
„ბრიტანული“ კავკასია – 1918-1920

ბექა კობახიძე
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

დი დი ომი და კავ კა სია

1914 წელს დაწყ ე ბულ „დი დი ომის“ დროს კავ კა სია რუ სე თის უპი-
რო ბო ნა წი ლი იყო. რუ სე თის მო კავ ში რე ე ბი იყ ვნენ დი დი ბრი ტა ნე-
თი, საფ რან გე თი, იტა ლია და, მოგ ვი ა ნე ბით, ამე რი კის შე ერ თე ბუ-
ლი შტა ტე ბი. 1915-1916 წლებ ში მო კავ ში რე თა შო რის წინ სწრე ბით 
გა ფორ მდა ხელ შეკ რუ ლე ბა თა მთე ლი კას კა დი, თუ რო გორ უნ და 
გა და ე ნა წი ლე ბი ნათ და მარ ცხე ბუ ლი ბლო კის ტე რი ტო რი ე ბი, კო-
ლო ნი ე ბი და გავ ლე ნის სფე რო ე ბი. ცხა დი ა, არც ერთ ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ში ნახ სე ნე ბიც არ ყო ფი ლა სა ქარ თვე ლო, აღ მო სავ ლეთ (რუ-
სე თის) სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი. კავ კა სი ის რე გი ო ნი რუ სე თის 
ში და საქ მედ გა ნი ხი ლე ბო და. შე სა ბა მი სად, ან ტან ტის ქვეყ ნე ბი 
კავ კა სი ა ში არ სე ბულ ვი თა რე ბას სა თა ნა დოდ არც სწავ ლობ დნენ 
და მის მი მართ არ ჰქონ დათ პო ლი ტი კა. თბი ლის ში მა თი არც ერ თი 
დიპ ლო მა ტი უ რი წარ მო მად გენ ლო ბა არ ყო ფი ლა. ბრი ტა ნეთ სა და 
აშშ-ს1 ბა თუმ ში ჰქონ დათ სა კონ სუ ლო ე ბი, ძი რი თა დად, სა ვაჭ რო 
ინ ტე რეს თა გა სა ტა რებ ლად.

ვი თა რე ბა შე იც ვა ლა 1917 წლის ნო ემ ბერ ში, პეტ როგ რად ში 
ბოლ შე ვი კუ რი გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ. რუ სე თის იმ პე რი ის უკ ვე 
ყო ფილ მა სუ ბი ექ ტებ მა (კავ კა სი ა, ბალ ტი ის რეს პუბ ლი კე ბი, უკ-

1 იმ საფრთხის გამო, რომელიც კავკასიის ფრონტზე ბათუმს დაემუქრა, 
1916 წელს აშშ-ის საკონსულო თბილისში გადავიდა.
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რა ი ნა და ა.შ.) არ ცნეს ბოლ შე ვი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა. ის არც მო-
კავ ში რე ებს უც ნი ათ. თა ვის მხრივ, ბოლ შე ვი კებ მა გერ მა ნი ას თან, 
ოს მა ლეთ თან, ავ სტრი ას თან, ბულ გა რეთ თან ომი შეწყ ვი ტეს და 
მათ თან სე პა რა ტუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბი და იწყ ეს. ეს იმას ნიშ ნავ და, 
რომ გერ მა ნი ას აღ მო სავ ლე თი ფრონ ტი გა უ თა ვი სუფ ლდა და სა-
შუ ა ლე ბა მი ე ცა, და სავ ლე თის ფრონ ტზე გა ეძ ლი ე რე ბი ნა საფ რან-
გე თის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დე ბა. არც ბრი ტა ნე თის გავ ლე ნის ქვეშ 
მყო ფი სამ ხრეთ სპარ სე თი და მი სი ვე კო ლო ნია ინ დო ე თი ყო ფი ლა 
უსაფ რთხოდ, რად გან გერ მა ნე ლებს ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით შე ტე ვე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე ეძ ლოთ.

ომის მსვლე ლო ბი სას სა ო მა რი ფრონ ტე ბის ასე ხე ლა ღე ბით მი-
ტო ვე ბა არ შე იძ ლე ბო და, ამი ტომ მო კავ ში რე ე ბი 1917 წლის ბო ლოს 
პა რიზ ში შე იკ რიბ ნენ. 23 დე კემ ბერს მიღ წე უ ლი შე თან ხმე ბის თა-
ნახ მად, უკ რა ი ნა, ყი რი მი და ბე სა რა ბია საფ რან გე თის სა პა სუ ხის-
მგებ ლო ზო ნად ცხად დე ბო და, ხო ლო კავ კა სია – დი დი ბრი ტა ნე თის 
სა პა სუ ხის მგებ ლო ზო ნად.2

1918 წლის პირ ველ მა ნა ხე ვარ მა და ა დას ტუ რა, რომ კავ კა სი ას-
თან და კავ ში რე ბით გერ მა ნი ა სა და ოს მა ლეთს გა ცი ლე ბით უფ რო 
სე რი ო ზუ ლი გან ზრახ ვე ბი ჰქონ დათ, ვიდ რე საფ რან გეთს. მა შინ, 
რო დე საც სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში ათი ა თა სო ბით გერ მა ნე ლი და ოს მა-
ლო ჯა რის კა ცი იმ ყო ფე ბო და, ბრი ტა ნეთ მა გე ნე რალ დან სტერ ვი-
ლის და ახ ლო ე ბით 1500-კა ცი ა ნი დაჯ გუ ფე ბა გა მო აგ ზავ ნა ბა ქოს 
ოპე რა ცი ის თვის. დან სტერ ვილს მა ლე უკან გაბ რუ ნე ბა მო უ წი ა.

ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის შე მოს ვლა

ბრი ტა ნეთ -საფ რან გე თის შე თან ხმე ბა რე ა ლუ რად ომ ში გერ მა-
ნი ი სა და ოს მა ლე თის და მარ ცხე ბის შემ დეგ ამოქ მედ და. ამ დროს 
კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო ე ბი უკ ვე და მო უ კი დებ ლე ბი იყ ვნენ.

1918 წლის მი წუ რულს კავ კა სი ა ში გე ნე რალ ჯორჯ ფო რეს ტიე -
უ ო კე რის მე თა უ რო ბით ბრი ტა ნე თის 27-ე (ე.წ. „სა ლო ნი კის“) დი ვი-

2 CAB 28/3 I.C. 37, 23 December 1917.
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ზია შე ვი და, ხო ლო ჩრდი ლო ეთ სპარ სე თი დან ბა ქოს კენ გე ნე რალ 
უი ლი ამ ტომ სო ნის 39-ე ბრი გა და და იძ რა. მთლი ა ნო ბა ში კავ კა სი ა-
ში გან ლა გე ბუ ლი ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის ოდე ნო ბამ 20000 კაცს მი-
აღ წი ა.3 ბრი ტა ნე თი რე გი ონ ში პო ლი ტი კის მთა ვა რი შემ ქმნე ლი და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი სა ერ თა შო რი სო აქ ტო რი გახ და.

ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის თავ და პირ ვე ლი მი სია ოს მა ლე თის იმ-
პე რი ას თან და დე ბუ ლი მუდ რო სის ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის ხელ შეკ-
რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა იყო, რაც 
რე გი ო ნი დან მტრუ ლი თურ ქუ ლი და გერ მა ნუ ლი ქვე და ნა ყო ფე ბის 
გან დევ ნას, ბა ქო- ბა თუ მის სარ კი ნიგ ზო და ნავ თობ სა დე ნის ხა ზე-
ბის გახ სნას ით ვა ლის წი ნებ და. ეს ამო ცა ნე ბი მა ლე ვე შეს რულ და, 
მაგ რამ რე გი ო ნის ქა ო სურ მდგო მა რე ო ბა ში და ტო ვე ბა არ შე იძ-
ლე ბო და. კავ კა სი ის ახალ წარ მოქ მნი ლი რეს პუბ ლი კე ბი რთუ ლად 
იყოფ დნენ ტე რი ტო რი ებს, რუ სე თის იმ პე რი ის მი ერ და ტო ვე ბულ 
მეკ ვიდ რე ო ბას (რკი ნიგ ზა, შე ი ა რა ღე ბა და ა.შ.). ამას თა ნა ვე, სა ჭი-
რო იყო დრო ე ბი თი მშვი დო ბის დაც ვა, სა ნამ 1919 წელს პა რიზ ში 
შეკ რე ბი ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ახალ მსოფ ლიო წეს-
რიგ სა და ახალ მსოფ ლიო რუ კას შექ მნი და და კავ კა სი ის მო მა ვალ-
საც გა არ კვევ და.

ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბი კავ კა სი ა ში სომ ხეთ -სა ქარ თვე ლოს ომის 
დროს შე ვიდ ნენ. მათ შე ა ჩე რეს სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი, სომ ხუ რი 
უმ რავ ლე სო ბით და სახ ლე ბუ ლი ახალ ქა ლა ქის მაზ რა სა ქარ თვე-
ლოს და უ ტო ვეს, ხო ლო ლო რე ში ნე იტ რა ლუ რი ზო ნა გა მო აცხ ა-
დეს. ამით ორი ვე მხა რე უკ მა ყო ფი ლო იყო, რად გა ნაც ახა ლი სა-
ხელ მწი ფო ე ბი ნუ ლო ვან შე დეგ ზე თა მა შობ დნენ. ქარ თვე ლე ბის 
უკ მა ყო ფი ლე ბას აძ ლი ე რებ და ის ფაქ ტი, რომ ბრი ტა ნე ლებ მა ბა-
თუ მის ოლ ქი მათ არ გა დას ცეს და დრო ე ბით იქ შექ მნეს ბრი ტა-
ნუ ლი სა გე ნე რალ გუ ბერ ნა ტო რო, რომ ლის სა თა ვე ში ირ ლან დი ე ლი 

3 WO 153/785 Persia and Caucasus, Situation Maps 1916-1920. მოგვიანებით 
27-ე დივიზიის მეთაურის თანამდებობაზე ფორესტიე-უოკერი ტომ-
სონმა ჩაანაცვლა და ბრიტანეთის კავკასიური ძალები მის ხელში 
გაერთიანდა, ხოლო 1919 წლის მაისიდან ტომსონი გენერალმა ჯორჯ 
ნორტონ ქორიმ შეცვალა.
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გე ნე რა ლი ჯე იმს კუკ -კო ლი სი ჩა ა ყე ნეს. გან სხვა ვე ბით ქარ თვე ლე-
ბის გან, სომ ხებს და უთ მეს ყარ სის ოლ ქი, მაგ რამ მა ინც ვერ მო ი გეს 
მა თი გუ ლე ბი, რად გან აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს გა დას ცეს სომ ხუ რი უმ-
რავ ლე სო ბით და სახ ლე ბუ ლი ყა რა ბა ხი. სხვა მხრივ, აზერ ბა ჯა ნელ-
თა გუ ლის წყრო მას სომ ხე ბი სათ ვის ზან გე ზუ რის, ნა ხი ჩე ვა ნი სა და 
ყარ სის გა და ცე მა იწ ვევ და.

რეს პუბ ლი კა თა ში და და ვე ბის გან ცალ კე იდ გა რუ სე თის მო ხა-
ლი სე თა არ მი ის ცა რის ტი გე ნერ ლის, ან ტონ დე ნი კი ნის, სა კითხ ი. 
დე ნი კინს, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, სა მო ქა ლა ქო ომ ში ბოლ შე ვი-
კებს ებ რძო და და მოს კო ვის და კა ვე ბას ცდი ლობ და, მე ო რე მხრივ, 
ერ თი ა ნი რუ სე თის აღ დგე ნა და კავ კა სი ის ოკუ პა ცია სურ და. ბოლ-
შე ვიკ თა წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში ბრი ტა ნე ლე ბი დე ნი კი ნის მო კავ-
ში რე ე ბი იყ ვნენ. ისი ნი მას შე ი ა რა ღე ბით, სამ ხედ რო ინ სტრუქ ტო-
რე ბით, სურ სა თი თა და ფუ ლით ამა რა გებ დნენ, მაგ რამ უკ რძა ლავ-
დნენ სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში შეს ვლას და მთე ლი კონ ცენ ტრა ცი ის 
საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ გა და ტა ნას სთხოვ დნენ. დე-
ნი კი ნი, სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში ბრი ტა ნელ თა ჩა რე ვის გა მო, სა კუ თარ 
უკ მა ყო ფი ლე ბას არ მა ლავ და.4 ბრი ტა ნელ თა მხრი დან დე ნი კი ნის 
დახ მა რე ბა სა და მო კავ ში რე ო ბას ეჭ ვის თვა ლით უყუ რებ დნენ კავ-
კა სი უ რი სა ხელ მწი ფო ე ბიც. არ სე ბობ და სხვა საფ რთხეც – თურ ქე-
ბის მხრი დან სომ ხე ბის მი მართ შე საძ ლო რე ვან ში, რაც რე ა ლუ რი 
გახ და 1919 წლის თე ბერ ვალ -მარ ტში, რო დე საც ოს მა ლუ რი ჯა რე-
ბის ნარ ჩე ნებ მა ყარ სი და ი კა ვეს, „სამ ხრეთ -და სავ ლეთ კავ კა სი ის 
რეს პუბ ლი კა“ შექ მნეს და სომ ხეთ თან ერ თად პრობ ლე მე ბი შე უქ-
მნეს სა ქარ თვე ლო საც. ყარ სის გა თა ვი სუფ ლე ბა ისევ ბრი ტა ნულ 
ჯა რებს მო უ წი ათ.5

1919 წლის 24 იან ვარს პა რი ზის სამ შვი დო ბო კონ ფე რენ ცი ა ზე 
შეკ რე ბილ მა მო კავ ში რე თა უმაღ ლეს მა საბ ჭომ აკ რძა ლა ერ თი სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ მე ო რე სუ ბი ექ ტის ტე რი ტო რი ე ბის ძა ლის გა მო-

4 А. Деникин, Очерки Русской Смуты, Т. IV, Берлин, 1925, с. 121-178.
5 R. Hovannisian, The Republic of Armenia, vol. I, Los Angeles 1971,                p. 

197-227; გ. კვინიტაძე, მოგონებები, წგ. I, თბილისი 1998, გვ. 103-159; 
ვ. ნოზაძე, საქართველოს აღდგენისათვის ბრძოლა მესხეთის გამო, 
თბილისი 1989, გვ. 47-60.
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ყე ნე ბით და კა ვე ბა. სა და ვო სა კითხ ე ბი სამ შვი დო ბო კონ ფე რენ ცი-
ას უნ და გა და ეწყ ვი ტა.6 ბრი ტა ნე ლებ მა რე გი ონ ში შექ მნეს მყი ფე 
მშვი დო ბა, რომ ლის დაც ვა მა თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა იყო იმ დრომ-
დე, ვიდ რე სა ერ თა შო რი სო დიპ ლო მა ტია სა და ვო სა კითხ ებს არ და-
ა რე გუ ლი რებ და. ეს, გარ კვე ულ წი ლად, უმა დუ რი საქ მე იყო. მოგ-
ვი ა ნე ბით ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრი ლორ დი ჯორჯ 
ნა თა ნი ელ კერ ზო ნი შე ნიშ ნავ და: „რო დე საც [კავ კა სი ი დან] ევა კუ-
ა ცი ის თა ო ბა ზე ჩვე ნი გან ზრახ ვა გახ და ცნო ბი ლი, სწრა ფად და 
და უ ყოვ ნებ ლივ იქ ნა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ჩვე ნი ოკუ პა ცი ის სი კე თე ნი 
– მგზნე ბა რედ მოგ ვმარ თავ დნენ ყვე ლა კუთხ ი დან, რა თა დავ რჩე-
ნი ლი ყა ვით“.7

პი როვ ნე ბე ბი და ინ სტი ტუ ცი ე ბი

პა რა ლე ლუ რად ლონ დონ ში და იწყო კავ კა სი უ რი პო ლი ტი კის 
შექ მნის პრო ცე სი. აქ ბევ რი იყო და მო კი დე ბუ ლი პი როვ ნულ ფაქ-
ტო რებ სა და პრი ო რი ტე ტებ ზე. იყ ვნენ კავ კა სი ის და მო უ კი დებ ლო-
ბის ძლი ე რი მომ ხრე ე ბიც, სკეპ ტი კო სე ბიც და მო წი ნა აღ მდე გე ნიც.

მომ ხრე თა გან მთა ვა რი გახ ლდათ კერ ზო ნი. იგი ახალ გაზ რდო-
ბა ში სამ ჯერ იყო ნამ ყო ფი რე გი ონ ში, იმოგ ზა უ რა და რი ა ლი დან 
სომ ხე თამ დე, ბა თუ მი დან ბა ქომ დე, გა ეც ნო კავ კა სი ის ეკო ნო მი-
კურ შე საძ ლებ ლო ბებს, ის ტო რი ას. 1903-1905 წლებ ში კერ ზო ნი 
ინ დო ეთ ში ბრი ტა ნე თის მე ფის ნაც ვლის თა ნამ დე ბო ბას იკა ვებ-
და და „ბრი ტა ნუ ლი აღ მო სავ ლე თის“ კარ გი ცოდ ნით გა მო ირ ჩე ო-
და. მან არა ერ თხელ ჩა ა ტა რა ბრი ტა ნე თის მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის 
სხდო მა ზე სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის „გაკ ვე თი ლე ბი“. იგი ამის შე-
სა ხებ ად რე უ ლი ასა კი დან ვე წერ და და 1888 წელს სტე ფან წმინ და-
ში მყო ფი აღ ნიშ ნავ და, რომ რუ სე თი პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფო იყო 
ის ტო რი ა ში, ვინც კავ კა სი ის ქე დის ორი ვე მხა რე და ი კა ვა და მას 
აღ მო სავ ლე თის კენ გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა. კერ ზო-

6 The Foreign Relations of the United States (FRUS), Paris Peace Conference (PPC), 
vol. 3, p. 715.

7 FO 371/3668/11067/124999/58.
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ნი ბა თუმს ადა რებ და ოქ როს საწ მისს, რო მელ საც და სავ ლე თი დან 
ვაჭ რე ბი ეხ ვე ოდ ნენ, ხო ლო ბრი ტა ნე თის თვის ის სა ინ ტე რე სო იყო, 
რო გორც სპარ სე თის კენ მი მა ვა ლი უმოკ ლე სი გზა.8 კერ ზო ნი კე-
თილ გან წყო ბი ლი იყო ქარ თვე ლე ბი სად მი. პრე მი ერ -მი ნის ტრი ლო-
იდ ჯორ ჯი თა ვის მე მუ ა რებ ში იხ სე ნებ და: „მთავ რო ბა ში იყო ორი 
ძლი ე რი კა ცი, რომ ლე ბიც ვნე ბი ა ნი და და უ ღა ლა ვი მომ ხრე ნი იყ-
ვნენ [რუ სეთ ში] ინ ტერ ვენ ცი ის პო ლი ტი კი სა. ერ თი მათ გა ნი იყო 
ლორ დი კერ ზო ნი. მას ყვე ლა ზე მე ტად სა ქარ თვე ლოს ბოლ შე ვი კუ-
რი და ბინ ძუ რე ბის გან ხსნა აწუ ხებ და. მას კავ კა სი ას თან მი მარ თე-
ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბა ამოძ რა ვებ და. იგი იმ ყო ფე ბო და 
ამ რე გი ონ ში რამ დე ნი მე წლით ად რე და აღ ფრთო ვან და მა მა ცი 
მთი ე ლი ხალ ხით. ლე ნი ნი სა და ტროც კის დეს პო ტიზ მის ამა რა მა-
თი მი ტო ვე ბის აზ რი კერ ზონს სა ში ნე ლი გრძნო ბე ბით აღავ სებ და 
და მან ბო ლომ დე იბ რძო ლა სა ქარ თვე ლო ში ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის 
და სა ტო ვებ ლად“.9

კერ ზო ნი 1918 წლის მი წუ რულს აღ მო სავ ლე თის კო მი ტეტს10 
ხელ მძღვა ნე ლობ და. 1919 წლის იან ვრი დან, სა გა რეო საქ მე თა მი-

8 D. Gilmour, Curzon: Imperial Statesman, pg. 510, New York 2003; G. N. Curzon, 
Russia in Central Asia, Oxford 1889, p. 28-29; G. N. Curzon, Persia and The 
Persian Question, Vol. 1, London 1966, p. 61-69; CAB 23/43 Minutes of Imperial 
War Cabinet Meeting, June 25, 1918; CAB 24/95 CP 336 Memorandum on 
Transcaucasia by C. of K. December 24, 1919; CAB 27/24 Eastern Committee 
40th Meeting, December 2, 1918 (annex).

9 D. Lloyd George, Memoirs of the Peace Conference, vol. I, Yale 1939,               p. 
213-214.

10 1918 წლის მარტში კაბინეტმა ჩამოაყალიბა აღმოსავლეთის კო მი ტეტი, 
რომლის პასუხისმგებლობაშიც შედიოდა აღმოსავლეთ ხმელ თაშუა 
ზღვისპირეთიდან ინდოეთამდე ტერიტორიებზე მსჯე ლო ბა. კომიტეტი 
დაიშალა 1919 წლის 10 იანვარს და მის ადგილას წარ მო იქმნა შუა 
აღმოსავლეთის საკითხებზე დეპარტამენტთაშორისი კონ ფერენცია 
(Interdepartmental Conference on Middle Eastern Affairs). თავმჯდომარედ 
კვლავინდებურად ლორდი კერზონი რჩე ბოდა. კო მიტეტისაგან გან-
სხვა ვებით, კონფერენცია არ ყოფილა მუდ მივ მოქმედი ორგანო. ის, 
საჭიროების მიხედვით, პერიოდულად იკრი ბებოდა. თუმცა უნდა 
აღინიშნოს, რომ მთავრობისათვის რო გორც აღმოსავლეთის კომი-
ტეტის, ასევე დეპარტამენტთაშორისი კონ ფერენციის დადგენილებებს 
მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა.
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ნისტრ არ ტურ ბალ ფუ რის პა რიზ ში გამ გზავ რე ბის შემ დეგ, იგი მი-
ნის ტრის მო ვა ლე ო ბას ას რუ ლებ და და იმა ვე წლის ოქ ტომ ბერ ში 
და ი ნიშ ნა კი დეც ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე.

გარ და იმი სა, რომ ქარ თვე ლე ბის მი მართ პი რა დი სიმ პა თია 
ჰქონ და, კერ ზო ნი პრაგ მა ტი კო სი იყო. მას სურ და, ესარ გებ ლა რუ-
სე თის და სუს ტე ბით და ბრი ტა ნე თის გავ ლე ნა ჩრდი ლო ეთ სპარ-
სეთ ზე გა ევ რცე ლე ბი ნა. მან მო ამ ზა და და 1919 წლის 9 აგ ვის ტოს 
ხე ლი მო ა წე რა სპარ სეთ თან პრო ტექ ტო რა ტის ხელ შეკ რუ ლე ბას. 
იგი თვლი და, რომ რუ სე თის გა ჩე რე ბა და მის გან სპარ სე თი სა და 
ინ დო ე თის დაც ვა კავ კა სი ის ქედ ზე შე იძ ლე ბო და. ამის სა უ კე თე სო 
სა შუ ა ლე ბას კავ კა სი ის და მო უ კი დე ბე ლი, ბუ ფე რუ ლი სა ხელ მწი-
ფო ე ბი იძ ლე ოდ ნენ, რო მელ თათ ვი საც ბრი ტა ნეთს მხა რი უნ და და-
ე ჭი რა.11

მე ო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პი როვ ნე ბა იყო სამ ხედ რო მი ნის ტრი 
უინ სტონ სპენ სერ ჩერ ჩი ლი. იგი თავ გა მო დე ბუ ლი ან ტი ბოლ შე ვი კი 
და იმ პე რი ა ლის ტი გახ ლდათ და მხარს უჭერ და დე ნი კი ნი სა და ად-
მი რალ კოლ ჩა კის ბრძო ლას ერ თი ა ნი რუ სე თის აღ დგე ნი სათ ვის. ეს 
გეგ მა წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დი ო და კავ კა სი ის და მო უ კი დებ ლო ბას-
თან. მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბი სას ბრი ტა ნე თის სამ ხედ რო სა მი ნის-
ტრო 100 მი ლი ონ ფუნ ტზე მე ტით და ეხ მა რა თეთ რგვარ დი ელ თა 
არ მი ებს. მას დე ნი კი ნის შტაბ ში მივ ლი ნე ბუ ლი ჰყავ და სამ ხედ რო 
მი სია (ე.წ. “Denmiss”), რო მე ლიც ხში რად ქარ თვე ლებს ელა პა რა კე-
ბო და რუ სე ბის და არა ბრი ტა ნე თის სა ხე ლით. ჩერ ჩი ლი არაფ რად 
აგ დებ და პა ტა რა ერე ბის უფ ლე ბებს და დე ნი კი ნის ბრძო ლას ქვეყ-
ნის გა ერ თი ა ნე ბის თვის გა რი ბალ დის ტურ მოძ რა ო ბას ადა რებ და. 

11 აღნიშნული ხელშეკრულების რატიფიკაციაზე სპარსეთის პარლა მენ-
ტმა უარი განაცხადა. უფრო დაწვრილებით კავკასიასთან და სპარ-
სეთთან მიმართებაში კერზონის პოლიტიკის შესახებ იხ. J. D. Rose, Batum 
as Domino, 1919-1920: The Defence of India in Transcaucasia. The International 
History Review, vol. 2, No. 2 (Apr. 1980), p. 266-287; D. Ewalt, The Fight for Oil: 
Britain in Persia, 1919. History Today, vol. 31, issue 9, 1981; J. Fisher, “On The 
Glacis of India”: Lord Curzon and British Policy in The Caucasus, 1919. Diplomacy 
and Statecraft, 1997, 8:2, p. 50-82; J. Fisher, Curzon and British Imperialism in 
the Middle East, 1916-1919, London, 1999; H. Sabahi – British Policy in Persia 
1918-1925, London, 1990.
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მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყოფ გე ნერ ლებს კომ პე ტენ ცია არ ჰყოფ-
ნი დათ, ერ თმა ნე თის გან გა ერ ჩი ათ ბოლ შე ვი კე ბი სა და ქარ თვე ლი 
სო ცი ალ -დე მოკ რა ტე ბის წი თე ლი დრო შე ბი, ვერც ის გა ე გოთ, სად 
გა დი ო და ზღვა რი დე ნი კი ნის მხარ და ჭე რა სა და ამი ერ კავ კა სი ის 
და მო უ კი დებ ლო ბას შო რის. შე სა ბა მი სად, 1918-1920 წლე ბის კავ კა-
სი ის ის ტო რი ას წი თელ ხა ზად გას დევს და პი რის პი რე ბა დი დი ბრი-
ტა ნე თის სამ ხედ რო და სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო ებს შო რის.12

პრე მი ერ -მი ნის ტრი ლო იდ ჯორ ჯი დი დად არ აქ ტი უ რობ და 
კავ კა სი ის გარ შე მო მიმ დი ნა რე დის კუ სი ებ ში, მაგ რამ მი სი სურ ვი-
ლი იყო, რაც შე იძ ლე ბა მა ლე და ე ხუ რა პრობ ლე მა ტუ რი „რუ სე თის 
სა კითხ ი“. იგი, კერ ზო ნი სა გან გან სხვა ვე ბით, რუ სე თის მი ერ ბა ქო-
დან აღ მო სავ ლე თით ბრი ტა ნე თი სათ ვის შექ მნილ საფ რთხეს ვერ 
ხე დავ და. ლო იდ ჯორჯს ასე ვე ადარ დე ბა ჩერ ჩი ლის ახი რე ბამ დე 
მი სუ ლი ან ტი ბოლ შე ვი კუ რი გეგ მე ბი. მას სურ და, ფორ მა ში მო ეყ ვა-
ნა ომის შემ დგო მი ბრი ტა ნუ ლი ეკო ნო მი კა და ჩა ეცხ რო ლე ი ბო რის-
ტუ ლი ოპო ზი ცი ის პა ცი ფის ტუ რი პრო ტეს ტი. ამი სათ ვის სა ჭი რო 
იყო ჯა რე ბის სახ ლში დაბ რუ ნე ბა და რუ სეთ ში ვი თა რე ბის და ლა გე-
ბა. პრე მი ე რი სათ ვის მთა ვა რი იყო, ბრი ტა ნეთს ომი და ეს რუ ლე ბი ნა 
და სა კუ თარ თავ ზე არ აე ღო ან ტი ბოლ შე ვი კურ ჯვა როს ნულ ლაშ-
ქრო ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა.

აღ მო სავ ლე თის კო მი ტე ტი და გე ნერ ლე ბი

პირ ვე ლი ვრცე ლი „მე მო რან დუ მი სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში შექ მნი-
ლი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის შე სა ხებ“ მო ამ ზა და სა გა რეო საქ მე-
თა სა მი ნის ტროს პო ლი ტი კუ რი დაზ ვერ ვის დე პარ ტა მენ ტმა. ის 
ხელ მო წე რი ლი არ არის, მაგ რამ შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ მი სი 

12 მოხალისეთა მოძრაობასა და ბრიტანეთის სამხედრო სამინისტროს 
ურ თი ერთობათა შესახებ დაწვრილებით იხ. R. Ullman, Anglo-Soviet Re-
lations 1917-1921, vol. II; 1968; L. Kopisto, The British Intervention in South 
Russia 1918-1920, Academic Dissertation Publicly Discussed at the University 
of Helsinki, Faculty of Arts, 2011; G. A. Brinkley, The Volunteer Army and Allied 
Intervention in South Russia 1917-1921, Notre Dame, 1966.
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ავ ტო რია სა ქარ თვე ლოს ძვე ლი მე გო ბა რი ოლი ვერ უორ დრო პი.13 
დო კუ მენ ტში უდა ვო ქარ თულ ტე რი ტო რი ე ბად არის გა მოცხ ა დე-
ბუ ლი ზა ქა თა ლა, ლო რე, ახალ ცი ხე -ა ხალ ქა ლა ქი, ოლ თი სი, არ და-
გა ნი, ბა თუ მი, ლა ზის ტა ნი და ის ტო რი უ ლი აფ ხა ზე თი ტუ აფ სემ დე. 
დო კუ მენ ტში არის მცდე ლო ბა, მსოფ ლიო ომის მსვლე ლო ბი სას 
წარ მოქ მნი ლი მძლავ რი არ მე ნო ფი ლუ რი მოძ რა ო ბის სა პირ წო ნედ, 
სა ქარ თვე ლოს, რო გორც რე გი ო ნა ლუ რი ლი დე რის, სტა ტუ სის დამ-
კვიდ რე ბი სა. მას ში ვკითხ უ ლობთ: „...სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში შექ მნილ 
ვი თა რე ბას ვერ გა ვი გებთ, თუ არ გა ვა ა ნა ლი ზებთ, რომ დო მი ნანტ 
რა სას რე გი ონ ში წარ მო ად გე ნენ არა სომ ხე ბი, არა მედ ქარ თვე-
ლები“.14

იმის გა მო, რომ ბრი ტა ნულ პო ლი ტი კურ ელი ტა ში 1918 წლამ-
დე კავ კა სი ას არ სწავ ლობ დნენ და ჭირ და კომ პე ტენ ცია ამ მი მარ-
თუ ლე ბით, ხსე ნე ბულ დო კუ მენტს და ეყ რდნო სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს შემ დგო მი მე მო რან დუ მე ბიც. 1 ნო ემ ბერს იმა ვე პო-
ლი ტი კუ რი დაზ ვერ ვის დე პარ ტა მენ ტმა სამ თავ რო ბო უწყ ე ბე ბი-
სათ ვის გა მო უშ ვა „მე მო რან დუ მი, ბრი ტა ნე თის ინ ტე რე სე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, კავ კა სი ის სა კითხ ის სა მო მავ ლო მოგ ვა რე ბა ზე“. 
დო კუ მენ ტი, ფაქ ტობ რი ვად, იმე ო რებ და ქარ თუ ლი მხა რის არ გუ-
მენ ტებს და სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იყო სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ 
მის წრა ფე ბებ თან. მე მო რან დუ მი და საყ რდე ნი დო კუ მენ ტი გახ და 
აღ მო სავ ლე თის სა კითხ თა კო მი ტე ტის იმ პე რი ა ლის ტუ რი, ან ტი-
რუ სუ ლი ნა წი ლი სათ ვის. პო ლი ტი კუ რი დაზ ვერ ვის დე პარ ტა მენ ტი 
ემ ხრო ბო და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კა თა და მო უ კი დებ ლო-
ბას და, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, იძ ლე ო და რჩე ვას, ეღი ა რე ბი ნათ სა-
ქარ თვე ლო, რო გორც პო ლი ტი კუ რად და კულ ტუ რუ ლად ყვე ლა ზე 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა, რო მელ საც უძ ვე ლე სი ის ტო რია ჰქონ და. 
დო კუ მენ ტი მო ითხ ოვ და, რომ რე გი ონ ზე მან და ტი დიდ ბრი ტა ნეთს 
ან ამე რი კას აე ღო.15

13 ვრცლად იხ. „სერ ოლივერ უორდროპი 150“ (რედ. ბექა კობახიძე), თბი-
ლისი, 2015.

14 CAB 24/68 GT 6176.
15 CAB 29/2 P-84 Peace Conference: Memorandum On Armenia and Transcaucasia, 

appendix no. 6.
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7 ნო ემ ბერს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრომ, კერ ძოდ, სერ 
ეირ ქრო უმ მო ამ ზა და მო რი გი ჩვიდ მეტ პუნ ქტი ა ნი „მე მო რან დუ მი 
შე საძ ლო ტე რი ტო რი ულ პო ლი ტი კა ზე კავ კა სი ა ში“. მე მო რან დუ-
მი მხარს უჭერ და კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კა თა და მო უ კი დებ ლო ბას, 
მაგ რამ ამას თა ნა ვე ხაზს უს ვამ და, რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო ფრთხი-
ლად მოქ მე დე ბა, რა თა აღ დგე ნილ რუ სეთს არ გას ჩე ნო და ბო რო-
ტი ზრახ ვე ბი იმის გა მო, რომ მო კავ ში რე ებ მა მი სი და სუს ტე ბით 
ისარ გებ ლეს და ტე რი ტო რი ე ბი გა მო ა ცა ლეს. მე მო რან დუ მი პირ-
ველ ამო ცა ნად სა ხავ და რეს პუბ ლი კებ ში არ სე ბულ ხე ლი სუფ ლე ბა-
თა ცნო ბას, მაგ რამ იმ ფორ მით, რომ ნე ბის მი ერ სა ჭი რო მო მენ ტში 
შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლი ყო ვი თა რე ბის შე მობ რუ ნე ბა. სხვაგ ვა რად 
რომ ვთქვათ, თუ რუ სე თი მა ლე ვე აღ დგე ბო და, მა შინ შე საძ ლო 
იყო, რომ კავ კა სი ის რეს პუბ ლი კე ბი ავ ტო ნო მი უ რი სა ხით მას შე ერ-
თე ბოდ ნენ, ხო ლო თუ ყო ფილ მეტ რო პო ლი ა ში ანარ ქია დი დი ხნით 
გაგ რძელ დე ბო და, ამ შემ თხვე ვა ში მა თი და მო უ კი დებ ლო ბა პერ-
მა ნენ ტულ სა ხეს მი ი ღებ და. ერ თი კი ცხა დი იყო – რე გი ო ნი ბრი-
ტა ნე თის ინ ტე რე სის ქვეშ მყოფ ტე რი ტო რი ებს ესაზღ ვრე ბო და და 
იმ პე რი ას მსოფ ლი ოს ამ ნა წილ ში ანარ ქია არ უნ და და ეშ ვა. მერ ვე 
პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ სა ქარ თვე ლო გახ ლდათ რე გი ონ ში 
ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვე ყა ნა და მი სი აღი ა რე ბა პრობ ლე მას 
არ წარ მო ად გენ და.16

მომ დევ ნო ეტაპ ზე სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრომ, იმა ვე 
ეირ ქრო უმ, შე ი მუ შა ვა კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო თა ტე რი ტო რი უ-
ლი გა მიჯ ვნის პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც, ხშირ შემ თხვე ვა ში, თან-
ხვედ რა ში მო დი ოდ ნენ პა რიზ ში სა ქარ თვე ლოს დე ლე გა ცი ის მი ერ 
წარ დგე ნილ ტე რი ტო რი ულ მოთხ ოვ ნებ თან. ბრი ტა ნუ ლი გეგ მის 
მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს უნ და მი კუთ ვნე ბო და ეთ ნი კუ რად ქარ-
თუ ლი, თუმ ცა სარ წმუ ნო ე ბით მუს ლი მუ რი, ბა თუ მის ოლ ქი და ლა-
ზის ტა ნის სან ჯა ყი, ახალ ცი ხი სა და ახალ ქა ლა ქის მაზ რე ბი, ლო რეს 
ოლ ქი. ზა ქა თა ლის ოლ ქთან მი მარ თე ბა ში ნათ ქვა მი იყო, რომ ეს 
ქარ თვე ლებს, მთი ე ლებ სა და აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს შო რის სა და ვო 

16 CAB 27/36 EC 2359.
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ტე რი ტო რი ა ა, თუმ ცა, ქრო უს მტკი ცე ბით, ქარ თვე ლებ სა და აზერ-
ბა ი ჯა ნე ლებს შო რის გა მიჯ ვნა არ გა ჭირ დე ბო და.17

ამ მე მო რან დუ მე ბით შე ი ა რა ღე ბულ მა კერ ზონ მა აღ მო სავ-
ლე თის კო მი ტე ტის 2 და 9 დე კემ ბრის სხდო მებ ზე 14-პუნ ქტი ა-
ნი რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტი წა რად გი ნა. იგი კო მი ტეტს კავ კა სი ის 
რეს პუბ ლი კე ბი სა და, პირ ველ რიგ ში, სა ქარ თვე ლოს აღი ა რე ბას 
სთა ვა ზობ და. კერ ზო ნი მი იჩ ნევ და, რომ მუს ლი მა ნი ქარ თვე ლე ბით 
და სახ ლე ბუ ლი ბა თუ მის ოლ ქი და ლა ზე თი სა ქარ თვე ლოს უნ და შე-
ერ თე ბო და, მთლი ა ნად რე გი ონ ზე კი მან და ტი ბრი ტა ნეთს უნ და აე-
ღო. მას შე ე წი ნა აღ მდე გა სა გა რეო მი ნის ტრი ბალ ფუ რი. ეს უკა ნას-
კნე ლი მი ზან შე უ წონ ლად მი იჩ ნევ და ინ დო ე თის დაც ვის ხა ზის სულ 
უფ რო და სავ ლე თით გა და ტა ნას, მე ტად რე მა შინ, რო ცა მთა ვა რი 
საფ რთხე, რუ სე თის სა ხით, აღარ არ სე ბობ და. ბალ ფუ რი და უშ ვებ-
ლად მი იჩ ნევ და კავ კა სი ა ში ერ თი დი ვი ზი ის ხან გრძლი ვად და ტო-
ვე ბას, რად გან ბრი ტა ნე თის თვის უფ რო პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ-
ლე ბებ ზე ერ თი ოცე უ ლის გა მო ყო ფაც ჭირ და. მი სი სკეპ ტი ციზ მი 
იქამ დე მი დი ო და, რომ კავ კა სი ის მი მარ თუ ლე ბით პო ლი ტი კის შექ-
მნის სა ჭი რო ე ბას სა ერ თოდ ვერ ხე დავ და. მის და მო კი დე ბუ ლე ბას 
იზი ა რებ დნენ სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლე ლორ დი 
რო ბერტ სე სი ლი და ინ დო ე თის საქ მე თა მი ნის ტრი ედ ვინ სა მუ ელ 
მონ თე გი უ. 16 დე კემ ბრის სხდო მა ზე კერ ზონს უფ რო ზო მი ე რი მე-
მო რან დუ მის წარ მოდ გე ნა მო უ წი ა, სა ი და ნაც ამო ღე ბუ ლი იყო მან-
და ტი სა და ჯა რე ბის ხან გრძლი ვი ვა დით და ტო ვე ბის სა კითხ ე ბი. ეს 
რე ზო ლუ ცია კო მი ტეტ მა მი ი ღო. მარ თა ლი ა, მას ში კვლა ვინ დე ბუ-
რად და ტო ვე ბუ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს აღი ა რე ბი სა და მას ზე ბა თუ-
მი- ლა ზე თის მი ერ თე ბის სა კითხ ე ბი, მაგ რამ კო მი ტეტ მა და, შე სა-
ბა მი სად, მი ნის ტრთა კა ბი ნეტ მაც რე გი ონ ში აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა ზე უა რი თქვეს.18

17 CAB 24/72 GT 6506 Maps Illustrating Memorandum Respecting the Settlement 
of Turkey and Arabian Peninsula.

18 CAB 27/24 Eastern Committee 40th Meeting, December 2, 1918 (annex); 42th 
Meeting, December 9, 1918 (annex); 43th Meeting, December 16, 1918; CAB 
24/72 GT 6512; CAB 27/38 EC 2715 A.
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ იმ პე რი ის ხე ლი სუფ ლე ბა არ და ინ ტე რეს და 
სამ ხრეთ კავ კა სი ის მდი და რი ბუ ნებ რივ მა რე სურ სე ბით, კერ ძოდ, 
ჭი ა თუ რის მან გა ნუ მი თა და ბა ქოს ნავ თო ბით და ეს ფაქ ტო რი კა-
ტა ლი ზა ტო რად ვერ იქ ცა.

მან გა ნუ მის ნო მერ მე ო რე მწარ მო ე ბე ლი მსოფ ლი ო ში ბრი ტა ნე-
თის კო ლო ნია ინ დო ე თი იყო და იმ პე რი ას ეს ნედ ლე უ ლი და მა ტე-
ბით არ სჭირ დე ბო და.

ბა ქოს ნავ თო ბით სა იმ პე რიო სა ო მა რი კა ბი ნე ტის და ინ ტე რე სე-
ბას ლორ დი კერ ზო ნი ჯერ კი დევ 1918 წლის აგ ვის ტო ში შე ე ცა და. 
ბრი ტა ნე თი და მო კი დე ბუ ლი იყო შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი დან იმ პორ-
ტი რე ბულ ნავ თობ ზე. კერ ზონ მა აღ ნიშ ნუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
შე სამ ცი რებ ლად მსოფ ლი ო ში უმ დიდ რეს ბა ქოს სა ბა დო ებ ზე ბრი-
ტა ნე თის მი ერ კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბის იდეა წა მო ა ყე ნა. ეს გეგ მა, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, სამ ხრეთ კავ კა სი ის უსაფ რთხო ე ბა ზე იმ პე რი ის 
კონ ტრო ლის და წე სე ბას მო ითხ ოვ და, რაც კერ ზო ნის აღ მო სავ ლუ-
რი გეგ მის ნა წი ლი იყო. ბალ ფურ მა, რო მე ლიც სამ ხრეთ კავ კა სი ა-
ში ბრი ტა ნე თის მხრი დან უსაფ რთხო ე ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბას 
ეწი ნა აღ მდე გე ბო და, იქ ვე მი უ თი თა, რომ მე სო პო ტა მი ის ნავ თობ-
სა ბა დო ე ბი, არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, უმ დიდ რე სი და ბა ქოს სა-
ბა დო ებ ზე უკე თე სი უნ და ყო ფი ლი ყო.19 მე სო პო ტა მი ა, რო მე ლიც 
სა იქ ს-პი კოს შე თან ხმე ბით ბრი ტა ნულ გავ ლე ნის სფე როდ იყო გა-
მოცხ ა დე ბუ ლი, გან სხვა ვე ბით ტრა დი ცი უ ლად რუ სე თის მფლო ბე-
ლო ბა ში მყო ფი ბა ქო სა გან, იმ პე რი ი სათ ვის უფ რო მომ გე ბი ა ნი და 
უსაფ რთხო იყო.

სა ქარ თვე ლოს თვის პო ზი ტი უ რი მოვ ლე ნა იყო ის, რომ ბრი ტა-
ნე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო მას რე გი ო ნის ლი დერ სა ხელ-
მწი ფოდ გა ნი ხი ლავ და. აღ მო სავ ლე თის კო მი ტე ტის მი ერ მი ღე ბულ 
რე ზო ლუ ცი ას მოჰ ყვა ქარ თუ ლი მხა რი სად მი გაგ ზავ ნი ლი ნო ტა, 
რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ ბრი ტა ნე თი მი ე სალ მე ბო და სა-
ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბას და მზად იყო, მი სი 

19 CAB 23/43 Minutes of Meeting of The Imperial War Cabinet, August 13, 1918.
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აღი ა რე ბა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე და ეც ვა.20 ეს ქარ თუ ლი 
მხა რი სათ ვის მო უ ლოდ ნე ლად სა სი ხა რუ ლო აღ მოჩ ნდა, რად გან 
მოვ ლე ნე ბი მი სი თვალ თა ხედ ვის მიღ მა ვი თარ დე ბო და.

თუმ ცა 1919 წლის და საწყ ი სის თვის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის-
ტროს რე გი ონ ში წარ მო მად გენ ლე ბი არ ჰყო ლი ა. ად გილ ზე მყო ფი 
გე ნერ ლე ბი დიპ ლო მა ტი ურ ფუნ ქცი ებს ითავ სებ დნენ. მა თი ურ-
თი ერ თო ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას თან უკი დუ რე სად და ი ძა ბა. 
რე ა ლურ ინ ფორ მა ცი ას მოკ ლე ბუ ლი ქარ თვე ლე ბი ვერ ხვდე ბოდ-
ნენ, თუ რო გორ მო დი ო და შე სა ბა მი სო ბა ში ბრი ტა ნელ გე ნე რალ-
თა ქმე დე ბა იმა ვე სა ხელ მწი ფოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს 
ნო ტას თან. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა უკ მა ყო ფი ლო იყო იმით, 
რომ ბრი ტა ნე ლებ მა ბა თუ მის ოლ ქის სა მო ქა ლა ქო ად მი ნის ტრა-
ცი ა, ფაქ ტობ რი ვად, რუს თა ეროვ ნულ საბ ჭოს გა დას ცეს. 1918 
წლის ბო ლოს, სომ ხეთ თან ომის გა მო, სა ქარ თვე ლომ აფ ხა ზე თის 
ფრონ ტი დან ჯა რე ბი სამ ხრე თის მი მარ თუ ლე ბით გა და ის რო ლა და 
ბრი ტა ნე ლე ბის გან პი რო ბა მი ი ღო, რომ დე ნი კი ნი აფ ხა ზეთს არ შე-
უ ტევ და. 1919 წლის თე ბერ ვალ ში რუს მა გე ნე რალ მა სო ჭი და გაგ-
რა და ი კა ვა, ხო ლო ბრი ტა ნე ლებ მა მის შე სა ჩე რებ ლად ვე რა ფე რი 
იღო ნეს. თა ვის მხრივ, მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბის გე ნერ ლე ბი სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბას სო ცი ა ლიზ მსა და ნა ცი ო ნა ლიზმს უწუ ნებ-
დნენ. 1919 წლის 6 თე ბერ ვალს შა ვი ზღვის ძა ლე ბის სარ დალ მა, 
გე ნე რალ მა ჯორჯ მილ ნმა, ლონ დონ ში გაგ ზავ ნა პირ ვე ლი ვრცე ლი 
მოხ სე ნე ბა, რო მელ შიც იგი ქარ თველ სო ცი ალ -დე მოკ რა ტებს შო ვი-
ნის ტე ბად და ბოლ შე ვი კებ ზე უფ რო რა დი კა ლურ სო ცი ა ლის ტე ბად 
მო იხ სე ნი ებ და. მილ ნი ამ ტკი ცებ და, რომ აჭარ ლებს ქარ თვე ლე ბი 
ეზიზღ ე ბო დათ და მათ თან შე ერ თე ბის ეში ნო დათ.21 ბრი ტა ნე თის 
იმ პე რი ის გე ნე რა ლუ რი შტა ბის უფ რო სის, ფელ დმარ შალ სერ ჰენ-

20 FO 608/88 no. 12272; საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არ-
ქივი (შემდეგში სცსა), ფონდი 1864, ანაწ. 2, საქმ. 46, ფურც. 25; ზ. ავა -
ლიშვილი, საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918-1921 წლების საერ-
თაშორისო პოლიტიკაში, თბილისი 2011, გვ. 195.

21 WO 106/1396; FO 608/84 no. 2870; FO 371/3661 File 677-1015, Inter-
departmental Conference On Middle Eastern Affairs, 11th Minutes, March 6, 
1919 (appendix I).



130

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

რი უილ სო ნი სად მი, მი წე რილ პი რად წე რილ ში მილ ნი მეტ გუ ლახ-
დი ლო ბას ავ ლენ და და აცხ ა დებ და, რომ რე გი ო ნის ყვე ლა მაცხ-
ოვ რე ბელს თუნ დაც ერ თმა ნე თის თვის ყე ლე ბი გა მო ეჭ რათ, ისი ნი 
ერ თი ბრი ტა ნე ლი ჯა რის კა ცის სი ცოცხ ლე დაც კი არ ღირ დნენ და 
ამი ტომ ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის რე გი ონ ში და ტო ვე ბა სა ჭი რო არ 
იყო.22

მო ცე მუ ლო ბა გახ ლდათ ის, რომ მილ ნი რე გი ონ ში ყვე ლა ზე მა-
ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა ზე მყო ფი ბრი ტა ნე ლი იყო და ლონ დო ნი ად-
გი ლი დან ინ ფორ მა ცი ას სწო რედ მი სი მეშ ვე ო ბით იღებ და. მილ ნის 
და სხვა გე ნერ ლე ბის გზავ ნი ლე ბი ანად გუ რებ დნენ კერ ზო ნი სა და 
სხვა თა მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის შექ მნილ პო ზი ტი ურ იმიჯს და 
ძირს უთხ რიდ ნენ რე გი ო ნის და მო უ კი დებ ლო ბას.

კავ კა სია 1919: რუ სე თის სა კითხ ის ნა წი ლი

კავ კა სია ცალ კე არც ერთ ეტაპ ზე არ გან ხი ლუ ლა. სა ქარ თვე-
ლო, აზერ ბა ი ჯა ნი, აღ მო სავ ლეთ სომ ხე თი და ჩრდი ლო კავ კა სია 
ომის შემ დგომ სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა ში რუ სე თის სა კითხ ის 
ნა წი ლი იყო, ხო ლო და სავ ლეთ სომ ხე თი – ოს მა ლე თი სა. თა ვის თა-
ვად, რუ სე თის სა კითხი გა მარ ჯვე ბუ ლი მო კავ ში რე ე ბის თვის ბევ-
რად უფ რო დი დი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო, ვიდ რე ცალ კე აღე ბუ ლი 
კავ კა სი ა.

ბრი ტა ნე თის ეკო ნო მი კა და სა ზო გა დო ე ბა საკ მა რი სად და ი ღა-
ლა ოთხ წლი ა ნი ომით. ლო იდ ჯორჯს რუ სე თის სა კითხ ის და სა რე-
გუ ლი რებ ლად რე სურ სე ბის და ხარ ჯვა აღარ სურ და.

საწყ ის ეტაპ ზე, 1919 წლის იან ვარ -თე ბერ ვალ ში, მო კავ ში რე-
ებ მა იო ლი გა მო სავ ლის პოვ ნა გა დაწყ ვი ტეს და რუ სე თის იმ პე რი-
ის ტე რი ტო რი ა ზე წარ მოქ მნილ ყვე ლა სუ ბი ექტს მო უ წო დეს, შეკ-
რე ბი ლიყ ვნენ კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც მარ მა რი ლოს ზღვა ში 
პრინ კი პოს კუნ ძუ ლებ ზე უნ და გა მარ თუ ლი ყო. მხა რე თა პო ზი ცი-

22 J. Fisher, “On The Glacis of India”: Lord Curzon and British Policy in The Caucasus, 
1919, p. 54, Diplomacy and Statecraft, 1997, 8:2.
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ე ბი ერ თმა ნე თის გან იმ დე ნად გან სხვავ დე ბო და, რომ არა თუ ერ თი 
კონ ფე რენ ცი ის ფარ გლებ ში რუ სე თის მო მავ ლის მშვი დო ბი ა ნი გან-
საზღ ვრა, არა მედ შეხ ვედ რაც ვერ მო ხერ ხდა. თეთ რი არ მი ის წარ-
მო მად გენ ლებს არ სურ დათ ბოლ შე ვი კებ თან ერ თად შე მოს ხდო-
მოდ ნენ მო ლა პა რა კე ბა თა მა გი დას; თა ვად ბოლ შე ვი კე ბი ოფი ცი-
ა ლურ მიწ ვე ვა სა და მა თი პო ზი ცი ე ბის გარ კვე ულ ლე გი ტი მა ცი ას 
ელოდ ნენ; კავ კა სი ე ლე ბი და პა ტა რა ერ თა სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი 
კი თვლიდ ნენ, რომ ისი ნი რუ სეთს აღარ ეკუთ ვნოდ ნენ და ამ კონ-
ფე რენ ცი ა ზე არა ფე რი ესაქ მე ბო დათ.

მომ დევ ნო ეტაპ ზე, 1919 წლის აპ რილ -მა ის ში, ად მი რალ მა 
კოლ ჩაკ მა გა და ლა ხა ურა ლის ქე დი, და იძ რა მოს კო ვის კენ და შექ-
მნა ილუ ზი ა, რომ ის ბოლ შე ვი კებს და ა მარ ცხებ და. მო კავ ში რე ებ-
მა გა ნიზ რა ხეს, მას თან შე თან ხმე ბის გარ კვე უ ლი პი რო ბე ბი და ე-
დოთ მა ნამ დე, სა ნამ იგი ხე ლი სუფ ლე ბას ხელ ში ჩა იგ დებ და. სხვა 
სა კითხ თა შო რის, ისი ნი მო ითხ ოვ დნენ, რომ კოლ ჩაკს ეღი ა რე ბი ნა 
პო ლო ნე თი სა და ფი ნე თის და მო უ კი დებ ლო ბა, ხო ლო ეს ტო ნე თის, 
ლატ ვი ის, ლიტ ვი სა და „კავ კა სი უ რი და ტრან სკას პი უ რი ტე რი ტო-
რი ე ბის თვის“ ავ ტო ნო მია მი ე ნი ჭე ბი ნა. რო გორც ვხე დავთ, გან სხვა-
ვე ბით ბალ ტი ის სა ხელ მწი ფო ე ბის გან, კავ კა სი უ რი სუ ბი ექ ტე ბი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რა დაც არ ყო ფი ლან ჩა მოთ ვლილ ნი და რე გი ო ნულ 
„ტე რი ტო რი ად“ მა თი მოხ სე ნი ე ბა შე უ რაცხ მყო ფე ლიც იყო. ბრი-
ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს პო ლი ტი კუ რი დაზ ვერ-
ვის დე პარ ტა მენ ტის თა ნამ შრო მე ლი, პრო ფე სო რი ჯე იმს სიმ პსო-
ნი, რო მე ლიც მთლი ა ნო ბა ში სიმ პა თი ით იყო გან წყო ბი ლი პა ტა რა 
ეროვ ნე ბე ბი სად მი, ცალ -ცალ კე არ წმუ ნებ და თი თო ე ულ მათ განს, 
რომ და ე სა ხე ლე ბი ნათ, ავ ტო ნო მი ის რა ფორ მა სურ დათ და მო კავ-
ში რე ე ბი კოლ ჩაკს ამ პი რო ბებ ზე და ი ყო ლი ებ დნენ. სიმ პსონ მა თან-
ხმო ბა ვე რა ვის გან მი ი ღო. სრუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბა ე. წ. „გა ნა პი-
რა სა ხელ მწი ფო თა“ ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი მოთხ ოვ ნა იყო.23

23 CAB 29/38, ff. 142-143; FRUS, PPC, Vol. 6, pp. 34-36; სცსა, ფონდი 1864, 
ანაწ. 2, საქმე 129, ფურც. 21-25; Charlotte Alston, ‘The Suggested Basis for a 
Russian Federal Republic’: Britain, Anti-Bolshevik Russia and the Border States at 
the Paris Peace Conference, 1919, History, January 2006, Vol. 91(301), p. 24-44.
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კოლ ჩაკ ზე გა ცე მუ ლი ავან სე ბი ნა ად რე ვი აღ მოჩ ნდა. მან ჯერ 
შე ტე ვა შე ა ჩე რა, მე რე უკან და ი ხი ა, 1919 წლის ბო ლოს თვის კი სა-
ბო ლო ოდ გა ნი ცა და მარ ცხი. 1920 წელს იგი ბოლ შე ვი კებ მა დახ-
ვრი ტეს.

კავ კა სი ე ლე ბის თვის რთუ ლი იყო ბრი ტა ნე ლე ბის რუ სებ თან 
შუ ა მავ ლო ბის თვის და ე ჯე რე ბი ნათ. დე ნი კი ნი ზე დი ზედ არ ღვევ-
და ბრი ტა ნელ თა მი ერ და წე სე ბულ წი თელ ხა ზებს: ჯერ სო ჭი სა და 
გაგ რის ოკუ პა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა, შემ დეგ ჩრდი ლო- და სავ ლეთ 
კავ კა სია და ი კა ვა, 1919 წლის ივ ნის ში კი და ღეს ტან ში შე ვი და და 
ჩრდი ლო კავ კა სი ის მთი ელ თა რეს პუბ ლი კა გა ა ნად გუ რა. ახ ლა ის 
ყვე ლა მხრი დან ემე ზობ ლე ბო და სა ქარ თვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯანს. 
ეს უკა ნას კნელ ნი სიტყ ვი ე რი და პი რე ბე ბის იმე დად ვერ დარ ჩე ბოდ-
ნენ.24

თუმ ცა დე ნი კინს ჯერ არ შე ეძ ლო სამ ხრეთ კავ კა სი ის წი ნა აღ-
მდეგ ძა ლე ბის მო ბი ლი ზე ბა. იგი მოს კო ვის კენ გე ნე რა ლურ მარშს 
1919 წლის სექ ტემ ბერ ში იწყ ებ და და ისიც ქმნი და ილუ ზი ას, რომ 
ბოლ შე ვიკ თა ხე ლი სუფ ლე ბას და ას რუ ლებ და. ამ დროს, 3 ნო ემ-
ბერს, ლონ დონ ში იტა ლი ის ელ ჩმა, მარ კიზ მა იმ პე რი ა ლიმ, ოფი ცი-
ა ლუ რი კითხ ვა გა უგ ზავ ნა კერ ზონს: იტა ლია მო კავ ში რე თა უმაღ-
ლე სი საბ ჭოს სხდო მა ზე და ა ყე ნებ და სა ქარ თვე ლოს აღი ა რე ბის 
სა კითხს თუ ბრი ტა ნე თი მას მხარს და უ ჭერ და. კერ ზონ მა 14 ნო-
ემ ბერს უპა სუ ხა, რომ სა ქარ თვე ლოს თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი ამი-
ერ კავ კა სი ის და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბის სა კითხ ე ბიც და ყვე ლა ნი ერ თად 
და მო კი დე ბულ ნი იყ ვნენ უფ რო დი დი, რუ სე თი სა და ოს მა ლე თის 
სა კითხ ე ბის და რე გუ ლი რე ბას თან. სა ნამ რუ სე თის მო მა ვა ლი არ გა-
ირ კვე ო და, ბრი ტა ნე თი სა ქარ თვე ლოს მი მართ ზო გა დი სიმ პა თი ის 

24 WO 32/5678, f.154A, War Office to General Officer Commanding in Chief (GOC), 
Constantinople, June 6, 1919; FO 608/85 no. 12226; WO 32/5678 f. 162A, War 
Office to General Holman in Ekaterinodar; FO 371/3662/1015/100460/58; FO 
608/88 no. 15996, War Office to GOC Constantinople, July 17, 1919; Documents 
on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. III, London, 1949, p. 451; FO 
371/3662/1015/100552/58; FO 371/3663/1015/121653/58; FO 608/88 no. 
14304, Ekaterinodar to Troopers in London, July 5, 1919.
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გა მო ხატ ვის იქით ვერ წა ვი დო და.25 კერ ზო ნი დე ნი კი ნის მოს კო ვუ-
რი მარ შის შე დე გებს ელო და და რისკს ერი დე ბო და.

ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის ევა კუ ა ცია

ლო იდ ჯორ ჯი 1919 წლის 16 იან ვარს რუ სეთ ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის შე სა ხებ აცხ ა დებ და, რომ ომი დას რუ ლე ბუ ლად ვერ 
ჩა ით ვლე ბო და და მშვი დო ბა ვერ დამ ყა რე ბო და, ვიდ რე ევ რო პი სა 
და აზი ის ნა ხე ვა რი ცეცხ ლის ალ ში იყო გახ ვე უ ლი.26 სხვა მხრივ, 
ბრი ტა ნე თის ომის შემ დგო მი სამ ხედ რო და მა ტე რი ა ლუ რი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა, ჯა რე ბის სახ ლში დაბ რუ ნე ბა მი-
სი მთა ვა რი ამო ცა ნა იყო. იგი რუ სეთს ადა რებ და მცო ცავ ქვი შას, 
რო მელ საც მი ლი ო ნო ბით არ მი ა თა ჩაყ ლაპ ვა შე ეძ ლო და ამის მა-
გა ლი თად ნა პო ლე ო ნი მოჰ ყავ და. ლო იდ ჯორ ჯის აზ რით, რუ სებს 
სა კუ თა რი სა კითხი თა ვად უნ და მო ეგ ვა რე ბი ნათ.27 ის ვერ ხე დავ და 
კავ კა სი ის გავ ლით ინ დო ეთ ზე რუ სე თის შე ტე ვის საფ რთხეს, რად-
გან ეს რუ სე თის ძლე ვა მო სილ მა იმ პე რი ა მაც კი ვერ მო ა ხერ ხა და 
ნგრე ვის პრო ცეს ში მყო ფი ყო ფი ლი იმ პე რი ის გან სა შიშ რო ე ბა უფ-
რო ნაკ ლე ბი იყო.28

ზო გა დად, რუ სეთ თან მი მარ თე ბა ში ლო იდ ჯორ ჯი სა და ჩერ-
ჩი ლის მო საზ რე ბე ბი ერ თმა ნე თი სა გან ძა ლი ან გან სხვავ დე ბო და, 
მაგ რამ კავ კა სი ი დან ჯა რე ბის ევა კუ ა ცი ის სა კითხ ში ისი ნი კერ ზო-
ნის წი ნა აღ მდეგ ერ თმა ნე თის მო კავ ში რე ე ბი იყ ვნენ. 1919 წლის 6 
მარტს შუა აღ მო სავ ლე თის სა კითხ ებ ზე დე პარ ტა მენ ტთა შო რი სი 
კონ ფე რენ ცი ის სხდო მა ზე სწო რედ ეს თე მა გა ნი ხი ლე ბო და. ჩერ-

25 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. III, London 1949, 
p. 624; FO 371/3664 File 1015 no. 149045; Documents on British Foreign Policy 
1919-1939, Series I, vol. III, p. 647, London 1949; FO 371/3664 File 1015 no. 
149045.

26 FRUS, PPC, Vol. 3, 591.
27 The Times – November 10, 1919.
28 CAB 23/42 Minutes of a Meeting of the Imperial War Cabinet, December 12, 

1918.
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ჩილ მა გა ნაცხ ა და, რომ კავ კა სია ეკუთ ვნო და რუ სეთს, ახ ლა ყო-
ფილ იმ პე რი ა ში არე უ ლო ბა იყო, მაგ რამ რუ სე თი ად რე თუ გვი ან 
აღ დგე ბო და და ისევ და ი კა ვებ და ამ რე გი ონს. მას არ ეს მო და, რა-
ტომ უნ და და ე ხარ ჯა ბრი ტა ნეთს რე სურ სე ბი იმა ზე, თუ რა მოხ-
დე ბო და კავ კა სი ა ში რუ სე თის დაბ რუ ნე ბამ დე. კერ ზონ მა მას თან 
ბრძო ლა წა ა გო. გა დაწყ და ჯა რე ბის ევა კუ ა ცი ა, მაგ რამ კონ კრე ტუ-
ლი თა რი ღი არ და სა ხე ლე ბუ ლა. კერ ზო ნის მოთხ ოვ ნით, დე ნი კინს 
ბრი ტა ნე თის გან დახ მა რე ბის მი ღე ბის პი რო ბად ამი ერ კავ კა სი ის 
საქ მე ებ ში ჩა უ რევ ლო ბა უწეს დე ბო და.29

ლო იდ ჯორჯს არ უნ დო და რე გი ო ნი დან გაქ ცე ვა, მას ღირ სე-
უ ლი გა მოს ვლა სურ და, რად გან არ სე ბობ და თურ ქე ბის მხრი დან 
სომ ხე ბის გან მე ო რე ბი თი ხოც ვა- ჟლე ტის საფ რთხე, რა ზეც მო რა-
ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ბრი ტა ნეთს და ე კის რე ბო და. სა ჭი რო იყო 
შემ ცვლე ლის პოვ ნა. ლო იდ ჯორ ჯი ამ წი ნა და დე ბით იტა ლი ის პრე-
მი ერ -მი ნისტრ ვი ტო რიო ორ ლან დოს თან 1919 წლის მარ ტის ბო-
ლოს მი ვი და და „აღ თქმუ ლი მი წა“ (terra di promessa) შეს თა ვა ზა. 
ორ ლან დომ შე თა ვა ზე ბა მი ი ღო, მაგ რამ ამ წა მოწყ ე ბი სად მი სკეპ-
ტი კუ რად იყო გან წყო ბი ლი იტა ლი ის მე ფე ვი ტო რიო ემა ნუ ელ III 
და პო ლი ტი კუ რი ელი ტის საკ მა ოდ მოზ რდი ლი ნა წი ლი. მო ნარ ქი 
კითხ ვას სვამ და, თუ რა ტომ გა დი ოდ ნენ ბრი ტა ნე ლე ბი რე გი ო ნი-
დან. ისი ნი არას დროს ტო ვებ დნენ ტე რი ტო რი ას, რო მე ლიც რა-
მედ ღირ და. მას აღ მდგარ რუ სეთ თან შე ტა კე ბის ეში ნო და, რად გან 
იტა ლი ას სა ა მი სო რე სურ სი არ გა აჩ ნდა. ორ ლან დომ, წი ნა აღ მდე-
გო ბის მი უ ხე და ვად, სა კითხი მა ინც თა ვის სა სარ გებ ლოდ გა ი ტა-
ნა. 19 ივ ნისს, რო დე საც იტა ლი უ რი ჯა რე ბი ტა რან ტოს პორ ტში 
იკ რი ბე ბოდ ნენ და კავ კა სი ა ში გა სამ გზავ რებ ლად ემ ზა დე ბოდ ნენ, 
პარ ლა მენ ტმა პრე მი ერ -მი ნისტრს იმ პიჩ მენ ტი გა მო უცხ ა და, ხო ლო 
ახალ მა პრე მი ერ მა ფრან ჩეს კო ნი ტიმ მყი სი ე რად შეც ვა ლა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა. წა მოწყ ე ბა ჩა ვარ და.30

29 FO 371/3661 File 677-1015, Interdepartamental Conference On Middle Eastern 
Affairs, 11th Minutes, March 6, 1919.

30 ამ საკითხზე უფრო დაწვრილებით იხ. M. Petricioli, L’Occupazione Italiana 
Del Caucaso: “Un Ingrato Servizio” Da Rendere A Londra, Milano, 1972.
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ჩერ ჩი ლი ეშუ რე ბო და ჯა რე ბის გაყ ვა ნას. ამის გა მო, კერ ზო-
ნიც ჩქა რობ და მა თი შემ ცვლე ლის პოვ ნას. მას ლონ დონ ში ამე-
რი კის ელჩ ჯონ დე ვის თან ჰქონ და მო ლა პა რა კე ბა, რომ ამე რი კას 
აე ღო მან და ტი სომ ხეთ სა და კავ კა სი ა ზე. პრე ზი დენ ტი ვუდ რო 
უილ სო ნი კი ეთან ხმე ბო და ამ ინი ცი ა ტი ვას, მაგ რამ მას კონ გრე სის 
თან ხმო ბა სჭირ დე ბო და. რეს პუბ ლი კუ რი უმ რავ ლე სო ბა მტრუ ლად 
იყო გან წყო ბი ლი დე მოკ რა ტი პრე ზი დენ ტი სად მი, ამი ტომ ის არც 
ვერ სა ლის სა ზა ვო ხელ შეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ცი ას აპი რებ და, არც 
ერ თა ლი გა ში შეს ვლას და არც სომ ხეთ ზე მან და ტის აღე ბას.31

ცი ნი კუ რი იყო საფ რან გე თის პრე მი ე რი ჟორჟ კლე მან სო, რო-
მელ მაც წი ნა და დე ბა წა მო ა ყე ნა, რომ და ი ცავ და კავ კა სი ელ სომ-
ხებს, ოღონდ მათ და სა ცა ვად 12 000 ჯა რის კაცს გაგ ზავ ნი და არა 
ბა თუ მი დან, არა მედ კი ლი კი ი დან. თა ვი დან ვე ცხა დი იყო, რომ კლე-
მან სოს სომ ხე ბის დაც ვა არას დროს უფიქ რი ა, მას კი ლი კი ის ოკუ-
პა ცია უნ დო და. ფრან გმა ჯა რის კა ცებ მა და ი კა ვეს სამ ხრეთ ანა ტო-
ლი ის ეს რე გი ო ნი და საქ მე ამით დამ თავ რდა.32

ბრი ტა ნულ ჯა რებს შემ ცვლე ლი არ გა მო უჩ ნდა. მა თი მოქ მე-
დე ბით უკ მა ყო ფი ლო კავ კა სი ე ლებ მა, დე ნი კინ მა, ამე რი კე ლებ მა და 
სხვებ მა გა ა ნა ლი ზეს ევა კუ ა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბი: სა-
ქარ თვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯანს დე ნი კი ნის შე მო ტე ვის ეში ნო დათ, 
სომ ხებს – თურ ქე ბი სა და აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის, დე ნი კინს – დახ მა-
რე ბის შე სუს ტე ბის. მათ ცალ -ცალ კე მრა ვალ გზის მო უ წო დეს ბრი-
ტა ნე ლებს დარ ჩე ნის კენ, მაგ რამ ევა კუ ა ცია 15 აგ ვის ტოს და იწყო 
და 15 სექ ტემ ბერს დას რულ და. ბა თუმ ში დარ ჩა ერ თი ბრი გა და, 
რო მე ლიც აგ რძე ლებ და ბრი ტა ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის დაქ ვემ დე-
ბა რე ბა ში სამ სა ხურს.

31 R. Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. 2, pp. 114-117, Los Angeles, 1982.
32 R. Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. 2, pp. 122-131, Los Angeles, 1982.
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მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბის უმაღ ლე სი კო მი სა რი

ჯა რე ბის ევა კუ ა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბის და სა ბა ლან-
სებ ლად ლორ დმა კერ ზონ მა ამი ერ კავ კა სი ა ში მი სი უდი დე ბუ ლე-
სო ბის უმაღ ლე სი კო მი სა რი ოლი ვერ უორ დრო პი მი ავ ლი ნა. ბრი-
ტა ნე თის სამ ხედ რო სა მი ნის ტრო გა ვი და რე გი ო ნი დან და შე ვი და 
სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო.

უორ დრო პის გა მოგ ზავ ნა გა რი გე ბულ თა მაშს ჰგავ და. მის მა 
ძველ მა მე გო ბარ მა ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვილ მა 1919 წლის 26 მა ისს 
მას წე რი ლი მის წე რა, შეს ჩივ ლა ბრი ტა ნე ლი გე ნერ ლე ბის უარ ყო-
ფით ქმე დე ბებ ზე და ისურ ვა, რომ ბრი ტა ნე თის წარ მო მად გე ნე ლი 
კავ კა სი ა ში თა ვად უორ დრო პი ყო ფი ლი ყო. უორ დროპ მა ეს წე რი ლი 
კერ ზონს გა და უგ ზავ ნა.33 იმავ დრო უ ლად, 30 მა ისს ბრი ტა ნეთ ში 
სა ქარ თვე ლოს დიპ ლო მა ტი ურ მა წარ მო მად გე ნელ მა და ვით ღამ ბა-
ში ძემ პი რა დი თხოვ ნა გა უგ ზავ ნა თა ვის მე გო ბარს, სა გა რეო საქ მე-
თა სა მი ნის ტროს პო ლი ტი კუ რი დაზ ვერ ვის დე პარ ტა მენ ტის თა ნამ-
შრო მელ პრო ფე სორ სიმ პსონს, რომ ეს უკა ნას კნე ლი უორ დროპს 
კავ კა სი ა ში წარ მო მად გენ ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა ში დახ მა რე ბო-
და.34 ქარ თულ -ბრი ტა ნულ სა მე გობ რო წრე ში დატ რი ა ლე ბუ ლი ეს 
ამ ბა ვი ლორ დმა კერ ზონ მა აი ტა ცა და უორ დრო პი უმაღ ლე სი კო-
მის რის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ნა. უორ დრო პი 32 წლის გან მავ ლო-
ბა ში მჭიდ როდ იყო და კავ ში რე ბუ ლი რე გი ონ თან და ფლობ და ქარ-
თულ ენას. მას სა მე გობ რო წრეც ჰყავ და და ექ სპერ ტუ ლი ცოდ ნაც 
ჰქონ და. გარ და ამი სა, იგი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო კავ ში-
რე დაც გა მო დი ო და, რად გან კერ ზო ნი პრო კავ კა სი ურ პო ლი ტი კას 
მის რე პორ ტებ ზე დაყ რდნო ბით უფ რო უკეთ გა ნა ხორ ცი ე ლებ და, 
ვიდ რე ბრი ტა ნე ლი გე ნერ ლე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი უარ ყო ფი თი 
დას კვნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

უორ დროპს 1919 წლის 30 აგ ვის ტოს სა ქარ თვე ლო ში დახ ვდნენ, 
რო გორც მხსნელს, მე გო ბარ სა და იმედს. ბრი ტა ნე თის სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს აღ მო სავ ლე თის დე პარ ტა მენ ტის დი რექ ტო-
33 FO 371/3662/1015/81465/58; FO 608/88 no. 12302.
34 FO 608/85 no. 14477.
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რი ჯორჯ კიდ სტო ნი აღ ნიშ ნავ და, რომ უორ დრო პი სა მი ნის ტროს 
სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის აღი-
ა რე ბის მოთხ ოვ ნის შე სა ხებ გაგ ზავ ნი ლი ვრცე ლი რე პორ ტე ბით 
„ბომ ბავ და“. ამ მო მენ ტი დან სა ქარ თვე ლო სა და ბრი ტა ნეთს შო რის 
გა უ გებ რო ბა, გა უცხ ო ე ბა გაქ რა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
გა მოთ ქმუ ლი წუ ხი ლე ბი და სურ ვი ლე ბი მყი სი ე რად იგ ზავ ნე ბო და 
ლონ დონ ში სტა ტუ სით „სას წრა ფო“ ან „ძა ლი ან სას წრა ფო“. გარ და 
და მო უ კი დებ ლო ბის აღი ა რე ბი სა, უმაღ ლე სი კო მი სა რი ბა თუ მის 
ოლ ქის, ლა ზე თი სა და აფ ხა ზე თის სა ქარ თვე ლოს შე მად გენ ლო ბა-
ში შეს ვლა საც ლო ბი რებ და. უორ დრო პი და უ პი რის პირ და გე ნე რალ 
მილნს. იგი სა კუ თა რი ქვეყ ნის გან მო ითხ ოვ და, რომ ბა თუმ ში გან-
ლა გე ბულ ბრი ტა ნულ ჯა რებ ში გა ეგ ზავ ნათ ინ სპექ ცი ა, რო მელ საც 
რუ სუ ლი აგენ ტუ რა უნ და გა მო ევ ლი ნა. უორ დროპ მა, რო მე ლიც 
კავ კა სი ა ში ერ თი ა ნი, და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი სივ რცის შექ-
მნა ზე ოც ნე ბობ და, 1919 წლის ოქ ტომ ბერ -ნო ემ ბერ ში შუ ა მავ ლო ბა 
გა უ წია სომ ხეთ -სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხეთ -ა ზერ ბა ი ჯანს შო რის 
და დე ბულ სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბებს.35

დე ფაქ ტო აღი ა რე ბა

დე ნი კი ნის მარ ში მოს კო ვის კენ კრა ხით დას რულ და. 1920 წლის 
იან ვრის თვის ის სა ბო ლო ოდ და მარ ცდა და ბოლ შე ვი კე ბი ამი ერ-
კავ კა სი ის ქვეყ ნებს და უ მე ზობ ლდნენ. რუ სე თის სა კითხი გაცხ ად-
და და ის გაცხ ად და წით ლე ბის სა სა რებ ლოდ. 2 იან ვარს სა გა რეო 
საქ მე თა სა ხალ ხო კო მი სარ მა გი ორ გი ჩი ჩე რინ მა ნო ტა გა უგ ზავ-
ნა სა ქარ თვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯა ნის სა გა რეო მი ნის ტრებს. ის ამ 
ქვეყ ნებს და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო ე ბად არ მო იხ სე ნი ებ და და 
მუ ქა რა ნა რე ვი ტო ნით მო უ წო დებ და, შე ერ თე ბოდ ნენ საბ ჭო თა რუ-
სეთს დე ნი კი ნის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში, „სა ნამ გვი ა ნი არ არი სო“, 
და ას კვნი და ჩი ჩე რი ნი.36

35 სერ ოლივერ უორდროპი 150 (რედ. ბექა კობახიძე), თბილისი, 2015,  
გვ. 9-21.

36 სცსა, ფონდი 1864, ანაწ. 2, საქმ. 242, ფურც. 3.



138

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

ბოლ შე ვი კე ბი უკონ ტრო ლო ნი იყ ვნენ. მათ შე ეძ ლოთ, გა და სუ-
ლიყ ვნენ სამ ხრეთ კავ კა სი ა ში და შემ დეგ ექ სპან სია გა ნევ რცოთ 
სპარ სე თის კენ ან უფ რო შორ საც. ბრი ტა ნეთს ჯა რე ბი ჰყავ და ბა-
თუმ ში, სამ ხრეთ კას პი ის პორტ ენ ზე ლი ში, პრო ტექ ტო რა ტის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ჰქონ და გა ფორ მე ბუ ლი სპარ სეთ თან, და სა ცა ვი იყო 
„ბრი ტა ნუ ლი აღ მო სავ ლე თი“. ბუ ნებ რი ვი ა, ამ საფ რთხე ებს იმ პე-
რია უყუ რადღ ე ბოდ ვერ და ტო ვებ და. უოდ როპ მაც თა ვი სი ქნა – 
იგი იან ვრის პირ ველ რიცხ ვებ ში დღე ში 2-3 რე პორტს აგ ზავ ნი და 
ლონ დონ ში კავ კა სი უ რი ქვეყ ნე ბის აღი ა რე ბი სა და მათ თვის შე ი ა-
რა ღე ბის მი წო დე ბის მოთხ ოვ ნით.37

კერ ზონ მა ისარ გებ ლა შექ მნი ლი ვი თა რე ბით და კავ კა სი ის 
რეს პუბ ლი კე ბის აღი ა რე ბის სა კითხი მო კავ ში რე თა სა გა რეო საქ მე-
თა მი ნის ტრე ბის საბ ჭოს სხდო მა ზე პა რიზ ში წა ი ღო.

სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის სა სარ გებ ლოდ იყო შეც ვლი ლი 
ლო იდ ჯორ ჯის პო ზი ცი აც. შექ მნი ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, პრე მი ერ მა თა ვი სი რუ სუ ლი პო ლი ტი კის სამ პუნ ქტი ა ნი გეგ მა 
ჩა მო ა ყა ლი ბა: 1. რუ სე თის სა მო ქა ლა ქო ომი დან ბრი ტა ნე თის გა-
მო თიშ ვა; 2. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას თან ვაჭ რო ბის დაწყ ე ბა; 3. 
რუ სე თის დაშ ლა, რაც პა ტა რა ეროვ ნე ბა თა და მო უ კი დებ ლო ბე ბის 
წა ხა ლი სე ბას ით ვა ლის წი ნებ და.38

ეს ყვე ლა ფე რი ნო ყი ერ ნი ა დაგს ქმნი და კავ კა სი ის და მო უ კი-
დებ ლო ბის გამ ყა რე ბის თვის. კერ ზო ნის ინი ცი რე ბით, 10 იან ვარს 
გა მარ ჯვე ბულ მა სა ხელ მწი ფო ებ მა დე ფაქ ტოდ აღი ა რეს სა ქარ-
თვე ლო და აზერ ბა ი ჯა ნი, ხო ლო 19 იან ვარს – სომ ხე თი.39

კავ კა სი ას ოქ როს პე რი ო დი და უდ გა. პირ ვე ლად და უკა ნას კნე-
ლად 1918-1921 წლე ბის ის ტო რი ა ში ის მსოფ ლიო პო ლი ტი კის მთა-

37 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. III, pp. 741-742, 
London 1949; FO 371/3666/1015/167875/58; FO 371/3666/1015/168506/58; 
FO 371/3666/1015/169174/58; FO 371.3666/1015/169118/58; Documents on 
British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. III, pp. 748-749, London 1949; FO 
608/271 no. 19; FO 371/3666/1015/169209/58.

38 R. Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. 2, pp. 122-131, Los Angeles 1982.
39 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. II, pp. 796-797, 

London 1948; FRUS PPC, Vol 9, 958-959; CAB 29/41 C. M. 1.
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ვარ სა კითხ ად იქ ცა. სა ქარ თვე ლოს მე წი ნა ვე სტა ტი ებს უძღ ვნიდ-
ნენ დიდ სა ხელ მწი ფო თა მთა ვა რი გა ზე თე ბი, მას ზე მსჯე ლობ დნენ 
მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტე ბი. თუ კი გა მარ ჯვე ბუ ლებს ოდეს მე უნ და გა-
და ეწყ ვი ტათ, რომ რე გი ო ნი რუ სუ ლი აგ რე სი ის გან ხან გრძლი ვად 
და ეც ვათ, ეს 1920 წლის იან ვარ ში უნ და მომ ხდა რი ყო.

ცხა დი ა, ყვე ლა და, პირ ველ რიგ ში, კერ ზო ნი, ხვდე ბო და, რომ 
დე ფაქ ტო აღი ა რე ბა დაც ვის გა რან ტი ებს არ იძ ლე ო და. სა ჭი რო 
იყო ჯა რე ბის რე გი ონ ში დაბ რუ ნე ბა ან, სულ ცო ტა, რეს პუბ ლი-
კე ბი სათ ვის შე ი ა რა ღე ბის მი წო დე ბა. ბრი ტა ნე თის კა ბი ნე ტი სა მი 
დღე – 16, 18 და 19 იან ვარს – მსჯე ლობ და ჯა რე ბის გაგ ზავ ნის 
სა კითხ ზე. სა ჭი რო იყო კას პი ის ზღვის ოკუ პა ცია და იქ გან ლა გე-
ბუ ლი ფლო ტის უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად კავ კა სი ა ში 
ორი დი ვი ზი ის გაგ ზავ ნა. ამ სა კითხ ზე თან ხმდე ბო და ყვე ლა. გარ-
და კერ ზო ნი სა, ლო იდ ჯორ ჯსა და ინ დო ე თის საქ მე თა მი ნისტრ 
მონ თე გი უ საც კავ კა სი ის სა სარ გებ ლოდ ჰქონ დათ შეც ვლი ლი პო-
ზი ცი ა. ბრი ტა ნუ ლი საზღ ვაო ძა ლე ბის მე თა უ რი ად მი რა ლი ბი ტიც 
მომ ხრე თა შო რის ფი გუ რი რებ და. ამ ზე გავ ლე ნამ ჩერ ჩი ლიც აი ძუ-
ლა, ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. ერ თა დერ თი მო წი ნა-
აღ მდე გე იყო იმ პე რი ის გე ნე რა ლუ რი შტა ბის უფ რო სი, ფელ დმარ-
შა ლი სერ ჰენ რი უილ სო ნი. ის გახ ლდათ უნი ო ნის ტი ირ ლან დი ე-
ლი, რო მე ლიც ირ ლან დი ის გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მა ორ გა ნი ზა ცია 
IRA-მ 1922 წელს სი ცოცხ ლეს გა მო ა სალ მა. უილ სო ნი პა ტა რა ერ თა 
ად გილს მსოფ ლიო რუ კა ზე ვერ ხე დავ და. მას მი აჩ ნდა, რომ კავ-
კასია ლე ნინს ეკუთ ვნო და და რე გი ო ნი სწო რედ მას უნ და და ე კა-
ვე ბი ნა. ფელ დმარ შა ლი კა ბი ნე ტის სხდო მა ზე აცხ ა დებ და, რომ ჯა-
რე ბი არ ჰყავ და და შემ დეგ სა კუ თარ დღი ურ ში ერ თგვა რი თვით-
კმა ყო ფი ლე ბითაც შე ნიშ ნავ და, რომ „ქურ თუ კი ა ნე ბის“40 გეგ მა მან 
ჩა აგ დო.41

40 ასე უწოდებდა იგი პოლიტიკოსებს.
41 CAB 23/35 S-10, Notes of a Cabinet Conference, January 16, 1920; CAB 23/35 

S-11, Notes of a Cabinet Conference, January 18, 1920; CAB 23/35 S-12, Notes 
of a Cabinet Conference, January 19, 1920; C. E. Callwell, Field-Marshal Sir Henry 
Wilson: His Life and Diaries, pg. 224, New York, 1927.
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19 იან ვარს პა რიზ ში მო კავ ში რე თა უმაღ ლე სი საბ ჭოს სხდო მა 
შედ გა. მას ეს წრე ბოდ ნენ ლო იდ ჯორ ჯი, კერ ზო ნი, ჩერ ჩი ლი, ჰენ-
რი უილ სო ნი, კლე მან სო, მარ შა ლი ფერ დი ნანდ ფო ში, ფრან ჩეს კო 
ნი ტი და სხვ. სხდო მამ სა ქარ თვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის წა-
მო მად გენ ლებ საც მო უს მი ნა. ამ მო მენ ტი სათ ვის ბრი ტა ნუ ლი მხა-
რის პო ზი ცი ა, რომ ის რე გი ონ ში ჯა რებს არ გაგ ზავ ნი და, უკ ვე 
გარ კვე უ ლი იყო. სა უ ბა რი ეხე ბო და კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის თვის შე-
ი ა რა ღე ბის გაგ ზავ ნას. ამ სხდო მა ზე აღი ა რეს სომ ხე თის დე ფაქ-
ტო და მო უ კი დებ ლო ბაც. ლო იდ ჯორ ჯმა მო ა ხერ ხა და გა ი ტა ნა 
რეს პუბ ლი კე ბის თვის სამ ხედ რო შე ი ა რა ღე ბის გაგ ზავ ნის სა კითხ ი. 
შე მო თა ვა ზე ბას ძუნ წად და ე თან ხმნენ საფ რან გე თი სა და იტა ლი ის 
პრე მი ე რე ბიც. თუმ ცა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ჰენ რი უილ სონს გე ნე რალ 
ჯორჯ მილ ნის ხე ლით უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. სხვაგ ვა რად რომ 
ვთქვათ, ცხვრის ფა რა მგლე ბის ხელ ში აღ მოჩ ნდა და ეს ინ სტი ტუ-
ცი უ რი გარ დუ ვა ლო ბა იყო.42

ბა თუ მის სა კითხი

მო კავ ში რე თა უმაღ ლე სი საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არას დროს 
შეს რუ ლე ბუ ლა. უილ სონ მა დრო იქამ დე გა წე ლა, სა ნამ ბა ქოს ოკუ-
პა ცი ის შემ დეგ კავ კა სი ის სა კითხ მა აქ ტუ ა ლო ბა არ და კარ გა და 
ყვე ლას და ა ვიწყ და.

მთა ვა რი თე მა, რო მე ლიც ბრი ტა ნულ პო ლი ტი კა ში რე გი ონს 
პრი ო რი ტეტს უნარ ჩუ ნებ და, იყო ბა თუმ ში გან ლა გე ბუ ლი ბრი გა-
და, ამ ოლ ქის მო მა ვა ლი და, მი სი გავ ლით, სპარ სეთ თან და მა კავ-
ში რე ბე ლი გზა. ბა თუმ ში ჯა რის ყო ლა შე და რე ბით უსაფ რთხო იყო, 
რად გან, ჭარ ბი ბოლ შე ვი კუ რი სამ ხედ რო ძა ლის თავ დას ხმის შემ-
თხვე ვა ში, ად ვი ლი იქ ნე ბო და ევა კუ ა ცი ა. თუნ დაც მხო ლოდ ერ თი 
ბრი ტა ნუ ლი ბრი გა დის გან ლა გე ბა რე გი ონ ში რუ სუ ლი აგ რე სი ის 
წი ნა აღ მდეგ პო ლი ტი კუ რი შე მა კა ვებ ლის როლს ას რუ ლებ და.

42 FRUS PPC, Vol. 9, pp. 890-902; Documents on British Foreign Poli cy 1919-1939, 
Series I, vol. II, London 1948, pp. 915-925; CAB 29/81 ICP – 21.
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1919 წლის ზაფ ხულ სა და შე მოდ გო მა ზე, ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე-
ბის კავ კა სი ი დან ევა კუ ა ცი ის დროს, ბა თუ მის მო მავ ლის შე სა ხებ 
ინ ტენ სი უ რი მსჯე ლო ბა მი დი ო და. სამ ხედ რო სა მი ნის ტროს სამ-
ხედ რო ოპე რა ცი ა თა დე პარ ტა მენ ტის უფ როს გე ნე რალ პერ სი 
რად კლიფს მი აჩ ნდა, რომ ბრი ტა ნეთს ჯა რე ბი უნ და გა მო ეყ ვა ნა 
და ოლ ქი დე ნი კი ნის თვის გა და ე ცა. უორ დრო პის აზ რით, ბა თუ-
მი სა ქარ თვე ლოს უნ და შე ერ თე ბო და, რად გან ეჭ ვგა რე შე იყო მი-
სი ის ტო რი უ ლი კუთ ვნი ლე ბა და დე მოგ რა ფი უ ლი შე მად გენ ლო ბა. 
გე ნე რა ლი მილ ნი ფიქ რობ და, რომ დე ნი კი ნი სათ ვის ოლ ქის გა და-
ცე მა მთე ლი სამ ხრეთ კავ კა სი ის რუ სე თი სათ ვის ჩა ბა რე ბი სა და 
დი დი არე უ ლო ბე ბის ტოლ ფა სი იქ ნე ბო და. სხვა მხრივ, გა ნაგ რძობ-
და მილ ნი, „სა ქარ თვე ლოს კო რუმ პი რე ბულ ხე ლი სუფ ლე ბას“ გა უ-
ჭირ დე ბო და მის და მი არა ლო ი ა ლუ რი მო სახ ლე ო ბის მარ თვა, თავს 
იჩენ და მტრუ ლად გან წყო ბი ლი თურ ქე თი სა და რუ სე თის ინ ტრი-
გე ბიც. ეს რე გი ო ნი იყო და სავ ლეთ თან კავ კა სი ის და მა კავ ში რე ბე-
ლი რგო ლი, ერ თგვა რი გა სა ღე ბი და მას ზე და მო კი დე ბუ ლი იყო 
რო გორც სომ ხე თი, ასე ვე აზერ ბა ი ჯა ნი. ამ გა სა ღე ბის მხო ლოდ 
სა ქარ თვე ლოს ხელ ში ჩაგ დე ბა ამი ერ კავ კა სი ა ში ძალ თა ბა ლანსს 
და არ ღვევ და. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ბრი ტა ნე თის შა-
ვი ზღვის ძა ლე ბის სარ და ლი ბა თუ მის ოლ ქის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი-
ზა ცი ი სა და ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ჟან დარ მე რი ით 
ჩა ნაც ვლე ბის რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ო და.43

ბა თუ მი დან ჯა რე ბის ევა კუ ა ცია იო ლი იყო, შა ვი ზღვის ბრი-
ტა ნუ ლი და ფრან გუ ლი ფლო ტე ბის მი ერ ოკუ პა ცი ის გა მო, ისი ნი 
ად გილ ზე თავს უსაფ რთხოდ გრძნობ დნენ, ამი ტომ მდგო მა რე ო ბის 
გარ კვე ვამ დე ოლ ქში ერ თი ბრი ტა ნუ ლი ბრი გა დის და ტო ვე ბა და 
სა მო ქა ლა ქო მმარ თვე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა გა დაწყ და.44

კერ ზონს მი აჩ ნდა, რომ აზერ ბა ი ჯანს და მო უ კი დებ ლად არ სე-
ბო ბის ისე თი ვე უფ ლე ბა ჰქონ და, რო გო რიც სპარ სულ პრო ვინ ცია 

43 FO 371/3663 no. 1015, Minutes of 27th Meeting of Interdepartmental 
Conference On Middle Eastern Affairs, August 4, 1919; CAB 24/CP 93,

44 CAB 23/12 War Cabinet 622, Minutes of a Meeting, September 18, 1919; WO 
32/5691 no. 81267; FO 371/3663/1015/131772/58.
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გი ლანს, მაგ რამ ამა ვე დროს სა ქარ თვე ლოს უსაფ რთხო ე ბას ვე რა-
ფე რი უზ რუნ ველ ყოფ და, თუ რუ სე ბი კავ კა სი ო ნის ქედს გად მო ლა-
ხავ დნენ და ბა ქოს და ი კა ვებ დნენ.45 ბა ქო სა და თბი ლის ში ჯა რე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრმა ვერ მო ა ხერ ხა, მაგ რამ 
ბა თუმ ში ერ თი ბრი გა დის და ტო ვე ბა არა სამ ხედ რო, არა მედ კავ-
კა სი ის პო ლი ტი კუ რი და ცუ ლო ბის გარ კვე ულ გა რან ტი ებს იძ ლე ო-
და. 1920 წლის თე ბერ ვალ ში, კერ ზო ნის შვე ბუ ლე ბა ში ყოფ ნი სას, 
ჩერ ჩილ მა ბა თუ მი დან ჯა რე ბის ევა კუ ა ცი ის სა კითხი მი ნის ტრთა 
კა ბი ნე ტის სხდო მა ზე გა ი ტა ნა. უორ დროპ მა სა გა რეო საქ მე თა მი-
ნისტრს გა უგ ზავ ნა წე რი ლი, რო მელ შიც აცხ ა დებ და, რომ ევა კუ-
ა ცია მი სი ინ სტრუქ ცი ე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ 
გა დაწყ და. ახ ლა რე გი ო ნის ბოლ შე ვი კუ რი აგ რე სი ის გან დაც ვა შე-
უძ ლე ბე ლი იყო და იგი თა ნამ დე ბო ბი დან გა დად გო მას მო ითხ ოვ-
და. კერ ზონ მა უმაღ ლე სი კო მის რის დე მარ ში არ და აკ მა ყო ფი ლა. 
ის შვე ბუ ლე ბი დან დაბ რუნ და და კა ბი ნეტს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე აც-
ვლე ვი ნა. თუმ ცა სა გა რეო მი ნის ტრი ხე დავ და, რომ დიდ ხანს მხო-
ლოდ ბრი ტა ნუ ლი ჯა რე ბით რე გი ო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი 
იყო. ის მუდ მი ვად ვერ შე ა ჩე რებ და სამ ხედ რო სა მი ნის ტროს ევა-
კუ ა ცი ის სურ ვილს. ამი ტომ სა ჭი რო იყო ბა თუ მის ოლ ქის ინ ტერ ნა-
ცი ო ნა ლი ზა ცია და ერ თა ლი გის მან და ტის ქვეშ მას ში თი თო- თი თო 
ბრი ტა ნუ ლი, ფრან გუ ლი და იტა ლი უ რი ბა ტა ლი ო ნის შეყ ვა ნა. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით კერ ზონ მა წარ მა ტე ბით იმუ შა ვა 1920 წლის თე-
ბერ ვალ -აპ რილ ში ლონ დო ნი სა და სან -რე მოს კონ ფე რენ ცი ებ ზე. 
ფრან გებ მა გაგ ზავ ნეს კი დეც ერ თი ალ ჟი რუ ლი ბა ტა ლი ო ნი.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის კუ ლუ ა-
რებ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნა თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობ და. 
კერ ზო ნის შეც ვლი ლი პო ზი ცია სა ქარ თვე ლო ში ბა თუ მის სამ შობ-
ლო დან ჩა მო შო რე ბად აღიქ ვეს და არა რუ სუ ლი ოკუ პა ცი ის გან გა-
დარ ჩე ნის მცდე ლო ბად. მთავ რო ბის მოთხ ოვ ნებ მა მე ტი ლე გი ტი მა-
ცია მას შემ დეგ შე ი ძი ნა, რაც 1920 წლის თე ბერ ვალ ში, ბრი ტა ნუ ლი 
ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში, გა მარ თულ ბა თუ მის სა ქა ლა ქო თვით მმარ-
თვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში ქარ თვე ლებ მა გა ი მარ ჯვეს. თბი ლის ში ოლ-

45 CAB 24/95 CP 336.
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ქის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის წი ნა აღ მდეგ საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი 
და შეკ რე ბე ბი გა ი მარ თა. ქარ თუ ლი ჯა რი ოლ ქის საზღ ვრებს მი ად-
გა და საქ მე იქამ დეც კი მი ვი და, რომ გე ნე რალ მა მილ ნმა ბა თუმ ში 
დის ლო ცი რე ბუ ლი ბრი გა და საბ რძო ლო მზად ყოფ ნა ზე გა და იყ ვა ნა.

ამა სო ბა ში გრძელ დე ბო და კერ ზონ სა და ჰენ რი უილ სონს შო-
რის ჭი დი ლი ბა თუმ ში ჯა რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და ევა კუ ა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბით. კერ ზო ნის პო ზი ცი ე ბი შე ა სუს ტა იმ ფაქ ტმა, რომ 
იტა ლი ე ლებ მა პი რო ბა და არ ღვი ეს და ბა ტა ლი ო ნი არ გაგ ზავ ნეს. 
ამა ვე დროს, ბა ქო ში ბრი ტა ნე თის დიპ ლო მა ტი უ რი წარ მო მად გე-
ნე ლი პოლ კოვ ნი კი კლოდ ბე ი ფილდ სტოქ სი, ოჯა ხუ რი პი რო ბე ბის 
გა მო, იძუ ლე ბუ ლი გახ და, სას წრა ფოდ ლონ დონ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი-
ყო. თით ქმის თა ნად რო უ ლად, უორ დროპს ჯან მრთე ლო ბის მდგო-
მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მო სა მე დი ცი ნო ევა კუ ა ცია დას ჭირ და. 
დრო ე ბით და ნიშ ნულ მა უმაღ ლეს მა კო მი სარ მა ჰა რი ლუკ მა, რო-
მელ საც ბა ქო ში წარ მო მად გე ნე ლი არ ჰყავ და, ვი თა რე ბას ალ ღო 
ვერ აუ ღო. სხვა გა რე მო ე ბა თა გარ და, ბოლ შე ვი კებ მა ამი თაც ისარ-
გებ ლეს და 1920 წლის აპ რი ლის ბო ლოს ბა ქო ში უსის ხლო სა ხელ-
მწი ფო გა დატ რი ა ლე ბა მო აწყ ვეს. აზერ ბა ი ჯა ნი და ი კარ გა. კერ-
ზო ნი სა ვე ხედ ვით, ეს შე უძ ლე ბელს ხდი და და ნარ ჩე ნი კავ კა სი ის 
უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. უფ რო მე ტიც, ბოლ შე ვი კე ბი 
თავს და ეს ხნენ ჩრდი ლოთ სპარ სე თის პორტ ენ ზე ლი ში გან ლა გე-
ბულ მცი რე ბრი ტა ნულ ფლოტს და ევა კუ ა ცია აი ძუ ლეს. ეს ხელ ზე 
და იხ ვია ფელ დმარ შალ მა უილ სონ მა და კერ ზონს მი უ თი თა, რა შე-
იძ ლე ბო და და მარ თნო დათ ბა თუმ ში გან ლა გე ბულ მცი რე რიცხ ო ვან 
ძა ლებს, თუ მა თი ევა კუ ა ცია სას წრა ფოდ არ გან ხორ ცი ელ დე ბო და.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კერ ზო ნი და ნებ-
და იმ პი რო ბით, რომ ბრი ტა ნე თი ჯა რებს სპარ სეთ ში მა ინც შე ი-
ნარ ჩუ ნებ და. 1920 წლის ივ ლის ში მან ბა თუმ ში გა აგ ზავ ნა პოლ კოვ-
ნი კი სტოქ სი და და ვით ღამ ბა ში ძე, რო მელ თაც ოლ ქის სა ქარ თვე-
ლო სათ ვის გა და ცე მა სთხო ვა. ამ ცნო ბას თბი ლის ში სი ხა რუ ლით 
შეხ ვდნენ. ზე ი მი იყო ბა თუმ შიც. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ არ 
იცო და, რომ ამ აქ ტით ბრი ტა ნე თი კავ კა სი ურ პო ლი ტი კა ზე ხელს 
იღებ და და რე გი ონს რუ სე თის პი რის პირ მარ ტო ტო ვებ და. ამა ვე 
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დროს, არ გა მარ თლდა გე ნე რალ მილ ნი სა და სხვა სკეპ ტი კოს თა 
ში ში – 1920 წლის ივ ლი სი დან 1921 წლის მარ ტამ დე ანუ ბოლ შე ვი-
კურ ოკუ პა ცი ამ დე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ბა თუ მის ოლქს ყო-
ველ გვა რი გარ თუ ლე ბე ბის გა რე შე მარ თავ და.46

და სას რუ ლი

1920 წლის ნო ემ ბერ -დე კემ ბერ ში, კერ ზო ნის სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტრომ სა ქარ თვე ლოს ერ თა ლი გა ში გა წევ რი ა ნე ბას მხა რი 
აღარ და უ ჭი რა. ამ დროს აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში საბ ჭო თა ხე-
ლი სუფ ლე ბა უკ ვე დამ ყა რე ბუ ლი იყო. მტრუ ლი ბოლ შე ვი კუ რი და 
თურ ქუ ლი ძა ლე ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი სა ქარ თვე ლო რე გი ონ ში 
მარ ტო დარ ჩა.

1921 წლის 26 იან ვარს დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა მო კავ ში რე ებ-
თან ერ თად დე იუ რედ აღი ა რა სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა. 
დაც ვის გა რან ტი ე ბის გა რე შე ეს არა ფერს ნიშ ნავ და. იმა ვე წლის 
11-12 თე ბერ ვალს წი თე ლი არ მია სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზეც 
შე ვი და. უმაღ ლე სი კო მის რის პო ზი ცი ა ზე და ნიშ ნუ ლი პოლ კოვ ნი-
კი სტოქ სი ლონ დონ ში ტე ლეგ რა მას ტე ლეგ რა მა ზე აგ ზავ ნი და და 

46 CAB 28/9 f. 31; Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. IV, 
pg. 962, London, 1951; ibid, 1024; Imperial War Museum, Henry Wilson Private 
Papers, 2/20 Correspondence Between Wilson and Curzon; J. D. Rose, Batum as 
Domino, 1919-1920: The Defense of India in Transcaucasia, The International 
History Review, Vol. 2, no. 2 (Apr., 1980), pp. 266-287; R. Hovannisian, The 
Republic of Armenia, Vol 3, Los Angeles 1996, pp. 30-33, 53-57, 96-105, 353-368; 
P. C. Helmreich, From Paris to Sevres, Ohio 1974, pp. 270-272, 299-300; სცსა, 
ფონდი 2116, ანაწ. 1, საქმ. 113 ფურც. 3-4; ზ. ავალიშვილი, საქართველოს 
და   მოუკიდებლობა 1918-1921 წლების საერთაშორისო პოლიტიკაში, 
თბი ლისი, 2011, გვ. 292-338; ვ. ნოზაძე, საქართველოს აღდგენისათვის 
ბრძო ლა მესხეთის გამო, თბილისი, 1989; ო. გოგოლიშვილი, ბათუმის 
ოლქი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში, 
ქართველური მემკვიდრეობა, № 14, ბათუმი, 2010, გვ. 36-50; ე. მესხია, 
ბრძოლა საქართველოს ერთიანობისთვის (1918-1920), ბათუმი, 2004;                                                                                                                                            
მ. სვანიძე, დიპლომატიური ბრძოლა ბათუმისა და ბათუმის ოლქისთვის, 
ქართული დიპლომატია, წელიწდეული, № 10, თბილისი, 2010.
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სა ქარ თვე ლო სათ ვის დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას ითხ ოვ და. კერ ზონ მა 
მას 25 თე ბერ ვალს, თბი ლი სის ოკუ პა ცი ის დღეს, უპა სუ ხა, რომ ის 
სიმ პა თი ით უყუ რებ და ქარ თვე ლებს, რომ ლე ბიც სა მა გა ლი თოდ 
მოქ მე დებ დნენ, მაგ რამ ახ ლა ისი ნი სა კუ თა რი ძა ლე ბის იმე დად უნ-
და დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ.47

არ გა მარ თლდა კერ ზო ნის ში ში, რომ ბოლ შე ვი კე ბი, კავ კა სი-
ის გავ ლით, სპარ სეთს და შემ დეგ ინ დო ეთს შე უ ტევ დნენ, მაგ რამ 
გა მარ თლდა ჯერ კი დევ 1920 წლის იან ვარ ში ნათ ქვა მი ჩერ ჩი ლის 
წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა, რომ საბ ჭო თა რუ სე თის აგ რე სია გან ვი თარ-
დე ბო და არა აღ მო სავ ლე თის, არა მედ აღ მო სავ ლე თი დან და სავ ლე-
თის მი მარ თუ ლე ბით და ბოლ შე ვი კე ბი ცალ -ცალ კე შე უ ტევ დნენ 
მე ზო ბელ სა ხელ მწი ფო ებს, მა თი „გა თა ვი სუფ ლე ბის“ მო ტი ვით, გა-
ნა ხორ ცი ე ლებ დნენ „გა ნა პი რა ერე ბის“ ოკუ პა ცი ას.48 ეს პრო ცე სი 
ჯერ კავ კა სი ა ში და იწყო და შემ დეგ 1939-1940 წლებ ში აღ მო სავ-
ლეთ ევ რო პა ში გაგ რძელ და. თა ვად ჩერ ჩილ მა და მის მა სამ ხედ რო 
სა მი ნის ტრომ საკ მა ოდ ბევ რი გა ა კე თეს იმი სათ ვის, რომ კავ კა სი ას 
ბოლ შე ვიკ თა წი ნა აღ მდეგ ვერ ებ რძო ლა. ამ თვალ საზ რი სით, თვი-
თონ კავ კა სი ე ლებ მაც და ა შა ვეს, რად გან ისი ნი ხში რად შე უ თან-
ხმებ ლად და ერ თმა ნე თის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დებ დნენ. აზერ ბა ი ჯა-
ნე ლებ მა და სომ ხებ მა წით ლებს ხე ლი სუფ ლე ბა უბ რძოლ ვე ლა დაც 
და უთ მეს. სა ქარ თვე ლომ იო მა, მაგ რამ მას, და სავ ლუ რი დახ მა რე-
ბის გა რე შე, მა სობ რი ვი მო ბი ლი ზა ცი ის თვის სა ჭი რო შე ი ა რა ღე ბა 
და სურ სა თი არ ჰქონ და. 1921 წლის მარ ტში ბრი ტა ნეთ მა და საბ-
ჭო თა რუ სეთ მა ერ თმა ნეთ თან სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბა გა ა ფორ მეს. 
და სავ ლეთ მა, ფაქ ტობ რი ვად, ცნო ბოლ შე ვი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
არ სე ბო ბა. კავ კა სი სია ბრი ტა ნე თის უსაფ რთხო ე ბის ქოლ გის ქვეშ 
ვე ღარ იქ ნე ბო და. და სა ვა ლუ რი ინ ტე რე სი გაქ რა, რა მაც და ას რუ ლა 
რე გი ო ნის და მო უ კი დებ ლო ბა.

47 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, vol. XII, London, 1962, 
p. 668.

48 CAB 23/35 S-12, Notes of a Cabinet Conference, January 19, 1920.


