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საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 
შეიარაღებული ძალების ფორმირების 
შემაფერხებელი ფაქტორები

დიმიტრი სილაქაძე
საქართველოს ეროვნული არქივი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში რუ სე თის იმ პე რი ის არ მი ა ში რამ დე ნი მე 
ათე უ ლი ქარ თვე ლი გე ნე რა ლი, ათა სო ბით ქარ თვე ლი ოფი ცე რი 
და 200 000-მდე ქარ თვე ლი ჯა რის კა ცი იბ რძო და. ეს ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სი საკ მა რის ზე დიდ ძა ლას წარ მო ად გენ და და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თვე ლოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი და სრულ-
ფა სო ვა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის. რე ა ლუ რად კი, რეს პუბ ლი კის 
არ მი ის სა ორ გა ნი ზა ცი ო- საშ ტა ტო სის ტე მის მი ხედ ვით, 1918-1919 
წლებ ში, მშვი დო ბი ან დროს არ მი ა ში, შტა ტით 41 260 ადა მი ა ნი მსა-
ხუ რობ და. თუმ ცა არ მია ვერ ივ სე ბო და და 1919 წელს, რე ორ გა ნი-
ზა ცი ის შემ დეგ, მი სი შე მად გენ ლო ბა 16 950 კა ცამ დე შემ ცირ და,1 
1920 წელს კი ოდ ნავ გა ი ზარ და და სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე თა 
რა ო დე ნო ბამ 19 630 კაცს მი აღ წი ა.2 რე გუ ლა რუ ლი ჯა რის პა რა-
ლე ლუ რად არ სე ბუ ლი სა ხალ ხო გვარ დი ის მუდ მი ვი ნა წი ლე ბის პი-
რა დი შე მად გენ ლო ბა და სა რე ზერ ვო ბა ტა ლი ო ნე ბის სა მო ბი ლი ზა-
ციო რე სურ სი 10 000-15 000 კაცს შო რის მერ ყე ობ და.3 პირ ვე ლი 

1 საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი (შემდეგში სცსა) 
ფონდი 1833, ანაწ. 1, საქმე 327, ფურც. 121.

2 სცსა, ფონდი 1969, ანაწ. 4, საქმე 17, ფურც. 8.
3 დ. სილაქაძე, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 
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რეს პუბ ლი კის სამ ხედ რო სა მი ნის ტროს, მთლი ა ნო ბა ში, აღ რიცხ უ-
ლი ჰყავ და 164 000 მა მა კა ცი, რო მელ თა გა ნაც, სა ყო ველ თაო მო ბი-
ლი ზა ცი ის შემ თხვე ვა ში, სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი სათ ვის ვარ გი სი იყო 
151 180.4 სი ნამ დვი ლე ში, რე გუ ლა რუ ლი არ მია სხვა დას ხვა დროს 
მშვი დო ბი ა ნო ბი სას 9 000-15 000 ჯა რის კა ცი სა გან შედ გე ბო და, ხო-
ლო ომი ა ნო ბის ან სა ო მა რი საფ რთხის შემ თხვე ვა ში – 20 000-30 000 
სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რი სა გან.5 რაც შე ე ხე ბა სა ხალ ხო გვარ დი ას, 
ის ომის პე რი ოდ ში 10 000-15 000 კა ცის მო ბი ლი ზე ბას ახერ ხებ და. 

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კა არ სე ბო ბის არას-
რუ ლი სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობ და შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა-
ლე ბის ფორ მი რე ბას: შე იქ მნა სამ ხედ რო კა ნონ მდებ ლო ბა, და იწყო 
ჯა რის ორ გა ნი ზა ცი ა, დი დი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ო და სამ ხედ რო გა-
ნათ ლე ბას, მაგ რამ რეს პუბ ლი კამ არ სე ბუ ლი სამ ხედ რო კად რე ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბაც კი ვერ მო ა ხერ ხა. სტა ტი ა ში შე-
ვეც დე ბი, სა არ ქი ვო მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით, გა ვა ა ნა ლი ზო, თუ 
რამ გა ნა პი რო ბა ყო ვე ლი ვე ეს.

მო რა ლურ -ი დე ო ლო გი უ რი ხასიათის პრობ ლე მე ბი

ქარ თუ ლი რე გუ ლა რუ ლი ჯა რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი 
ჯერ კი დევ 1917 წელს და იწყო და მა შინ ვე გა მოჩ ნდა, რომ ჯა რის 
შექ მნა ძა ლი ან რთუ ლი იქ ნე ბო და. თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ცი ის შემ-
დეგ, პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი სას, კავ კა სი ა ში მებ რძო ლი რუ სი ჯა-

რიცხოვნობის საკითხისათვის, იხ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ-
ტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 3, თბილისი, 
2011, გვ. 338-344.

4 Д. Силакадзе, К вопросу о численности вооруженных сил Грузии перед 
началом войни с Советской Россией в 1921 г., იხ. Кавказский Сборник, Том 
№8 (40), Москва 2014, с. 232-233.

5 Д. Силакадзе, К вопросу о численности вооруженных сил Грузии пе ред 
началом войни с Советской Россией в 1921 г., იხ. Кавказский Сборник, Том 
№8 (40), Москва 2014, с. 234-238; სცსა. ფონდი 1969, ანაწ. 2, საქმ. 126, 
ფურც. 739.
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რის კა ცე ბი თვით ნე ბუ რად ტო ვებ დნენ ფრონტს. ოქ ტომ ბრის ბოლ-
შე ვი კურ მა გა დატ რი ა ლე ბამ ეს პრო ცე სი უფ რო და აჩ ქა რა. ამი ტომ 
გა ნიზ რა ხეს, კავ კა სი ის ფრონ ტზე შე ექ მნათ ეროვ ნუ ლი შე ნა ერ თე-
ბი, რომ ლე ბიც უკეთ და ი ცავ დნენ სა კუ თარ მი წას. ამ პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში გა დაწყ და ქარ თუ ლი სა არ მიო კორ პუ სის შექ მნა, თუმ-
ცა ერ თი იყო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მე ო რე – რე ა ლო ბა, რომ ლის წი-
ნა შეც კავ კა სი ის ერე ბი ნა ცი ო ნა ლუ რი შე ნა ერ თე ბის შექ მნის პრო-
ცეს ში აღ მოჩ ნდნენ. ქარ თულ კორ პუსს უნ და გა ე ერ თი ა ნე ბი ნა ქარ-
თვე ლი ჯა რის კა ცე ბი, რომ ლებ საც რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი ბრძო ლის 
შემ დეგ, სხვა თა ნა მებ რძოლ თა მსგავ სად, აღარც ომის გა გო ნე ბა 
სურ დათ, აღარც ია რა ღის ხელ ში აღე ბა, აღარც სამ ხედ რო დის ციპ-
ლი ნის ხსე ნე ბა და აღარც სან გრებ სა თუ ყა ზარ მებ ში ცხოვ რე ბა. ამ 
ჯა რის კა ცე ბის უდის ციპ ლი ნო ბას სა კუ თარ მო გო ნე ბებ ში კარ გად 
აღ წერს გე ნე რა ლი გი ორ გი მაზ ნი აშ ვი ლი: „არ სე ბუ ლი სამ ხედ რო 
ნა წი ლე ბი ჯერ კი დევ წი ნად იყ ვნენ გახ რწნი ლი და, რომ და ი ნა ხეს 
ეროვ ნუ ლი ჯა რე ბის მოწყ ო ბა, უფ რო გა იხ რწნენ. ჯა რის კა ცე ბი 
სამ სა ხუ რის მა გივ რად და დი ოდ ნენ მი ტინ გებ ზე, ქე ი ფობ დნენ და 
პი რად საქ მე ებს აწყ ობ დნენ. ყა ზარ მებ ში და დი ოდ ნენ მხო ლოდ 
და სა ძი ნებ ლად. ქა ლა ქი გავ სე ბუ ლი იყო მო ხე ტი ა ლე ჯა რის კა ცე-
ბით. და დი ოდ ნენ უფა სოდ ტრამ ვა ი ზე, ამ ტვრევ დნენ და აფუ ჭებ-
დნენ რო ნო დებს, მუ ქა რით აი ძუ ლებ დნენ ვატ მა ნებს მათ ნე ბა ზე 
ეტა რე ბი ათ რო ნო დე ბი და სხვა“.6 სწო რედ ამი ტომ, რე ა ლუ რად, 
ქარ თუ ლი კორ პუ სის დი ვი ზია პოლ კის მას შტა ბის შე ნა ერ თი იყო, 
ხო ლო პოლ კი – ბა ტა ლი ო ნის ზო მი სა. მა გა ლი თად, 1918 წლის თე-
ბერ ვლი სათ ვის მე ოთხე პოლ კი 650-მდე ჯა რის კაცს ით ვლი და,7 
მერ ვე პოლ კი კი – 500-600-მდე სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რეს.8 და მო-
უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბი დან ორი კვი რის შემ დეგ, არ სე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბით, ქარ თულ არ მი ად გარ დაქ მნი ლი ქარ თუ ლი სა არ მიო 
კორ პუ სი მხო ლოდ 10 227 ჯა რის კა ცი სა გან შედ გე ბო და, რაც ერ თი 

6 გ. მაზნიაშვილი, მოგონებანი 1917-1925, თბილისი, 1927, გვ. 4.
7 ტ. ლაბარტყავა, რევოლუციური მოძრაობა ჯარის ნაწილებში საქარ-

თველოში 1917-1921 წწ., თბილისი, 1977, გვ. 100.
8 გაზ. ერთობა, 1918 წ., 24 თებერვალი.
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სრუ ლი დი ვი ზი აც კი არ იყო.9 გარ და უდის ციპ ლი ნო ბი სა, სამ ხედ-
რო სამ სა ხუ რი სათ ვის თა ვის არი დე ბი სა და დე ზერ ტი რო ბი სა, ქარ-
თუ ლი კორ პუ სის თვის არ ცთუ უმ ნიშ ვნე ლო პრობ ლე მას წარ მო ად-
გენ და ბოლ შე ვი კუ რი პრო პა გან და, გან სა კუთ რე ბით იმ დრომ დე, 
ვიდ რე და მო უ კი დებ ლო ბა გა მოცხ ად დე ბო და. ომი თა და გა უ საძ-
ლი სი პი რო ბე ბით გა ტან ჯულ ჯა რის კა ცებს ად ვი ლად აბ რიყ ვებ და 
ბელ შე ვიკ თა და ნა პი რე ბი – პუ რი და მშვი დო ბა და ხში რად ისი ნი 
თა ვად ვე იქ ცე ოდ ნენ საფ რთხედ. 1918 წლის თე ბერ ვალ ში ბოლ შე-
ვიკ თა წა ქე ზე ბით სამ ქარ თულ პოლ კში – ქუ თა ის ში, გორ სა და თე-
ლავ ში – შე ი ა რა ღე ბულ მა ამ ბოხ მა იფეთ ქა. თუმ ცა სა ქარ თვე ლო ში 
ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის, სო ცი ალ -დე მოკ რა ტი-
უ ლი პარ ტი ის, წი თელ მა გვარ დი ამ, რო მე ლიც და მო უ კი დებ ლო ბის 
გა მოცხ ა დე ბის შემ დეგ სა ხალ ხო გვარ დი ად გარ და იქ მნა, ამ სუს ტი 
და უდის ციპ ლი ნო პოლ კე ბის ამ ბო ხე ბა რამ დე ნი მე დღე ში ჩა ახ შო.10 

სა ქარ თვე ლოს არ მი ას და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბის 
შემ დეგ მემ კვიდ რე ო ბით ერ გო იგი ვე პრობ ლე მე ბი, რის გა მოც, 
რეს პუბ ლი კის სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბა იძუ ლე-
ბუ ლი იყო, დე ზერ ტი რო ბი სა და ბოლ შე ვი კუ რი პრო პა გან დის წი-
ნა აღ მდეგ ბრძო ლა გა მო ეცხ ა დე ბი ნა. რას აკე თებ და სა ხელ მწი ფო 
ამ პრობ ლე მა თა აღ მო საფ ხვრე ლად? უპირ ვე ლე სი სა შუ ა ლე ბა კონ-
ტრპრო პა გან და იყო, ყვე ლა ზე ქმე დი თი ია რა ღი კი – პრე სა, გან-

9 სცსა, ფონდი 1969, ანაწ. 2, საქმ. 126, ფურც. 736.
10 ტ. ლაბარტყავა, რევოლუციური მოძრაობა ჯარის ნაწილებში საქარ-

თველოში 1917-1921 წწ., თბილისი, 1977, გვ. 97-105; გაზ. ერთობა, 1918 
წ., 8, 9, 14, 21, 22, 24 თებერვალი. საბჭოთა ისტორიკოსი ტ. ლაბარტყავა 
ამ გამოსვლებს ბოლშევიკური აჯანყების კონტექსტში განიხილავს, 
თუმცა იმდროინდელი პრესის მასალებზე დაყრდნობით, შეიძლება 
ითქვას, რომ ბოლშევიკებისაგან წაქეზებული ჯარისკაცები უფრო 
მეტად ძარცვა-გლეჯაზე იყვნენ ორიენტირებულნი და ჯარისკაცთა 
ფართო მასების მოქმედებას რაიმე მკაფიო მიზანი არ გააჩნდა. 
გაზეთ „ერთობაში“ გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ წერილში გამოთქმულია 
მოსაზრება, რომ თებერვლის დასაწყისში გორში ბოლშევიკები აქე-
ზებ დნენ ჯარისკაცებს, რათა როგორმე ხელი შეეშალათ 10 თე-
ბერვლისათვის დაგეგმილი ამიერკავკასიის სეიმის შეკრებისთვის. იხ. 
გაზ. ერთობა, 1918 წ., 7 მარტი.
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სა კუთ რე ბით, ჯა რი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სამ-
ხედ რო გა ზე თე ბი: „ჯა რი და ერი“, „ჯა რის კა ცი“, „რეს პუბ ლი კის ჯა-
რი“, „მხე და რი“ და „სა ხალ ხო გვარ დი ე ლი“. მათ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
სტა ტი ე ბით პრო პა გან დის ტე ბი ჯა რის კა ცებს უხ სნიდ ნენ, თუ რით 
გან სხვავ დე ბო და და მო უ კი დე ბე ლი და დე მოკ რა ტი უ ლი ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწი ფოს არ მი ა ში სამ სა ხუ რი მე ფის რუ სე თის არ მი ის სამ სა-
ხუ რი სა გან. მე ფის არ მი ი სათ ვის სა ზარ ბაზ ნე ხორ ცად ქცე ულ ჯა-
რის კაცს დედ -მა მას აგი ნებ დნენ, თავ -პირ ში ურ ტყამ დნენ და აი ძუ-
ლებ დნენ, „ტოჩ ნო ტაკ“ და „ნი კაკ ნეტ“ ეძა ხა, ახ ლა კი ის სა კუ თარ 
სამ შობ ლოს სჭირ დე ბო და და მთავ რო ბა მუ დამ იმას ფიქ რობ და, 
რომ მი სი ცხოვ რე ბა უკე თე სად მოწყ ო ბი ლი ყო. თუ კი ად რე სა ომ-
რად ცხრა მთას იქით უშ ვებ დნენ, ახ ლა ჯა რის კაცს სხვა თა და სა-
ჩაგ რად და და სარ ბე ვად აღარ გაგ ზავ ნიდ ნენ და მხო ლოდ სა კუ თა-
რი ქვეყ ნის და სა ცა ვად გა მო ი ყე ნებ დნენ. ჯა რის კა ცებს უხ სნიდ ნენ, 
რომ ქვეყ ნის ნა თე ლი მო მა ვა ლი სწო რედ მათ ზე იყო და მო კი დე ბუ-
ლი. თუ კი წი ნათ დახ ვრე ტის ში შით მოქ მე დებ და, ახ ლა მე ო მა რი მი-
სი ვე შეგ ნე ბა სა და ადა მი ა ნო ბას უნ და გა ეძ ლი ე რე ბი ნა.11 გა ზე თებ-
ში ოფიც რებ საც გა ნუ მარ ტავ დნენ, რომ ყა ზარ მა ჯა რის კაც თათ-
ვის „საფ რთხო ბე ლა და ნო ღირ სე ულ ად გი ლად ექ ცი ათ: „მოვ ლენ 
თუ არა, ახა ლი ჯა რის კა ცე ბი ყა ზარ მა ში, მა შინ ვე გაზ .შეხ ვდით და 
თბი ლის გუ ლით მი ი ღეთ ისი ნი. ხა მი ჯა რის კა ცე ბი სათ ვის ყა ზარ მა 
რა ღაც საფ რთხო ბე ლა ა, მათ სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე ანუ „სალ და-
თო ბა ზე“ რო გორც თი თონ ეძა ხი ან და აგ რეთ ვე ყა ზარ მა ზე მე ტად 
ცუ დი წარ მოდ გე ნა აქვთ. თქვე ნი მო ვა ლე ო ბა არის, ეს წარ მოდ გე ნა 
პირ ველ დღეს ვე გა უ ქარ წყლოთ მათ და და არ წმუ ნოთ ისი ნი, რომ 
ყა ზარ მა არ არის ცი ხე ანუ ისე თი სახ ლი, სა დაც ჯა რის კა ცე ბი საწ-
ვა ლებ ლად მოჰ ყავთ და „სალ და თო ბა“ ანუ ჯა რის კა ცო ბა სა პა ტიო 
წო დე ბა ა, ეს სამ შობ ლო სად მი სა ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხუ რია ყვე ლა 
ახალ გაზ რდა ქარ თვე ლი სათ ვის“.12 სა ხელ მწი ფომ მიზ ნად და ი სა-

11 ი. გომართელი, საუბარი ჯარისკაცთან, იხ. გაზ. რესპუბლიკის ჯარი, 
1918 წ., 15, 22 დეკემბერი; 1919 წ., 15, 26 იანვარი.

12 ა. აბესაძე, მოკლე რჩევა ახალი ჯარის-კაცების მასწავლებელ ოფიც-
რებს, იხ. გაზ. რესპუბლიკის ჯარი, 1918 წ., 1 დეკემბერი.
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ხა, რომ გა ნათ ლე ბუ ლი მო ქა ლა ქე- ჯა რის კა ცი ჰყო ლო და. 1918 
წლის დე კემ ბერ ში სამ ხედ რო სა მი ნის ტრო ში შე იქ მნა დრო ე ბი თი 
კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ცი ა,13 რო მე ლიც 1919 წლის 
ივ ლის ში უკ ვე სა მი ნის ტროს სრულ ფა სო ვან სტრუქ ტუ რულ ერ თე-
უ ლად იქ ცა.14 სხვა დას ხვა პე რი ოდ ში სექ ცია ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ 
სამ ხედ რო გა ზეთ თა გან გა მოს ცემ და ორს – „რეს პუბ ლი კის ჯარ სა“ 
და „მხე დარს“. მი სი საქ მი ა ნო ბა და ჯა რის კაც თა კულ ტუ რულ გან-
ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა მხო ლოდ ამით არ ამო ი წუ რე ბო და. სამ ხედ რო 
ნა წი ლებ ში არ სდე ბო და სამ კითხ ვე ლო ე ბი, ტარ დე ბო და ლექ ცი ე ბი, 
ჯა რის კა ცე ბი დაჰ ყავ დათ კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო-
ნის ძი ე ბებ ზე, თე ატ რებ ში, მუ სი კა ლურ წარ მოდ გე ნებ ზე და მათ 
სი ნე მა ტოგ რაფ საც უჩ ვე ნებ დნენ.15 ამა ვე სექ ცი ის კერ ძო ინი ცი ა-
ტი ვით, 1919 წელს თბი ლის ში, ქუ თა ის სა და ფოთ ში და არ სდა ე.წ. 
„ჯა რის კაც თა უნი ვე რის ტე ტე ბი“,16 1920 წლი დან კი სამ ხედ რო სა-
მი ნის ტროს ეს პრო ექ ტი მე ტად და იხ ვე წა – აპ რი ლის თვე ში მი სი 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო შტა ტე ბი სა და თან ხის ოდე ნო ბა 
დამ ფუძ ნე ბელ მა კრე ბამ კა ნო ნით გან საზღ ვრა.17 სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პრო ექ ტი სა მი სა ფე ხუ რის გან შედ გე ბო და: სა გუნ დო სკო ლის,18 
ათა სე უ ლის19 სკო ლი სა და ჯა რის კაც თა უნი ვერ სი ტე ტი სა გან. სა-
გუნ დო სკო ლა ში ჯა რის კაც თათ ვის წე რა- კითხ ვა და ან გა რი ში უნ-
და ეს წავ ლე ბი ნათ, ათა სე უ ლის სკო ლა ერ თგვა რი მო სამ ზა დე ბელ 
ეტა პი იყო უნი ვერ სი ტე ტი სათ ვის, ჯა რის კაც თა უნი ვერ სი ტეტ ში 
კი ლექ ტო რე ბი სამ ხედ რო ებს პო პუ ლა რუ ლი, მარ ტი ვად აღ საქ მე-
ლი ენით უკითხ ავ დნენ ლექ ცი ებს თა ნა მედ რო ვე სა ში ნაო და სა გა-

13 სცსა, ფონდი 1969, ანაწ. 1, საქმე 152, ფურც. 2.
14 ბრძანება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობისა სამხედრო უწყე-

ბის მიმართ, თბილისი, 1919 წლის 1 აგვისტო, №162, 11.
15 სცსა, ფონდი 1969, ანაწ. 1, საქმ. 152, ფურც. 6.
16 სცსა, ფონდი 1969, ანაწ. 2, საქმ. 239, ფურც. 285-286.
17 სცსა, ფონდი 1833, ანაწ. 1, საქმ. 1072, ფურც. 5-18, 35, 37, 40.
18 საქართველოს რეგულარულ ჯარში გუნდი ასეულის ეკვივალენტი 

იყო.
19 საქართველოს რეგულარულ ჯარში ათასეული ბატალიონის ეკვივა-

ლენტი იყო.
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რეო პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის, რეს პუბ ლი კის კა ნონ მდებ ლო ბის, 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის, ქვეყ ნის ის ტო რი ის, მსოფ ლი ო სა და 
სა ქარ თვე ლოს გე ოგ რა ფი ის, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, სამ ხედ რო 
საქ მი სა და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბის შე სა ხებ.20

ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ჯა რის კაც თა წრე ებ ში პრო პა გან-
დის წარ მო ე ბა, მო ქა ლა ქე- ჯა რის კა ცის იდე ის და ნერ გვა, სამ ხედ-
რო მო სამ სა ხუ რე თა გა ნათ ლე ბა და მა თი თვალ სა წი ე რის გა ფარ-
თო ე ბა. მარ თა ლი ა, ამის მე ო ხე ბით, შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებ ში ბოლ-
შე ვიკ თა გავ ლე ნა ძალ ზე შემ ცირ და, მაგ რამ ეს პო ლი ტი კა ვერც 
ნა ხევ რად მში ერ ჯა რის კა ცებს და ა პუ რებ და, ვერც ყა ზარ მებს გა-
ათ ბობ და და ვერც აღ კაზ მუ ლო ბას გა ა უმ ჯო ბე სებ და. სწო რედ ამი-
ტომ და, იმავ დრო უ ლად, ხარ ვე ზე ბი ა ნი სა მო ბი ლი ზა ციო სის ტე მის 
გა მოც, ჯა რი სათ ვის თა ვის არი დე ბი სა და დე ზერ ტი რო ბის მა სობ-
რი ვი შემ თხვე ვე ბი ხელს უშ ლი და არ მი ის შევ სე ბას. უნ და ით ქვას 
ისიც, რომ ორი ტი პის ჯა რის არ სე ბო ბა და მა თი სუს ტი კო ორ დი-
ნა ცია ერ თგვარ დე ზორ გა ნი ზე ბა სა და, გარ კვე ულ წი ლად, ურ თი-
ერ თან ტა გო ნიზ მსაც გა ნა პი რო ბებ და, თუმ ცა ღა 1918-1919 წლებ ში 
მა ინც მა თი არ სე ბო ბა ობი ექ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბით იყო გან პი რო-
ბე ბული.21 

20 სცსა, ფონდი 1833, ანაწ. 1, საქმ. 1072, ფურც. 19-24; ნ. სონ ღუ ლა-
შვილი, ქართული ერთობა და ეროვნული იდენტობა XX ს-ის პირ ველ 
ოცწლეულში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა ხელ-
მწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, ის-
ტო რიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 
წარ მოდგენილი დისერტაცია, თბილისი, 2012, გვ. 79-83 (ხელნაწერის 
უფლებით).

21 დ. სილაქაძე, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დის-
კუსია სახალხო გვარდიის შექმნის თაობაზე 1918 წლის ზაფხულში, 
საისტორიო ძიებანი, ტ. 12, თბილისი, 2015, გვ. 205-214. გვარდიის 
არსებობის აუცილებლობას ამართლებდნენ მისი სანდოობითა და სწრა-
ფი მობილიზაციის უნარით, განსაკუთრებით, რეგულარული ჯარის 
შექმნის პირველ ეტაპზე, როდესაც არმია არ გამოირჩეოდა სა თანადო 
საბრძოლო ჟინით, ზნეობით, სულისკვეთებითა და საიმედოობით.
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მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კას მემ კვიდ რე ო ბით 
ერ გო სუს ტად გან ვი თა რე ბუ ლი და მძი მე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა-
რე ო ბა. და ირ ღვა ომამ დე და რე ვო ლუ ცი ამ დე არ სე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი კავ ში რე ბი რო გორც რუ სე თის იმ პე რი ის დაშ ლის შე დე გად 
წარ მოქ მნილ პო ლი ტი კურ ერ თე უ ლებ თან, ისე მის გა რეთ. გა სა-
ღე ბის ბაზ რე ბის და კარ გვამ შე ამ ცი რა ბუ ნებ რი ვი წი ა ღი სე უ ლი სა 
(მა გა ლი თად, მან გა ნუ მი სა და ქვა ნახ ში რის) მო პო ვე ბა და ექ სპორ-
ტი. ყო ვე ლი ვე ამას თან ერ თვო და რუ სე თის სა მო ქა ლა ქო ომი სა და 
მსოფ ლიო ომის თა ნამ დე ვი პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბი სა და შე მა-
ფერ ხე ბე ლი ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნა ქარ თუ ლი სა ხელ-
მწი ფოს ეკო ნო მი კა ზე. ვერ ივ სე ბო და ხა ზი ნა, მსგავ სად მე ზო ბე ლი 
სა ხელ მწი ფო ე ბი სა, მა ღა ლი იყო ინ ფლა ცი ის დო ნე. ბოლ შე ვი კე ბის 
მი ერ ბა ქოს და კა ვე ბის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლოს თით ქმის აღარ მი-
ე წო დე ბო და ნავ თო ბი. ჯერ თეთ რე ბის, ხო ლო შემ დეგ ბოლ შე ვი-
კე ბის მი ზე ზით, აღარ შე მო დი ო და ხორ ბა ლი ყუ ბა ნის პი რე თი დან, 
სა ქარ თვე ლოს კი სა კუ თა რი პუ რი არ ჰყოფ ნი და. ქარ თულ ეკო ნო-
მი კას მძი მედ ტვირ თად და აწ ვა ყო ფი ლი რუ სე თის იმ პე რი ის სა-
ხელ მწი ფო და კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბა თა სა ლიკ ვი და ციო ხარ ჯე ბი. 
მი უ ხე და ვად არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მი სა, 
თით ქმის მუდ მი ვი სამ ხედ რო მდგო მა რე ო ბა და გა ნუწყ ვე ტე ლი მო-
ბი ლი ზა ცი ა- დე მო ბი ლი ზა ცი ის პრო ცე სი ქვე ყა ნას ამო სუნ თქვის 
სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევ და. 

ჯა რის კა ცე ბი, მარ თა ლი ა, არ შიმ ში ლობ დნენ, მაგ რამ მა თი 
მდგო მა რე ო ბა არა ერ თგვა რო ვა ნი და, მთლი ა ნო ბა ში, არა და მაკ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი იყო. ზო გი ერ თი სამ ხედ რო შე ნა ერ თის ძი რი თა დი 
რა ცი ო ნი უხა რის ხო პუ რის, მჭა დის, ლო ბი ო სა და ჩა ი სა გან შედ გე-
ბო და, ხორცს კი იშ ვი ა თად მი ირ თმევ დნენ. ზო გი ერ თი ნა წი ლის-
თვის, სა დაც უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა ჰქონ დათ, ხორ ცე უ ლი ყო ველ-
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დღი უ რი ფუ ფუ ნე ბის სა განს წარ მო ად გენ და.22 სურ სათ -სა ნო ვა გის 
კრი ზი სი შე სამ ჩნე ვი იყო. ამი ტომ, 1920 წლის 5 აპ რილს შექ მნი ლი 
ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სამ ხედ რო საბ ჭომ, ად გი ლობ რი ვი პი-
რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჯა რის ერ თე ულ თა უფ რო სებს ნე ბა 
დარ თო, გა ე შე ნე ბი ნათ დრო ე ბი თი ბოს ტნე ბი, სა დაც და ქი რა ვე ბუ-
ლებს ან, უკი დუ რეს შემ თხვე ვა ში, არა სამ წყობ რო სამ ხედ რო მო-
სამ სა ხუ რე ებს ამუ შა ვებ დნენ.23 ჯა რის კაც თა საცხ ოვ რე ბელ პი რო-
ბებს მო უწყ ო ბე ლი და სა რე მონ ტო ყა ზარ მე ბი მე ტად ამ ძი მებ და. 
კე თილ მო უწყ ო ბელ ყა ზარ მა თა დიდ ნა წილს ხში რად კარ -ფან ჯა-
რაც არ ჰქონ და, ზოგ ჯერ არც საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის სა წო ლე ბი 
იყო და ჯა რის კა ცებს თი ვა ზე ეძი ნათ. აკ ლდათ სა ჭი რო ავე ჯი, ზამ-
თარ ში კი ჭირ და გათ ბო ბა, რაც, მთლი ა ნო ბა ში, ჯა რის კაც თა ავად-
მყო ფო ბი სა და დე ზერ ტი რო ბის მი ზე ზი ხდე ბო და.24 საკ მა ოდ მძი მე 
იყო ოფი ცერ თა მა ტე რა ლუ რი მდგო მა რე ო ბაც.25

სა ინ ტე რე სო ა, თუ რო გორ ფი ნან სდე ბო და არ მია ბი უ ჯე ტი დან. 
1918-1919 წლე ბის ბი უ ჯე ტის გა სა ვალ მა 663 507 169 მა ნე თი შე-
ად გი ნა. ამ თან ხი დან სამ ხედ რო სა მი ნის ტროს 201 021 373 მა ნე-
თი ანუ სრუ ლი თან ხის 30.29% გა და ე ცა.26 1919-1920 სა ბი უ ჯე ტო 
წლის (1 ივ ნი სი დან 1 ივ ნი სამ დე) გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს სა-

22 სცსა, ფონდი 1833. ანაწ, 1. საქმ. 363, ფურც.108; ფ. 1833, ანაწ. 1, საქმ. 
1075, ფურც. 1; საქმ. 1076, ფურც. 4-5; საქმ. 1082, ფურც. 69; საქმ. 1083, 
ფურც. 19, 59; საქმ. 1085, ფურც. 1; ა. ვასაძე, მოგონებები, ფიქრები, 
თბილისი, 1977, გვ. 101; ი. მამაცაშვილი, მოგონებები (1921 წლის 
თებერვალი-ივლისი), თბ. 2014, 11.

23 სცსა, ფონდი 2037, ანაწ. 1, საქმ. 71, ფურც 2.
24 სცსა, ფონდი 1833, ანაწ. 1 საქმ. 1083. ფურც. 59-61; Д. Силакадзе, 

Материальное положение Грузинской армии перед войной с боль-
шевистской Россией 1921 г., იხ. Nowy Prometeusz, Vol. 7, Warshava 2015, p. 
172-173.

25 Д. Силакадзе, Материальное положение Грузинской армии перед войной 
с большевистской Россией 1921 г., იხ. Nowy Prometeusz, Vol. 7, Warshava 
2015, p. 173.

26 კ. კანდელაკი, საქართველოს ეროვნული მეურნეობა, წიგნი მეორე, 
დამოუკიდებელი საქართველო და მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, 
პარიზი 1960, გვ. 170-171.
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ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის და გეგ მი ლი გა სა ვა ლი 1 960 490 798 მა ნეთს 
შე ად გენ და. ამ თან ხი დან სამ ხედ რო უწყ ე ბას ეკუთ ვნო და 538 791 
632 მა ნე თი, აქე დან რე გუ ლა რულ არ მი ას – 379 176 786 მა ნე თი და 
გვარ დი ას – 159 614 846 მა ნე თი.27 რე ა ლუ რად ბი უ ჯე ტის გა სა ვალ-
მა, ინ ფლა ცი ის, მუდ მი ვი სა ო მა რი მდგო მა რე ო ბის, სა ხელ მწი ფო 
უწყ ე ბებ ში ახა ლი შტა ტე ბის შექ მნის გა მო, და გეგ მილს დი დად გა-
და ა ჭარ ბა და 3 252 813 000 მა ნე თი შე ად გი ნა. ამ თან ხი დან სამ ხედ-
რო სა მი ნის ტროს 1 196 511 000 მა ნე თი ანუ სრუ ლი თან ხის 36,56% 
მოხ მარ და.28 1920-1921 წლე ბის ბი უ ჯე ტის გა სა ვა ლი 8 552 414 700 
მა ნე თით და ი გეგ მა. აქე დან სამ ხედ რო უწყ ე ბის კუთ ვნი ლი თან ხა 
შე ად გენ და 1 862 279 000 მა ნეთს (რე გუ ლა რუ ლი ჯა რი სა –1 443 
880400 მა ნეთს, სა ხალ ხო გვარ დი ი სა – 419 089 000 მა ნეთს) ანუ 
ბი უ ჯე ტის 21.7%-ს. შე იქ მნა მო მა რა გე ბის სა მი ნის ტრო, რო მელ საც 
გა და ე ცა მთე ლი ბი უ ჯე ტის 30.1% ანუ 2 579 414 700 მა ნე თი. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო მა რა გე ბის სა მი ნის ტრო ამ თან ხის თით-
ქმის მე სა მედს ისევ თავ დაც ვის საქ მეს ახ მარ და, სამ ხედ რო სა მი-
ნის ტროს და ფი ნან სე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ ცირ და.29 
ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა ო მა რი მდგო მა რე ო ბა, გა მუდ მე ბუ ლი მო-
ბი ლი ზა ცია და დე მო ბი ლი ზა ცი ა, ისე ვე, რო გორც მზარ დი ინ ფლა-
ცი ა, მთავ რო ბას აი ძუ ლებ და, თავ დაც ვი სათ ვის კი დევ უფ რო მე ტი 
თან ხა გა მო ე ყო. 1920-1921 წლებ ში და ფი ნან სე ბა გან სა კუთ რე-
ბით გა ი ზარ და. მა გა ლი თად, 1920 წლის 15 ივ ნისს დამ ფუძ ნე ბელ-
მა კრე ბამ მი ი ღო დეკ რე ტი თავ დაც ვის ფონ დი სათ ვის და მა ტე ბით 

27 სცსა, ფონდი 1891, ანაწ. 1, საქმ. 491, ფურც. 9, 12-13.
28 კ. კანდელაკი, საქართველოს ეროვნული მეურნეობა, წიგნი მეორე, 

დამოუკიდებელი საქართველო და მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, 
პარიზი 1960, გვ. 174,180. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 1919-1920 წლების 
რეალურმა საბიუჯეტო შემოსავალმა 771 059 121 მანეთი შეადგინა, 
ანუ სახელმწიფომ სამხედრო სამინისტროს დაფინანსებას 1919-1920 
წლების საბიუჯეტო შემოსავალზე თითქმის ორჯერ მეტი დაახარჯა. 
იხ. კ. კანდელაკი, გვ. 178.

29 კ. კანდელაკი, საქართველოს ეროვნული მეურნეობა, წიგნი მეორე, 
დამოუკიდებელი საქართველო და მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, 
პარიზი 1960, გვ. 177-180.



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება ასი წლის შემდეგ...

232

400 მი ლი ო ნი მა ნე თის გა მო ყო ფის შე სა ხებ. ამა ვე წლის აგ ვის ტო ში 
დამ ფუძ ნე ბელ მა კრე ბამ თავ დაც ვის ფონდს კვლავ 400 მი ლი ო ნი 
მა ნე თი გა მო უ ყო. 1920 წლის 12 ნო ემ ბერს, დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე-
ბის დეკ რე ტით, თავ დაც ვის ფონ დი სათ ვის 2 მი ლი არ დი მა ნე თი გა-
მო ი ყო, 1921 წლის და საწყ ის ში კი თავ დაც ვის ფონდს კი დევ სა მი 
მი ლი არ დი მა ნე თი გა და ე ცა.30 გარ და სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბი სა, 
სა ხელ მწი ფო ში არ სე ბობ და ფრონ ტის დამ ხმა რე კო მი ტე ტი, სა დაც 
ჯა რი სათ ვის შე მო წი რუ ლო ბა გროვ დე ბო და. შე მომ წირ ველ თა შო-
რის იყ ვნენ ამ ხა ნა გო ბე ბი, პო ლი ტი კო სე ბი, გე ნერ ლე ბი, უბ რა ლო 
მო ქა ლა ქე ე ბი. ფონ დი სათ ვის ფუ ლი იკ რი ბე ბო და დღე სას წა უ ლებ-
ზე, ამა თუ იმ სა ღა მო ებ ზე, ქორ წი ლებ ში, ნათ ლო ბებ ზე და ა.შ.31 
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით ნათ ლად ჩანს, რომ ქვე ყა ნა ში სამ-
ხედ რო უწყ ე ბას ხმარ დე ბო და ბი უ ჯე ტის გა სავ ლის და ახ ლო ე ბით 
მე სა მე დი, რაც ძა ლი ან მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. იმავ დრო უ ლად, ეს 
მო ნა ცე მი ზუს ტად ასა ხავს ზო გა დად ქვეყ ნის ურ თუ ლეს ეკო ნო-
მი კურ მდგო მა რე ო ბას, რად გა ნაც შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლე ბის ნორ მა-
ლურ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტის თით ქმის მე სა მე დიც კი 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და. მძი მე ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას მე ტად 
არ თუ ლებ და შე ი ა რა ღე ბი სა და საბ რძო ლო მა სა ლა თა დე ფი ცი ტი.

ია რა ღის ნაკ ლე ბო ბა 

და მო უ კი დებ ლო ბის პე რი ოდ ში შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს შაშ ხა-
ნე ბის, სა არ ტი ლე რიო და ნად გა რე ბის, ტყვი ამ ფრქვე ვე ბის, ვაზ ნე-
ბი სა და სა არ ტი ლე რიო ჭურ ვე ბის საგ რძნო ბი დე ფი ცი ტი ჰქონ და. 
პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი სას კავ კა სი ის ფრონ ტზე 1917 წელს და გეგ-
მი ლი რუ სე თის არ მი ის ოპე რა ცი ი სათ ვის თბი ლი სის და ქუ თა ი სის 

30 საქართველოს დამფუძნებელი კრება, სტენოგრაფიული ანგარიში, 1920 
წლის 15 ივნისის სხდომა, გვ. 17-18; 1920 წლის 4 აგვისტოს სხდომა, გვ. 
3-4; 1920 წლის 12 ნოემბრის სხდომა, გვ. 21-22; სცსა, ფონდი 1938, 
ანაწ. 1, საქმ. 840, ფურც. 1-2.

31 Д. Силакадзе, Материальное положение Грузинской армии перед войной 
с большевистской Россией 1921 г., იხ. Nowy Prometeusz, Vol. 7, Warshava 
2015, p. 175-176.
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სამ ხედ რო საწყ ობ თა თით ქმის მთე ლი მა რა გი ფრონ ტის სი ახ ლო-
ვეს გა ი ზი და. 1918 წელს დაწყ ე ბუ ლი ოს მა ლუ რი არ მი ის სწრა ფი 
და წარ მა ტე ბუ ლი შე ტე ვის შემ დეგ, ტრა პი ზონ ში, ერ ზე რუმ ში, 
ყარ სსა და სხვა ად გი ლებ ში გან თავ სე ბუ ლი ია რა ღის უზარ მა ზა რი 
მა რა გე ბი ხელთ ჩა უ ვარ დათ თურ ქებს. გარ და ამი სა, რუ სე თის რე-
ვო ლუ ცი ა თა შემ დეგ არ სე ბუ ლი ანარ ქია ხელს უწყ ობ და ია რა ღის 
გაბ ნე ვას. უნ და ით ქვას ისიც, რომ სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო-
ბის გა მოცხ ა დე ბამ დე არა მხო ლოდ ქარ თუ ლი, არა მედ სომ ხუ რი, 
რუ სუ ლი, ბერ ძნუ ლი და სხვა ეროვ ნუ ლი შე ნა ერ თე ბიც კავ კა სი ის 
რუ სუ ლი არ მი ის საწყ ო ბე ბი დან მა რაგ დე ბო და. ამი ტომ 1918 წლის 
26 მა ი სი სათ ვის ქარ თულ არ მი ას, შე ი ა რა ღე ბის თვალ საზ რი სით, 
არ ცთუ სა ხარ ბი ე ლო მემ კვიდ რე ო ბა დარ ჩა. ია რა ღი სა და საბ რძო-
ლო მა სა ლის ნაკ ლე ბო ბა 1918 წლის სომ ხეთ -სა ქარ თვე ლოს ომის 
დროს უკ ვე იგ რძნო ბო და. 1918 წლის 20 დე კემ ბერს მთავ რო ბის 
სხდო მა ზე პარ ლა მენ ტის სამ ხედ რო კო მი სი ამ აღ ნიშ ნა, რომ, სამ-
ხედ რო მა სა ლის სიმ ცი რის გა მო, სა ჭი რო იყო ზო მე ბის მი ღე ბა.32 
საბ რძო ლო მა სა ლის რა ო დე ნო ბა, გა მუდ მე ბუ ლი საბ რძო ლო მოქ-
მე დე ბე ბის მი ზე ზით, დრო თა გან მავ ლო ბა ში კა ტას ტრო ფუ ლად 
მცირ დე ბო და. 1920 წლის თე ბერ ვლის და საწყ ი სი სათ ვის პოლ კოვ-
ნიკ ი. გე დე ვა ნიშ ვი ლის მი ერ პა რიზ ში ქარ თუ ლი მი სი ი სათ ვის გა-
კე თე ბუ ლი მოხ სე ნე ბი დან ირ კვე ვა, რომ მა რაგ ში სულ რა ღაც 2,5 
მი ლი ო ნი ვაზ ნა რჩე ბო და, არა და, მი სი ვე ცნო ბით, სა ჭი რო იყო 100 
მი ლი ო ნი ვაზ ნა.33 გენ შტა ბის უფ რო სის, გე ნე რალ ალექ სან დრე ზა-
ქა რი ა ძის, მო გო ნე ბა თა მი ხედ ვით კი, 1920 წლის მა ი სი სათ ვის, ვაზ-
ნე ბის რიცხ ვმა სა ერ თო დაც 1,8 მი ლი ო ნამ დე იკ ლო.34 ამის გა მო, 
თბი ლი სის არ სე ნალ ში ვაზ ნებს კუს ტა რუ ლად, ხე ლით ტე ნიდ ნენ. 
თუმ ცა საწყ ო ბებ ში ცა რი ელ ვაზ ნა თა რა ო დე ნო ბაც არ კმა რო და. 
ეს კარ გად ჩანს დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის სამ ხედ რო კო მი სი ის მი ერ 
1920 წლის 23 ივ ნი სის სხდო მა ზე გა ცე მუ ლი ტრა გი კო მი კუ რი რე-

32 სცსა, ფონდი 1861, ანაწ. 3, საქმ. 4, ფურც.14.
33 სცსა, ფონდი 1864, ანაწ. 2, საქმ. 129, ფურც. 189.
34 ა. ზაქარიაძე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, იხ. ქართუ-

ლი ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია (რედაქტორ-შემდგენელი 
გ. შარაძე), ტ. IV, თბილისი, 2003, გვ. 260.
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კო მენ და ცი ი და ნაც: კო მი სი ის აზ რით, ბრძო ლის ველ ზე გას რო ლი-
ლი ვაზ ნე ბი უნ და მო ეგ რო ვე ბი ნათ და შე ე ნა ხათ, ხო ლო მომ გრო ვე-
ბელ თათ ვის, პრო ცე სის პრო დუქ ტი უ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
პრე მი ე ბი უნ და და ე წე სე ბი ნათ. გე ნე რალ ზა ქა რი ა ძი სა ვე ცნო ბით, 
ნელ -ნე ლა გაზ რდი ლა ვაზ ნა თა აწყ ო ბის დღი უ რი ნორ მა და 1920 
წლის შემ დეგ დღე ში 30 000-მდე ვაზ ნა იწყ ო ბო და. თუმ ცა, რო-
გორც სამ ხედ რო კო მი სი ის პლე ნუ მის 1921 წლის 13 იან ვრის სხდო-
მის მა სა ლე ბი დან ჩანს, ვაზ ნე ბის ქარ ხა ნა ში მუ შა ო ბა ნა ყო ფი ე რი 
არ იყო. ქარ თუ ლი არ მი ის მოთხ ოვ ნებს ვერც გას რო ლი სას შაშ ხა-
ნებ ში გა ჭე დი ლი ვაზ ნე ბის ხა რის ხი აკ მა ყო ფი ლებ და და ვერც მა თი 
რა ო დე ნო ბა.35 

კავ კა სი ა ში ბრი ტა ნე თის უმაღ ლე სი კო მი სა რი, ოლი ვერ უორ-
დრო პი, რო მელ მაც ამის შე სა ხებ სან დო მა ღალ ჩი ნოს ნის გან შე-
იტყ ო, 1920 წლის 7 იან ვარს თა ვი სი ქვეყ ნის სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს წერ და, რომ ბოლ შე ვი კე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ ქარ-
თვე ლებს 60 000-ი ა ნი არ მი ი სათ ვის, რომ ლის რა ო დე ნო ბაც 100 000 
კა ცამ დე შე იძ ლე ბო და გაზ რდი ლი ყო, ესა ჭი რო ე ბო დათ შემ დე გი 
ტი პის სამ ხედ რო აღ ჭურ ვი ლო ბა: 25 000 რუ სუ ლი წარ მო ე ბის შაშ-
ხა ნა, 50 მი ლი ო ნი ვაზ ნა (მი ნი მუმ 12 მი ლი ო ნი), 200 (მი ნი მუმ 60) 
ტყვი ამ ფრქვე ვი, 44 სა არ ტი ლე რიო და ნად გა რი, სამ თო არ ტი ლე რი-
ის თი თო და ნად გარ ზე – 2000, და ნარ ჩენ ზე კი 1000 (მთლი ა ნო ბა-
ში 56 000) ჭურ ვი.36 რო გორც ჩანს, ქარ თველ მა მო ხე ლემ ოლი ვერ 
უორ დროპს იმ უმ თავ რე სი შე ი ა რა ღე ბის ნუს ხა გა აც ნო, რო მე ლიც 
ქარ თუ ლი ჯა რი სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო, თო-
რემ ქარ თუ ლი არ მი ი სათ ვის ამ გვა რი შე ი ა რა ღე ბაც არ კმა რო და. 
ეს კარ გად ჩანს ქარ თუ ლი გენ შტა ბის მი ერ 1920 წლის დე კემ ბერ ში 

35 სცსა, ფონდი 1833, ანაწ. 1, საქმ. 1081, ფურც. 10; სცსა, ფონდი 1861, 
ანაწ. 3, საქმ. 40, ფურც. 69; სცსა, ფონდი 1833, ანაწ. 1, საქმ. 1074, 
ფურც. 4. ა. ზაქარიაძე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, 
იხ. ქართული ემიგრანტული ჟურნალისტიკის ისტორია (რედაქტორ-
შემდგენელი გ. შარაძე), ტ. IV, თბილისი, 2003, გვ. 260;

36 F.O. 371/3666/1015/169118/58 – 1920 წლის 7 იანვარი, უორდროპის 
კონფიდენციალური ტელეგრამა საქართველოსათვის მისაწოდებელ 
აუცილებელ საომარ აღჭურვილობაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
27 ნოემბრის შეკითხვის პასუხად.
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შედ გე ნი ლი ჩა მო ნათ ვა ლი დან, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად იყო აღ წე-
რი ლი, თუ რა სჭირ დე ბო და ქარ თულ შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს ჯა რის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის სა ჭი რო ე ბა თა და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და 75 000 
მე ომ რის სა მო ბი ლი ზა ცი ოდ. ქარ თულ არ მი ას სჭირ დე ბო და: 60-75 
000 შაშ ხა ნა, 470 ტყვი ამ ფრქვე ვი, 100-150 მი ლი ო ნი შაშ ხა ნის ვაზ-
ნა, 25 მი ლი ო ნი ტყვი ამ ფრქვე ვის ვაზ ნა, 126 სხვა დას ხვა და ნიშ ნუ-
ლე ბი სა და კა ლიბ რის ქვე მე ხი 342 500 ჭურ ვით.37 გარ და სა ქარ თვე-
ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის მიღ წე ვი სა, 
1918-1921 წლებ ში ქარ თუ ლი დიპ ლო მა ტი ის ერ თ-ერთ მთა ვარ 
საზ რუ ნავს და სავ ლეთ ში სა ქარ თვე ლოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე-
ბი სათ ვის ია რა ღის მო პო ვე ბა წარ მო ად გენ და. თუმ ცა 1920-1921 
წლებ ში მხო ლოდ რამ დე ნი მე მცი რე პარ ტი ის შე მო ტა ნა მო ხერ ხდა, 
რაც ზღვა ში წვე თი იყო. სწო რედ ეს იყო ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი-
ზე ზი, რის გა მოც სა მო ბი ლი ზა ციო რე სურ სის ათ ვი სე ბა სა ნა ხევ-
რო დაც ვერ ხერ ხდე ბო და. გარ და ამი სა, არ სე ბუ ლი ია რა ღი თა და 
საბ რძო ლო მა სა ლე ბით შე უძ ლე ბე ლი იყო ხან გრძლი ვი ომის წარ-
მო ე ბა. რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა ყვე ლა ფერს აკე თებ და სა ი მი სოდ, 
რომ ია რა ღი და სავ ლე თი დან მი ე ღო ან შე ე ძი ნა. თუმ ცა ამ წა მოწყ-
ე ბის წარ მა ტე ბას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, I მსოფ ლიო ომ ში გა მარ-
ჯვე ბულ სა ხელ მწი ფო თა პო ლი ტი კა გან საზღ ვრავ და და არა მა თი 
მცდე ლო ბა, გა მარ ჯვე ბულ თა პო ლი ტი კას კი ბევ რი რამ გა ნა პი რო-
ბებ და: რუ სე თის სა მო ქა ლა ქო ომი, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში მიმ დი-
ნა რე სწრა ფად ცვა ლე ბა დი პრო ცე სე ბი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ 
სა ხელ მწი ფო თა ში და პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რა, მთავ რო ბა თა 
ცვლი ლე ბე ბი თუ კავ კა სი ა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი. 

მთლი ა ნო ბა ში, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი 
სა მი ვე ფაქ ტო რი ერ თმა ნეთ ზე იყო გა და ჯაჭ ვუ ლი და ქვეყ ნის შე ი-
ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის სრულ ფა სო ვან ფუნ ქცი ო ნი რე ბას ამ ჯაჭ ვის 
რო მე ლი მე ერ თი რგო ლის სი სუს ტეც კი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ა ფერ-
ხებ და, არა თუ სა მი ვეს პრობ ლე მა. თუმ ცა, სა ხელ მწი ფოს მმარ-
თვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დიც და სამ ხედ რო ე ბიც ცდი ლობ დნენ 
პრობ ლე მა თა დაძ ლე ვას, რაც აშ კა რად ჩანს სა არ ქი ვო მა სა ლებ ზე 
დაყ რდნო ბით.
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