
გერმანია-ოსმალეთის დაპირისპირება კავკასიაში 
1918 წელს და საქართველოს საკითხი 

გიორგი ასტამაძე
დოქტორანტი, კარლსრუეს უნივერსიტეტი

1917 წლის ნო ემ ბერ ში გერ მა ნი ის იმ პე რი ის მხარ და ჭე რით რუ სეთ-
ში მომ ხდარ მა ბოლ შე ვი კურ მა გა დატ რი ა ლე ბამ ძი რე უ ლად შეც ვა-
ლა მსოფ ლიო ომი სას აღ მო სავ ლე თის ფრონ ტზე არ სე ბუ ლი სუ რა-
თი. რუ სე თი მსოფ ლიო ომს ჩა მო შორ და, მაგ რამ კავ კა სი ის ფრონ-
ტზე მოვ ლე ნე ბი ისე გან ვი თარ და, რომ 1918 წლის ზაფ ხულ ში გერ-
მა ნი ას შე ნა ერ თე ბის გაგ ზავ ნა მა ინც მო უ წი ა, ოღონდ ამ ჯე რად 
არა რუ სე თის, არა მედ მი სი მო კავ ში რე ოს მა ლე თის მის წრა ფე ბა თა 
აღ საკ ვე თად და აღ მო სავ ლეთ ში სა კუ თა რი სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

მსოფ ლიო ომის მიმ დი ნა რე ო ბი სას კავ კა სი ის ფრონ ტი იყო ერ-
თა დერ თი, სა დაც ყვე ლა ფე რი ად რე გა ირ კვა. 1914 წლის დე კემ ბერ-
ში, სა რი ყა მი შის კა ტას ტრო ფის შემ დეგ, ოს მა ლე თი უმ ძი მეს მდგო-
მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდა. 1917 წლამ დე რუ სებ მა და ი კა ვეს თით ქმის 
მთე ლი აღ მო სავ ლეთ თურ ქე თი1, რომ ლის უსაფ რთხო ე ბა მე ტად 
სა ეჭ ვო იყო. ბოლ შე ვი კურ მა გა დატ რი ა ლე ბამ ოს მა ლე თი კა ტას-
ტრო ფის გან იხ სნა. ომი დან რუ სე თის გა მო თიშ ვის შემ დეგ, ოს მა-
ლეთ ში წი ნა პლან ზე გა მო ვი და პან თურ ქუ ლი იდე ე ბი, რომ ლებ საც 

1 პირველი მსოფლიო ომისას თურქების სახელმწიფოს ოფიციალური 
სახელი ოსმალეთის იმპერია იყო, თუმცა სწორად მიმაჩნია „თურქეთის“ 
გამოყენებაც, რადგან იმ დროის საარქივო მასალაში და თავად თურ-
ქების მიერაც ხშირად ეს ტერმინი გამოიყენება. შესაბამისად, სტატიაში 
ორივე ტერმინს გამოვიყენებთ.
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მხარს უჭერ და მთლი ა ნად ახალ გაზ რდა თურ ქე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით კი – ომის მი ნის ტრი ენ ვერ ფა შა.2

პან თურ ქუ ლი იდე ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, რე ლი გი ურ და 
ეთ ნი კურ მო კავ ში რე ებ თან – კავ კა სი ელ თათ რებ თან და შემ დეგ 
ცენ ტრა ლუ რი აზი ის თურ ქებ თან – პირ და პი რი კავ ში რის და სამ ყა-
რებ ლად, კავ კა სი ა ში ქარ თვე ლე ბი სა და სომ ხე ბის დაპყ რო ბა იყო 
აუ ცი ლე ბე ლი. თუ რა ნის ტე ბის პო ზი ცი ას ამ ყა რებ და ისიც, რომ 
ომის მიმ დი ნა რე ო ბი სას თურ ქებ მა ინ გლი სე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლებ ში თით ქმის მთლი ა ნად და კარ გეს თა ვი ან თი არა ბუ ლი 
სამ ფლო ბე ლო ე ბი მე სო პო ტა მი ა სა და პა ლეს ტი ნა ში, რის შემ დე გაც 
მა თი ინ ტე რე სი კავ კა სი ის კენ იყო მი მარ თუ ლი. 

1917 წლის 15 დე კემ ბერს ენ ვერ ფა შამ გერ მა ნი ის წარ მო მად-
გენ ლო ბას კონ სტან ტი ნო პოლ ში მის წე რა წე რი ლი, რო მელ შიც ასა-
ბუ თებ და, რომ ომის დროს ოთხ თა კავ ში რის ყვე ლა ქვე ყა ნამ, გარ-
და თურ ქე ბი სა, მო გე ბა ნა ხა: გერ მა ნე ლებ მა – კურ ლან დი ა სა და 
ლიტ ვა ში, ავ სტრი ე ლებ მა – სერ ბეთ ში, მა კე დო ნი ა ში, მონ ტე ნეგ რო-
სა და ალ ბა ნეთ ში, ბულ გა რე ლებ მა კი – სერ ბეთ ში, მა კე დო ნი ა სა და 
დობ რუ ჯა ში.3 ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა, რო მელ საც უდი დე სი ზა რა ლის 
მი უ ხე და ვად, მო გე ბა არ ჰქონ და, ოს მა ლე თი იყო და ახ ლა ის 1878 

2 პანთურქიზმი, იგივე თურანიზმი, რომლის ყველაზე დიდი თეორე-
ტიკოსი ზია გოქალფი იყო, იმპერიაში ოსმანიზმის თურქული ნაციო-
ნალიზმით ჩანაცვლებას ვარაუდობდა. ეს, არაბული მიწების ნაცვლად, 
რუსეთის მფლობელობაში მყოფი თურქული მოდგმის ხალხების – 
ყირიმელების, კავკასიელი თათრების, ყირგიზების, თურქმენების, 
უზ  ბეკებისა და ყველა სხვა დანარჩენის – ეთნიკურად თურქულ ერ-
თიან იმპერიაში მოქცევას გულისხმობდა. იმპერიის საზღვრები 
სტამ ბოლიდან ჩინეთამდე იქნებოდა განფენილი. 1908-1918 წლებში, 
ახალგაზრდა თურქების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, პანთურქული 
იდეოლოგია ძალიან პოპულარული იყო ოსმალეთში. თურანიზმის 
შესახებ დეტალურად იხ. G. Jäschke, Der Turanismus der Jungtürken. Zur 
osmanischen Außenpolitik im Weltkriege, in: Die Welt des Islams, Bd. 23, 1941, 
1-54; K. Ziemke, Die neue Türkei. Politische Entwicklung 1914-1929, Stuttgart 
1930; Jäckh, E. Der aufsteigende Halbmond, Stuttgart und Berlin, 1916.

3 იხ. PA AA, R11041, 15.12.1917, Schreiben Enver Paschas an Zekki Pascha.
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წელს ბერ ლი ნის კონ გრეს ზე მის თვის ჩა მორ თმე უ ლი ყარ ს-არ და-
გან -ბა თუ მის4 დაბ რუ ნე ბას ითხ ოვ და. ენ ვე რი ხაზს უს ვამ და იმ გა-
რე მო ე ბას, რომ კავ კა სი ა ში თურ ქე თის გა ფარ თო ე ბა ნახ სე ნე ბი იყო 
გერ მა ნი ა- თურ ქე თის სა მო კავ ში რეო ხელ შეკ რუ ლე ბა შიც და, გარ-
და ამი სა, ოს მა ლე თი, ამ თხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა ში, 
მო კავ ში რე ებ თან ერ თად ბრძო ლა ში გა ნახ ლე ბუ ლი მო ტი ვა ცი ით 
ჩა ერ თვე ბო და.5 

სა პა სუ ხო წე რილ ში გერ მა ნი ის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო 
ერ თგულ მო კავ ში რეს ყარ სის, არ და გა ნი სა და ბა თუ მის დაბ რუ-
ნე ბის სა კითხ ში თა ნად გო მას უცხ ა დებ და, თუმ ცა იქ ვე სთხოვ და 
რუ სე თის ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბას და ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას თურ ქეთ თან შე ერ თე ბის სურ ვი ლის გა მო ხატ ვის კენ მო-
უ წო დებ და.6 ოს მა ლებ მა სას წრა ფოდ შექ მნეს მა რი ო ნე ტუ ლი პრო-
თურ ქუ ლი კავ კა სი უ რი კო მი ტე ტი, რო მე ლიც სა მი რე გი ო ნის ოს-
მა ლეთ თან შე ერ თე ბას ითხ ოვ და. კო მი ტე ტის წევ რთა უმე ტე სო ბა, 
ათი დან ექ ვსი პი რი, არა კავ კა სი ე ლი, არა მედ ისე დაც ოს მა ლე თის 
მო ქა ლა ქე იყო.7

თურ ქე თის მოთხ ოვ ნის გახ მა უ რე ბის შემ დეგ, ბერ ლინ ში გა-
აქ ტი ურ და სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის კო მი ტე ტის წარ მო-

4  ყარსის, არდაგანისა და ბათუმის ოლქებს თურქულ ისტორიოგრაფიაში 
Elviye-i Selase-ს უწოდებენ, რაც ითარგმნება, როგორც „სამი ქალაქი“.

5 გერმანიასა და ოსმალეთს შორის 1914 წლის 2 აგვისტოს გაფორმდა 
სამოკავშირეო ხელშეკრულება, რომელშიც თურქეთის კავკასიაში 
გაფართოების შესახებ არაფერი იყო ნახსენები. იმავეს ადასტურებს 
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ენვერ ფაშას წერილის 
შესახებ. იხ. PA AA, R11041, 25.12.1917. Auf Bericht vom 14. Dezember. 
თუმცა იქვე თანდართულია პატარა კომენტარი, რომ დარდანელის 
სრუ ტეში გერმანული გემების „გებენისა“ და „ბრესლაუს“ შესვლაზე 
მოლაპარაკებების დროს გერმანიას თურქებისთვის აღმოსავლეთით 
„საზღვრის მცირე შესწორების“ შესახებ თანხმობა მიუცია, რაც მხო-
ლოდ იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუკი მოკავშირეები ევროპაში 
სრულ გამარჯვებას მოიპოვებდნენ. ენვერ ფაშას გერმანელების დანა-
პირების სათავისო ინტერპრეტაცია მოჰყავდა.

6 იხ. PA AA, R11041, 25.12.1917, Staatssekretär an Enver Pascha.
7 იხ. PA AA, R11041, 27.12.1917, Bernstorff an Auswärtiges Amt.
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მად გენ ლო ბა, რო მე ლიც თა ვი სი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ით ეწი-
ნა აღ მდე გე ბო და ოს მა ლე ბის მის წრა ფე ბებს. 1918 წლის იან ვარ ში 
გი ორ გი მა ჩა ბელ მა და გი ორ გი კე რე სე ლი ძემ გერ მა ნი ის სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს წარ მო მად გე ნელს ოტო გი უნ ტერ ფონ ვე-
ზენ დონკს მის წე რეს წე რი ლი, რო მელ შიც ატყ ო ბი ნებ დნენ თურ-
ქუ ლი სა ინ ფორ მა ციო პრო პა გან დის სიც რუ ის შე სა ხებ და ხაზს 
უს ვამ დნენ, რომ ეს ოლ ქე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი ბა თუ მი, აუ ცი-
ლებ ლად კავ კა სი ის მთავ რო ბას უნ და დარ ჩე ნო და. პრო თურ ქუ ლი 
კო მი ტე ტი კი სხვა არა ფე რი იყო, თუ არა ოს მა ლე თის მცდე ლო ბა, 
ამ გვა რად შე ე ნიღ ბა 1878 წელს და კარ გუ ლი მი წე ბის დაბ რუ ნე ბა.8 
ქარ თვე ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ სა მუს ლი მა ნო სა ქარ თვე ლო ანუ 
აჭა რა სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებ ში შე სა ბა მის ავ ტო ნო მი ურ უფ ლე-
ბებს მი ი ღებ და.9 ისი ნი, ბა თუ მის სტრა ტე გი უ ლი მდე ბა რე ო ბი დან, 
სა პორ ტო, სარ კი ნიგ ზო და ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, გან სა კუთ რე ბით ცდი ლობ დნენ, სა პორ ტო ქა ლა ქი კავ-
კა სი ის შე მად გენ ლო ბა ში და ე ტო ვე ბი ნათ. 

ბა თუ მის სა კითხი იმ დე ნად გამ წვავ და, რომ გი ორ გი მა ჩა ბე ლი 
ოს მა ლე თის მმარ თვე ლი ტრი უმ ვი რა ტის წევ რსა და დიდ ვე ზირს, 
თა ლა ათ ფა შას, ასე ვე ჰა კი ფა შა სა და იზეთ ფა შას 1918 წლის 4 
თე ბერ ვალს ვარ შა ვა ში პი რა დად შეხ ვდა.10 მა ჩა ბელ მა აუხ სნა მათ 
სირ თუ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სი ე ლებს და-
მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბა ში ზო გა დად ხელს უშ ლი და: ბოლ-
შე ვი კუ რი რუ სე თის მტრუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა რე გი ო ნი სად მი, 
კავ კა სი ა ში მყო ფი გა ბოლ შე ვი კე ბუ ლი და უდის ციპ ლი ნო მრა ვა ლა-

8 PA AA, R11041, 23.1.1918, Matschabelli und Keresselidze an Wesendonk. 
ქარ თული კომიტეტის წევრების მიზანი ბათუმის ოლქის (ართვინის 
ჩათვლით) შენარჩუნება იყო. გარდა იმისა, რომ ბათუმი მთელი კავ-
კასიისთვის სტრატეგიულად და ეკონომიკურად უმნიშვნელოვანესი 
ქალაქი იყო, განსხვავებით არდაგანისგან, აქ ცხოვრობდა დიდი რაო-
დენობით ქართული, მათ შორის, ქრისტიანული, მოსახლეობა. სომხურ 
ყარსზე პრეტენზია არც არავის ჰქონდა. ამიტომ, ბათუმის ოლქის 
საქართველოსათვის მიკუთვნების შემთხვევაში, ისინი ყარსისა და არ-
დაგანის ოსმალებისთვის გადაცემას არ ეწინააღმდეგებოდნენ.

9 იხ. PA AA, R11041, 24.1.1918, Matschabelli an Wesendonk.
10 PA AA, R11042, 5.2.1918, Kurzes Protokoll der Besprechungen.
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თა სი ა ნი რუ სუ ლი არ მი ა, ნა ცი ო ნა ლურ სა კითხ თა მო უგ ვა რებ ლო ბა 
და ასე ვე თურ ქე თის ჯერ კი დევ უც ნო ბი პო ზი ცი ა, ხომ არ წა მო-
ა ყე ნებ და ის პრე ტენ ზი ებს კავ კა სი ის ამა თუ იმ ტე რი ტო რი ა ზე.11 

თა ლა ათ ფა შამ მა ჩა ბელს მის ცა ზე პი რი გა რან ტი ა, რომ თურ-
ქეთს არ ექ ნე ბო და პრე ტენ ზია არც ბა თუმ ზე, არც აჭა რა სა ან სხვა 
ტე რი ტო რი ებ ზე, პი რი ქით, ის ყვე ლა ნა ი რად და უ ჭერ და მხარს სა-
ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბა სა და აღ მშე ნებ ლო-
ბას და მო ნა წი ლე ო ბა საც მი ი ღებ და ამ საქ მე ში. მსგავ სი გან ცხა დე-
ბე ბით გა მო ვიდ ნენ ჰა კი ფა შაც და იზეთ ფა შაც. შედ გა ამ შეხ ვედ-
რის წე რი ლო ბი თი პრო ტო კო ლი.12

თუმ ცა ვარ შა ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი 1918 წელს, თურ ქებ თან 
შემ დგომ ში გა მარ თუ ლი სხვა მო ლა პა რა კე ბე ბის მსგავ სად, უშე-
დე გო გა მოდ გა. იმავ დრო უ ლად, ოს მა ლე ბი ავ რცე ლებ დნენ ხმებს, 
რომ ქარ თვე ლე ბი თან ხმდე ბოდ ნენ ბა თუ მის თურ ქე ბის თვის გა და-
ცე მას13 და ამ ზა დებ დნენ წი ნა პი რო ბებს ბრეს ტ-ლი ტოვ სკში საბ ჭო-
თა რუ სეთ თან მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბებ ზე სა კითხ ის და სა ყე ნებ-
ლად. კავ კა სი ე ლი პო ლი ტი კო სე ბის არ ყოფ ნამ ბრეს ტ-ლი ტოვ სკის 
სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ზე თურ ქე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბას ხე ლი შე უწყ ო. გერ მა ნე ლებს ან ავ სტრი ე ლებს კავ კა სი ე ლე-
ბი მო ლა პა რა კე ბებ ზე არ მი უწ ვე ვი ათ, არ ქი ვებ ში ასე თი მა სა ლა არ 
მო ი ძებ ნე ბა. მოწ ვე ვა გა კეთ და თურ ქე ბის მხრი დან, ისიც გვი ან, 
1918 წლის 16 იან ვარს, რო ცა კავ კა სი ის არ მი ის სარ დალ მა ვე ჰიბ 
ფა შამ ამი ერ კავ კა სი ის ხე ლი სუფ ლე ბას წე რი ლი გა უგ ზავ ნა.14 ამი-
ერ კავ კა სი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ ეს მიწ ვე ვა მხო ლოდ 14 თე ბერ-
ვალს მი ი ღო და უპა სუ ხოდ და ტო ვა, სა ვა რა უ დოდ, იმი ტომ, რომ 
მო ლა პა რა კე ბე ბი ამ დროს უკ ვე დას კვნით ფა ზა ში იყო და კავ კა სი-
ე ლი წარ მო მად გენ ლე ბის ჩას ვლა ფი ზი კუ რად ვერ მო ეს წრე ბო და. 
ომის გა მო გა ჭირ დე ბო და მგზავ რო ბაც. ბრეს ტ-ლი ტოვ სკში კავ კა-

11 იხ. იქვე. PA AA, R11042, 5.2.1918, Kurzes Protokoll der Besprechungen.
12 იხ. იქვე. PA AA, R11042, 5.2.1918, Kurzes Protokoll der Besprechungen.
13 იხ. PA AA, R11042, 23.2.1918.
14 ვეჰიბ ფაშას მიპატიჟება ამიერკავკასიის ხელისუფლებისათვის ბრესტ-

ლიტოვსკის სამშვიდობო კონფერენციაზე სრულად იხ. Документы и 
Материалы по Внешней Политике Закавказья и Грузии, Тбилиси, 1990, 52.
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სი ის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლის დას წრე ბა ამი ერ კავ კა სი ას 
უკ რა ი ნის, ფი ნე თი სა და ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის გვერ დით და ა ყე ნებ და 
და, დი დი ალ ბა თო ბით, ბა თუ მის ოლ ქის შე ნარ ჩუ ნე ბაც მო ხერ ხდე-
ბო და, მაგ რამ ბრეს ტ-ლი ტოვ სკში წარ მო მად გენ ლის არ ყო ლით ოს-
მა ლეთ მა ისარ გებ ლა და, სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბის მე-4 პუნ-
ქტის მი ხედ ვით, რუ სე თის გან ყარ ს-არ და გან -ბა თუ მის დაბ რუ ნე ბის 
პი რო ბა მი ი ღო.15 

1918 წლის მარ ტში, გერ მა ნი ის იმ პე რი ა სა და ბოლ შე ვი კებს შო-
რის ბრეს ტ-ლი ტოვ სკის ზა ვის და დე ბის შემ დეგ, კავ კა სი ის სა კითხ-
მა გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვე შე ი ძი ნა, რის შე დე გა დაც მსოფ ლიო 
ომის მო კავ ში რე გერ მა ნია და ოს მა ლე თი გან ხეთ ქი ლე ბის პი რას 
აღ მოჩ ნდნენ. გერ მა ნი ის იმ პე რია კავ კა სი ას ოს მა ლე თის „უ კა ნა 
ეზოდ“ არ თვლი და, რად გან, გერ მა ნი ა სა და ოს მა ლეთ ში მოქ მე დი 
ქარ თუ ლი კო მი ტე ტი სა და ქარ თუ ლი ლე გი ო ნის სა შუ ა ლე ბით, 1914 
წლი დან რე გი ო ნის რე ვო ლუ ცი ო ნი რე ბის პო ლი ტი კას თა ვად აწარ-
მო ებ და, რა შიც ენერ გია და ფუ ლი ჰქონ და და ხარ ჯუ ლი.16 თუმ ცა 
ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კონ კრე ტუ ლი გეგ მა ომის შემ დგო მი კავ-
კა სი ის მოწყ ო ბის თა ო ბა ზე გერ მა ნი ის იმ პე რი ას მა შინ არ გა აჩ ნდა. 

15 ხელშეკრულების მე-4 პუნქტი არ ითვალისწინებდა სამი ოლქის ოსმა-
ლეთისთვის პირდაპირ გადაცემს. არამედ რუსეთის ჯარებს უნდა 
დაეტოვებინათ ოლქების ტერიტორია, ხოლო შიდა და საგარეო ურ-
თიერ თობები უნდა გადაეწყვიტა ამ ოლქების მოსახლეობას თავად, 
მეზობელ სახელმწიფოებთან, „განსაკუთრებით კი თურქეთთან, შე-
თანხმებით“. ამ ბოლო წინადადებით უპირატესობა თურქეთს ენი-
ჭებოდა. ტექსტისათვის იხ. Wheeler-Bennet, Brest-Litovsk. The Forgotten 
Pea ce 1918, pp. 405-406.

16 გერმანიაში მოქმედი ქართული კომიტეტისა და ქართული ლეგიონის 
საქმიანობის შესახებ იხ. ლ. ბაქრაძე, გერმანულ-ქართული ურთიერ-
თობები პირველი მსოფლიო ომის დროს. ქართული ეროვნული 
კომიტეტის საქმიანობა 1914-1918, თბილისი, 2010; W. Bihl, Die Kaukasus-
Politik der Mittelmächte, Teil I: Ihre Basis in der Orientpolitik und ihre Aktionen 
1914-1917. Wien-Köln-Graz 1975; W, Zürrer, Zur Geschichte der Georgischen 
Legion im Ersten Weltkrieg, In: Militärgeschichte Mitteilungen 23 (1978), S. 85-
104. გერმანიის მიერ წარმოებული რუსეთის რევოლუციონირების პო-
ლიტიკის შესახებ იხ. P. Kielmansegg, Deutschland und der Erste Welt krieg, 
Frankfurt am Main 1968, S. 214-219.



გიორგი ასტამიძე,გიორგი ასტამიძე, გერმანიაოსმალეთის დაპირისპირება კავკასიაში ...

171

ბოლ შე ვი კუ რი გა დატ რი ა ლე ბის შემ დეგ, პირ ველ ეტაპ ზე, გერ მა-
ნი ის უმაღ ლე სი მთა ვარ სარ დლო ბა, ოს მა ლეთ ში მყო ფი გე ნერ ლის, 
ჰანს ფონ ზე ექ ტის, გავ ლე ნით, მხარს უჭერ და კავ კა სი ა ში თურ ქე-
თის თვის უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბას.17 გერ მა ნე ლი პო ლი ტი კო სე ბი 
– სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო – ამის წი ნა აღ მდე გი იყო, რად გან 
თვლი და, რომ კავ კა სი ის ქრის ტი ა ნულ ნა წილ ზე თურ ქე თის გავ ლე-
ნა გერ მა ნი ის თვის პირ და პი რი საფ რთხის შემ ცვე ლი იქ ნე ბო და. ოს-
მა ლე ბი ამ გვა რად კავ შირს და ამ ყა რებ დნენ მო კავ ში რე კავ კა სი ელ 
თათ რებ თან და სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბო დათ, ბა ქოს და კას პი ის ზღვის 
გავ ლით, ცენ ტრა ლურ აზი ა ში პან თურ ქუ ლი მიზ ნე ბი გა ნე ხორ ცი-
ე ლე ბი ნათ. ეს ყვე ლა ფე რი ზრდი და არა ბეთ სა და სპარ სეთ ში სამ-
ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის მი მართ ოს მა ლე ბის ნი ჰი ლიზ მსა და ინ გლი-
სე ლებ თან შე საძ ლო სე პა რა ტუ ლი ზა ვის და დე ბის ალ ბა თო ბას.18 

გერ მა ნე ლე ბი მა ლე მი ვიდ ნენ იმ დას კვნამ დე, რომ ბრეს ტ-ლი-
ტოვ სკში ოს მა ლე ბი სათ ვის ბა თუ მის დათ მო ბით დი დი შეც დო მა 
და უშ ვეს. ბა თუ მის ჩა მო ცი ლე ბა კავ კა სი ას, ფაქ ტობ რი ვად, სა სი-
ცოცხ ლო არ ტე რი ას აჭ რი და, რად გან იკარ გე ბო და ბა ქო- ბა თუ მის 
სარ კი ნიგ ზო ხა ზის ერ თო ბა, ბა ქო- ბა თუ მის ნავ თობ სა დე ნის ბო ლო 
ნა წი ლი ოს მა ლე ბის ხელ ში გა და დი ო და და კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 

17 მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას გერმანელი გენერლები გადამწყვეტ 
როლს თამაშობდნენ ოსმალეთის გენერალურ შტაბსა და, ზოგადად, 
სამხედრო ძალების ფუნქციონირებაში. ჰანს ფონ ზეექტი 1917 წლის 
დეკემბრიდან ოსმალეთის გენერალური შტაბის უფროსი და ყველაზე 
პროთურქულად განწყობილი გერმანელი სამხედრო პირი იყო. 1918 
წლის 10 აპრილს ის ლუდენდორფს პირდაპირ წერდა, რომ მათი მიზანი 
იყო, თბილისი-ბაქოს რკინიგზა თურქების ხელში შეძლებისდაგვარად 
მალე აღმოჩენილიყო. იხ. H. Seeckt, Aus seinem Leben, 1918-1936. Friedrich 
von Rabenau (Hrsg.), Leipzig, 1940, 29. ოსმალეთში მისი ყოფნის პერიოდზე 
სრულად იხ. იქვე, B. 11-54. აგრეთვე ხელმისაწვდომია მისი პირადი არ-
ქივი. კავკასიის შესახებ იხ. BA/MA, №247/42, №247/50. თურქებისთვის 
კავკასიის დათმობის შესახებ აგრეთვე იხ. W. Baumgart, Das „Kaspi-
Unternehmen“, Größenwahn Ludendorffs oder Routineplannung des deutschen 
Generalstabes? Jahrbücher für Geschichte Europas, Wiesbaden, 1970, Bd. 18,  S. 
47-126, 231-278, 63.

18 იხ. PA AA, R11044, 15.04.1918. Staatssekretär an Großes Hauptquartier.
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დგე ბო და ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც გერ მა ნი ამ 1914-1917 წლებ ში სამ-
ხრეთ კავ კა სი ის რე ვო ლუ ცი ო ნი რე ბის თვის გა ი ღო. მომ დევ ნო თვე-
ებ ში – აპ რილ სა და მა ის ში – გერ მა ნე ლე ბი ამ შეც დო მის გა მოს წო-
რე ბის ცდი ლობ დნენ. ამას ხე ლი შე უწყო ტრა პი ზონ ში ოს მა ლებ სა 
და კავ კა სი ე ლებს შო რის მიმ დი ნა რე სა ზა ვო კონ ფე რენ ცი ამ, რო-
მელ ზეც თურ ქე ბი, აზერ ბა ი ჯა ნელ თა გა და ბი რე ბის ხარ ჯზე, ქარ-
თვე ლე ბი სა და სომ ხე ბის ფაქ ტის წი ნა შე და ყე ნე ბას, და მა ტე ბი თი 
ტე რი ტო რი ე ბის და კა ვე ბა სა და, ფაქ ტობ რი ვად, მთე ლი კავ კა სი ის 
სა კუ თა რი გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე ვას ცდი ლობ დნენ. კავ კა სი ის ერ-
თი ა ნო ბას ტრა პი ზონ ში, აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის პრო თურ ქუ ლი და ან-
ტი კავ კა სი უ რი ქმე დე ბე ბის გა მო, გა მა ნად გუ რე ბე ლი დარ ტყმა მი-
ად გა.19

ბერ ლინ ში ამ მოვ ლე ნა თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ჰქონ დათ. 
სწო რედ აპ რი ლის შუა რიცხ ვე ბი დან იწყ ე ბა გარ და ტე ხა კავ კა სი ის 
სა კითხ ი სად მი გერ მა ნი ის მიდ გო მა ში. სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის-
ტრომ იცო და ვარ შა ვა ში თა ლა ათ ფა შას მი ერ გი ორ გი მა ჩა ბე ლის-
თვის მი ცე მუ ლი პი რო ბის შე სა ხებ. მა ჩა ბელს სურ ვი ლი ჰქონ და, 
დას წრე ბო და ტრა პი ზო ნის კონ ფე რენ ცი ას, მაგ რამ თურ ქე ბი ამის 
უფ ლე ბას არ აძ ლევ დნენ. თუ კი ომის მსვლე ლო ბი სას გერ მა ნი ის 
იმ პე რია აღ მო სავ ლეთ ში მთა ვარ მტრად რუ სე თის იმ პე რი ას მი იჩ-
ნევ და და ოს მა ლე თის მის წრა ფე ბებს, რო გო რიც უნ და ყო ფი ლი ყო, 
მხარს უჭერ და, რუ სე თის ომი დან გა მო თიშ ვის შემ დეგ, ოს მა ლე თის 
პან თურ ქუ ლი მის წრა ფე ბე ბი გერ მა ნი ის სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი 
წრე ე ბი სათ ვის მეტ წი ლად სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნდა. ბა თუ-
მი მი სი რკი ნიგ ზი თა და მიმ დე ბა რე ვიწ რო ზო ლით სა ქარ თვე ლოს 
ან კავ კა სი ას უნ და დარ ჩე ნო და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რო გო რი იქ ნე-
ბო და მი სი სა ხელ მწი ფო მოწყ ო ბა. აგ რეთ ვე, მთლი ა ნად უნ და გა მო-
ე რიცხ ათ თურ ქე ბის წინ სვლა ბრეს ტ-ლი ტოვ სკით ოს მა ლე ბის თვის 
გა და ცე მუ ლი ყარ სის, არ და გა ნი სა და ბა თუ მის ოლ ქე ბის გა რეთ 
კავ კა სი ის სიღ რმე ში, ქარ თულ და სომ ხურ მი წებ ზე. ამის თვის, თუ 

19 ტრაპიზონისა და ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციების დოკუ მენ-
ტების სრული გამოცემა, იხ. Трапезундская и Батумская Мирные Кон фе-
ренции, Документы и Материалы. Ред. Ир. Якобашвили, Тбилиси, 2018.
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სა ჭი რო იქ ნე ბო და, გერ მა ნი ის მე თა უ რო ბას ოს მა ლე თის მთავ რო-
ბა ზე ზე წო ლა უნ და მო ეხ დი ნა.20 

აპ რი ლის თვე ში შე იც ვა ლა ფელ დმარ შალ ერიხ ლუ დენ დორ-
ფის მიდ გო მაც სა კითხ ი სად მი. ლუ დენ დორ ფი კავ კა სი ის რე გი ო ნი-
დან მო ე ლო და ომი სათ ვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის მი ღე ბას, ძლი ე რი 
ქარ თუ ლი არ მი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ საც, სა ჭი რო ე ბის შემ-
თხვე ვა ში, გერ მა ნე ლე ბის მხა რეს უნ და ებ რძო ლა და სა მო მავ ლოდ 
თურ ქეს ტან სა და ინ დო ეთ ში ინ გლი სე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ ომის სა-
წარ მო ებ ლად გე ოგ რა ფი უ ლი ტრამ პლი ნის მო პო ვე ბას.21 ლუ დენ-
დორ ფი თურ ქე ბის გან ტრა პი ზო ნის კონ ფე რენ ცი ა ზე კავ კა სი ე ლებ-
თან ზო მი ე რი პო ლი ტი კის წარ მო ე ბას, ომის შეწყ ვე ტა სა და ზა ვის 
და დე ბას პირ და პირ მო ითხ ოვ და.22 ის მი იჩ ნევ და, რომ ოს მა ლებს 
ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში და კარ გუ ლი არა ბუ ლი მი წე ბის სა კომ პენ სა-
ცი ოდ უნ და გა დას ცე მო დათ არა მთლი ა ნი კავ კა სი ა, არა მედ მხო-
ლოდ ბრეს ტ-ლი ტოვ სკის ზა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მი წე ბი, ისიც 
– მდი ნა რე ჭო რო ხამ დე, ქა ლა ქი ბა თუ მი და მის ჩრდი ლო ე თით 
მცხოვ რე ბი ქრის ტი ა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბა კი გერ მა ნე ლე ბის პრო-
ტექ ტო რა ტის ქვეშ მყოფ სა ქარ თვე ლოს უნ და დარ ჩე ნო და. და ნაკ-
ლი სის ანაზღ ა უ რე ბა თურ ქე ბი სათ ვის სომ ხეთ სა ან კავ კა სი ის სხვა 
რე გი ონ ში შე იძ ლე ბო და. ლუ დენ დორ ფი თურ ქებს მო უ წო დებ და, 
ეღი ა რე ბი ნათ ამი ერ კავ კა სი ის და მო უ კი დებ ლო ბა ბრეს ტ-ლი ტოვ-
სკის საზღ ვრებ ში.23 

კავ კა სი ის სა კითხ ი სად მი ლუ დენ დორ ფის ამ გვა რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, რო გორც ჩანს, ერ თგვა რი წვლი ლი შე-
ი ტა ნა ცნო ბილ მა გერ მა ნელ მა მოგ ზა ურ მა, ავ ღა ნე თის გერ მა ნუ ლი 
ექ სპე დი ცი ის მე თა ურ მა ოს კარ ფონ ნი დერ მა ი ერ მა. აპ რი ლის ბო-
ლოს ლუ დენ დორ ფი ავ ღა ნეთ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა-

20 იხ. PA AA, R11044, 15.04.1918. Staatssekretär an Großes Hauptquartier.
21 იხ. Baumgart, Das Kaspi-Unternehmen, Größenwahn Ludendorffs oder Routine-

plannung des deutschen Generalstabes? Jahrbücher für Geschichte Europas, 
Wiesbaden, 1970, S. 64-65.

22 PA AA, R22340, 26.4.1918, Ludendorff an das Auswärtige Amt
23 იხ. იქვე. PA AA, R22340, 26.4.1918, Ludendorff an das Auswärtige Amt.
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ხებ ნი დერ მა ი ე რის ინ ფორ მა ცი ით და ინ ტე რეს და და მი ი ღო პა სუ ხი, 
რომ გერ მა ნი ის მხრი დან წმინ და წყლის დიპ ლო მა ტი უ რი ზე გავ ლე-
ნა ავ ღა ნეთ ზე არა სა ი მე დო იყო, თუმ ცა შე დე გი ა ნი იქ ნე ბო და ია-
რა ღით დახ მა რე ბა და ოფიც რე ბის გაგ ზავ ნა.24 ეს ინ ფორ მა ცია გე-
ნე რალ კრეს ფონ კრე სენ შტა ი ნის მო გო ნე ბე ბი თაც დას ტურ დე ბა.25

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო ლუ დენ დორ ფის გეგ მე ბი 
სა ქარ თვე ლოს თან და კავ ში რე ბით. პრო გერ მა ნუ ლი ქარ თუ ლი კო-
მი ტე ტის ოთხ წლი ა ნი მუ შა ო ბის წყა ლო ბით, გერ მა ნი ის სამ ხედ რო- 
დიპ ლო მა ტი ურ წრე ებ ში სა ქარ თვე ლოს, და ნარ ჩენ კავ კა სი ას თან 
შე და რე ბით, ბევ რად უკეთ იც ნობ დნენ. შე სა ბა მი სად, უფ რო დი დი 
იყო მო ლო დი ნიც. ლუ დენ დორ ფი ფიქ რობ და, რომ თუ კი გერ მა ნია 
სა ქარ თვე ლო ში და ფუძ ნდე ბო და და იქ ეფექ ტურ მმარ თვე ლო ბას 
შექ მნი და, დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს შე უ ერ თდე ბოდ-
ნენ სხვა კავ კა სი უ რი სა ხელ მწი ფო ე ბიც და ჩა მო ყა ლიბ დე ბო და 
გერ მა ნი ას თან თით ქმის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი კავ კა სი უ რი ბლო კი, რო-
მელ საც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბო და ომის დროს რე გი ონ ში რუ-
სე ბი სა და ინ გლი სე ლე ბის შე სა კა ვებ ლად, სამ ხედ რო ინ დუს ტრი ის-
თვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის გერ მა ნი ა ში სა ექ სპორ ტოდ, ომის დას-
რუ ლე ბის შემ დეგ კი – სამ ხედ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
და სამ ყა რებ ლად.26 

გერ მა ნე ლე ბის სურ ვი ლი, ოს მა ლე ბი ბრეს ტ-ლი ტოვ სკით გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ საზღ ვრებ ში შე ე კა ვე ბი ნათ, ამაო გა მოდ გა. თურ-

24 იხ. Baumgart, Das Kaspi-Unternehmen, Größenwahn Ludendorffs oder Rou-
tine plannung des deutschen Generalstabes? Jahrbücher für Geschichte Europas, 
Wiesbaden, 1970, S. 66.

25 კრეს ფონ კრესენშტაინი მოგონებებში წერს, რომ ლუდენდორფის 
აზ რ ოვნებაში გარდატეხა მოხდა მაშინ, როდესაც ქართველებმა გერ-
მანიას დახმარება სთხოვეს და კაპიტანმა ფონ ნიდერმაიერმა ლუ-
დენდორფის ყურადღება გაამახვილა კავკასიის მნიშვნელობაზე ინ დო-
ეთში სამომავლო ექსპედიციისას. იხ. F. Kressenstein, Meine Mission im 
Kaukasus, ჩემი მისია კავკასიაში, ქუთაისი, 2002, S. 68.

26 W. Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918. Von Brest-Litowsk bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges, Wien/München 1966, S. 388. წყარო: Schreiben General 
Ludendorffs an General Groener, 12.6.1918. Nachlass Groener, BA/MA, H 08-
46/171.
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ქებ მა ჯერ რუ სეთ თან ომამ დე ლი საზღ ვა რი აღად გი ნეს, აპ რილ ში 
კი ამი ერ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი ა ზე Elviye i Selase-ის და სა კა ვებ-
ლად გა და ვიდ ნენ. 14 აპ რილს მათ ბა თუ მი აი ღეს, 25 აპ რილს კი, 
ამი ერ კავ კა სი ა ში არ სე ბუ ლი ქა ო სის გა მო, რაც 22 აპ რილს მი სი 
და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბას მოჰ ყვა, უბ რძოლ ვე ლად მი ი-
ღეს სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ქა ლა ქი ყარ სი.27 კავ კა სი ე ლე ბის 
წა რუ მა ტებ ლო ბა ამით არ დას რუ ლე ბუ ლა. თურ ქებ მა წა მო ა ყე ნეს 
ახა ლი პი რო ბე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც მო ითხ ოვ დნენ ახალ ცი-
ხეს, ახალ ქა ლაქს, ელი ზა ვე ტო პოლ სა და, გარ და ამი სა – ამი ერ კავ-
კა სი ის რკი ნიგ ზის სრულ კონ ტროლს.28 მა ი სის და საწყ ი სი დან თურ-
ქე ბი შე ტე ვას ახორ ცი ე ლებ დნენ რო გორც სა ქარ თვე ლოს, ასე ვე 
სომ ხე თის მი მარ თუ ლე ბით, ბა თუმ ში კი გა იხ სნა მე ო რე კონ ფე რენ-
ცი ა, რო მელ შიც ოს მა ლე ბი და კავ კა სი ე ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. 
თუმ ცა, გან სხვა ვე ბით ტრა პი ზო ნის გან, აქ საქ მე ში გერ მა ნი ის წარ-
მო მად გენ ლე ბი ჩა ე რივ ნენ.

გერ მა ნი ამ კავ კა სი ე ლებ სა და თურ ქებს შო რის ბა თუ მის მო ლა-
პა რა კე ბებ ზე ბა ვა რი ე ლი გე ნე რა ლი ოტო ფონ ლო სო ვი გაგ ზავ ნა. 
ლო სო ვი მა ნამ დე კონ სტან ტი ნო პოლ ში გერ მა ნი ის სამ ხედ რო წარ-
მო მად გენ ლად მუ შა ობ და და პრო თურ ქუ ლი გან წყო ბით იყო ცნო-
ბი ლი. სხვა წარ მო მად გენ ლე ბად და ი ნიშ ნენ გერ მა ნი ის ყო ფი ლი 
ვი ცე- კონ სუ ლი თბი ლის ში – ფრიდ რიხ ფონ დერ შუ ლენ ბურ გი და 
კავ კა სი ის მცოდ ნე ოტო ფონ ვე ზენ დონ კი.29 თურ ქე ბი ყო ველ მხრივ 
ცდი ლობ დნენ, კავ კა სი ე ლებ თან მარ ტო დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ, ისი ნი 

27 წარმოებული ბრძოლების შესახებ დეტალურად იხ. W. E. D. Allen, P. Mu-
ratoff, Caucasian Battlefields. A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border 
1828-1921. Cambridge 1953, pp. 464-466. 1918 წელს ყარსის გადაცემისა და 
თურქეთ-სომხეთის სხვა ომების შესახებ ასევე იხ. R. Hovannisian, Armenia 
on the Road to Independence 1918, Berkeley, 1967; მისივე The Republic of 
Armenia, vol. 1, The First Year, 1918-1919. Berkeley 1971; მისივე The Allies and 
Armenia, 1915-1918, Journal of Contemporary History, Vol. 3, No. 1 (Jan., 1968), 
pp. 145-168.

28 R. Hovannisian, The Republic of Armenia, vol. 1, The First Year, 1918-1919. 
Berkeley 1971, p. 28.

29 Nachlass Schulenburg, № 2273, Stück 106, 10.5.1918, Schulenburg an Schar-
fenberg.
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გა მო უ ვალ მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ე ყე ნე ბი ნათ, გერ მა ნე ლი წარ მო მად-
გე ნე ლი და ებ ლო კათ და მის თვის სა ტე ლეგ რა ფო თუ სხვა სა ხის კო-
მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბა არ მი ე ცათ. ამ გვარ მა საქ ცი ელ მა ლო სო ვის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა. ამ დრო ი დან იგი აშ-
კა რად უჭერ და მხარს კავ კა სი ა ში გერ მა ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის თურ-
ქე ბის ჩა უ რევ ლად, უშუ ა ლოდ გა ტა რე ბას. სწო რედ მი სი და აკა კი 
ჩხენ კე ლის, კონ ფე რენ ცი ა ზე ამი ერ კავ კა სი ის წარ მო მად გენ ლის, 
წა ქე ზე ბით, რო მე ლიც თბი ლის ში სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო-
ბის გა მოცხ ა დე ბის მოთხ ოვ ნით წე რი ლებს აგ ზავ ნი და, 1918 წლის 
26 მა ისს და ი ბა და სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კა.30

ოტო ფონ ლო სო ვის გან წყო ბა თა ცვლი ლე ბა ში, თა ვად თურ-
ქე ბის უსაქ ცი ე ლო ბის გარ და, შუ ლენ ბურ გის ხე ლიც ერი ა. შუ ლენ-
ბურ გის არ ქივ ში ინა ხე ბა კონ სტან ტი ნო პოლ ში გერ მა ნი ის წარ მო-
მად გე ნელ შარ ფენ ბერ გი სად მი გაგ ზავ ნი ლი ვრცე ლი წე რი ლი, რო-
მე ლიც 1918 წლის 10 მა ი სით თა რიღ დე ბა. შუ ლენ ბურ გი აღ წერს 
კავ კა სი ა ში შექ მნილ მძი მე მდგო მა რე ო ბას, თურ ქე ბი სა გან მო მა-
ვალ საფ რთხეს, ად გი ლობ რი ვე ბის ან ტი თურ ქულ და პრო გერ მა-
ნულ გან წყო ბას. იგი აღ ნიშ ნავს, რომ ვე ჰიბ ფა შა ცდი ლობს ფონ 
ლო სო ვის იზო ლი რე ბას, არ ელა პა რა კე ბა მას ფრან გუ ლად, უხ შობს 
წვდო მას ტე ლეგ რაფ თან. შუ ლენ ბურ გი აღ წერს თურ ქე ბის მტრულ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას გერ მა ნე ლე ბი სად მი და საქ მე ში ჩა რე ვის აუ ცი-
ლებ ლო ბა ზე მი უ თი თებს.31 მას თან ერ თად გე ნე რა ლი ოტო ფონ 
ლო სო ვიც ახა ლი კავ კა სი უ რი პო ლი ტი კის სა ჭი რო ე ბა ზე სა უბ რობ-
და. გერ მა ნი ის მხრი დან სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის ორ გა-
ნი ზა ტო რი სწო რედ ეს ორი ადა მი ა ნი, შუ ლენ ბურ გი და ფონ ლო სო-
ვი, გახ და. 

გე ნე რალ ფონ ლო სო ვის ინი ცი ა ტი ვით, შუ ლენ ბურ გი ბა თუ მის 
მო ლა პა რა კე ბი დან პირ და პირ თბი ლის ში გა ემ გზავ რა, რა თა გერ მა-
ნე ლი ტყვე ე ბის გან ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა სა ჯა რი სო შე ნა ერ თე ბი, რო-
მელ თა მი ზა ნი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე თურ ქე ბის წინ სვლის 

30 საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი (შემდეგში სცსა), 
ფონდი 1831, ანაწ. 2, საქმ. 47, ფ. 1-6.

31 BA, № 2273, Stück 106, 10.5.1918, Schulenburg an Scharfenberg.
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შე ჩე რე ბა უნ და ყო ფი ლი ყო. შუ ლენ ბურ გი თბი ლის ში 1918 წლის 20 
მა ისს ჩა ვი და და გერ მა ნუ ლი შე ნა ერ თე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო-
ცესს იქი დან მარ თავ და. ია რა ღი და აღ ჭურ ვი ლო ბა მან სა ქარ-
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის გან მი ი ღო. რო დე საც 8 ივ ნისს, კა პი ტან 
ეგან -კრი გე რის მე თა უ რო ბით,32 ყი რი მი დან პირ ვე ლი გერ მა ნუ ლი 
ნა წი ლე ბი ჩა მო ვიდ ნენ, მათ სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე დახ ვდათ შუ ლენ-
ბურ გის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მცი რე გერ მა ნუ ლი შე ნა ერ თე ბი, 
რომ ლებ მაც ჯერ კი დევ მა ი სის ბო ლოს გა დამ წყვეტ მო მენ ტში გა-
ა მაგ რეს ესა თუ ის ად გი ლი: ბორ ჯო მი, ყა რა გე რა ნი, სა ნა ი ნი, კა-
ტა რი ნენ ფელ დი, ფო თი, სო ხუ მი.33 1918 წლის მა ი სის მოვ ლე ნებს 
სა ქარ თვე ლო ში გერ მა ნი ის მხრი დან მე თა უ რობ დნენ თბი ლის ში 
მყო ფი ფრიდ რიხ შუ ლენ ბურ გი და გერ მა ნი ის პირ ვე ლი სამ ხედ რო 
კო მი სი ო ნე რი კავ კა სი ა ში – კა პი ტა ნი ლუდ ვიგ ფონ ნი და, რო მე ლიც 
და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბამ დე სამ ხედ რო ტყვე ე ბის გან 
გერ მა ნულ შე ნა ერ თებს უშუ ა ლოდ ქმნი და, ასე ვე – ფოთ ში მყო ფი 
კონ სუ ლი ან დერ სი და ბა თუმ ში მყო ფი სა ი დუმ ლო მდი ვა ნი კირ მი-
სი, რომ ლე ბიც ფონ ლო სო ვის ბრძა ნე ბებს ას რუ ლებ დნენ.34 

გერ მა ნი ის იმ პე რი ის სამ ხედ რო მე თა უ რო ბა სა და სა გა რეო 
გან ყო ფი ლე ბას შო რის, კავ კა სი ა ში სამ ხედ რო ექ სპე დი ცი ის გაგ-
ზავ ნას თან და კავ ში რე ბით, აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა არ სე ბობ და. სა-
გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო და მი ნის ტრი ფონ კი ულ მა ნი ეწი ნა-
აღ მდე გე ბოდ ნენ მი სი ის გაგ ზავ ნას იმ მო ტი ვით, რომ არ სურ დათ 
ძა ლე ბის გა დას რო ლა ად გი ლებ ში, სა დაც ომის შემ დეგ გერ მა ნია 
პო ზი ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ვერ შეძ ლებ და. კი ულ მა ნი გერ მა ნელ 
სამ ხედ რო ებს „ნა პო ლე ო ნიზ მში“ ადა ნა შა უ ლებ და. ამის მი უ ხე და-
ვად, ლუ დენ დორ ფმა და სამ ხედ რო ელი ტამ თა ვი სი გა ი ტა ნეს და 

32 საქართველოში მყოფი გერმანული სამხედრო შენაერთების შესახებ 
იხ. W. Haupt, Deutsche Truppen im Kaukasus – 1918, in: Deutsches Soldaten-
jahrbuch, München, 1971, S. 140-148; Baumgart, Das Kaspi-Unternehmen, 
Größen wahn Ludendorffs oder Routineplannung des deutschen Generalstabes? 
Jahrbücher für Geschichte Europas, Wiesbaden, S. 81-85.

33 BA, № 2273, Stück 115, 26.5.1918, Schulenburg an Lossow.
34 იხ. ლოსოვისა და შულენბურგის მითითებები ფონ ნიდას, ანდერსისა 

და კირმისისათვის მიმართ BA, №2273, Stück 121.
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ამა ში ბა თუ მის კონ ფე რენ ცი ამ, ფონ ლო სო ვის და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ცვლი ლე ბამ და სა ქარ თვე ლოს გერ მა ნი ის პრო ტექ ტო რა ტად გა-
მოცხ ა დე ბის ქარ თველ თა გან შე თა ვა ზე ბულ მა იდე ამ შე სა ბა მი სი 
რო ლი ითა მა შა.35 

უშუ ა ლოდ გერ მა ნუ ლი სამ ხედ რო მი სი ის ჩა მოს ვლამ დე კავ კა-
სი ა ში გერ მა ნე ლებ მა გა მოგ ზავ ნეს მა თი წარ მო მად გე ნე ლი ლუდ ვიგ 
ფონ ნი და, რო მელ საც კავ კა სი ა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის შეს წავ ლა 
და ბერ ლი ნის თვის ინ ფორ მა ცი ის მოგ რო ვე ბა და ე ვა ლა. 1918 წლის 
8 ივ ნისს ფოთ ში ყი რი მი დან ჩა მო ვი და პირ ვე ლი გერ მა ნუ ლი შე ნა-
ერ თე ბი კა პი ტან იე ნო ფონ ეგან -კრი გე რის მე თა უ რო ბით, რო მელ-
საც ად გილ ზე მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი უნ და ეწარ მო ე ბი ნა. ექ-
სპე დი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლად და ნიშ ნუ ლი ბა ვა რი ე ლი გე ნე რალ -მა ი-
ო რი ფრიდ რიხ კრეს ფონ კრე სენ შტა ი ნი თა ვი სი შტა ბით თბი ლის ში 
23 ივ ნისს ჩა მო ვი და. მი სი ის ლე გა ცი ის მდი ვა ნი იყო ქარ თველ თათ-
ვის კარ გად ნაც ნო ბი ფრიდ რიხ შუ ლენ ბურ გი, რო მე ლიც მე ფის რუ-
სე თის დროს თბი ლის ში გერ მა ნი ის იმ პე რი ის ვი ცე- კონ სუ ლად მუ-
შა ობ და, მსოფ ლიო ომი სას კი ოს მა ლე თის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი 
ქარ თუ ლი ლე გი ო ნის ერ თ-ერ თი მე თა უ რი იყო.36 

თურ ქებს კავ კა სი ა ში წინ სვლა ზე უა რი ნე ბით არ უთ ქვამთ. 
კავ კა სი უ რი არ მი ის სარ დალ მა ვე ჰიბ ფა შამ თა ვის ჯა რებს უბ რძა ნა 
კი დეც, ალექ სან დრო პო ლი დან თბი ლი სის ასა ღე ბად წა სუ ლიყ ვნენ. 
1918 წლის 10 ივ ნისს თურ ქე ბის მე-9 კავ კა სი უ რი ქვე ი თი დი ვი ზი-
ის და ნა ყო ფე ბი უკ ვე სა ქარ თვე ლო ში მყოფ გერ მა ნულ ჯა რებს ვო-
რონ  ცოვ კას თან, მდი ნა რე ხრა მის ხე ო ბა ში, თბი ლი სის კენ მი მა ვალ 

35 სცსა, ფონდი 1831, აღწერა 2, საქმე 48, ფ. 12. საქართველოს გერმანიის 
პროტექტორატად გამოცხადების იდეა, რომლითაც ოტო ფონ ლო-
სოვს ბათუმის კონფერენციის მიმდინარეობისას მიმართეს, აკაკი 
ჩხენ კელს ეკუთვნის. აკაკი ჩხენკელისა და ოტო ფონ ლოსოვის მიერ 
28 მაისს ფოთში ხელმოწერილი გერმანია-საქართველოს დროებითი 
შეთანხმების შესახებ იხ. სცსა, ფონდი 1864, აღწერა 2, საქმე 13, ფ. 1-7 
(რუსულად), ფ. 13-19 (გერმანულად).

36 მისიის შემადგენლობისათვის იხ. ფ. კრესენშტაინი, ჩემი მისია კავკა-
სიაში, ქუთაისი, 2002, 60-64.
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გზა ზე შე ე ტაკ ნენ.37 აქ ოს მა ლებ მა რამ დე ნი მე გერ მა ნე ლი ჯა რის-
კა ცი ტყვედ აიყ ვა ნეს. ვი თა რე ბა იმ დე ნად და ი ძა ბა, რომ გერ მა ნი ის 
გე ნე რა ლუ რი შტა ბი კონ სტან ტი ნო პოლს და ე მუქ რა: თუ მომ დევ ნო 
დღე ებ ში თურ ქე ბი ბრეს ტ-ლი ტოვ სკის საზღ ვრებს არ და უბ რუნ-
დე ბოდ ნენ და სა კუ თარ ძა ლებს არა კავ კა სი ა ში, არა მედ მე სო პო-
ტა მი ი სა და სპარ სე თის მი მარ თუ ლე ბით ინ გლი სის წი ნა აღ მდეგ არ 
გა მო ი ყე ნებ დნენ, თურ ქე თი დან მრა ვალ რიცხ ო ვან გერ მა ნულ გე-
ნე რა ლი ტეტს გა იწ ვევ დნენ.38 10 ივ ნისს ენ ვერ ფა შამ ჰინ დენ ბურგს 
ბა თუ მი დან არა ნაკ ლებ მკაც რი წე რი ლით უპა სუ ხა, რომ არ შე ეძ-
ლო კავ კა სი ა ში მო კავ ში რე მუს ლი მა ნე ბის მი ტო ვე ბა და ბერ ლინს 
გა დად გო მით და ე მუქ რა.39 სა ბო ლო ოდ, ვე ჰიბ ფა შას თურ ქე თის 
კავ კა სი უ რი არ მი ის სარ დლო ბი დან გა და ა ყე ნეს და ვი თა რე ბა დრო-
ე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ წა ვი და. თუმ ცა ესეც მოჩ ვე ნე ბი თი იყო, 
რად გან ივ ლის -აგ ვის ტო დან გერ მა ნი ა სა და ოს მა ლეთს შო რის და-
ძა ბუ ლო ბის კე რამ სა ქარ თვე ლო დან და სომ ხე თი დან მთლი ა ნად ბა-
ქო სა კენ გა და ი ნაც ვლა.40

37 E. D. Allen, P. Muratoff, Caucasian Battlefields. A History of the Wars on the 
Turco-Caucasian Border 1828-1921. Cambridge 1953, 464-466477-478.

38 U. Trumpener, Germany and the Ottoman Empire 1914-1918. Princeton N.J. 
1968, p. 183.

39 C. Mühlmann, Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkriege, Leipzig, 
1940, 202. ენვერ ფაშას გადადგომა გერმანიის მთავრობისთვის მოვ-
ლე ნათა ყველაზე ცუდი განვითარება იქნებოდა, რადგან თურქეთის 
მმარ თველი ტრიუმვირატიდან ნამდვილად პროგერმანულად განწყო-
ბილი მხოლოდ ენვერი იყო. არც თალაათ ფაშა და არც ჯემალ ფაშა 
ნამდვილი გერმანოფილები არ იყვნენ. მსოფლიო ომში ოსმალეთი 
გერმანიის მხარეს ენვერ ფაშას გადაწყვეტილების შედეგად ჩაერთო, 
მმართველობიდან მისი წასვლა კი ომიდან ოსმალეთის გასვლის დიდ 
ალბათობას ქმნიდა. ამიტომ ბერლინი მის უმთავრეს მოკავშირესთან 
ურთიერთობაში დათმობაზე წავიდა.

40 თურანისტების უზენაეს მიზანი კავკასიაში ბაქოს აღება იყო: ერთი 
მხრივ, ბაქოსა და კასპიის ზღვის გავლით, თურქებს ცენტრალური 
აზიის თურქ ხალხებთან დაკავშირების საშუალება მიეცემოდათ, 
მეორე მხრივ, ბაქო იყო მსოფლიო ნავთობინდუსტრიის ცენტრი, რო-
მელიც ესოდენ ესაჭიროებოდა ყველა მეომარ მხარეს. ბაქოში ბევრი 
ქვეყნის ინტერესი იკვეთებოდა, მათ შორის, რუსეთის, ბრიტანეთისა 
და გერმანიის, თუმცა ოსმალებმა, ენვერ ფაშას ძმის – ნური ფაშას 



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

180

ივ ლი სის გან მავ ლო ბა ში, რო დე საც გერ მა ნი ის მი სია უკ ვე სა-
ქარ თვე ლო ში იმ ყო ფე ბო და, თურ ქე ბის მი ერ უკა ნო ნოდ და კა ვე ბუ-
ლი ახალ ცი ხი სა და ახალ ქა ლა ქის გა მო, თურ ქებ სა და ქარ თვე ლებს 
შო რის და ძა ბუ ლო ბა კვლავ დი დი იყო. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
პო ზი ცი ას სრუ ლად იზი ა რებ და გე ნე რა ლი კრეს ფონ კრე სენ შტა ი-
ნი, რო მე ლიც მი იჩ ნევ და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის მო უგ ვა რებ-
ლად ქვე ყა ნა ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბი სა და გერ მა ნი ის ავ ტო-
რი ტე ტი და ე ცე მო და. ბრეს ტ-ლი ტოვ სკის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვის 
გა მო, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა თურ ქებს რკი ნიგ ზით სარ გებ-
ლო ბის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევ და, რაც მო კავ ში რე ებს რე გი ონ ში 
პრობ ლე მას უქ მნი და. 

აგ ვის ტო ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა მოხ და: 27 აგ-
ვის ტოს გერ მა ნი ამ საბ ჭო თა რუ სეთ თან გა ა ფორ მა ბრეს ტ-ლი-
ტოვ სკის ხელ შეკ რუ ლე ბის და მა ტე ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის 
ერ თი პუნ ქტი სა ქარ თვე ლო საც ეხე ბო და. კერ ძოდ, მე-4 პუნ ქტის 
მი ხედ ვით, საბ ჭო თა რუ სე თი აღი ა რებ და სა ქარ თვე ლოს და მო უ-
კი დებ ლო ბას და მას ზე გერ მა ნი ის გან სა კუთ რე ბულ უფ ლე ბებს.41 
შე სა ბა მი სად, გერ მა ნი ამ ოს მა ლე თის წი ნა შე უშუ ა ლოდ სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი ა ზე იუ რი დი უ ლი უპი რა ტე სო ბა სა ბო ლო ოდ მო ი-
პო ვა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ და მა ტე ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით გერ-
მა ნი ამ აღი ა რა ქა ლაქ ბა ქო ზე რუ სე ბის სუ ვე რე ნუ ლი უფ ლე ბა და 
აი ღო ვალ დე ბუ ლე ბა, ხე ლი შე ე შა ლა ბა ქო სა და ამი ერ კავ კა სი ა ში 
ოს მა ლე ბის გავ ლე ნის გავ რცე ლე ბის თვის, ამ გვა რად ის რუ სეთ თან 
თურ ქე ბის სა წი ნა აღ მდე გო გა რი გე ბა ში შე ვი და.

გერ მა ნი ა სა და რუ სეთს შო რის გა ფორ მე ბულ მა ხელ შეკ რუ ლე-
ბამ თურ ქე ბი იმ დე ნად შე აშ ფო თა, რომ 7 სექ ტემ ბერს კავ კა სი ის 

მეთაურობით, 1918 წლის 15 სექტემბერს ბაქოს აღება მაინც შეძლეს. 
ბაქოს საკითხის შესახებ იხ. Baumgart, Das „Kaspi-Unternehmen“, S. 87-
118; A. Gokay, Clash of Empires, Turkey Between Russian Bolshevism and 
British Imperialism, London, New York, 1997; Raynolds, Shattering Empires, 
Cambridge University Press, 2011, pp. 219-235; W. Zürrer, Kaukasien 1918-
1921, Der Kampf der Großmächte um die Landbrücke zwischen Schwarzem und 
Kaspischem Meer. Düsseldorf 1978, s. 111-127.

41 H. Gatzke (Hrsg.), Zu den deutsch-russischen Beziehungen im Sommer 1918, in: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 3(1955), s. 76.
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სა კითხ ის და სა რე გუ ლი რებ ლად თა ლა ათ ფა შა ბერ ლინ ში პი რა დად 
ჩა ვი და. მან სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს წა რუდ გი ნა თურ ქე თის 
პო ზი ცი ა, რომ სა ქარ თვე ლო, სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი რუ სეთ თან 
ბუ ფე რულ ქვეყ ნე ბად უნ და ქცე უ ლიყ ვნენ. სა ქარ თვე ლოს ოს მა ლე-
თის თვის „რამ დე ნი მე“ რე გი ო ნი უნ და და ეთ მო, ბა ქო აზერ ბა ი ჯანს 
უნ და გა დას ცე მო და, ხო ლო გერ მა ნია ოს მა ლეთს ინ გლი სი სა და 
რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ გა მო საყ ვა ნად თურ ქეს ტა ნის 14 მი ლი ო ნი 
მუს ლი მის სამ ხედ რო ორ გა ნი ზე ბა ში უნ და დახ მა რე ბო და.42 ბერ-
ლინ ში ყოფ ნი სას თა ლა ათ მა რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბის სა კითხი 
წა მო ა ყე ნა. გერ მა ნია და თან ხმდა თა ლა ა თის წი ნა და დე ბას, ახალ-
ცი ხი სა და ახალ ქა ლა ქის ოლ ქე ბის კუთ ვნი ლე ბის და სად გე ნად რე-
ფე რენ დუ მი ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, ოღონდ თურ ქე ბის ჯა რე ბის გას ვლის 
შემ დეგ, და მო უ კი დებ ლო ბის გა რან ტი ით.43 სა ბო ლოო მო რი გე ბა 
გერ მა ნი ა სა და ოს მა ლეთს შო რის კავ კა სი ის სა კითხ ებ ზე ვერც სექ-
ტემ ბერ ში შედ გა, რაც მსოფ ლიო ომის ცუ დად გან ვი თა რე ბამ გა ნა-
პი რო ბა, თუმ ცა გარ კვე ულ კომ პრო მისს მი აღ წი ეს. 1918 წლის 23 
სექ ტემ ბერს გერ მა ნი ის სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა44 პა ულ ფონ ჰინ-
42 იხ. PA AA, R11057, 8.9.1918. An Lersner und Berckheim.
43 PA AA, R11057, 8.9.1918. გერმანელებმა იცოდნენ, თუ რა პირობებში 

ჩატარდა 1918 წლის 14 ივლისს რეფერენდუმი ბათუმის ოლქში, სა-
დაც თურქებმა გამარჯვება მოიპოვეს. ბათუმის რეფერენდუმის შე-
სახებ არსებობს ჩანაწერები პრუსიის სამხედრო სამინისტროს წარ-
მომადგენლის, კაპიტან გერლახის, დღიურში. იგი პროცესს ესწრებოდა. 
გერლახი აღნიშნავს, რომ ეს იყო კონტროლი და არა რეფერენდუმი. 
ქალაქში მცხოვრები ათი ათასამდე ქართველიდან თურქებმა საარ-
ჩევნო სიაში მხოლოდ 781 მამაკაცი შეიყვანეს, სომხებს კი საერთოდ 
არ მიაღებინეს მონაწილეობა. არჩევნები მხოლოდ თურქულ და რუსულ 
ენებზე ჩატარდა. მონაწილეები ეროვნებების მიხედვით აძლევდნენ ხმას 
ცალკე ყუთებთან, პროცესი კონტროლდებოდა მხოლოდ თურქების 
მიერ და ა.შ. საბოლოოდ, 35000-იან ქალაქ ბათუმში თურქებმა 2669 
ხმა მიიღეს და თავი გამარჯვებულად გამოაცხადეს. ფრიდრიხ კრეს 
ფონ კრესენშტაინი და გეორგ ფონ ფრანკენშტაინი ბერლინსა და ვე-
ნას წერდნენ, რომ რეფერენდუმი ზეწოლის ქვეშ წარიმართა და მისი 
ხე ლახლა, დამოუკიდებლად ჩატარება იყო აუცილებელი. იხ. Bihl, 
Kaukasuspolitik, S. 245-251.

44 იმხანად სახელმწიფო მდივანი გერმანიაში საგარეო საქმეთა მინის-
ტრიც იყო და ოფიციალურად ასე იწოდებოდა – Staatssekretär des 
Auswärtigen – საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანი.
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ტცემ და დიდ ვე ზირ მა თა ლა ათ ფა შამ ხე ლი მო ა წე რეს სა ი დუმ ლო 
პრო ტო კოლს, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ბა ქოს ნავ თო ბის გან კარ გვი სა 
და ბა ქო- ბა თუ მის ნავ თობ სა დე ნის კონ ტრო ლის უფ ლე ბას თურ ქე-
ბი გერ მა ნე ლებს უთ მობ დნენ. ოს მა ლე თი აღი ა რებ და ამი ერ კავ კა-
სი ის სა მი ვე რეს პუბ ლი კას, ხო ლო გერ მა ნია – მხო ლოდ სა ქარ თვე-
ლოს და იღებ და ვალ დე ბუ ლე ბას, რუ სეთ თან მათ აღი ა რე ბა ზეც 
ემუ შა ვა.45 შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 23 სექ ტემ ბერს გერ მა ნი ი სა და 
ოს მა ლე თის და ზა ვე ბა კავ კა სი ის სა კითხ ებ ზე მსოფ ლიო ომ ში არ-
სე ბულ მა ორი ვე სათ ვის სა ვა ლა ლო რე ა ლო ბამ გა მო იწ ვი ა. ფრონ-
ტებ ზე რომ უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა ჰქო ნო დათ, ოს მა ლე ბი დათ-
მო ბა ზე არ წა ვი დოდ ნენ და, სა ვა რა უ დოდ, ომის ნა ხე ვა რი წლით 
გაგ რძე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, გერ მა ნი ა სა და ოს მა ლეთს შო რის, კავ-
კა სი ის სა კითხ ის გა მო, სა ბო ლოო გან ხეთ ქი ლე ბა მოხ დე ბო და.46 

რო გორც აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის, ისე სა ქარ თვე ლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბა, გა მოცხ ა დე ბუ ლი 1918 წელს, მსოფ ლიო ომის 
შე დე გი იყო. ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი სა გან კავ კა სია იმით გან-
სხვავ დე ბო და, რომ აქ სა კუ თა რი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
ერ თმა ნეთს და უ პი რის პირ დნენ ომ ში მო კავ ში რე ე ბი – გერ მა ნია და 
ოს მა ლე თი, რაც სრუ ლი ად გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა იყო. იმ-
პე რი ა თა და პი რის პი რე ბა სარ კი სე ბუ რად აი სა ხა კავ კა სი ის ად გი-
ლობ რივ მკვიდ რთა ორი ენ ტა ცი ა ზეც, გან სა კუთ რე ბით, პრო გერ მა-

45 იხ. PA AA, R11060, 25.9.2018. Staatssekretär an Kress.
46 კავკასიაში გავლენის საკითხმა მხარეები იმდენად დააპირისპირა, რომ 

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში არსებობდა დოკუმენტი 
სათაურით „იმპერიის მთავრობის მოქმედება თურქების კავკასიაში 
წინსვლის, განსაკუთრებით, ბაქოსკენ სვლის წინააღმდეგ“, რომელიც 
ქრონოლოგიურად აღწერდა გერმანელების ანტითურქულ ქმედებებს 
აპრილიდან აგვისტომდე. იხ. PA AA, R11057. თურქების მხრიდან გერ-
მანელების მიმართ აგრესიის არაერთი მაგალითი არსებობს: ნური 
ფაშას მიერ გერმანელების დაბლოკვა ბაქოში, გერმანელებთან შე ტა-
კება და მათი ტყვედ აყვანა სამხრეთ საქართველოს საზღვრებთან, 
თურ ქეთის კავკასიური არმიის მეთაურების აგრესიული განცხადებები. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჰალილ ფაშას 26 ივნისის ტელეგრამა, 
რომელსაც გოტჰარდ იეშკემ მიაკვლია. მასში ჰალილი აღნიშნავს, რომ, 
საჭიროების შემთხვევაში, გერმანელებთან ომისგან უკან არ დაიხევს. 
იხ. Mühlmann, შენიშვნები, გვ. 211.
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ნუ ლად გან წყო ბი ლი ქარ თვე ლე ბი სა და პრო თურ ქუ ლად მო აზ როვ-
ნე აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის შემ თხვე ვა ში. ოს მა ლე ბის პან თურ ქულ მა 
გეგ მებ მა, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხე თის მი წე ბის ოკუ-
პა ცი ა საც გუ ლის ხმობ და, იმ კონ კრე ტულ ეპო ქა ში ქარ თვე ლე ბი სა 
და გერ მა ნი ის იმ პე რი ის ინ ტე რეს თა გან სა კუთ რე ბუ ლი თან ხვედ რა 
გა მო იწ ვი ა. ამას, გერ მა ნი ის სამ ხედ რო მხარ და ჭე რით, სა ქარ თვე-
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბა მოჰ ყვა, რაც სხვა კავ კა სი-
ურ პრობ ლე მებ თან ერ თად მსოფ ლიო ომის მსვლე ლო ბი სას გერ მა-
ნი ი სა და ოს მა ლე თის მო კავ ში რე იმ პე რი ა თა ყვე ლა ზე დი დი და პი-
რის პი რე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ და.


