმართველობაში გადავიდა, 

თავი ბათუმის გენერალ-გუბერნატორად დანიშნა და მოითხოვა, 

რომ ჯერ კიდევ ბათუმში მყოფ ყველა ქართველ სამხედრო 

მოსამსახურეს დაუყოვნებლივ დაეყარა იარაღი. ამან სასტიკი 

წინააღმდეგობა გამოიწვია მაზნიაშვილის მხრიდან, რომელმაც მის 

დაქვემდებარებულ ჯარს თურქებზე იერიშის მიტანა და მათი 

ქალაქიდან გაყრა უბრძანა. სამი დღის ბრძოლის შედეგად ქაზიმ-

ბეის ასკერები იძულებული გახდნენ, ბათუმიდან და მთელი 

ჩრდილო აჭარიდან უკან დაეხიათ. მეორე დღეს წითელი არმიის 

ნაწილები დიმიტრი ჟლობას სარდლობით გურიასა და ჩრდილო 

აჭარაში შევიდნენ და მაზნიაშვილისგან კაპიტულაცია მიიღეს. 

აჭარაში მყოფი ქართველი სამხედროების მცირე რაოდენობამ უარი 

თქვა საბჭოებს დანებებაზე და მთებში წავიდა, რომ პოლკოვნიკ 

ჩოლოყაშვილის ხელმძღვანელობით პარტიზანული მეთოდებით 

ბრძოლა გაეგრძელებინა. სამი დღით გვიან ტფილისში „რევკომის“ 

დეკრეტით დაიშალა საქართველოს პარლამენტი. 

 

ხელშეკრულებების ხელმოწერა 
 

1921 წლის 16 მარტს, ერთი დღე-ღამით ადრე, სანამ საქარ-

თველოს მთავრობა და სამხედრო ხელმძღვანელობა თავის ქვეყანას 

დატოვებდა, ბრძოლის უნარიან უკანასკნელ ნაწილებს კი ბათუმში 

ქაზიმ-ბეის ასკერებზე მიჰქონდათ კონტრიერიში, მოსკოვში დადეს 

რუსეთ-თურქეთის „ხელშეკრულება მეგობრობასა და ძმობაზე“. 

რსფსრ-ის მხრიდან ხელი მოაწერეს საგარეო საქმეთა სახალხო 

კომისარმა (Наркоминдел) ჩიჩერინმა და სრულიად საკავშირო ცაკ-

ის წევრმა ჯელალ კორკმასოვმა, თურქეთის მხრიდან – თურქეთის 

დიდი ეროვნული კრების საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარმა 

იუსუფ ქემალ-ბეიმ, რიზა ნურ-ბეიმ და ალი ფუად-ფაშამ. მოსკოვის 

ხელშეკრულებამ საბოლოოდ გააფორმა სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნების გაყოფა და 1920-1921 წლების „კავკასიური“ ომების 

გეოპოლიტიკური ჯამი გამოიყვანა. ამ ხელშეკრულების 
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დებულებებმა დაადგინეს სომხეთის საზღვრები, რომელიც სწორედ 

ამ მომენტში გამოვიდა (თუმცა დროებით) საბჭოების გავლენის 

სფეროდან ანტიკომუნისტური აჯანყების შედეგად. მოსკოვის 

ხელშეკრულების დებულებებმა დაადგინეს საქართველოსა და 

სომხეთის ახალი საზღვრები. ამასთან უნდა აღინიშნოს, სომხეთმა 

ამ დროს საბჭოების კონტროლს თავი დააღწია, თუმცა ძალიან 

მოკლე დროის განმავლობაში (იხ. ზემოთ),714 საქართველოში კი, 

რომლის დამოუკიდებელი სტატუსი ანტანტის წამყვანმა 

სახელმწიფოებმა დე იურე ახლახანს აღიარეს, კანონიერი „ძველი“ 

მთავრობა ჯერ კიდევ აკონტროლებდა ქვეყნის ნაწილს. ზედმეტია 

შეხსენება, რომ ორი დასახელებული ქვეყნის ტერიტორია გაიყვეს, 

მათი საზღვრები კი მათი წარმომადგენლების მონაწილეობის 

გარეშე ხელახლა გამოჭრეს. 

მოსკოვის ხელშეკრულების I მუხლმა განსაზღვრა თურქეთ-

სომხეთისა და თურქეთ-საქართველოს საზღვრების მოხაზულობა, 

თურქეთს დაუტოვეს სომხეთ-თურქეთის არც თუ შორეული ომის, 

ასევე ხელმოწერის მომენტში საქართველოს წინააღმდეგ 

საბჭოებისა და თურქების მთლიანად ჯერ არდასრულებული 

ოპერაციების მსვლელობაში დაპყრობილი ტერიტორიების დიდი 

ნაწილი.715 ამგვარად, რუსეთის ხელმძღვანელობამ თურქეთს 

ფაქტიურად 1878 წ. რუსეთ-თურქეთის ომის მსვლელობაში მის 

მიერ რუსეთის იმპერიის სასარგებლოდ დაკარგული თითქმის 

ყველა ტერიტორიის დაბრუნების საშუალება მისცა, ბათუმის 

ოკრუგის ჩრდილო ნაწილისა და ყარსის ოლქის ჩრდილო-აღმო-

სავლეთ კუთხეში შურაგელის (აღბაბის) პატარა უბნის გარდა. 

ხელშეკრულებით თურქეთს გადაცემულ ტერიტორიებზე დარჩნენ 

ქალაქები არტაანი, ართვინი, ოლთისი, ოლური (ტაოსკარი), ოკამი, 

ფოცხოვი, სარიყამიში, კაღიზმანი და ყარსი. ამის გარდა 

თურქეთისკენ გადავიდნენ ყოფილი ერივანის გუბერნიის სურ-

მალინის მაზრა მდინარე არაქსის სამხრეთით ქალაქ იღდირით და 

                                                           
714 1921 წ. 16 მარტს სომეხი ანტისაბჭოთა ამბოხებულები „საბჭოთა 

სომხეთის“ თითქმის მთელ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ ყაზახის 

რაიონის, ნოვობაიზეთის რაიონის მცირე ნაწილისა და ერივანის 

სამხრეთით მდებარე სოფელ კამარლუს გამოკლებით. საბჭოთა 

ჯარების კონტრშეტევა სომხეთში მხოლოდ 28 მარტს დაიწყო და 

წითელმა არმიამ სომხების ეროვნული ამბოხის ჩახშობა მხოლოდ სამ 

თვეზე მეტ ხანს ბრძოლების შემდეგ მოახერხა. 
715

 Hovannisian, p. 391. 



 

 403 

სომხეთის ეროვნული სიმბოლოთი – მთა არარატით. აქ უნდა 

აღინიშნოს, რომ სურმალინის მაზრა ადრე არასდროს არ შედიოდა 

თურქეთის შემადგენლობაში, თუ 1724 წლიდან 1735 წლამდე 

მოკლე პერიოდს არ ჩავთვლით. ამგვარად, მოსკოვის ხელშეკ-

რულების დებულებების შესაბამისად თურქეთი პირველ მსოფლიო 

ომში ოთხმაგი კავშირის დამარცხებული ქვეყნებიდან ერთადერთი 

აღმოჩნდა, რომელმაც მის მიერ წაგებული ომის შედეგებით 

ტერიტორიული მატება მიიღო (იხ. რუკა 364 გვერდზე).716 

II მუხლი შეიცავდა ფრიად ორაზროვან ფრაზას, რომელიც 

იუწყებოდა, რომ თურქეთი თანახმაა საქართველოსთვის ნავ-

სადგურსა და ქალაქ ბათუმზე, ასევე ბათუმის ოკრუგის ჩრდილო 

ნაწილზე სუვერენიტეტის დათმობაზე მითითებული ტერიტორიის 

მუსლიმანური მოსახლეობისთვის ავტონომიის მინიჭების 

პირობით. მაგრამ იმ დროისთვის, როცა ხელშეკრულება მზად იყო 

ხელმოსაწერად, თურქეთი ვერ აკონტროლებდა ვერც ნავსადგურს, 

ვერც ტერიტორიას მის ჩრდილოეთით. აქედან გამომდინარე 

მხოლოდ საგონებელში ჩავარდნა შეიძლება, – როგორ შეეძლო 

თურქეთს საქართველოსთვის იმის „დათმობა“, რასაც არ ფლობდა, 

საქართველო კი სწორედ რომ ფლობდა. მაგრამ ნებისმიერ 

შემთხვევაში II მუხლი ბათუმზე პრეტენზიაზე ქემალისტების უარს 

შეიცავდა.717 

III მუხლი ადასტურებდა თურქეთის ქემალისტური მთავ-

რობის უარს ყოფილი ერივანის გუბერნიის შარურ-დარალაგაზისა 

და ნახჭევანის მაზრებზე, მაგრამ პირობით, რომ ნახჭევანის მაზრას, 

შარურ-დარალაგაზის მაზრის დასავლეთ ნაწილს (რომელიც მეტად 

თუ ნაკლებად ემთხვეოდა დასახელებული მაზრის ბაშ-ნორაშენის 

უბანს) და ერევნის მაზრის ტერიტორიის ვიწრო ზოლს სოფელ 

სადარაქთან ერთად შეედგინა საბჭოთა აზერბაიჯანის პროტე-

ქტორატის ქვეშ გადაცემული განსაკუთრებული ავტონომიური 

ერთეული. ბაქოს დაქვემდებარებული ამ ავტონომიური 

ერთეულის შექმნა შეუწყნარებელ წინააღმდეგობაში მოდიოდა 

საბჭოთა აზერბაიჯანის მთავრობის (ე. წ. „აზრევკომის“) 1920 წ. 1 
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 Документы внешней политики СССР, Т. III (Москва, 1951), с. 597-598; 

Janne Degras (Ed.), Soviet Documents on Foreign Policy, Vol. I (Oxford, 

1931), p. 238. 
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 Документы внешней политики, Op. cit., p. 598; 

Janne Degras (Ed.), Soviet Documents on Foreign Policy, Vol. I (Oxford, 

1931), pp. 238-239. 
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დეკემბრის განცხადებასთან, რომლის შესაბამისად საბჭოთა 

აზერბაიჯანი უარს ამბობდა სადავო ტერიტორიებზე – ყარაბაღზე, 

ზანგეზურსა და ნახჭევანზე, ახლახან სოვეტიზებული სომხეთის 

სასარგებლოდ.718 ამის მიუხედავად საბჭოთა რუსეთის მთავრობამ 

მიიღო თურქების ეს მოთხოვნა, „აზრევკომის“ ზემოთ 

მოხსენებული განცხადება კი 1921 წ. შუა ხანებში უკან გამოიხმეს.719 

ყოფილი ერივანის გუბერნიის ნაწილისგან გამოჭრილი ახალი 

ავტონომიის საზღვრები ისე გაიყვანეს, რომ ავტონომიას 

დამაკავშირებელი „კორიდორის“ როლის შესრულება შეძლებოდა 

აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის, ამ უკანასკნელის მიერ 

სურმალინის მაზრის მიღების შემდეგ.720 

თითქმის შვიდი თვის შემდეგ, 1921 წლის 13 ოქტომბერს 

ხელშეკრულებას, რომელიც ძირითადად იმავე დებულებებს შე-

იცავდა, რასაც მოსკოვის ხელშეკრულება, ხელი მოაწერეს ყარსში.721 

ამჯერად ხელშეკრულების ქვეშ არა მხოლოდ თურქეთისა და 

რუსეთის, არამედ ასევე საქართველოს, სომხეთისა და აზერ-

ბაიჯანის საბჭოთა ადმინისტრაციების დელეგატების რამდენიმე 

ხელმოწერაც იყო. ფაქტიურად კი სამხრეთ კავკასიის ახალი 

„საბჭოთა რესპუბლიკების“ დელეგაციები, რომლებიც ყარსის 

ხელშეკრულებას აწედნენ ხელს, თეატრის სტატისტების როლს 

ასრულებდნენ. ეს ფაქტი აირეკლა ხელშეკრულების ხელმოწე-

რამდე წარმოთქმულ ყარაბექირ-ფაშას მისასალმებელ სიტყვაში, 

სადაც მან ისინი განსაზღვრა როგორც საბჭოთა რუსეთის722 „წევ-

რები“.723 
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 Hovannisian, pp. 380-383. 
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И.В. Сталин, “Да здравствует Советская Армения!” Правда, No. 273, 4 

декабря 1920 г. 
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 Hovannisian, p. 399. 
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 Документы внешней политики, Op. cit., pp. 598-599. 

Jane Degras (Ed.), Soviet Documents on Foreign Policy, Vol. I (Oxford, 1931), 

p. 239. 
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 Degras, Op. cit., pp. 263-269. 
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 Документы внешней политики СССР, Т. IV (Москва, 1951), с. 373-374. 
723 გამოთქმა ერთობ შეუწყობელია, მაგრამ ყარაბექირმა სწორედ ეს იხ-

მარა. 
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საქართველოს მიერ მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებების 

ხელმოწერის შედეგად დაიკარგა ორი, – არტაანისა724 და ართვინის 

ოკრუგები, ასევე ბათუმის ოკრუგის სამხრეთი ნაწილი. თვით 

სანავსადგურო ქალაქი ბათუმი და მისგან ჩრდილოეთით და 

აღმოსავლეთით ტერიტორიის მცირე უბნები (რომლებისგანაც 

აჭარის ასსრ გამოჭრეს) საქართველოს შემადგენლობაში დარჩნენ, 

მაგრამ ამასთან თვით საქართველომ დაკარგა სუვერენიტეტი, 

რადგან საბჭოებისა და საქართველოს ომის დამთავრებისას 

საბჭოთა რუსეთის სატელიტი გახდა. 1922 წ. 29 დეკემბერს ეგრეთ 

წოდებულმა „საქართველოს სსრ“-მ ნომინალური დამოუ-

კიდებლობაც კი დაკარგა, ხანგრძლივი 69 წლის განმავლობაში 

შთაინთქა ახალი იმპერიის მიერ, რომელიც ცნობილი იყო როგორც 

„საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი“ და 

ფაქტიურად არ იყო კავშირი, ისევე როგორც მისი შემადგენელი 

ელემენტები არ იყვნენ რესპუბლიკები. 

 

რამდენიმე პასუხი „ხრიკულ“ კითხვებზე 
 

რატომ აღმოჩნდნენ საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელები ასე 
დამთმობნი თურქეთის ტერიტორიული მოთხოვნებისადმი? 
 

რეგიონში სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენების ფონზე 1921 წ. 

მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებების დებულებების 

ანალიზისას ძნელია, არ გაჩნდეს კითხვა: რატომ გამოიჩინეს 

კრემლის ბატონ-პატრონთ ასეთი დამთმობლობა კავკასიაში 

თურქეთის ტერიტორიული მოთხოვნებისადმი? როგორც საბჭოთა, 

ისე პოსტსაბჭოთა ისტორიკოსები ასეთ საქციელს იმით ხსნიან, რომ 

რუსეთი ფიზიკურად, მატერიალურად და ზნეობრივად იყო 

გამოფიტული რამდენიმე (პირველი მსოფლიო, მისი მომდევნო 

სამოქალაქო, ასევე რუსეთის იმპერიის დაშლისას წარმოქმნილ 

ახალ სახელმწიფოებთან) ომით, რაც განუწყვეტლივ თითქმის 7 

წელი გრძელდებოდა, ამიტომ არ შეეძლო თავის თავისთვის 

მორიგი სამხედრო ავანტურის ნება მიეცა. სხვა მიზეზებს შორის, 

რომლებმაც დასახელებული დოკუმენტების ხელმოწერის წინა 

მოლაპარაკებების მსვლელობაში ასევე გავლენა მოახდინეს 

                                                           
724 თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით, არტაანის ოკრუგის მხოლოდ ნაწილი, 

რომელიც საბჭოებისა და საქართველოს ომის დასაწყისისთვის საქარ-

თველოს შემადგენლობაში იყო. 
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კრემლის პოზიციაზე, შეიძლება მოვიყვანოთ: კრონშტადტის 

ამბოხი (1921 წ. 1-18 მარტი), გლეხთა აჯანყება ტამბოვის მხარეში 

(1920 წ. 19 აგვისტო – 1922 წ. 16 ივლისი), სამოქალაქო ომის 

ჩაუქრობელი კერები ციმბირსა და შორეულ აღმოსავლეთში. 

ჩამოთვლილი მოვლენები უთუოდ ასუსტებდნენ რუსეთის 

პოტენციალს ქემალისტებთან მოლაპარაკებებზე. მაგრამ 

ქემალისტებიც ხომ შორს იყვნენ უკეთესი მდგომარეობისგან: 1921 

წლის მარტიდან ნოემბრამდე საბერძნეთ-თურქეთის ომის (1919-

1922) ყველაზე გაცხარებული პერიოდი უწევდა. ამ თვეებში 

ანგორის მთავრობის ძირითად ჯარებს ცენტრალურ ანატოლიაში 

წინააღმდეგობა უნდა გაეწიათ ბერძნების შეტევისთვის, რომელიც 

საქარიას ბრძოლის725 დამთავრებამდე (1921 წ. 13 სექტემბერი) 

გაგრძელდა. ამის გარდა ქემალისტებისთვის პრობლემა იყო 

სამხრეთ-დასავლეთ ანატოლიაში იტალიელების გაჭიანურებული 

ოკუპაცია (1921 წ. 5 ივლისამდე), ისევე როგორც ფრანგებისა და 

სომხების ჯარებთან კილიკიაში დუნედ მიმდინარე ომი (1921 წ. 21 

ოქტომბრამდე). ყველაფერი ჩამოთვლილის გამო თურქეთს 

არანაირად არ შეეძლო თავისთვის კიდევ რუსეთთან საომარ 

კონფლიქტში შესვლის ნება მიეცა. ამასთან განხილულ ისტორიულ 

მომენტში ქემალისტური მთავრობა ანგორაში დამოკიდებული იყო 

                                                           
725 საქარიას ბრძოლა – საბერძნეთის არმიის მცირე აზიის ლაშქრობის 

ანუ თურქეთის დამოუკიდებლობისთვის ომის ერთ-ერთი ძირითადი 

ბრძოლა (1921 წ. 23 აგვისტო – 13 სექტემბერი) მდინარე საქარიას აღმო-

სავლეთით ანკარასთან ახლოს (ამჟამად ანკარას რაიონი), დამთავრდა 

თურქების ჯარის გამარჯვებით მუსტაფა ქემალ-ფაშას (ათათურქის) 

სარდლობით. თურქებისთვის ეს ბრძოლა ახალი თურქეთის ჩამოყა-

ლიბებაში შემობრუნების მომენტია; ბერძნები აღნიშნავენ როგორც 

ბერძნული არმიის საბრძოლო სულისკვეთების შემწყვეტ შემობრუნე-

ბის მომენტს და მცირე აზიის კატასტროფის პროლოგს. მცირე აზიის 

კატასტროფა – ბერძნულ ისტორიოგრაფიაში თანამედროვე ელინიზ-

მის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენის დამახასიათებელი ტერმინი: ბერ-

ძნების არმიის დანაკარგი (სხვადასხვა წყაროებით 25.000-50.000 მოკ-

ლული), სამოქალაქო მოსახლეობის დანაკარგი – 600.000 მოკლული, 

უძველესი კერებიდან 1.500.000 მკვიდრი მართლმადიდებელი ბერძნის 

გამოსვლა (განდევნა) მცირე აზიაში ბერძნების სამიათასწლოვანი ის-

ტორიის შეწყვეტა იყო. ინგლისელი ისტორიკოსი რ. გრანტი (R. G. 

Grant) საქარიას ბრძოლას იმ ბრძოლებს მიაკუთვნებს, რომლებმაც 

მსოფლიოს ისტორიის მიმდინარეობა შეცვალეს. 
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კრემლისგან, რომელიც არ ძუნწობდა მნიშვნელოვან ფინანსურ და 

სამხედრო დახმარებაზე.726 

გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია: ქემალისტები მოსკოვისგან ოქროს, 

იარაღსა და საბრძოლო მასალებს იღებდნენ და ღიად გამო-

ხატავდნენ კრემლისადმი თავისი უპატივცემლობისა და ზიზღის 

დემონსტრაციას, მაგალითად, ჩიჩერინისგან მიღებული 

პროტესტის ნოტების მიუხედავად ამცირებდნენ და დევნიდნენ 

ეთნიკური რუსებს, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩებოდნენ ყარსის 

ოლქში სომხეთ-თურქეთის ომის შემდეგ.727 მეორე ფრიად საგ-

რძნობი სილა კრემლს გააწნეს 29 იანვარს, როცა ქემალისტებმა 

ტრაპიზონის რეიდზე მდგომ თურქულ გემზე თურქეთის პრო-

საბჭოთა კომუნისტური პარტიის მთელი ხელმძღვანელობა გა-

ჟუჟეს.728 

ყველა ზემოთ გადმოცემულიდან გამომდინარე, საბჭოთა 

მმართველების დამთმობლობა შეიძლება აიხსნას მხოლოდ და 

მხოლოდ მათი უკიდურესი დაინტერესებით სტრატეგიულ კავ-

შირში ქემალისტებთან, რომელთა დახმარებით მოსკოვს ახლო 

აღმოსავლეთში და, შესაძლოა, მთელ მუსლიმანურ სამყაროში 

ევროპის დიდი წამყვანი სახელმწიფოების პოზიციების შერყევის 

იმედი ჰქონდათ. ეს დაინტერესება საიდუმლო არ იყო თურ-

ქებისთვის, რომლებიც კრემლის ბატონ-პატრონებს რუსი ხალხის 

წარმომადგენლებად ალბათ არც კი თვლიდნენ. შემდგომმა 

მოვლენებმა აჩვენეს, რომ კრემლის ანგარიში ქემალისტურ 

თურქეთზე შეცდომა იყო. 1922 წელს, საბერძნეთ-თურქეთის ომის 

დამთავრებისთანავე თურქებმა ზურგი შეაქციეს რსფსრ-ს, თავისი 

ნამდვილი დამოკიდებულების მკაფიო დემონსტრაცია კომპარტიის 

საქმიანობის აკრძალვით გააკეთეს. 

 

რატომ ეცადნენ თურქები ბათუმის დაპყრობას უკვე მოსკოვის 
ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ? 
 

1921 წლის მოსკოვის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 

გარდაუვალად აღძრული მეორე კითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ 

                                                           
726

 Harish Kapur, Soviet Russia and Asia, 1917-1927 (London, 1966), p. 114. 
727

 Документы внешней политики СССР, Т. IV (Москва, 1951), с. 128-129, 

131-132, 169-170 и 177. 
728

 Gajendra Singh, “Occupation case studies: Algeria and Turkey”, Asia Times, 

January 7, 2004 
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რატომ მისცა ქაზიმ-ბეიმ თავის ჯარს ბათუმისა და მთელი 

ჩრდილო აჭარის (ბათუმის ოკრუგის ჩრდილოეთ ნაწილის) დაპ-

ყრობის ბრძანება ხელშეკრულების, რომლითაც თურქეთი ოკრუგის 

მხოლოდ სამხრეთ ნაწილს მიიღებდა ქალაქისა და ნავსადგურის 

გარეშე, ხელმოწერის მეორე დღეს? რა თქმა უნდა, არის იმის 

ალბათობა, რომ 17 მარტს ქაზიმი ჯერ კიდევ არ ფლობდა 

ინფორმაციას არც ხელშეკრულების ხელმოწერის ფაქტზე, არც 

საზღვრის დადგენაზე. მაგრამ, მეორე მხრივ, მსგავსი სიტუაცია 

იმავე დროს მეზობელ სომხეთშიც გაჩნდა, სადაც ყარაბექირ-ფაშას 

XV თურქული კორპუსის ნაწილები განაგრძობდნენ 

ალექსანდროპოლის მაზრის ოკუპაციას, რომელიც მათ გა-

ანალიზებული ხელშეკრულების მუხ I მიხედვით უნდა დაეტო-

ვებინათ. ალექსანდროპოლის ოკუპაცია გრძელდებოდა 1921 წ. 22 

აპრილამდე და ყარაბექირმა თავის ასკერებს ყარსის მხარეს 

არფაჩაიზე დახევის ბრძანება მხოლოდ მას შემდეგ მისცა, რაც მე-

11-ე არმიის სარდლობა სამხედრო ძალის გამოყენებით დაე-

მუქრა.729 

ზემოთ თქმული იმის სასარგებლოდ მოწმობს, რომ ქემა-

ლისტების დამოკიდებულება საბჭოებთან ხელმოწერილი ხელ-

შეკრულებების მიმართ მცირედით განსხვავდებოდა ასეთი ხელ-

შეკრულებების მიმართ საბჭოების დამოკიდებულებისგან, რა-

ზედაც მთელ VIII თავშია მოთხრობილი. ესე იგი, მოსკოვის 

ხელშეკრულებით ტერიტორიულ შენაძენს თურქები აღიქვამდნენ 

როგორც „ავანსს“, რომელიც არანაირად არ გულისხმობდა მათი 

შემდგომი ექსპანსიის შეწყვეტას. სავსებით შესაძლებელია, რომ 

ქემალისტურ ხელმძღვანელობას არ სჯეროდა საქართველოსა და 

სომხეთში საბჭოთა რეჟიმის სტაბილურობა და იმედი ჰქონდა, რომ 

ორი ზემოთ დასახელებული სახელმწიფოს შესაძლო აღდგენა 

იქამდე მიიყვანს საქმეს, რომ მოსკოვის ხელშეკრულება ძალას 

დაკარგავს და ამით მათ ხარჯზე თურქეთის კიდევ მეტი 

ტერიტორიული გაფართოების შესაძლებლობებს გახსნის. 

მეორე მხრივ, საბჭოთა რუსეთის ლიდერები, ისე როგორც 

მოგვიანებით სსრკ-ისაც (1922 წ. 30 დეკემბრის შემდეგ), ასევე არ 

აპირებდნენ არც 1914 წლის სახელმწიფო საზღვრის აღდგენაზე, 

არც მის ფარგლებს გარეთ მიწების შემდგომი გაფართოების 
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გეგმებზე უარის თქმას. 1945 წელს კრემლმა თურქეთს წაუყენა 

პრეტენზია, რომელიც არა მხოლოდ მოსკოვისა და ყარსის ხელ-

შეკრულებებით ქემალისტებისთვის გადაცემულ მიწებს, არამედ 

სევრის ხელშეკრულების პირობებით თურქეთისგან მოწყვეტას 

დაქვემდებარებულ ვილაიეთებს ეხებოდა.730 ეს პრეტენზიები 

კატეგორიულად უარყო თურქეთის მხარემ, მაგრამ საბჭოებისა და 

თურქეთის ომისშემდგომი ტერიტორიული დავის ანალიზი 

მოცემული კვლევის ჩარჩოებს გარეთაა. 
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იოსებ სტალინი დიმიტრი ჟლობა

წითელი არმიის ტანკები საქართველოში (1921)



გენერალი გიორგი კვინიტაძე გენერალი გიორგი 
მაზნიაშვილი

ქართული არმია და ეროვნული გვარდია (ტფილისი, 1921 წ.)
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საქართველოს სსძ-ის მფრინავები (1921)

საქართველოს სსძ-ის თვითმფრინავის მარცხი 
თბილისთან ახლოს (1921)



     

 



   

 



ქართველი ოფიცრები (1921)

ქართველი იუნკრები წვრთნიდან ბრუნდებიან (1921)



წითელი არმიის სამკერდე 
ნიშანი (1921)

ქართული რევკომის 
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წითელი არმია ტფილისში (1921)



მუსტაფა ქემალ 
ათათურქი

ქაზიმ ყარაბექირ-ფაშა

თურქების საველე არტილერია (1921)



პოლიკარპე (ბუდუ) 
მდივანი 

ჯელალ ედ-დინ 
კორკმასოვი

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ (16.03.1921)





ბათუმის უკანასკნელი ქართველი დამცველები (1921 წ. მარტი)

ქართველი პარტიზანები (1921 წ. მარტი)



   

 



რობერტ ჰორნი ლეონიდ კრასინი

ქართველი ემიგრანტების პროტესტის მიტინგი 
საქართველოს სოვეტიზაციის წინააღმდეგ (პარიზი, 1922 წ.)





   

 
 



     

 




