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1920 წ. რუსეთ-საქართველოს 

ხელშეკრულება  
(„გეშინოდეთ დანაელების, ძღვენის მომტანების“) 

 

 

რუსეთისა და ყოფილი სსრკ-ის ქვეყნების, რომლებიც 1917 

წლამდე რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ, უახლესმა ისტორიამ 

ბევრი იცის იმის შესახებ, კრემლის ბატონ-პატრონები რა იოლად 

მიდიოდნენ სერიოზული და „სწორი“ საერთაშორისო ხელშე-

კრულებების დადებაზე და ხელმოწერის შემდეგ როგორ მალევე 

თვითონვე უხეშად არღვევდნენ მათ, ხელმძღვანელობდნენ 

თავიანთი მტაცებლური ინტერესებით. 

ამგვარი მანიპულაციების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო 

მაგალითია 1920 წლის 7 მაისის მოსკოვის ხელშეკრულება რსფსრ-

სა და საქართველოს შორის. რსფსრ-ის საგარეო საქმეთა სახალხო 

კომისარიატის სახელით მას ხელი მოაწერა ლევ კარახანმა, 

რომელსაც იმ დროს საგარეო საქმეთა სახალხო კომისრის 

მოადგილის პოსტი ეკავა, და საქართველოს მხრიდან – მოსკოვში 

საქართველოს სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა გრიგოლ 

ურატაძემ. 

 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტში მთლიანად 

ევროპაში და კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში ან უკვე მოხდნენ, ან 

მოხდენას აგრძელებდნენ საკმაოდ დრამატული მოვლენები. 

პირველი მსოფლიო ომის ბრძოლები ევროპასა და ახლო აღმო-

სავლეთში სრულიად ახლახან, 2018 წლის ნოემბერში დამთავ-

რდნენ. ამასთან ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში შეწყვეტილი 

სამხედრო მოქმედებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობდნენ კონ-

ტინენტის პერიფერიაზე. პარიზში თავის მუშაობას აგრძელებდა 

სამშვიდობო კონფერენცია, რომლის ჩარჩოებში გამარჯვებული 

ქვეყნების ლიდერები და დიპლომატები ომისშემდგომი მსოფლიოს 
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ბედს წყვეტდნენ, მისი პოლიტიკური რუკის გადაკეთებით. 

კრემლში კი ამ დროს საბჭოთა და საქართველოს ხელშეკრულება 

მზადდებოდა. 

პოლონეთის, უკრაინის, ბელორუსიის, ლიტვისა და ლატვიის 

ტერიტორიაზე საბჭოებისა და პოლონეთის გააფთრებული ომი 

მიმდინარეობდა (სწორედაც მოსკოვის ხელშეკრულების 

ხელმოწერის დღეს პოლონეთ-უკრაინის ჯარებმა წითელი არმია 

კიევიდან გააგდეს). არანაკლებ გააფთრებული ბრძოლა მიდიოდა 

თურქეთის დასავლეთში ქემალისტებსა და საბერძნეთის ჯარებს 

შორის. არასტაბილური იყო მდგომარეობა კავკასიაში. თუმცა 

მოსკოვში საბჭოებსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებების 

დაწყებისთვის წითელმა არმიამ მოახერხა რუსეთის ევროპული 

ნაწილის სამხრეთში ანტისაბჭოთა წინააღმდეგობის (ეგრეთ 

წოდებული „თეთრი მოძრაობის“) ჩახშობა, რუსეთის სამოქალაქო 

ომი სრულ დასრულებამდე ჯერ კიდევ შორს იყო: ყირიმში 

რჩებოდნენ ანტიბოლშევიკური მთავრობა და ბარონ პიოტრ 

ვრანგელის რუსული არმია, მთიან დაღესტანში კი პარტიზანული 

ომი გრძელდებოდა. ამავე დროს აპრილის ბოლოს წითელმა არმიამ 

დაიპყრო აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის დემოკრატიულ 

რესპუბლიკას ლიკვიდაცია გაუკეთა და აზერბაიჯანის სსრ 

გამოაცხადა. 1920 წლის მაისის შუა რიცხვები აღინიშნა წითელ 

არმიასა ჯერ კიდევ დამოუკიდებელ სომხეთს შორის დუნედ 

მიმდინარე ომით ყარაბაღზე, ზანგეზურსა და ნახჭევანზე 

ბატონობისთვის და „კორიდორის“ გაჭრისთვის ქემალისტურ 

თურქეთში, რომელთანაც კრემლს მოკავშირული დამოკიდებუ-

ლება აეწყო (უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოებსა და სომხეთს შორის 

ის გამოუცხადებელი ომი ძალიან ჰგავდა ახლანდელ „ჰიბრიდულ 

ომს“ უკრაინასა და რფ-ს შორის).585 მოუსვენარი იყო გარემოება 

სომხეთ-თურქეთის „მერყევ და სვრეტებიან“ საზღვარზე. 1920 წ. 2 

მაისს მე-11-ე წითელი არმიის ნაწილები ომის გამოცხადების 

გარეშე შევიდნენ საქართველოს ფარგლებში, მაგრამ ეს შეჭრა 
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 R.G. Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. III: From London to 

Sevres, February – August 1920 (Los Angeles, 1996), pp. 209-253. 

F. Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia (New York, 1951), p. 309. 
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ქართულმა არმიამ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სარდლობით 

წარმატებით მოიგერია.586 

დიპლომატიურ ველზე საქართველოს წარმომადგენლები 

მძიმე ბრძოლას ეწეოდნენ დიდი წამყვანი სახელმწიფოების მიერ 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 

სრული აღიარებისთვის (დაწვრილებითი აღწერა მოცემულია VI 

თავში). რიგ გარემოებათა გამო სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების 

ოფიციალური ცნობის საკითხში გადამწყვეტი ხმა რჩებოდა დიდ 

ბრიტანეთზე, რომლის ინტერესების სფეროში შედიოდა კავკასიის 

რეგიონი. ჯერ კიდევ 1920 წლის დასაწყისში საქართველოს 

სავსებით შეეძლო ბრიტანეთის მხარდაჭერის იმედი ჰქონოდა, 

სანამ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტი და მინისტრთა 

კაბინეტი ლორდ კერზონისა და მისი “ამიერკავკასიის გადამღობი 

ზღუდის“, რომელსაც ახლო აღმოსავლეთი და ბრიტანული 

ინდოეთი საბჭოების შეჭრისგან უნდა დაეცვა, დოქტრინის 

გავლენაში იყვნენ (დაწვრილებით – VI თავში). მაგრამ 

აზერბაიჯანის მოულოდნელმა და სწრაფმა დაცემამ (1920 წ. 27 

აპრილი – 5 მაისი) გაამყარა პრემიერ-მინისტრ ლოიდ-ჯორჯის 

სრულიად საწინააღმდეგო პოზიცია, რომელსაც ის „შავი ზღვის 

პოლიტიკასთან“ მიმართებით მისდევდა. დევიდ ლოიდ-ჯორჯი 

დარწმუნებული იყო იმაში, რომ საბჭოთა საფრთხე ბრიტანეთის 

სამფლობელოებისადმი ძლიერ გაზვიადებულია, რუსეთის (ახლა 

უკვე საბჭოთა) მიერ სამხრეთ კავკასიის განმეორებით დაპყრობას 

კი დიდი ბრიტანეთის ეროვნული ინტერესებისთვის არავითარი 

ნეგატიური შედეგი არ მოაქვს. 

სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების დიპლომატიის სერიო-

ზული დამარცხება იყო 1920 წ. 19-დან 26 აპრილამდე სანრემოში 

მიმდინარე კონფერენციის ჩავარდნა, რომლის მსვლელობაში სა-

ქართველოსა და სომხეთის დელეგაციებმა ტერიტორიული დავის 

გადაწყვეტაზე შეთანხმება ვერ შეძლეს587 როგორც ერთმანეთს 

შორის, ისე დიდი ბრიტანეთის მთავრობასთან საგარეო საქმეთა 
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 Kazemzadeh, p. 296. 
587 სან-რემოში კონფერენციაზე ქართველებსა და სომხებს შორის ძირი-

თადი კამათი ეხებოდა ართვინისა და ბათუმის ოკრუგებში ჭოროხ-

იმერხევის კორიდორის, ასევე ექსტერიტორიული რკინიგზის, რომე-

ლიც საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის გავლით 

სომხეთის ბათუმთან შეერთებას შეძლებდა, გეგმებს. 
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მინისტრის მოადგილის – ლორდ რობერტ ვანსიტარტის სახით. ამ 

ჩავარდნამ დიდი წამყვანი სახელმწიფოების მთავრობებს საბჭოთა 

რუსეთისა და ქემალისტური თურქეთის აგრესიის წინაშე სამხრეთ 

კავკასიის რესპუბლიკების მხარდაჭერის თავის ისედაც ბუნდოვან 

ყველა დაპირებაზე საბოლოოდ უარის თქმის საბაბი მისცა588 ამ 

მომენტიდან საქართველო და სომხეთი, რომლებსაც ჯერ კიდევ 

ჰქონდათ შენარჩუნებული დამოუკიდებლობა, დასავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოებმა ბედის ანაბარად დატოვეს. 

 

რსფსრ-ის გეგმები სამხრეთ კავკასიის დასაპყრობად 

 

ჯერ კიდევ აზერბაიჯანში შეჭრამდე 2 თვით ადრე კრემლმა 

შექმნა სპეციალური ოპერატიული ცენტრი სახელწოდებით „კავ-

ბიურო“ [რკპ(ბ) ცკ-ის კავკასიის ბიურო], რომელიც პასუხს აგებდა 

სამხრეთ კავკასიის ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი სამი ქვეყნის 

დასაპყრობად სამხედრო მომზადებაზე, ასევე ყველა მომიჯნავე 

პოლიტიკური საკითხის გადაწყვეტაზე. კავბიუროს მეთაურად 

დაინიშნა გრიგოლ („სერგო“) ორჯონიკიძე, მის მოადგილედ კი – 

სერგეი კიროვი. კავბიუროს სამხედრო ძალის საფუძველი იყო მე-

11-ე წითელი არმია მიხაილ ლევანდოვსკის სარდლობით.589 მე-11-ე 

არმიის დამატებად კავბიუროს განკარგულებაში იყო რამდენიმე 

სხვა უფრო მცირე არმია, რომლებიც მე-11-ე არმიასთან ერთად 

გაერთიანებული იყვნენ კავკასიის ფრონტში, რომელსაც თავიდანვე 

მიხაილ ტუხაჩევსკი (ასევე რუსეთის საიმპერატორო არმიის 

ყოფილი ოფიცერი) სარდლობდა. 

სამხრეთ კავკასიის მთლიანად დაპყრობის საბჭოთა გეგმების 

რეალიზაცია შეჩერდა 1920 წლის აპრილის ბოლოს, როცა 

ტუხაჩევსკი პოლონეთის ფრონტზე გადაიყვანეს და კავკასიის 

ფრონტის სარდლობა მეფის ყოფილ პოლკოვნიკს ვლადიმირ გი-

ტისს გადასცეს. იმავდროულად საბჭოთა სარდლობა იძულებული 

იყო, ეს ფრონტი შეესუსტებინა კავკასიიდან პოლონეთის მი-

მართულებით სამი არმიის (მე-8-ე არმია, 1-ლი ცხენოსანი არმია და 

                                                           
588

 Авалов, с. 270-276 
589

 J. Erickson (Ed.), The Soviet High Command: A Military-Political History 

1918-1941 (London, 2001), p. 122; 

С. С. Хромов (Ред.), Гражданская война и интервенция в СССР (Москва, 

1983), с. 245-246. 
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თერგის მე-10-ე არმია) გადასროლით.590 უკანასკნელმა გადა-

დისლოცირებამ პრინციპულად შეასუსტა საბჭოების შანსი სამხრეთ 

კავკასიის სამივე სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ დაპყრობაზე და 

იმავდროულად გაადიდა საქართველოს გადარჩენის შანსი. 

 

მხარეების გეოპოლიტიკური ინტერესები ხელშეკრულების 
დადების დროს 
 

ყველა ზემოთ მითითებული ფაქტორი დემოკრატიული სა-

ქართველოს ხელმძღვანელობისთვის არსებითად ავიწროებდნენ 

პოლიტიკური მანევრირების შესაძლებლობებს და ქართველ 

ლიდერებს კრემლთან კომპრომისის ძებნისკენ უბიძგებდნენ. 

კრემლი კი, თავის მხრივ, 2-5 მაისს საქართველოს წინააღმდეგ 

„ბლიცკრიგის“ ჩავარდნისა და პოლონეთის წინააღმდეგ ომში 

დამარცხების სერიოზული საშიშროების გამო მზად იყო მნიშ-

ვნელოვანი დათმობებისთვის სამხრეთ მიმართულებით „მშვი-

დობიანი სულისმოთქმის“ მისაღებად. ამის გარდა, რსფსრ-ის 

ხელმძღვანელობას, რომელიც ქემალისტებთან კავშირს უმიზნებდა, 

ესმოდა, რომ სამხრეთ კავკასიაში მყოფი წითელი არმიის ნაწილები 

ვერ შეძლებდნენ თურქეთთან სტაბილური „კორიდორის“ გაჭრას 

ტერიტორიებზე, რომლებზედაც პრეტენზიას აცხადებდა სომხეთი 

(ყარაბაღი, ზანგეზური და ნახჭევანი), თუ სომხეთს მხარდაჭერას 

ქართული ჯარი აღმოუჩენდა. მარტოდ კი დასუსტებული სომხეთი 

თურქეთის, რსფსრ-ისა და საბჭოთა აზერბაიჯანის მხრიდან 

ერთდროულ სამხედრო ზეწოლას ვერანაირად ვერ გაუძლებდა. 

რაკი ეს ესმოდა, საბჭოთა მთავრობა და სამხედრო სარდლობა 

დაინტერესებული იყვნენ საქართველოს ნეიტრალიზაციაში, 

თუნდაც გარკვეული დროით.591 
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 Хромов, с. 245. 
591 როგორც 1920 წ. გაზაფხულსა და ზაფხულში შემდგომმა 

მოვლენებმა აჩვენეს, მოცემულ საკითხზე საბჭოთა მიდგომა 

მთლიანად გამართლდა: მარტო დარჩენილმა სომხეთმა ვერ გაუძლო 

ორი მხრიდან სამხედრო ზეწოლას და ივლისის დასაწყისში მე-11-ე 

არმიის ნაწილებმა დაიკავეს მთელი ყარაბაღი და ზანგეზურის ნაწილი. 

1920 წ. 31 ივლისს საბჭოთა და ქემალისტური ჯარები ნახჭევანთან 

შეერთდნენ და ერთმანეთს ესალმებოდნენ როგორც პარტნიორები და 

მოკავშირეები. 
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აქ მართებული იქნებოდა ხაზგასმა, რომ 1920-21 წლებში 

სამხრეთ კავკასიის ხალხებთან მომხდარი კატასტროფისა და მათ 

მიერ სუვერენიტეტის დაკარგვის თავიდან აცილება სავსებით 

შეიძლებოდა, საქართველოსა და სომხეთის ლიდერებს მათი 

დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის 

მიზნით სათავდაცვო ალიანსის შექმნა რომ შეძლებოდათ. 

აგვისტოს შუა რიცხვებში ორივე ქვეყნის მთავრობებმა ამ მიმარ-

თულებით რაღაც ნაბიჯები გადადგეს,592 მნიშნელოვანწილად ვიცე-

პოლკოვნიკ კლოდ სტოქსის (სამხრეთ კავკასიაში ანტანტის ახალი 

კომისრის) ზეწოლით, რომელიც ღრმად იყო დარწმუნებული 

იმაში, რომ საქართველო-სომხეთის ალიანსს შესწევდათ ძალა, არა 

მხოლოდ დაეცვათ რეგიონი თურქების ახალი ექსპანსიისგან, 

არამედ საბჭოებისთვის აზერბაიჯანის დატოვება აეძულებინათ.593 

საქართველო-სომხეთის სათავდაცვო ბლოკის შექმნის პერსპექტივა 

ასევე ძლიერ შეშფოთებას იწვევდა არა მხოლოდ მოსკოვში, არამედ 

ანკარაში თურქი ნაციონალისტების ხელმძღვანელობაშიც.594 

ამის გარდა, კავკასიაში საბჭოებისა და თურქეთის ექსპანსიის 

ალაგმვა კიდევ უფრო ადვილი იქნებოდა საქართველოსა და 

სომხეთის სამხედრო-პოლიტიკურ კავშირში შესვლით პოლო-

ნეთთან, უკრაინასა და ვრანგელის ანტიბოლშევიკურ რუსულ 

მთავრობასთან, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ აკონტროლებდა ყი-

რიმს. როგორც პოლონეთის, ისე უკრაინის სამხედრო ხელმძღვა-

ნელები დაინტერესებული იყვნენ ასეთ „შემტევ-თავდაცვით“ 

კავშირში და წინასწარ ერთგვარი ნაბიჯებიც გადადგეს ამ მი-

მართულებით (დაწვრილებით – მე-11-ე თავში).595 მაგრამ ვაი, რომ 

ამგვარ ალიანსს შედგომა არ ეწერა რიგ საკითხებში კავკასიის 

ორივე რესპუბლიკის მთავრობების კონსენსუსის მიღწევის 

უუნარობის გამო, ასევე ტფილისსა და ერევანში საბჭოთა და 

თურქი დიპლომატების გაწაფული მანევრების წყალობით. 
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 R.G. Hovannisian. The Republic of Armenia, Vol. IV: Between Crescent and 

Sickle: Partition and Sovietization, (Los Angeles, 1996), p. 98. 
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 Ibid., pp. 206-207. 
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 Ibid., pp.245-246, 249. 
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 Wojciech Materski, «Polsko-gruziński sojusz wojskowy 1920» ин Andrzej 

Koryn, ed., Wojna polsko-sowiecka 1920 roku: przebieg walk i tło międzynaro-
dowe: materiały sesji naukowej w Instytucie Historii PAN, 1-2 października 

1990 (Warszawa, 1991), pp. 203-209. 
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რაც შეეხება დემოკრატიული საქართველოს მენშევიკურ 

ხელმძღვანელობას, მასში ჭარბობდნენ ადამიანები უკიდურესად 

შეზღუდული (თუ არა ნულის ტოლი) პოლიტიკური გამოც-

დილებითა და პაციფისტური შეხედულებებით, რომლებსაც 

სწამდათ, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გამყარებული 

მკაცრი ნეიტრალიტეტი მათ მშვიდობიან გარემოში დამოუ-

კიდებელი და წარმატებული ქართული სახელმწიფოს შენებისა და 

განმტკიცების საშუალებას მისცემდა. როგორც შემდგომმა 

მოვლენებმა აჩვენეს, ეს მიდგომა მცდარი აღმოჩნდა. 

 

მოსკოვის ხელშეკრულების ძირითადი დებულებები 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების I-IV მუხლების (იხ. დანართი) 

თანახმად საბჭოთა რუსეთი უპირობოდ ცნობდა საქართველოს 

სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას და ნებაყოფლობით უარს ამ-

ბობდა როგორც მის საშინაო საქმეებში ჩარევაზე, ისე ყველა პრე-

ტენზიაზე მომდევნო მუხლებით შეთანხმებულ მის ტერიტორი-

ებზე.596 მითითებული ხელშეკრულების პირველი ოთხი მუხლის 

ქვეშ რუსეთის ხელმოწერას უდავოდ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, 

მათ შორის სხვა დიდი სახელმწიფოებისგან საქართველოს დე-

იურე აღიარების გაადვილებისთვის. 

ამავე დროს აღნიშნული ხელშეკრულების მომდევნო მუხლები 

(V და IX) მთლიანად გადახაზავენ მუხ. II-ს საქართველოს საშინაო 

პოლიტიკაში საბჭოთა რუსეთის ჩაურევლობაზე. თუ ქართული 

დელეგაციის წევრებთან მიმართებაში ეროვნული ინტერესების 

პირდაპირ ღალატში ეჭვებზე უარს ვიტყვით, ნახსენები მუხლების 

პირობების მიღების ფაქტის ახსნა მხოლოდ მათი უსაზღვრო 

ადამიანური მიამიტობით შეიძლება უმნიშვნელო პოლიტიკურ და 

დიპლომატიურ კულტურასთან ერთად. 

მოსკოვის ხელშეკრულების მუხლი V საქართველოს ავალ-

დებულებდა ქართულ ტერიტორიაზე უკანდახეული რუსი 

თეთრგვარდიელების, კაზაკების, ჩრდილოკავკასიელი სეპარა-

ტისტებისა და ანტისაბჭოურად განწყობილი აზერბაიჯანელების 

(აზერბაიჯანი იმ დროს უკვე სოვეტიზებული იყო) არა მხოლოდ 

                                                           
596

 А. Beichman, The Long Pretense: Soviet Treaty Diplomacy from Lenin to 

Gorbachev (Somerset, 1991), р. 165.  

D. Lang, A Modern History of Georgia (London, 1962), p. 226 

Мирный договор между Россией и Грузией (Москва, 1920). 
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განიარაღებას, არამედ ასევე მათ საკონცენტრაციო ბანაკებში ჩასმას 

საბჭოთა რუსეთისთვის შემდგომ გადასაცემად (საბჭოების 

მხრიდან აშკარა ცრუ დაპირებებს გადაცემული ლტოლვილების 

„სიცოცხლის შენარჩუნებაზე“, საეჭვოა, რომ ვინმე მოეტყუებინა). 

ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ასეთი საკონცენტრაციო 

ბანაკები კიდეც შეიქმნა და გაივსო. მართალია, უნდა აღინიშნოს, 

რომ ქართული საზოგადოების ნაწილმა, პირველყოვლისა 

საქართველოს მმართველი მენშევიკების მიერ საძულველმა 

სამხედროებმა, ეს პოლიტიკა არ მიიღო. საკონცენტრაციო ბანაკები 

ზღვის სანაპიროზე (ძირითადად ფოთის გარშემო) იყვნენ 

განლაგებული, რამაც ბარონ ვრანგელის რამდენიმე საზღვაო 

ექსპედიციას 1920 წლის აპრილსა და სექტემბერში მათში 

დატუსაღებული ადამიანების განთავისუფლებისა და მათი ზღვით 

ყირიმში გაყვანის შესაძლებლობა მისცა. ქართულმა სასაზღვრო 

დაცვამ და ბანაკების გარნიზონებმა ვრანგელელებს არავითარი 

წინააღმდეგობა არ გაუწიეს, მაგრამ თავდასხმის იმიტაციისთვის 

სთხოვეს რამდენიმე ზალპის გაკეთება, რომლის შედეგადაც 

ქართველები ვითომდა იძულებული იყვნენ, უკან დაეხიათ.597 

სინამდვილეში არავითარი ბრძოლები არ ყოფილა და ქართველი 

სამხედროები კიდეც ეხმარებოდნენ ინტერნირებულებს 

თეთრგვარდიელების გემებზე ასვლაში. 

მუხლი X ავალდებულებდა საქართველოს ბოლშევიკების 

განთავისუფლებას, რომლებსაც პატიმრობა ჰქონდათ მისჯილი და 

სასჯელს იხდიდნენ სხვადასხვა სიმძიმის დანაშაულებისთვის, 

რსფსრ-ის სასარგებლოდ სახელმწიფო ღალატის, ტერორიზმისა და 

შპიონაჟის ჩათვლით. ეს შეიძლებოდა გონივრულ კომპრომისად 

გამომდგარიყო, თუ ამასთან განთავისუფლებული ბოლშევიკები 

საქართველოდან განიდევნებოდნენ, მაგრამ ასეთ მოთხოვნას 

ხელშეკრულების მუხლი არ შეიცავდა. ბოლშევიკური „მეხუთე 

კოლონა“ კრემლს, ბუნებრივია, საქართველოს შიგნით ჭირდებოდა 

და მალე ისიც შექმნეს და გამოიყენეს, საქართველოს 

სახელმწიფოებრიობის ლიკვიდაციისთვის. 

მოსკოვის ხელშეკრულების ზემოთ ნახსენები მუხლების კი-

თხვისას უნებურად ჩნდება კითხვა: რატომ წავიდა საქართველოს 

მთავრობა ასეთი პირობების მიღებაზე, რაც საქართველოს 

პრაქტიკულად კრემლის სატელიტის მდგომარეობაში აყენებდა? 
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ამის შესახებ შეიძლება ქართველი დიპლომატის ზურაბ ავალოვის 

აზრი მოვიყვანოთ: 

 

საქართველო ამგვარად თავის თავზე იღებდა ბათუმსა და 
ბათუმის ოლქში ინგლისის ოკუპაციის შეწყვეტაზე 
ხელშეწყობის პირდაპირ ვალდებულებას და თავიდანვე 
უარყოფდა აზრს მისი შეიარაღებული ძალების მოწყობაში 
ვინმეს დახმარებაზე. ეს მოსკოვის მთავრობის პოლი-
ტიკური გაბატონებისა და გავლენის ღია აღიარება და 
პრაქტიკულად „ევროპულ ორიენტაციაზე“ უარის თქმა იყო. 
რით აიხსნება ასეთი მობრუნება? საქართველოს მთავრობის 
სოციალისტური გრძნობებით, რომლებიც „დასავლეთ 
„ევროპის დემოკრატიებისა“ და მათი „იმპერიალისტური 
მთავრობებისკენ“ მიდრეკილებებს ჭარბობდნენ?.. თუ, 
შესაძლოა, 1920 წ. ზაფხულში პოლონეთის დამარცხების 
წითელი ჯარების მიერ და შემდეგ ამ უკანასკნელთა 
„ბურჟუაზიულ ევროპაში“ შესვლის მოლოდინში 
ადრიდანვე იმზადებდნენ პოლიტიკურ პოზიციას?598 

 

ჩვენთვის ძნელია, ავალოვის ბოლო ვარაუდს დავეთანხმოთ, 

რადგან მოსკოვის მოლაპარაკებებისა და ხელშეკრულების 

ხელმოწერის მომენტში წითელი არმიის წინააღმდეგ წარმატებით 

მებრძოლი პოლონური ჯარები დნეპრსა და დასავლეთ დვინაზე 

გამოვიდნენ, საბჭოებისგან გაწმინდეს ნახევარი უკრაინა და 

თითქმის მთელი ბელარუსი, რაც პერსპექტივაში საეჭვოა, რომ 

საბჭოთა კონტრშეტევას და, მითუმეტეს, პოლონეთის და-

მარცხებასა და ცენტრალურ ევროპაში ბოლშევიზმის შემდგომ 

ექსპანსიას მოასწავებდა. აი, პირველი ვარაუდი კი სავსებით 

ლოგიკური ჩანს და შესაძლოა, აქ ნამდვილად იმუშავა პარტიაში 

მათი ძველი ამხანაგებისადმი მენშევიკების მიდრეკილებამ. მაგრამ 

შინაგანი მიზეზების, რომლებმაც საქართველოს პოლიტიკური 

ლიდერები მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერამდე მიიყვანა, 

დეტალური ანალიზი ამ პუბლიკაციის ჩარჩოებიდან გამოდის და 

ცალკე კვლევას მოითხოვს. 
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საქართველოს ტერიტორიული პრეტენზიები და საზღვრები, 
რომლებიც მოსკოვის ხელშეკრულებამ დაადასტურა 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების III და IV მუხლები უდავოდ 

ქართულად მიიჩნევდნენ მისი ხელმოწერის მომენტში საქარ-

თველოს სახელმწიფოს მიერ სტაბილურად კონტროლირებადი 

ტერიტორიების დიდ ნაწილს, ასევე ზოგიერთ სადავო ტერიტო-

რიას, რომლებზედაც საქართველოს ძალაუფლება არ ვრცელდე-

ბოდა, ან მხოლოდ ნაწილობრივ ვრცელდებოდა. 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ერთ წელზე მეტი 

ხნით ადრე, 1919 წლის 14 მარტს ქართულმა დელეგაციამ პარიზის 

სამშვიდობო კონფერენციაზე წარადგინა მემორანდუმი, რომელიც 

საქართველოს ფორმალურ შუამდგომლობას შეიცავდა მისი 

დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარების მიღებისა და მისი 

ტერიტორიული მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ.599 

ზემოთხსენებულ მემორანდუმს პარიზის კონფერენციაზე 

საკმაოდ ცივად შეხვდნენ (იხ VI თავი). ამ აზრით მოსკოვის 

ხელშეკრულების მუხ. IV საქართველოსთვის სავსებით მომგებიანი 

ჩანდა, რადგან უდავოდ ქართულად მიიჩნეოდა „გარდა ამ 

ხელშეკრულების მუხ. III პარაგრაფ I-ის ძალით საქართველოზე 

გადასული შავი ზღვის გუბერნიის ნაწილებისა, ყოფილი რუსეთის 

იმპერიის ქვემომოყვანილი გუბერნიები და ოლქები – თბილისის, 

ქუთაისისა და ბათუმის, აღნიშნული გუბერნიების შემადგენელი 

ყველა მაზრებითა და ოკრუგებით, ასევე ზაქათალისა და სოხუმის 

ოკრუგები“600 (იხ. რუკა 288 გვერდზე). აქ შეიძლება აღინიშნოს, რომ 

მოსკოვის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით რუსეთმა სხვა 

ტერიტორიების გარდა საქართველოს შემადგენლობაში ცნო იმ 

დროს ქართველების მიერ სტაბილურად კონტროლირებადი 

აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული „სამხრეთ ოსეთი“. ეს ფაქტი 

მთლიანად უარყოფს რუსეთის (და სამწუხაროდ, არა მხოლოდ 

რუსეთის) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თანამედროვე 

პროპაგანდისტულ მითს იმის შესახებ, რომ ეს და სხვა 

ტერიტორიები „საქართველოს თითქოსდა სტალინმა აჩუქა“. 

შესაძლოა, სწორედ ამიტომ დღეს უკიდურესად ძნელია მოსკოვის 

ხელშეკრულების სრული რუსული ტექსტის პოვნა როგორც 

ბიბლიოთეკებში პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ისე ინტერნეტში. 
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მუხ. III იძლეოდა საქართველო-რუსეთის საზღვრის, ასევე 

საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ზაქათალის მონაკვეთის 

დაწვრილებით აღწერას (იხ. რუკა 288 გვერდზე). მართალია, ის 

ერთგვარ კურიოზს შეიცავდა, რადგან მასში ნათქვამი იყო, რომ 

საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი გადის „ამ (ზაქათალის) 

ოკრუგის აღმოსავლეთ საზღვარზე სომხეთის საზღვრამდე“,601 

იმით, რომ სომხეთის საზღვარი არასდროს არ მიახლოებია ზაქა-

თალის ოკრუგს. ეს მუხლივე ამოწმებდა საქართველოს შემად-

გენლობაში შავი ზღვის გუბერნიის სოჭის ოკრუგის ნაწილის 

შესვლას მდინარეებს ფსოუსა და მეხადირს შორის.602 (ეს ტერი-

ტორია დღესაც ოფიციალურად საქართველოს შემადგენლობაში 

შედის როგორც ავტონომიური აფხაზეთის ნაწილი). 

 

ხელშეკრულების პირობებით უდავოდ ქართულად აღიარებული 
სადავო ტერიტორიები 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების III და IV მუხლების შესაბამისად 

ქართულად აღიარებული ტერიტორია შეიცავდა მეზობელი 

ქვეყნების: რუსეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიერ სადავოდ 

გამხდარ რამდენიმე ოლქს, რომელთა მოკლე აღწერა მოყვანილია 

ქვემოთ. 

 

(ა) აფხაზეთი (სოხუმის ოკრუგი და სოჭის ოკრუგის ნაწილი) 
 

აფხაზეთზე როგორც საქართველოს პროვინციის ან ერთ-ერთი 

ქართული სახელმწიფოს ისტორიულ საზღვრებზე ლაპარაკისას 

უნდა აღინიშნოს, რომ წერილობითი წყაროების უმეტესობის, 

სხვადასხვა დროის რუკების ჩათვლით, თანახმად IX საუკუნიდან 

XV საუკუნემდე პერიოდში შუა საუკუნეების ქართული 

სახელმწიფოების ტერიტორია (აფხაზეთის სამეფო და გაერ-

თიანებული საქართველოს სამეფო) აღწევდა XX საუკუნის და-

საწყისში შავი ზღვის გუბერნიის სოჭის ოკრუგში მდებარე მდინარე 

მაკოფსეს შესართავს, უფრო ადრეულ მოკლე პერიოდებში კი 

ჩრდილო-აღმოსავლეთით რამდენადმე შორსაც კი ვრცელდებოდა. 

დაახლოებით იქვე გადიოდა უფრო ძველი პროტოქართული 

                                                           
601

 В цит.тр. 
602

 В цит.тр. 
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სახელმწიფოების – კოლხიდისა და ლაზიკის საზღვრებიც.603 მაგრამ 

XV საუკუნის ბოლოს მდინარეებს მაკოფსესა და მზიმთას შორის 

ტერიტორია დაიკარგა, XVIII საუკუნის დასაწყისისთვის კი 

აფხაზეთის სამთავრომ მდინარეებს მზიმთასა და ბზიფს შორის 

მიწის ზოლიც დაკარგა.604 

უკანასკნელი ხუთი საუკუნის ტერიტორიული ცვლილებების 

შედეგად შეიცვალა მაკოფსესა და ბზიფს შორის ტერიტორიის, 

რომელიც 1903 წელს სოჭის ოკრუგს შეადგენდა, ეთნიკური სახეც. 

XIX საუკუნის ბოლოს ადგილობრივი ქართველები ოკრუგის 

სასოფლო ზონაში უმცირესობა გახდნენ, უმრავლესობად 

რჩებოდნენ სოჭის ქალაქის ფარგლებში (იხ. ცხრილი 1). 

 

ცხრილი 1. სოჭის ოკრუგის მოსახლეობის ეთნიკური 
შემადგენლობა 

 

მთლიანად სოჭის ოკრუგი 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა % 

ქართველები 836 14.4 

რუსები 805 13.8 

შაფსუღები 731 12.6 

სხვები 3,439 59.2 

სულ 5,811 100 

ქალაქ სოჭის ჩათვლით 

ქართველები 440 95.5 

რუსები 11 2.4 

სხვები 9 2.1 

სულ 460 100 
 

 

                                                           
603

 R.H. Hewsen, Armenia: a Historical Atlas (Chicago, 2001), pp. 31, 33, 36, 

96, 97, 111, 113, 125, 130 and 135. 

История Грузинской ССР (Moсква, 1964) с. 245-251. 

R.G. Suny, The Making of the Georgian Nation (Indianopolis, 1994), p. 2. 

A. Цуциев, Атлас этнополитической истории Кавказа (Moсква, 2006) с. 
245-251. 

604
 Hewsen, pp. 143 and 148. 

История Грузинской ССР, с. 253-256. 

Цуциев, с. 21-22. 
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XIX საუკუნის დასაწყისში ახალი მიგრანტების მასიურმა ნა-

კადმა, რომელიც თადარიგში გასულ ჯარისკაცებსა და მეზღვაუ-

რებს, ასევე სხვა კოლონისტებსაც შეიცავდა, გამოიწვია ოკრუგისა 

და მისი მთავარი ქალაქის ეთნიკური პალიტრის კიდევ უფრო მეტი 

ცვლილებები, მათ შორის მასში ქართული მოსახლეობის 

პროცენტის შემცირებისაც. შესაძლოა, სწორედ ამიტომ 1919-1920 

წლებში შავი ზღვის გუბერნიის ხარჯზე ტერიტორიული გაფარ-

თოების საკითხში საქართველოს სამხედრო და პოლიტიკური 

ხელმძღვანელობის შიგნით ერთიანობა არ იყო. 
 

რაც შეეხება აფხაზეთის (უფრო ზუსტად – სოხუმის ოკრუგის) 

ძირითად ტერიტორიას, საქართველოს ამ პროვინციას რიგ 

ისტორიულ თავისებურებათა ძალით განსაზღვრული პოლიეთ-

ნიკურობა ყოველთვის ახასიათებდა. აფხაზეთი ოდითგანვე ერ-

თგვარი გადასატვირთავი ცენტრი იყო ჩრდილოეთ და სამხრეთ 

კავკასიის დამაკავშირებელ სავაჭრო გზაზე. ეს მხარე მიგრანტებს 

იზიდავდა აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან 

და სამხრეთიდან. 
 

ХIХ საუკუნის შუა ხანებში რუსეთის იმპერიის მიერ აფხაზე-

თის დამორჩილების შედეგი იყო მისი „განქართულებისა“ და 

რუსიფიკაციის დაჟინებული მცდელობები. მიუხედავად ამისა, ХХ 

საუკუნის დასაწყისისთვის ქართველები ჯერ კიდევ სოხუმის 

ოკრუგის უმსხვილეს ეთნიკურ ჯგუფად რჩებოდნენ. მათ 

მოსდევდათ აფსუა (იხ. ცხრილი 2), რუსები და ბერძნები. 

 

ცხრილი 2. სოხუმის ოკრუგის (აფხაზეთი) მოსახლეობის ეთნიკური 
შემადგენლობა 1917 წლისთვის 

 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა % 

ქართველები (უპირატესად მეგრე-

ლები და სვანები) 
74,846 42.1 

აფსუა (აფხაზები) 28,121 21.4 

რუსები და უკრაინელები  20,893 11.7 

ბერძნები 20,673 11.7 

სომხები 18,212 10.2 

სხვები (ესტონელები, გერმანელები 

და სხვ.) 

5,087 2.9 

სულ 167,832 100 
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რაც შეეხება აფსუას ხალხს (რომლებსაც არც თუ სავსებით 

მართებულად „აფხაზ ხალხსაც“ უწოდებენ), შეიძლება გახსენება, 

რომ ХХ საუკუნის დასაწყისში მათი რაოდენობა სოხუმის ოკრუგში 

28.000 (მთელი ოლქის 21.4%) ადამიანს არ აჭარბებდა. აფსუათა 

უმრავლესობა ცხოვრობდა 19 მონოეთნიკურ სოფელში, მათ შორის 

გუდაუთის უბნის 7 აფსუაენოვან სოფელში, სადაც ისინი 

უმრავლესობა იყვნენ, კოდორის უბნის 10 სოფელში,605 სადაც ისინი 

მოსახლეობის თითქმის 100%-ს შეადგენდნენ, და სამურზაყანოს 

უბნის 2 სოფელში, რომლის მოსახლეობის 90%-ს შეადგენდნენ 

ქართველები (მეგრელები). 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერის წინა ორი წლის 

განმავლობაში სოხუმისა და სოჭის ოკრუგები სისხლისმღვრელი 

ომის არენა იყო, ჯერ საქართველოსა და წითელ არმიას შორის, 

(1918 წ. თებერვლიდან სექტემბრამდე), 1918 წ. დეკემბრიდან 1920 წ. 

აპრილამდე კი საქართველო სოჭის „მწვანე არმიასთან“ ერთად 

გენერალ ანტონ დენიკინის ანტიბოლშევიკური თეთრი არმიის 

წინააღმდეგ იბრძოდა.606 უნდა აღინიშნოს, რომ 1920 წლის მაისში 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერამდე როგორც საბჭოთა 

რუსეთის ხელმძღვანელობა, ისე ანტიბოლშევიკური „თეთრი 

მოძრაობის“ ლიდერები ბოლომდე ერთსულოვანი იყვნენ 

საქართველოს შემადგენლობაში სოხუმისა და სოჭის ოკრუგების 

დანახვის სურვილის უქონლობაში, ამასთან სწორედ ანტონ 

დენიკინი აღმოჩნდა „დამოუკიდებელი აფხაზეთის“ „მამა“.607 ამავე 

დროს დასახელებული ოკრუგების მოსახლეობის უმრავლესობამ 

ხელისუფლების დემოკრატიულად არჩეული ორგანოების 

(აფხაზეთის სახალხო საბჭოსა და სოჭის ოკრუგის სა-

ზოგადოებრივი კრების) შუამდგომლობით არაორაზროვნად გა-

მოხატა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირობებზე საქარ-

თველოს სახელმწიფოსთან მიერთების სურვილი.608 

                                                           
605 კოდორის უბანი არ უნდა აგვერიოს ამავე სახელწოდების ხეობაში, 

რომელიც პრაქტიკულად მხოლოდ სვანებით იყო დასახლებული. 
606

 Андерсен, с. 21-151. 
607

 Андерсен, с. 59-88. 

Kazemzadeh, pp. 237-239. 

Авалов , с. 111, 178, 191 

Деникин, с.241-242. 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии 

( ифлис, 1919), № 197, с. 391-414. 
608

 Андерсен, с. 25, 59-60. 
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1919-1920 წლებში სოჭის ოკრუგში მოქმედი პარტიზანული „მწვანე 
არმიის“ დროშა 

 

მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისთვის 

საბჭოთა და ქართულ ჯარებს შორის გამმიჯვნელი ხაზი იყო სო-

ჭისა და სოხუმის ოკრუგებს შორის მდინარე მეხადირზე გამავალი 

საზღვარი, იმ დროს კი სოჭის ოკრუგის მთებში მოქმედებდნენ 

საქართველოს მიერ მხარდაჭერილი „მწვანე“ პარტიზანები, 

რომლებსაც ნაწილობრივ საქართველოზე ჰქონდათ ორიენტაცია 

აღებული. ხელშეკრულების პირობებით საბჭოთა რუსეთმა სა-

ქართველოს დაუთმო სოჭის ოლქის ნაწილი მდინარე ფსოუმდე 

(ეგრეთ წოდებული პილენკოვოს ვოლოსტი). 

 
(ბ) ახალქალაქისა და ბორჩალოს მაზრები 
 

საქართველოზე ხელშეკრულებით აღიარებულ ტფილისის 

გუბერნიაში მდებარეობდა ორი, – ახალქალაქისა და ბორჩალოს 

მაზრები, რომლებზედაც საქართველოს გარდა პრეტენზია ჰქონდა 

სომხეთსაც. 
 

ისტორიული თვალსაზრისით ახალქალაქისა და ბორჩალოს 

მაზრების ტერიტორიის სახელმწიფოებრივ კუთვნილებაზე 

თვალყურის მიდევნება უძველესი დროიდან შეიძლება. არქეო-

ლოგიური გათხრები და უძველესი ავტორების (ჰეროდოტეს, 

ქსენოფონტეს, ჰეკათეოს მილეთელის, პტოლომესა და სხვ.) აღ-

წერები გვარწმუნებენ, რომ უკიდურეს შემთხვევაში ძვ. წ. V საუ-

კუნიდან თითქმის მთელი დასახელებული ტერიტორია შედიოდა 

იბერებისა და მოსხების ადრესახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების 

                                                                                                                                  
Kazemzadeh, p. 234. 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии 

( ифлис, 1919), № 193, с. 388. 
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შემადგენლობაში, მათ საფუძველზე სამეფო ივერიის შექმნის (ძვ. წ. 

IV და III საუკუნეების მიჯნა) შემდეგ კი დიდხანს ამ 

ადრექართული სახელმწიფოს შემადგენლობაში რჩებოდა. ძვ. წ. II 

და I საუკუნეებში აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში 

მომხდარი სერიოზული პოლიტიკური ცვლილებების მსვლე-

ლობაში ძველმა ქართულმა სახელმწიფოებმა დიდი ტერიტორიები 

დაკარგეს და სტრაბონის თანახმად ახლანდელი სამხრეთ-

აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩვენთვის 

საინტერესო ორი მაზრის ჩათვლით, თითქმის სამასი წლით 

სომხეთის ან სხვადასხვა ისტორიულ მომენტებში სომხეთის ან 

მისი ნაწილის მაკონტროლებელი უფრო დიდი სახელმწიფოების 

(რომისა და პართიის) შემადგენლობაში გადავიდა. 
 

ახ. წ. II საუკუნის დასაწყისი ქართული სახელმწიფოების 

ერთგვარი გაძლიერებითა და სულ მცირე ხუთასი წლით, 656 წ. 

არაბების მიერ თითქმის მთელი რეგიონის დაპყრობამდე, და-

კარგული ტერიტორიების იბერიის შემადგენლობაში დაბრუნებით 

აღინიშნა. არაბებისა და ბიზანტიის ომების საუკუნისა და არაბული 

ხალიფატის დასუსტების შემდეგ დაიწყო როგორც საქართველოს, 

ისე სომხეთის სახელმწიფოებრიობის აღდგენის პერიოდი მცირე 

გაბნეული სამეფოებისა და სამთავროების სახით. 
 

აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს X საუკუნის 

დასასრულს ლორე-ტაშირის სამეფოს აღმოცენება, რომელიც 

თბილისის ემირატისგან (არაბული ხალიფატის ერთ-ერთი 1122 

წლამდე შემორჩენილი ნამსხვრევისგან) ქრისტიანების მიერ 

ბრძოლით დაბრუნებული და ასევე ტაო-კლარჯეთის სამეფოს, 

კახეთის სამთავროსა და შირაქის სამთავროს (პირველი ორი სა-

ხელმწიფო ქართულია, მესამე – სომხური) ჩამოცილებული ნა-

წილების ტერიტორიების ბაზაზე ჩამოყალიბდა. სომეხი ისტო-

რიკოსების უმრავლესობას შორის მიღებულია, რომ ლორე-ტაშირი, 

რომლის საზღვრები მთელ მომავალ ბორჩალოს მაზრას, ასევე 

მომავალი ალექსანდროპოლისა და ყაზახის მაზრების ნაწილებს 

მოიცავდა, სომხურ სახელმწიფოდ ჩაითვალოს. ამავე დროს 

ქართველი და ცოტა ხნის წინ რუსეთის ისტორიკოსები ამ 

სახელმწიფოს განსაზღვრავდნენ როგორც სომხურ-ქართულს. აქ 

მართებულია, აღინიშნოს, რომ შუა საუკუნეების ისტორიის გან-

ხილულ პერიოდში ევროპასა და მასთან მიბრჯნილ კავკასიაში არ 

ნერგავდნენ დღეს ნაციონალიზმად წოდებულ ეთნო-ლინგვისტურ 
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იდეოლოგიებს. იმ დროში სახელმწიფოები მმართველი 

სახლისადმი მოსახლეობის უმრავლესობის ერთგულების (ლორე-

ტაშირის სამეფოს შემთხვევაში – კვირიკიდებისადმი ერთგულება), 

რელიგიების ბრძოლის მოწინავე ხაზებზე, რომელთაგან ერთ-ერთი 

სამხრეთ კავკასიაზე გადიოდა, კი განსაზღვრული სარწმუნეობრივი 

მოძღვრებისა და წეს-ჩვეულებათა მიმართ თავდადებულობის 

საფუძველზე ყალიბდებოდნენ. მათეოს ურჰაეცის მატიანისა და 

არუთინოვა-ფიდანიანის ახლანდელი გამოკვლევების თანახმად 

ლორე-ტაშირის სამეფო იყო ქალკედონიზმის (ე. ი. 

მართლმადიდებლობის) ბატონობის ზონა და ქართულ 

სამოციქულო ეკლესიას ექვემდებარებოდა, ყველა მეზობელი კი, 

მათ შორის ბიზანტიელებიც, მის მცხოვრებლებს განსაზღვრავდნენ 

ან როგორც რომეებს609 (ბიზანტიელებს), ან როგორც იბირებს 

(ქართველებს). 
 

ლორე-ტაშირის დაცემას მოყოლილმა ომებმა და არეულობებმა 

1124 წ. დასასრულს იმ დროის მთელი ჩრდილოეთ სომხეთი ტბა 

სევანისა და ყარაბაღის მთებიდან არაქსამდე ქართველი 

გვირგვინოსნების ძალაუფლების ქვეშ მიიყვანეს. „საქართველოს 

ოქროს საუკუნეში“, რომელიც XII საუკუნის პირველი ათწლეუ-

ლებიდან XIII საუკუნის პირველ მეოთხედამდე გაგრძელდა, ორი 

მომავალი მაზრის ტერიტორია სამხრეთ კავკასიის დიდ ნაწილთან 

ერთად ცენტრალიზებული ქართული მონარქიის შემადგენლობაში 

შედიოდა. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ტაშირის ოლქი, 

რომელიც მომავალი ბორჩალოს მაზრის დიდ ნაწილს შეიცავდა 

თრიალეთის (ახლანდელი წალკის მუნიციპალიტეტი) გარეშე, 

ზაქარიდების (მხარგრძელების) – ქართველი მეფეების 

შთამომავლობითი მეფისნაცვლების მმართველობის ქვეშ იყო 

საქართველოს განსაკუთრებულ ადმინისტრაციულ ერთეულად 

გამოყოფილ ჩრდილოეთ სომხეთში. ჯავახეთის ოლქი (მომავალი 

ახალქალაქის მაზრა) კი ზაქარიდების დომენში არ შედიოდა და 

საკუთრივ საქართველოს სამეფო მიწათა რიცხვში რჩებოდა. 

შემდგომში, მთლიანად 1801 წ. რუსეთის იმპერიის მიერ აღ-

მოსავლეთ საქართველოს (ქართლ-კახეთის) სამეფოს ანექსიამდე 

მომავალი ბორჩალოს მაზრის ტერიტორიას საქართველოს (ქარ-

თლის) ფარგლები არ დაუტოვებია. რაც შეეხება ჯავახეთს, ეს 

                                                           
609 ბიზანტიელები თავიანთ ქვეყანას რომეების იმპერიას უწოდებდნენ. 
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ოლქიც ასევე საქართველოს შემადგენლობაში რჩებოდა XV საუ-

კუნეში საქართველოს ცენტრალიზებული სამეფოს რამდენიმე 

სახელმწიფოდ დაშლამდე. ამავე საუკუნის 60-იანი წლებიდან 

დაწყებული ჯავახეთი საკმაოდ ძლიერი სამხრეთ ქართული სამ-

თავროს სამცხეს ნაწილი იყო 1590 წ. ოტომანთა იმპერიის მიერ ამ 

სამთავროს ლიკვიდაციამდე და მთლიანად შთანთქმამდე. 

თურქეთის შემადგენლობაში არასრული ორას ორმოცი წლის 

ყოფნის შემდეგ, 1829 წ. ჯავახეთი დაიპყრო, ანექსია გაუკეთა 

რუსეთის იმპერიამ და ახალციხის ფაშალიყიდან (საფაშოდან)610 

ტფილისის გუბერნიის მაზრად გამოყო. 
 

ზემოთ გადმოცემული ფაქტების საფუძველზე, რომლებიც 

ცნობილი იყვნენ როგორც ქართველი ლიდერებისთვის, ისე გა-

ნათლებული ქართველების დიდი უმრავლესობისთვის, საქარ-

თველოს ხელმძღვანელობა ბორჩალოსა და ახალქალაქის მაზრებს 

საქართველოს განუყოფელ და უდავო ნაწილებად თვლიდა.611 

სომხური მხარე, თავის მხრივ, ორ სადავო მაზრას, მათი მო-

სახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის საფუძველზე, სომხეთის 

ნაწილად თვლიდა. მართლაც, XX საუკუნის დასაწყისისთვის ამ 

ორი მაზრის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდნენ 

ეთნიკური სომხები, მათი ქართული მოსახლეობა კი მხოლოდ 

უმნიშვნელო უმცირესობას წარმოადგენდა. 
 

სრულიად რუსეთის 1897 წლის აღწერის შედეგების თანახმად 

ორი სადავო მაზრის მოსახლეობას ცხრილ 3-ში ასახული 

ეთნიკური ხასიათი ჰქონდა. 
 

 
 
 

                                                           
610 ოსმალეთის იმპერიის პროვინციის ან ოლქის, რომელსაც ფაშას ტი-

ტულის მქონე ნაცვალი მართავდა, არაოფიციალური აღნიშვნა XV საუ-

კუნიდან XX საუკუნის დასაწყისამდე. 
611

 ამ არგუმენტს საეჭვოდ არ თვლიან საკითხის ყველაზე 

კომპეტენტური მკვლევარები, კერძოდ, პროფესორი რიჩარდ 

ოვანისიანი. (см. R. Hovannisian, The Republic of Armenia (Los Angeles, 

1982), Vol. I, p. 72). 
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ცხრილი 3. ბორჩალოსა და ახალქალაქის მაზრების მოსახლეობის 
განაწილება ეთნიკური ჯგუფების მიხედვით (წყარო: რუსეთის 
იმპერიის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 1897 წ. 9 თებერვლის 
მდგომარეობით) 
 

ბორჩალოს მაზრა 

ეთნიკური კუთვნილება % მთელ მოსახლეო-

ბასთან მიმართებით 

სომხები 32.1 

თათრები 31.3 

ქართველები 3.6 

რუსები 5.6 

ბერძნები 16.7 

გერმანელები 1.4 

სხვები 9.3 
 

ახალქალაქის მაზრა 

ეთნიკური 

კუთვნილება 

% მთელ მოსახლეობასთან 

მიმართებით 

სომხები 71.1 

თათრები 10.2 

ქართველები 6.2 

რუსები 9.4 

ბერძნები 0.1 

ქურთები 1.1 

სხვები 1.9 
 

როგორც ზემოთ მოყვანილი ცხრილიდან გამომდინარეობს, 

ბორჩალოს მაზრაში სომხები შეადგენდნენ მოსახლეობის მესა-

მედზე რამდენადმე ნაკლებს, ამავე დროს იყვნენ ყველაზე მრა-

ვალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი. მაზრის სამხრეთში, ლორეს 

უბანში612 სომხები მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას 

შეადგენდნენ. მხოლოდ უბნის დასავლეთში კომპაქტურად 

                                                           
612 რუსეთის იმპერიის სამხრეთ კავკასიის სამფლობელოებში მაზრებს 

ყოფდნენ იმპერიის ევროპული ნაწილის ქვედანაყოფების – თემების 

(волость) შესაბამის უბნებად. 
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ცხოვრობდნენ რუსი სექტანტები (მალაკნები), ალავერდის რაიონში 

კი – ბერძნები. 
 

ბორჩალოს მაზრის ჩრდილოეთი ნაწილი კი ეთნიკურად 

უფრო ჭრელი იყო: ზემოთ ჩამოთვლილი ეთნიკური ჯგუფების 

გარდა იქ ბევრი თათარი, ასევე გერმანელებისა და ქართველების 

მნიშვნელოვანი რაოდენობა ცხოვრობდა. 
 

ისტორიულად როგორც ქართველები, ისე სომხები ოდითგანვე 

ცხოვრობდნენ ბორჩალოს მაზრის ტერიტორიაზე, რასაც 

არქიტექტურისა და კულტურის ძეგლები მოწმობენ. კერძოდ, 

მაზრის სამხრეთ ნაწილის, – ისტორიული ლორეს (ლორეს უბანი) 

არქიტექტურული მემკვიდრეობა როგორც ქართული, ისე სომხური 

კულტურის ყოფნის კვალს აჩვენებს. ეს პირველ რიგში სომხური 

მონასტრებია ოძუნში, სანაინში და ახპატში, ასევე ქართული 

ეკლესიები ახტალასა და აკორიში (ყველა – შუა საუკუნეების 

ხანის). ამავე დროს ყოფილი მაზრის ჩრდილოეთ ნაწილში 

კულტურის ძეგლთა ხასიათში ლორესთან შედარებით ბევრად 

უფრო ძლიერად ჩანს ქართული ელემენტი (მაგალითად, შემო-

ნახული ქართული ეკლესიებიდან უძველესი – V საუკუნის 

ბოლნისის სიონი ავთენტური ეპიგრაფიული წარწერით). 
 

პრაქტიკულად უწყვეტი ომების ოთხმა საუკუნემ, რაც რუ-

სეთის იმპერიის მიერ საქართველოს შთანთქმას უძღოდა წინ, 

ქართლ-კახეთის სამეფოს, რომელიც ბორჩალოს, შამშადინსა613 და 

ბამბაკს შეიცავდა (ორი ბოლო ისტორიული ოლქი შემდგომში 

შესაბამისად ელიზავეტპოლისა და ერივანის გუბერნიების 

ყაზახისა და ნაწილობრივ ალექსანდროპოლის მაზრებში შევიდ-

ნენ), სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრისპირის ეთნიკური სურათის 

ცვლილება გამოიწვია. დიდი მუსლიმანური სახელმწიფოების – 

ოტომანთა იმპერიისა და ირანის ექსპანსიისა და მომთაბარე ტო-

მების მუდმივი შემოსევების შედეგი გახდა ბორჩალო-ბამბაკის 

ქრისტიანი (ქართველი და სომეხი) მიწათმოქმედი მოსახლეობის 

უმრავლესობის გაჟლეტა ან წასვლა. მოოხრებულ ტერიტორიებზე 

დასახლდნენ თიურქული მომთაბარე ტომები, რომელთა 

                                                           
613 შამშადინის რაიონი – ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული 

სომხეთის სსრ-ისა და სომხეთის შემადგენლობაში, არსებობდა 1937-

1995 წლებში. ცენტრი – ქალაქი ბერდი. 
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შთამომავლები ამ ადგილებში დღესაც ცხოვრობენ.614 რუსეთთან 

შეერთების შემდეგ იმპერიის ადმინისტრაცია ეშურებოდა მხარის 

ნაწილობრივი დეპოპულაციის კომპენსაციას და მასში თავისი 

ყოფნის გამყარებას, დაასახლა თურქეთიდან ლტოლვილი 

ქრისტიანებით (სომხებით და უფრო ნაკლებად – ბერძნებით), ასევე 

კოლონისტებით ცენტრალური რუსეთიდან და გერმანიიდან, რამაც 

ბორჩალოს მაზრის ეთნიკური პალიტრა კიდევ უფრო გაართულა. 
 

რაც შეეხება ახალქალაქის მაზრას, იქ, როგორც ცხრილ 1-დან 

გამომდინარეობს, XX საუკუნის დასაწყისისთვის სომხები საერთო 

მოსახლეობის 70%-ზე მეტს შეადგენდნენ. ქართველების პროცენტი 

თუმცა კი რამდენადმე მეტი იყო, ვიდრე ბორჩალოში, მაგრამ 

მცირედით აღემატებოდა მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 6%-ს. 

მსგავსი ეთნო-ლინგვისტური სურათი ჩამოყალიბდა ჯავახეთში 

(ახალქალაქის მაზრაში) უფრო მეტად მოკლე პერიოდის 

განმავლობაში, ვიდრე მეზობელ ბორჩალოში, სახელდობრ კი XIX 

საუკუნის უკანასკნელი ორი მესამედის განმავლობაში, როცა ეს 

ტერიტორია თურქეთიდან რუსეთზე გადავიდა. 1827 წელს 

(რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომის დაწყების წინ) ჯავახეთში 

მცხოვრები ქართველების უმრავლესობა უკვე რამდენიმე თაობაში 

ოტომანთა იმპერიისადმი ლოიალური მუსლიმანები იყვნენ და 

მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობა მისდევდა მართლმა-

დიდებლობას ან კათოლიციზმს. (ქართველები, რომლებმაც უარი 

თქვეს კათოლიციზმის ან ისლამის მიღებაზე,615 მასობრივად იქნენ 

განდევნილი XVII-XVIII საუკუნეების განმავლობაში). 1828-29 

წლების ომის მსვლელობაში გამუსლიმებული ქართველი 

ჯავახელები რუსეთის ჯარებს უაღრესად შეუპოვარ 

წინააღმდეგობას უწევდნენ, ომის შედეგად მათმა უმრავლესობამ 

დატოვა ტრადიციული დასახლების ადგილები და თურქეთში 

წავიდა. მათი ადგილი დაიკავეს რუსეთის იმპერიის მთავრობის 

მოწვევით მოსულმა სომეხმა ლტოლვილებმა, უპირატესად 

თურქეთის ერზურუმის ვილაიეთიდან. 
 

                                                           
614 საქართველოს საზღვრისპირის ამ მცხოვრებთა უმრავლესობა თავს 

აზერბაიჯანელებად, ნაწილი კი თურქმენებად თვლის, თუმცა საბჭო-

თა პერიოდში ისინი ყველა აზერბაიჯანელებად იყვნენ ჩაწერილი. 
615 ვატიკანსა და ოტომანთა პორტას შორის შეთანხმებით ქართველი კა-

თოლიკები დევნას ან დისკრიმინაციას არ ექვემდებარებოდნენ. 
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ახალქალაქის მაზრაში ისტორიულ-არქიტექტურულ ძეგ-

ლებთან სიტუაცია ასევე არსებითად განსხვავდება ბორჩალოსგან. 

აქ ვხედავთ ადრეული და განვითარებული შუა საუკუნეების 

პერიოდის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

დიდ რაოდენობას, რომელიც ქალაქ სიმაგრე ვარძიას, ზედა 

თმოგვის ეკლესია სტელას და გამოქვაბულთა კომპლექსს, აზა-

ვეთის ეკლესიას (VII ს.), ფოკის სამონასტრო კომპლექსს, კუმურ-

დოს გუმბათოვან ეკლესიას (X ს.) და მრავალ სხვა არქიტექტურულ 

ძეგლს მოიცავს. იმავე დროს ახალქალაქის მაზრის ტერიტორიაზე 

სომხური ეკლესიების ასაკის ათვლა XIX საუკუნის შუა ხანებზე 

ადრე არ იწყება. 
 

ბოლოს, ყველაფერ ზემო ნათქვამს უნდა დაემატოს, რომ 

პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობაში ორივე მაზრაში თურ-

ქეთიდან ეთნიკური წმენდისა და დარბევების შემდეგ გადარჩე-

ნილი ლტოლვილი სომხების მნიშვნელოვანი რაოდენობა მოვიდა. 

საქართველოსა და სომხეთს შორის ორი ზემოთ აღწერილი 

მაზრის ფლობაზე დავა 1918 წლის ბოლოს სომხეთ-საქართველოს 

ომად გადაიქცა, რომელიც 1918 წლის 5 დეკემბრიდან 31 

დეკემბრამდე გრძელდებოდა (იხ. V თავი). ომის დამთავრებისას 

ტფილისში საქართველოსა და სომხეთს შორის ბრიტანეთის 

წარმომადგენლის შუამდგომლობით დაიდო 1919 წლის 17 იანვრის 

ხელშეკრულება ომის შეწყვეტისა და ბორჩალოს მაზრაში ლორეს 

ნეიტრალური ზონის შექმნის შესახებ (იხ. V თავი, „კონფლიქტი 

ახალციხისა და ბორჩალოს მაზრების გამო“), სომხეთს რჩებოდა 

ბორჩალოს მაზრის ლორეს უბნის ტერიტორიის მცირე ნაწილი. 

ხელშეკრულების პირობებით კონფლიქტის არცერთი მხარე არ 

დარჩა კმაყოფილი და ის პრელიმინარულ ხასიათს ატარებდა. 
 

მიუხედავად ზემოთ ნათქვამისა, 1920 წლის მოსკოვის ხელ-

შეკრულების მუხ. IV ადასტურებდა საქართველოს უფლებას მთელ 

ბორჩალოს მაზრაზე, ნეიტრალური ზონისა და ტფილისის 

ხელშეკრულებით სომხეთისკენ დარჩენილი მისი სამხრეთ 

ნაწილის ჩათვლით. 
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(გ) ზაქათალის ოკრუგი 
 

ზაქათალის ოკრუგის ტერიტორია, რომელიც ადრე ტფილისის 

გუბერნიის შემადგენლობაში შედიოდა და მოსკოვის ხელ-

შეკრულების მუხლებით საქართველოს განუყოფელ ნაწილად იყო 

აღიარებული, 1918 წლიდან საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის 

დავის ობიექტი გახდა. 
 

უძველესი დროიდან ეს ტერიტორია ჰერეთის ქართული 

ტერიტორიის ნაწილი იყო, რომელიც XI საუკუნეში კახეთს შეუ-

ერთდა. XII საუკუნის დასაწყისიდან ის გაერთიანებული საქარ-

თველოს სამეფოში შევიდა და იქ რჩებოდა 1443 წელს საქართვე-

ლოს სამ სახელმწიფოდ დაშლამდე. ამ დროიდან ის სულ კახეთის 

სამეფოს შემადგენლობაში იყო XVII საუკუნემდე, როცა სა-

ქართველოში ირანის ექსპანსიის მსვლელობაში აღმოსავლეთ კა-

ხეთის მიწები დაღესტნიდან ჩამოსულმა ლეზგებმა, ხუნძებმა 

(ავარებმა) და წახურებმა დაიკავეს. მომდევნო ორი საუკუნის 

განმავლობაში ამ მიწაზე დასახლდნენ დაღესტნიდან ჩამოსულები, 

ასევე აზერბაიჯანელი თათრები და თურქმენები, რამაც 

მნიშვნელოვნად შეცვალა ეთნიკური და რელიგიური სახე. 

მკვიდრი ქართული მოსახლეობის უმრავლესობა გაიჟლიტა, გა-

ნიდევნა ან ასიმილაცია გაუკეთდა, გადარჩენილი ქართველების 

ძირითადმა მასამ კი ისლამი მიიღო და მათ ინგილოები (თურ-

ქულად “ახლად მორჯულებული”) უწოდეს. XVIII საუკუნის და-

საწყისისთვის ნაჩვენებ ტერიტორიაზე, რომელიც ნომინალურად 

ირანის შემადგენლობაში შედიოდა, შეიქმნენ „ჭარ-ბელაქანის 

თავისუფალი თემები“ და ელისუს სასულთნო. რუსეთის იმპერიის 

1801 წელს დაწყებული ექსპანსიისა და სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონიდან ირანის განდევნის მსვლელობაში ჭარ-ბელაქანი და 

ელისუს სასულთნო რუსეთის ჯარებმა დაიპყრეს და 1844 

წლისთვის ზაქათალის ოკრუგში გაერთიანდნენ. 

სრულიად რუსეთის მოსახლეობის 1897 წლის აღწერის თა-

ნახმად ზაქათალის ოკრუგის მოსახლეობის ეთნიკური შემად-

გენლობა შემდეგნაირად გამოიყურებოდა: 
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ცხრილი 4. ზაქათალის ოკრუგის მოსახლეობის ეთნიკური 
შემადგენლობა 1897 წლისთვის 

 

ზაქათალის ოკრუგი 

ეთნიკური კუთვნილება რაოდენობა % 

ქართველები 12 430 14.8 

მათ შორის ინგილოები 

(მუსლიმანები) 

8 727 10.4 

მათ შორის ქრისტიანი 

ქართველები 

3 703 4.4 

თათრები (აზერბაიჯანელები) 28 950 34.4 

ხუნძები (ავარები), წახურები 

და ყუმუხები 

40 225 47.8 

სომხები 2 100 2.5 

რუსები 315 0.4 

სხვები და უცნობები 204 0.2 

სულ  84 224 100 

 

იმასთან ერთად, რომ ქართველები XX საუკუნის დასაწყი-

სისთვის ზაქათალის ოკრუგის მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს 

შეადგენდნენ, არქიტექტურის შემონახული ძეგლები ამ ტერი-

ტორიის ქართულ წარსულს მოწმობენ. მისი აღმოსავლეთ კახური 

მემკვიდრეობა წარმოდგენილია არიშის (ახლანდელი მთისძირი), 

მადლის, კატეხის, ფერი-ყალას (თამარის ციხე), ლექეთის 

(ისტორიული წყაროების „ლექართი“) სიმაგრიანი ეკლესიების 

ნაშთებით. ქართველების ყოფნის კვალი ოკრუგიდან აღმოსავ-

ლეთისკენ რამდენადმე იქითაც კი შეიმჩნევა (ყუმის, ელისოს, 

ქურმუხისა და გიშის ეკლესიები). 
 

1918 წელს, სამხრეთ კავკასიაში ქართული და აზერბაიჯანული 

სახელმწიფოების შექმნის მსვლელობაში, მათ შორის დაიწყო 

კონფლიქტი ზაქათალის ოკრუგის დაუფლებისთვის, რომლის 

მუსლიმანურ მოსახლეობას თავიდანვე უპირატესად აზერბაი-

ჯანზე ჰქონდა აღებული ორიენტაცია. თავის მხრივ, 1918 წლის 

ივნისში აზერბაიჯანის მთავრობამ ზაქათალის გუბერნიის შექმნა 

გამოაცხადა. საქართველოს მთავრობამ არ ცნო ეს გადაწყვეტილება 

და ოკრუგი სადავოდ რჩებოდა ბოლომდე, აზერბაიჯანის 

დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცემამდე 1920 წლის აპრილში, 
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როცა ოკრუგში პრაქტიკულად ერთდროულად შევიდნენ 

ქართული და საბჭოთა ჯარები. 1920 წ. 7 მაისს კი მოსკოვში 

ხელმოწერილი ხელშეკრულების III და IV მუხლების თანახმად 

რსფსრ-მ ზაქათალის ოკრუგი საქართველოს გადასცა და ახალ-

შექმნილი საბჭოთა აზერბაიჯანის მარიონეტული საბჭოთა ხე-

ლისუფლება მომხდარი ფაქტის წინაშე დააყენა. 

 

საქართველოს ფაქტიური, ხელშეკრულების ტექსტში 
არმოხსენებული საზღვრები 
 

1920 წ. 7 მაისის მოსკოვის ხელშეკრულება არ ათანხმებდა 

საქართველოს ფაქტიურ, კერძოდ, ყარსის ოლქის სომხეთთან სა-

დავო არტაანის ოკრუგში შექმნილ საზღვრებს (იხ. რუკები 1 და 2). 

ხელშეკრულება ასევე იგნორირებას უკეთებდა საქართველოსა და 

სომხეთს შორის საზღვარს, რომელიც ხელმოწერის მომენტში 

ბორჩალოს მაზრაში არ ემთხვეოდა ტფილისის გუბერნიის სამხრეთ 

საზღვარს (იხ. ზემოთ და თავი V). 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების დადების შედეგები 
 

1920 წლის მოსკოვის ხელშეკრულების ხელმოწერამ ქართულ 

საზოგადოებაში და საქართველოს პარლამენტშიც კი განხეთქილება 

გამოიწვია.616 ამის მიუხედავად მოკლევადიან პერსპექტივაში ამ 

ხელშეკრულებამ საქართველოს განსაზღვრული სარგებელი 

მოუტანა, რადგან საქართველო-რუსეთის დამოკიდებულების 

ფორმალურმა სტაბილიზაციამ და საქართველოს სახელმწიფოს 

საზღვრების მკაფიო განსაზღვრამ ხელი შეუწყო დიდი წამყვანი 

სახელმწიფოებისა და რიგი სხვა ქვეყნების მიერ საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დე-იურე ცნობას, რაც 1921 წლის 27 იანვარს 

შედგა.617 

გარდა ამისა, მოსკოვის ხელშეკრულების მუხლმა IV, რო-

მელმაც საქართველოს მთელი ტფილისის გუბერნია „მისცა“, 

ბორჩალოს მაზრაში სომხეთთან სადავო ტერიტორიების ჩათვლით, 

საქართველოს მთავრობას გარკვეულწილად „ხელი გაუხსნა“ 1920 

წლის ნოემბრის შუა რიცხვებში სომხეთ-თურქეთის გაცხარებული 

ომის დროს. ქემალისტური თურქეთის ჯარების მიერ სრული 

                                                           
616

 Lang, p. 226. 
617

 Авалов , с. 310. 
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სამხედრო განადგურებისა და სომხური ტერიტორიების 

გამალებული დაპყრობის პირობებში სომხეთის მთავრობამ 

საქართველოს ჯარს ლორეს ნეიტრალური ზონის დროებით და-

კავების ნება მისცა, ამ ტერიტორიის თურქების მიერ ხელში ჩაგ-

დების არდაშვების მიზნით. მაგრამ 16 ნოემბრისთვის ქართულმა 

ნაწილებმა არა მხოლოდ ნეიტრალური ზონა დაიკავეს, არამედ 

რამდენადმე წინ წაიწიეს და გავიდნენ ყოფილი ტფილისის 

გუბერნიის ძველ საზღვართან, რომელიც საქართველოში სამხრეთ 

კავკასიის ორ ქვეყანას შორის უპირობო და სამართლიან საზღვრად 

ითვლებოდა618 და ამავე დროს მოსკოვის ხელშეკრულებით იყო 

დადასტურებული. ამგვარად, ქართულმა მხარემ კონტროლქვეშ 

აიღო ბორჩალოს მაზრის ადრე სადავო ნაწილი და მოკლე ვადაში 

ჩაატარა პლებისციტი, რომლის შედეგების საფუძველზე 

საქართველომ ანექსია გაუკეთა ბორჩალოს მაზრის ლორეს მთელ 

უბანს (ე. ი. ნეიტრალურ ზონასა და 1919 წ. 17 იანვრის 

ხელშეკრულებით სომხეთისთვის გადაცემულ ზოლს). ასე მოხდა 

სომხეთ-საქართველოს საზღვრის მორიგი გადაადგილება და 

მთელი წლის განმავლობაში მისი მოხაზულობა არ შეცვლილა.619 
 

მოსკოვის ხელშეკრულების საიდუმლო დანართი 
 

1920 წელს გამოქვეყნებულ მუხლებზე დამატებით მოსკოვის 

ხელშეკრულება შეიცავდა საიდუმლო დანართს, რომელიც 

ფაქტიურად აუქმებდა მუხ. II-ს, რადგანაც ის კომუნისტურ პარ-

ტიას არა მხოლოდ საქართველოში ლეგალიზაციას, არამედ მას 

ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკური, სოციალური და ეკონო-

მიკური სისტემის შეცვლაზე მიმართული პროპაგანდის ღიად 

ჩატარების ოფიციალურ უფლებას აძლევდა. მეორე მხრივ, ეს 

დანართი არ ავალდებულებდა საბჭოთა რუსეთს მის ტერიტო-

რიაზე რომელიმე არაბოლშევიკური პარტიისთვის ანალოგიური 

პრივილეგიების მიცემას. დანართმა საქართველო ასევე ბათუმიდან 

უცხო ქვეყნების ჯარების გაძევებისთვის ყველა შესაძლებელი 

ზომის მიღებით დაავალდებულა, რის შედეგადაც ქვეყანას 

მთლიანად ესპობოდა დასავლეთის მხრიდან მხარდაჭერა.620 

                                                           
618

 Hovannisian, p. 287-289. 
619

 Кадишев, с. 368. 
620

 Hovannisian, pp. 204-205. 

Kazemzadeh, pp. 299-300. 



 

 329 

რუსეთის მხრიდან მოსკოვის ხელშეკრულების დარღვევა და მისი 

უარი ხელშეკრულებაში დადასტურებულ ტერიტორიულ 

ვალდებულებებზე 
 

საბჭოებისა და საქართველოს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკ-

რულების დადების შემდეგ მალე ბარონი პიოტრ ვრანგელი თავის 

მემუარებში წერდა: „ყუბანსა და საქართველოსთან, რომლებთანაც 

მათ ახლახან დადეს შეთანხმებები, დამოკიდებულებაში 

ბოლშევიკების ქმედების არცთუ დიდიხნის მაგალითები 

თვალნათლივ ადასტურებენ ბოლშევიკების, რომლებიც ყველა 

იურიდიულ და მორალურ ვალდებულებებს ბურჟუაზიულ 

ცრურწმენებზე მეტად არ თვლიან, კარგად ცნობილ შეხედულე-

ბებს“.621 თუმცა უფრო ადრე რუსეთის ბოლშევიკების ლიდერი ვ. 

ულიანოვ-ლენინი ღიად წერდა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან 

შეთანხმებების შესრულების არააუცილებლობაზე: „გადასახდელის 

ნაწილს, რასაკვირველია, ჯიბეში ჩავიდებთ, მიუხედავად ამისა 

სრულებით არ შევწყვეტთ შეუპოვარ ბრძოლას მთელი 

გადასახდელისთვის“.622 წითელი არმიის სარდლობა ლენინის 

მიზანდასახულობას იმ დროსაც მისდევდა და მაისის ხელშე-

კრულების ხელმოწერის შემდეგაც მაშინვე გააგრძელა საქართვე-

ლოს ომით დაპყრობის გეგმის დამუშავება.623 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საბჭოთა რუსეთმა მის მიერ 

ხელმოწერილი ხელშეკრულება ხელის მოწერიდან ერთ წელზე 

ნაკლებ დროში გათელა, 1921 წლის თებერვალში საქართველოს-

თვის ომის გამოუცხადებლად თავდასხმით. ფაქტი კი იმის შესახებ, 

რომ 7 მაისის ხელშეკრულების მისი ვალდებულებები რუსეთმა 

უფრო ადრე დაარღვია, მიჩუმათებულია. სულ ერთი კვირის 

შემდეგ, 1920 წლის 12 მაისს ჯერ კიდევ ბოლშევიკების დე-

დაქალაქში დარჩენილ საქართველოს წარმომადგენლებს თავს 

მოახვიეს „დამატებითი შეთანხმება“, რომელიც მათ იძულებით 

მიიღეს. ამ შეთანხმებამ, რომლის ტექსტი ფიქსირებულია ხელ-

შეკრულების დანართ I (Б)-ში, ხაზი გადაუსვა 7 მაისს ხელმოწე-

რილი ხელშეკრულების III და IV მუხლებს. ამ ხელშეკრულების 

ფორმალურად გადახედვა მისი ხელმოწერიდან პრაქტიკულად 

                                                           
621

 Врангель, с. 587. 
622

 В. Ленин, Полное собрание сочинений, Т.6 (Москва, 1963), с. 318-319. 
623

 J. Erickson (Ed.), The Soviet High Command: A Military-Political History 

1918-1941 (London, 2001), p. 123. 
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მაშინვე ქართველებისთვის ზაქათალის ოკრუგის გადაცემის სა-

წინააღმდეგოდ აზერბაიჯანის სსრ ხელმძღვანელობის პროტესტით 

იყო გამოწვეული. ამის შედეგად, როგორც ახალი შეთანხმების მუხ. 

I იუწყებოდა, ზაქათალის ოკრუგი უკვე საქართველოს უდავო 

ნაწილად კი აღარ იყო აღიარებული, არამედ კვლავ სადავო 

ტერიტორიად და ახალ მოლაპარაკებებში ვაჭრობის საგნად 

ხდებოდა: 
 

„საკითხი საქართველოსა და აზერბეიჯანს624 შორის საზღ-
ვარზე და ზაქათალის ოკრუგში სადავო ადგილებზე გა-
დასაწყვეტად გადაეცემა შერეულ კომისიას, რომელიც 
შედგენილი იქნება აზერბეიჯანისა და საქართველოს 
მთავრობების წარმომადგენლებისგან თანაბარი რაოდე-
ნობით, რ.ს.ფ.ს.რ. წარმომადგენლის თავმჯდომარეობით“.625 

 

მითითებული შეთანხმების მუხ. II-ის თანახმად საქართვე-

ლოსა და საბჭოთა აზერბაიჯანს ეკრძალებოდათ ზაქათალის ოკ-

რუგში დამატებითი ჯარის შეყვანა, რაც ამ ტერიტორიას ერთგვარ 

კონდომინიუმად626 აქცევდა. თავისთავად იგულისხმება, რომ 

რსფსრ-ის ჯარი არ გამოიყვანეს ზაქათალიდან და იქ 1921 წლის 

თებერვალში საქართველოზე საბჭოთა რუსეთის თავდასხმამდე 

დარჩა. 

იმის გარდა, რომ კრემლის ბატონ-პატრონებმა საქართველოს 

ძალით მოახვიეს თავს 12 მაისის „დამატებითი შეთანხმება“, იმავე 

წლის მაისის ბოლოს ის თვითონვე დაარღვიეს მოსკოვში ლევონ 

შანტის (სეღბოსიანის) მეთაურობით ჩამოსულ სომხეთის 

რესპუბლიკის დელეგაციასთან მოლაპარაკებისას. მო-

ლაპარაკებების, რომლებშიც რსფსრ მხრიდან მონაწილეობას 

იღებდნენ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი გიორგი ჩიჩერინი 

და მისი მოადგილე ლევ კარახანი (რომელმაც პირადად მოაწერა 

                                                           
624 ტექსტის ორიგინალში სწორედ «Азербейджан» იყო დაწერილი. 
625

 Мирный договор между Россией и Грузией (Москва, 1920). 
626 კონდომინიუმი [ახ. ლათ. Condominium, ლათ. con (cum) – ერთად, do-

minium – ფლობა, ხელისუფლება] – სახელმწიფო სამართალში თანა-

მფლობელობა, ე. ი. ორი ან რამდენიმე სახელმწიფოს მიერ ერთსა და 

იმავე ტერიტორიაზე უმაღლესი ხელისუფლების საერთო განხორციე-

ლება. ისტორიულად ადგენდნენ ერთსა და იმავე ტერიტორიაზე პრე-

ტენზიის მქონე სახელმწიფოებს შორის წინააღმდეგობის ასაცილებ-

ლად. 
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ხელი საბჭოებისა და საქართველოს 7 მაისის ხელშეკრულებას),627 

მსვლელობაში სომხეთის დელეგაცია დაარწმუნეს, რომ კრემლს არ 

სურდა სომხეთში საბჭოთა რეჟიმის დამყარება, და საბჭოების 

შუამდგომლობაც კი შესთავაზეს თურქეთთან ტერიტორიული 

დავის გადაწყვეტაში.628 ჩიჩერინი ზანგეზურსა და ნახჭევანში 

საბჭოთა ჯარის არშესვლის გარანტიას იძლეოდა და მთიანი 

ყარაბაღის საკითხის პლებისციტის გზით გადაწყვეტას 

პირდებოდა.629 მაგრამ ყველაზე მეტად სომხეთის დელეგაციაზე 

შთაბეჭდილება მოახდინა კარახანის მიერ მათ წინ გაშლილმა 

რუკამ, რომელზედაც დატანილი იყო საბჭოთა რუსეთის მიერ 

სომხეთისთვის შეთავაზებული დამატებითი ტერიტორიები, 

კრემლის მეგობარი ქემალისტური თურქეთის სამფლობელოებზე 

მისი მოთხოვნების ნაწილზე სომხეთის უარის თქმის პირობებით. 

ეს დამატებითი ტერიტორიები მოიცავდნენ ბორჩალოს მაზრის 

დიდ ნაწილს, ტფილისის გუბერნიის ახალქალაქისა და ახალციხის 

მაზრებს მთლიანად (ამასთან ახალციხის მაზრაზე სომხეთს 

არასდროს პრეტენზია არ ჰქონია), ასევე აჭარაში (ბათუმისა და 

ართვინის ოკრუგებში) „ჭოროხ-იმერხევის კორიდორს“ შავი 

ზღვისკენ, ე. ი. იმავე თვეში და იმავე ადგილზე ხელმოწერილი 

საბჭოებისა და საქართველოს ხელშეკრულების მუხ. IV-ით 

უდავოდ ქართულად აღიარებულ ტერიტორიებს! იმის შემდეგ, რაც 

სომხეთის დელეგაციამ გაოცება გამოხატა მისთვის კარგად ნაცნობ 

7 მაისის საბჭოებისა და საქართველოს ხელშეკრულებაზე 

მითითებით, კარახანმა უპასუხა, რომ საქართველოს ტერი-

ტორიული მთლიანობის საკითხი „ჯერ კიდევ ღიად რჩება“.630 

ნათქვამს შეიძლება მხოლოდ დავამატოთ, რომ იმავე დროს, 

როდესაც კრემლში საბჭოებისა და სომხეთის მოლაპარაკებები 

მიმდინარეობდნენ, წითელი არმია თურქების ჯარებთან ერთად 

ზანგეზურსა და ნახჭევანში განაგრძობდა სომხების წინააღმდეგ 

ოპერაციებს, კვალავდა აზერბაიჯანიდან თურქეთში მათთვის 

აუცილებელ „კორიდორს“. კიდევ რამდენიმე დღის შემდეგ, იმავე 

წლის ივნისში, მოსკოვში ჩავიდა ქემალისტების დიპლომატიური 

მისია, რომელთან ერთად ჩიჩერინმა და კარახანმა სომხეთისა და 

საქართველოს წინააღმდეგ ერთობლივი მოქმედების გეგმები 

                                                           
627

 Hovannisian, pp. 48-49. 
628

 Hovannisian, pp. 50-52. 
629

 Ibid., p. 52. 
630

 Ibid., p. 53. 
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განიხილეს.631 სულ თვენახევრის შემდეგ კი კრემლის საგარეო 

საქმეთა სახალხო კომისარიატის ურთიერთობის სტილი სომხეთის 

რესპუბლიკის მიმართ მთლიანად აგრესიული ზეწოლის მხარეს 

შებრუნდა. კიდევ ოთხნახევარი თვის შემდეგ, 1920 წლის 2 

დეკემბერს საბჭოებისა და თურქეთის ერთობლივი სამხედრო 

ოპერაციების შედეგად სომხეთის დამოუკიდებლობას მთლიანად 

გაუკეთდა ლიკვიდაცია. 

1921 წლის 3 იანვარს რსფსრ-ის ხელმძღვანელობამ კვლავ 

წამოაყენა საკითხი ბორჩალოს მაზრის ლორეს უბნის შესახებ, 

საქართველოს მთავრობასა და უკვე სოვეტიზებული სომხეთის 

სსრ-ის ადმინისტრაციას შორის მოლაპარაკების დაწყებაზე და-

ჟინებული მოთხოვნით. ეს მოლაპარაკებები წყვეტილად მიმდი-

ნარეობდნენ ორი თვის განმავლობაში და საბოლოოდ შეწყდნენ 

1921 წლის 11 თებერვალს დაწყებული საბჭოებისა და საქართვე-

ლოს ომით632 (იმავე წლის 27 იანვარს პარიზის კონფერენციაზე 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დე-იურე აღიარების სულ 

მხოლოდ 15 დღის შემდეგ).633 
 

საბჭოებისა და საქართველოს ომი (1921 წ. თებერვალ-მარტი) 
 

1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთმა საბჭოთა სომხეთსა 

და საბჭოთა აზერბაიჯანთან (ფორმალურად დამოუკიდებლები, 

მაგრამ ფაქტიურად რუსეთის პროტექტორატები)634 კავშირში ომი 

                                                           
631

 Erickson, p. 124. 
632 რუსეთ-საქართველოს ომი 1921, აგრეთვე ცნობილი, როგორც წითე-

ლი არმიის შემოჭრა საქართველოში, საბჭოებისა და საქართველოს ომი 

(15 თებერვალი – 17 მარტი, 1921) – საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის 

სამხედრო კამპანია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წი-

ნააღმდეგ. დასრულდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

დაცემითა და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დამყარებით. 
633

 A. Andersen and G. Partskhaladze, “La guerre soviéto-géorgienne et la 

soviétisation de la Géorgie (février-mars 1921)”, Revue Historique des Armees, 

No. 254 – 1, 2009 (Paris, 2009), pp. 68-70 

Авалов , с. 311-312. 

Kazemzadeh, p. 313 

Ronald Grigor Suny, The Maling of the Georgian Nation (Indianopolis, 1994), 

p. 207. 
634

 პარტიული დისციპლინის პრინციპის შესაბამისად სამხრეთ 

კავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ბოლშევიკური მთავრობები 
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გააჩაღა საქართველოს წინააღმდეგ, 1920 წლის 7 მაისის 

ხელშეკრულების დარღვევით. ომი დაიწყო წითელი არმიის ჯარის 

შეჭრით ბორჩალოს მაზრის ლორეს უბანში, ამ უბნის რამდენიმე 

სომხურ სოფელში ბოლშევიკების აგენტების მიერ ინიცირებული 

„სახალხო აჯანყების“ მხარდაჭერის საბაბით.635 1921 წ. 18 მარტს, 

ქართული ჯარისა და ლაშქრის გააფთრებული წინააღმდეგობის 

ოთხი კვირის შემდეგ, სამხრეთ კავკასიის უკანასკნელი 

დამოუკიდებელი ქვეყანა დაეცა და მორიგ „საბჭოთა რესპუბლი-

კად“ გადაიქცა. ამასთან ომის დამთავრებისას მაშინვე საქართვე-

ლოს თურქეთის სასარგებლოდ წაართვეს საკმაოდ დიდი 

ტერიტორიები, ბათუმის ოლქის სამხრეთ ნაწილის ჩათვლით, 

რომელსაც რსფსრ (1920 წლის მოსკოვის ხელშეკრულებით) 

უდავოდ ქართულად აღიარებდა. 1921 წლის 13 ოქტომბერს ეს 

ტერიტორიული დათმობები თურქეთის სასარგებლოდ ყარსის 

ხელშეკრულებით დააფიქსირეს (იხ. თავი 12). 

საქართველოს სოვეტიზაციის შემდეგ რამდენიმე ხნის გან-

მავლობაში ლორეს სადავო უბანი მის შემადგენლობაში რჩებოდა. 

ამის ძირითადი მიზეზი ზოგი მკვლევარის აზრით იყო საბჭოთა 

ხელისუფლების „ლეგიტიმურობაზე“ მითის შენარჩუნება, რადგან 

საქართველოს ტერიტორიაზე პროსაბჭოთა „აჯანყება“, რომელიც 

პირველი რესპუბლიკის დაცემამდე მივიდა, სწორედ ამ უბნის 

ტერიტორიაზე მოხდა.636 

ბოლოსდაბოლოს, 1922 წლის 30 დეკემბერს ყოფილი რუსეთის 

იმპერიის საზღვრებში არსებული ყველა საბჭოთა რესპუბლიკა 

გაერთიანდა ერთ სახელმწიფოში – საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკების კავშირში (სსრკ). სამხრეთ კავკასიის საბჭოთა 

რესპუბლიკები შევიდნენ განახლებული იმპერიის შემად-

გენლობაში, წინასწარ გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის ფედერაციაში 

(ამიერკავკასიის სოციალისტური ფედერაციული საბჭოთა 

რესპუბლიკა, ასფსრ, იარსება 1922 წ. 12 მარტიდან 1936 წ. 5 დე-

კემბრამდე), რომლის ჩარჩოებში, მოსკოვიდან ბოლშევიკების 

კომპარტიის ცკ-ს მოწერილობის თანახმად, მათ „საბოლოოდ“ უნდა 

                                                                                                                                  
შეუსიტყვებლად უნდა დამორჩილებოდნენ რუსეთის კომუნისტური 

პარტიის – რკპ(ბ)-ის დირექტივებს, რომლებიც რკპ(ბ) ცკ-ს კავკასიის 

ბიუროს გავლით მოსკოვიდან მოვიდნენ. 
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 А, Цуциев, Атлас этно-политической истории Кавказа (Москва, 2006), 

с. 60 и 62. 
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გადაეწყვიტათ სადავო ტერიტორიული საკითხები. ამის 

საფუძველზე 1921 წლის 6 ნოემბერს საბჭოთა საქართველოსა და 

საბჭოთა სომხეთს შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომელმაც 

დაადგინა მათ შორის საზღვრის თანამედროვე ხაზის პრაქტიკუ-

ლად ზუსტად შესატყვისი საზღვარი. მოცემული ხელშეკრულების 

პირობებით საბჭოთა სომხეთის შემადგენლობაში კვლავ გა-

დადიოდა ლორეს უბნის თითქმის მთელი ტერიტორია, ყოფილი 

ნეიტრალური ზონის (კონდომინიუმის) ჩათვლით, ასევე 

სომხეთისთვის 1919 წლის 17 იანვრის ხელშეკრულებით გადა-

ცემული უბნის ტერიტორია კონდომინიუმის სამხრეთით (იხ. რუკა 

304-ე გვერდზე). 
 

1921 წლის 15 ნოემბერს საქართველოს სსრ ადმინისტრაცია 

იძულებული გახდა, ხელშეკრულება დაედო საბჭოთა აზერბაი-

ჯანის ადმინისტრაციასთან აზერბაიჯანისთვის ზაქათალის ოკ-

რუგისა და ყარაიაზის ველის ქვემო ნაწილის გადაცემაზე.637 ეს 

შეთანხმება 1922 წლის მარტის დასაწყისში დამტკიცდა სრკპ(ბ) ცკ-

ის ამიერკავკასიის ბიუროს გადაწყვეტილებით ზაქათალის 

ოკრუგის ოთხი რაიონის დამკვიდრებაზე აზერბაიჯანის სსრ-ის 

შემადგენლობაში, რომლის ტერიტორიის გაფართოება საქარ-

თველოსა და სომხეთის ხარჯზე დაკავშირებული იყო მასთან, რომ 

საბჭოთა მთავრობა აზერბაიჯანს განიხილავდა როგორც 

პლაცდარმს ბოლშევიკური იდეების ექსპორტისთვის „მუსლიმა-

ნურ სამხრეთზე“. ორი შემდგომი წლის განმავლობაში რსფსრ-ის 

სასარგებლოდ ასევე „კორექცია“ გაუკეთეს საქართველოს სსრ-ის 

საზღვარსაც თიანეთის მაზრის ფშავ-ხევსურეთის უბანზე (იხ. რუკა 

304 გვერდზე). 

ასე, 1920 წლის მაისში ხელმოწერილი ხელშეკრულების მი-

უხედავად მოსკოვმა დაამთავრა საქართველოს სსრ-ის ტერიტო-

რიული ჩამოყალიბება საზღვრებში, რომლებშიც საქართველო 1991 

წლის აპრილში თავისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენამდე მოვიდა და რომლებიც დღეს საერთაშორისოდაა 

აღიარებული.638 
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 С. Рахманзаде, Из истории азербайджано-грузинских отношений 1920-1921 гг. 

(Mахачкала, 2009), с. 733-734. 
638 1944-1947 წლებში საქართველოს სსრ ჩრდილოეთი საზღვარი საქართველოს 

სასარგებლოდ შეიცვალა ზოგი ჩრდილოკავკასიელი ხალხის მასობრივი 

დეპორტაციის დროს, მაგრამ 1955-1957 წლებში სკკპ ცკ-ს პოლიტბიუროს 

გადაწყვეტილებით საზღვარი 1943 წლამდე ხაზზე დააბრუნეს. 



სანრემო, 1920 წლის პლაკატი რობერტ ჯილბერტ ვანსირტატი

სანრემოს კონფერენციის დელეგატები (1920 წ. აპრილი)



სერგეი კიროვი და 
გრიგოლ ორჯონიკიძე

მიხაილ ტუხაჩევსკი 

ბარონი პიოტრ ვრანგელი მისი მთავრობის წევრებთან ყირიმში



ლევ კარახანი გრიგოლ ურატაძე 

მოსკოვის კრემლი (1920 წ. მაისი) 



   

 



   

 



         

 
     





ქრისტოფ ცელარიუსი (1638-1707) 
და იბერიისა და კოლხიდის მისეული რუკა 



   

 



   

 



   

 



   

 



სომხური მონასტერი სანაინში 

ქართული ეკლესია ახტალაში 



ფრესკა ვარძიის მონასტერში და ეგვტერი ვანის ქვაბებში 

ქართული ეკლესია ზედა თმოგვში





ეკლესია ქურმუხში მიტოვებული ეკლესია გიშში

 ინგილო ქალები ზაქათალადან





გიორგი ჩიჩერინი ლევონ შანტი

ვლადიმირ ულიანოვ-ლენინი მიტინგზე გამოდის 
(1920 წ. მაისი)



ვლადიმირ გიტისი ანატოლი გეკერი

ქემალისტური თურქეთის ლიდერები წითელი არმიის 
წარმომადგენლებთან (1920)



   

 




