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Պարենային խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում  
(1919 թ. հունվար – 1920 թ. նոյեմբեր) 

 Ղուլյան Յուրիկ 
 
Հանգուցային բառեր՝ Հայաստանի կառավարություն, Վրաստան, 

ԱՄՆ, դիվանագիտական ներկայացուցչություն, պարենային 
ճգնաժամ, ցորեն, բոյկոտ, ապրանք 

1919 թ. հունվարի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
պարենային վիճակը շարունակում էր մնալ ծանր: Ճգնաժամը 
հաղթահարելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը հունվարի 18-ին 
օգնության խնդրանքով դիմեց համաձայնության պետությունների 
կառավարություններին և հայանպաստ կոմիտեներին: Միաժամա-
նակ որոշվեց միջոցներ ձեռք առնել Հյուսիսային Կովկասից և Հա-
րավային Ռուսաստանից պարենավորման նյութեր փոխադրելու 
համար: Կարևորելով Վրաստանի ու Ադրբեջանի հետ բարիդրա-
ցիական հարաբերությունները՝ արտաքին գործերի նախարար Սի-
րական Տիգրանյանին հանձնարարվեց Ադրբեջանի Հանրապետու-
թյան հետ հարաբերության մեջ մտնել` դիվանագիտական ներկա-
յացուցիչներ փոխանակելու համար1: Արտասահմանից ՀՀ-ի հաս-
ցեով ուղարկված պարենը Հայաստան հասցնելու համար ՀՀ կա-
ռավարությունը դիմեց անգլիական և ամերիկյան հրամանատա-
րություններին` խնդրելով միջոցներ ձեռք առնել Վրաստանի միջո-
ցով Հայաստան պարեն փոխադրելու համար, պարենավորման 
նախարարին լիազորեց` իր հայեցողությամբ արտակարգ միջոց-
ներ ձեռք առնել Վրաստանից պարեն բերել տալու համար2:  

Հանրապետության բնակչության պարենավորման պարտա-
կանությունները դրված էին խնամատարության և պարենավոր-
ման նախարարությունների վրա։ Ելնելով երկրի պահանջներից՝ 
նշված նախարարությունները լայն գործունեություն էին ծավալում 
Հյուսիսային Կովկասում, Վրաստանում, եվրոպական երկրներում: 

                                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրու-

թյուններ 1918-1920թթ., Երևան, 2014, էջ 101: 
2 Նույն տեղում, էջ 189: 
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Առասպելական գներով գնվում էին մթերքներ, կուտակվում էին 
պահեստներում և, մեծ արգելքներ հաղթահարելուց հետո, մի 
կերպ հասցվում Հայաստան: Ելնելով նախարարությունների գոր-
ծունեության առանձնահատուկ կարևորությունից՝ կառավարու-
թյունը նրանց լիազոր ներկայացուցիչներին օժտել էր արտակարգ 
լիազորություններով: 

Ապրանքների և մթերքների ընդունման, պահպանման, իրաց-
ման, ուղարկման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության հասցեով Ամե-
րիկայից, Եվրոպայից, Ռուսաստանից ուղարկված և ուղարկվելիք 
ապրանքների ու մթերքների համար Բաթումում հիմնվեց 
առևտրապարենային հանձնաժողով3:  

 Մեծ ծանրաբեռնվածությամբ էր աշխատում հատկապես 
Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, որի 
միջոցով ՀՀ կառավարությունը կապվում էր ոչ միայն վրաց կառա-
վարության, այլև տեղում գտնվող դաշնակից երկրների ներկայա-
ցուցիչների հետ: Քանի որ ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտա-
կան ներկայացուցիչների փոխանակում տեղի ունեցավ միայն 1919 թ. 
մարտի կեսերից4, Ադրբեջանի հետ բանակցություններ վարելը, 
այդ թվում` այդ երկրից ՀՀ-ի համար ապրանքներ ձեռք բերելու 
գործի ղեկավարությունը նույնպես գտնվում էր Վրաստանում ՀՀ 
ներկայացուցչության վրա: Վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը 
մարտի 14-ին Վրաստանում ՀՀ նորանշանակ դիվանագիտական 
ներկայացուցիչ Լ.Եվանգուլյանին ուղարկած նամակում գրում էր. 
«Թանկագին Լեո: Այժմ, երբ դու արդեն մեր պաշտոնական ներկա-
յացուցիչն ես, կհայտնեմ քեզ այն տվյալները և հրահանգները, 
որոնք անհրաժեշտ է, որ դու նկատի ունենաս. գլխավոր մեր կա-
րիքները` հաց, հագուստ բանակի համար և անգլիացիների կողմից 
այն գաղափարի պաշտպանություն, որ թաթարները չպետք է հար-
ձակվեն մեզ վրա, և որ իրենք կպատժեն նրանց դրա համար5: Թիֆ-

                                                                 
3 ՀԱԱ, ֆ.278, ց.1, գ.13, թ.16: 
4 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 309 : 
5 Զոհրաբյան Է., Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի «դաշնակիցնե-

րը», (1918թ. դեկտեմբեր-1920թ. ապրիլ), Եր., էջ 113: 
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լիսում ստեղծվել էր Վրաստանի սահմաններում պարեն գնելու և 
Հայաստան փոխադրելու համար պարենավորման կոմիտե: Կոմի-
տեի նախագահը Ալիխանյանն էր: 1919 թ. ապրիլին Թիֆլիսից Ալի-
խանյանը հեռագրում էր, որ Հայաստանի համար գնված 5 վագոն 
եգիպտացորենն ու 3 վագոն լոբին շուտով կհասնեն Երևան6: 

Ներմուծվող ապրանքներից առժամանակ մաքս չէր վերցվում, 
որովհետև երկիրը մեծ կարիք ուներ այդ ապրանքների7: Բացառու-
թյուն էր արվում միայն այն ապրանքների համար, որոնք երկրի 
ներսում ենթակա էին ներքին ակցիզի, օրինակ՝ ալկոհոլ, ծխախոտ: 
ՀՀ ներմուծվող ապրանքների մի մասն իրականացվում էր մասնա-
վոր մարդկանց միջոցով: Ներմուծվում էին բրինձ, եգիպտացորեն, 
թեյ, գարի, յուղ, մակարոն, շաքար, գարի, ծխախոտ, ձուկ և այլ 
մթերքներ: Կառավարությունը նաև խրախուսում էր մասնավոր 
անձանց կողմից ապրանքների արտահանումը: Մասնավոր մարդ-
կանց թույլատրված էր արտահանել գինի, ամաններ, երկաթ, քա-
ցախ, կոնյակ: Ներմուծվում էր քանակով ավելի քիչ ապրանք, բայց 
մեծ արժեքով, իսկ արտահանվում քանակով ավելի շատ ապրանք` 
համեմատաբար նվազ արժեքով8: 

Հանրապետություն ապրանք էր ներկրվում պարենավորման 
նախարարության, մասնավոր մարդկանց, կոոպերատիվների, 
օտար ներկայացուցչությունների կողմից: 

Հայաստանի պարենային վիճակի մեղմացման գործում ան-
գնահատելի ու ծանրակշիռ էր ամերիկյան օգնությունը: Հայաստա-
նի համար 1919 թ. մարտին իրականացվող օգնության միջոցների 
մասին ամերիկյան օգնության հարցերով գլխավոր տնօրեն Հուվե-
րի` գլխավոր տնտեսական խորհրդին արված զեկույցից տեղեկա-
նում ենք, որ օգնության ադմինիստրացիայի կողմից մարտին Հա-
յաստան էր հասցվել 4.521 տոննա հացամթերք և 731 տոննա 
խտացրած կաթ9: 

                                                                 
6 «Ժողովուրդ», Երևան, 1919, 11 ապրիլի: 
7 Քաջազնունի Հ., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 1993, էջ 18: 
8 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 11, թ. 99: 
9 Մախմուրյան Գ., Հայաստանը ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի 1917-1920 թթ. 

փաստաթղթերում, Երևան, 2011, էջ 85: 
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1919 թ. հունիսին, հենվելով հավաստի տեղեկությունների 
վրա, ֆինանսների նախարարությունը կառավարությանը տեղե-
կացրեց, որ միջազգային առևտուրը արդեն կրում է ապրանքափո-
խանակության բնույթ, որ անհրաժեշտ է կոնյակը, կաշին, սպիրտը, 
բամբակը օգտագործել նմանատիպ առևտրի համար և ոչ թե վա-
ճառել այն գներով, ինչ առաջարկում են շահագրգռված կողմերը: 
Կառավարությունը գտնում էր, որ առավել շահավետ կլինի հիշյալ 
ապրանքների փոխանակումը պարենամթերքներով, որովհետև, 
ելնելով առևտրի մեջ կատարված հիշյալ փոփոխություններից, 
սննդամթերքների գները ավելի էին բարձրանալու10: Հանրապե-
տության պարենավորման հարցը մշտապես ուշադրության կենտ-
րոնում ունենալով՝ Ալ. Խատիսյանի կառավարությունը ստեղծեց 
ապրանքների փոխանակության հարցերով զբաղվող կոմիտե: Կո-
միտեն սահմանեց երկրից արտահանվող ու ներմուծվող ապրանք-
ների ցանկը: Մասնավորապես թույլատրվեց Հայաստանից արտա-
հանել կաշի, բամբակ, կոնյակ, բուրդ, գորգեր, գինի, աղ` դրանց 
փոխարեն Հայաստանի համար անհրաժեշտ ապրանքներ ստանա-
լու համար11: Այդուհետ հանրապետության արտաքին առևտուրը 
կրեց ապրանքափոխանակության բնույթ, որը մասամբ թեթևացրեց 
դրամական ճգնաժամը, կրճատվեցին տարադրամ ձեռք բերելու 
հատկացումները: 

Պարենային ճգնաժամը հաղթահարելու կառավարության ոչ 
բոլոր քայլերն էին, որ արդյունք էին տալիս: Այսպես, փոխանակ 
քաջալերելու մասնավոր առևտուրը՝ կառավարությունն ու տեղա-
կան ինքնավարության մարմինները սահմանեցին խիստ ստու-
գումներ: Սահմանային անցումներում կատարվող ստուգումներն 
ու բարձր մաքսը կատարեցին իրենց բացասական դերը՝ առևտրա-
կաններին ստիպելով նեղացնել գործունեության շրջանակները: 
Պարսկաստանից Ջուլֆայի վրայով Հայաստան անցնող՝ թե՛ հա-
յաստանահպատակ, թե՛ օտարահպատակ ճանապարհորդները 
գանգատվում էին, որ սահմանի վրա մեր սահմանապահ և մաք-

                                                                 
10 ՀԱԱ, ֆ.199, ց.1, գ.24, թ.197: 
11 Խատիսյան Ալ., Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, 

Բեյրութ, 1968, էջ 116: 
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սային իշխանությունները խլում են նրանց ձեռքից ամեն ինչ՝ ապ-
րանքներ, պարենավորման մթերքներ և կենցաղային իրեր: «Սահ-
մանապահ իշխանությունների նման գործողությունների ապօրի-
նությունը կարող է այնպիսի անվստահություն առաջ բերել Պարս-
կաստանից Հայաստան անցնող ճանապարհորդների մեջ, որ այլևս 
ոչ ոք և ոչ մի ապրանք չի բերի Հայաստան, մինչդեռ մեր երկիրի 
ներկա վիճակը հրամայորեն թելադրում է վերացնել ամեն մի ուղ-
ղակի և անուղղակի արգելք արտասահմանից Հայաստան ապ-
րանքներ ներմուծելու դեմ»12:  

Պարենային սուր խնդրով պայմանավորված՝ կառավարությու-
նը գնում էր արտակարգ միջոցառումների` կանխելու գողացված 
ապրանքների ու մթերքների վաճառքը: Դրանց օրենքի ուժ տալու 
նպատակով կառավարությունը օրինագծեր էր ներկայացնում 
Հայաստանի Խորհրդին: Գողացված նավթը, ալյուրը և այլ պարե-
նավորման մթերքները վաճառելու համար խիստ պատիժներ սահ-
մանելու մասին13 ֆինանսների և պարենավորման նախարարի 
ներկայացրած օրինագիծը կառավարությունը 1919 թ. օգոստոսի 
12-ի նիստում հավանության արժանացրեց և ներկայացրեց Հայաս-
տանի խորհրդարան: Խնդիրը մշտապես գտնվում էր խորհրդա-
րանի օրակարգում: Պարենային հանձնաժողովն օրենսդրին պար-
բերաբար ներկայացնում էր տեղեկություններ՝ ճգնաժամը հաղթա-
հարելու ուղղությամբ արվող քայլերի և երկրի պարենային դրու-
թյան մասին: 1919 թ. փետրվարի 13-ի Խորհրդի նիստում վարչա-
պետ Հ. Քաջազնունին հայտարարեց. «Մինչև հունձը հարկավոր է 7 
միլիոն փութ ցորեն: Մինչդեռ Կարսից մենք 250 հազար փութ, 
Նախիջևանից և Ադրբեջանից 100 հազար փութ հազիվ ստանանք: 
Հյուսիսային Կովկասից մեծ սպասելիքներ չենք կարող ունենալ, 
որովհետև ամբողջ Ռուսաստանը պետք է այնտեղից հաց ստանա: 
Եվ այսպես` մոտակա շուկաներից մեկ միլիոն փութ հազիվ ստա-
նանք»14:  

                                                                 
12 ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 45, մ. 2, թ. 717: 
13 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրու-

թյուններ 1918-1920 թթ., էջ 279: 
14 Հայաստանի պառլամենտի արձանագրությունները, էջ 209: 
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Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հույսեր էր կապում 
Դենիկինի կամավորական բանակի հետ: Չնայած կամավորական 
բանակը թույլատրում էր Հայաստանի Հանրապետություն ապ-
րանքներ առաքել, սակայն Վրաստանը և Ադրբեջանը, կասկածներ 
ուենալով Եկատերինոդարի և Երևանի միջև գաղտնի կապի առ-
կայության վերաբերյալ, ամեն կերպ խոչընդոտում էին հաղորդա-
կցման իրականացմանը15:  

Դենիկինյան զորքերի հարձակման դեպքում համատեղ հան-
դես գալու նպատակով 1919 թ. հունիսի 16-ին Թիֆլիսում Վրաս-
տանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված ռազմական պայմանա-
գրին Հայաստանի Հանրապետությունը չմիացավ, ինչը Վրաստա-
նի ու Ադրբեջանի կողմից ընդունվեց թշնամաբար: Վրաստանի 
կողմից փակվեցին Հայաստան մեկնող գնացքների ճանապարհնե-
րը, թալանվում էին Հայաստան ուղարկվող սննդամթերքի բեռնե-
րը: Դրանք շատ հաճախ վրացական սահմանից վերադարձվում 
էին կրկին Կուբան կամ էլ առգրավվում էին Վրաստանի ու Ադրբե-
ջանի հյուսիսային սահմաններում: Գեներալ Ա. Դենիկինը, համոզ-
վելով, որ Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկվող հացի և այլ 
ապրանքների չնչին մասն է տեղ հասնում, 1919 թ. դեկտեմբերի 
սկզբին հետագա առաքումներն արգելեց: 

Հրաժարվելով ճանաչել ՀՀ իշխանությունը՝ Նախիջևանի մահ-
մեդականները հայերին կենսամթերք վաճառելու բոյկոտ էին հայ-
տարարել: Նրանց գործողությունները ուղղորդվում ու ղեկավար-
վում էին թուրք գործակալների կողմից, որոնք երկրամասից թուր-
քական զորքերի հեռանալուց հետո մնացել էին ու ղեկավարում 
էին տեղի մահմեդականների՝ ՀՀ իշխանությունը մերժելու գործո-
ղությունները: Այն մահմեդականը, որը կենսամթերք կհայթայթեր 
հայերի համար, հայտարարվում էր դավաճան ու ենթարկվում 
բռնության: Մթերքներ վաճառելու բոյկոտի միջոցով ցանկանում 
էին հայ բնակչությանը սովամահ անել: Նախիջևանի գավառի 

                                                                 
15 Պետրոսյան Գ. , Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռու-

սաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918-1920 թթ.), 
Եր., 2006, էջ 87: 
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անգլիական նահանգապետության հայկական ներկայացուցիչ     
Բ. Բահաթրյանը ՀՀ ԱԳ նախարարին ուղարկած 1919 թ. փետրվա-
րի 28-ի զեկուցագրում հայտնում էր, որ Նախիջևանի մահմեդա-
կանները գեներալ-նահանգապետ Լաոթունին առանց որևէ պայ-
մանի խոստացել էին տալ 1.000 փութ ցորեն Նորաշենից, և երբ 
անգլիացի սպան պայմանավորվածությանը համաձայն գնում է ցո-
րենն ստանալու, թուրքերը հրաժարվում են և չեն տալիս: Գենե-
րալ-նահանգապետի կտրական պահանջին թուրք էմիսար Քարիմ 
խանը պատասխանում է. «Չենք տալիս, որովհետև իմացել ենք, որ 
այդ ցորենը հայերի համար է»16: Գեներալ-նահանգապետի սպառ-
նալիքի տակ Քարիմ խանը զիջում է և խոստանում տալ ցորենը, 
բայց միևնույն ժամանակ առիթներ է որոնում ձգձգելու և իր 
խոստումը չկատարելու համար: Շարուրի շրջանի Ենգիջա, Չու-
մարթլու և նրանց հարևանությամբ Արաքսի ափին ընկած մահմե-
դական գյուղերի շտեմարաններում ցորենի մեծ պաշարներ էին 
կուտակված: Այդ գյուղերը հրաժարվում էին Հայաստանի կարիք-
ների համար փողով ցորեն վաճառել, բայց մեծ հաճույքով ցորենը 
փոխանակում էին հրացանի հետ: Ռուսական համակարգի հրա-
ցանը հաշվում էին 1.200, իսկ տաճկականը` 1.500 ռուբլի: «Մեր 
ժողովրդի այս նեղ դրությունից օգուտ քաղելով այդ ձևով նրանք 
ավելի ու ավելի են զինվում»,– գրում էր «Ժողովուրդ» թերթը 1919 թ. 
հունիսի 6-ի համարում17: Հայկական իշխանությունների դեմ 
Շարուրի թաթար բնակչության կողմից կազմակերպված 
ապստամբության պատրաստման մասին ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարին ուղարկած հայկական զորքերի գլխավոր շտաբի 
հրամանատարության ներկայացրած զեկուցագրում կարդում ենք, 
որ թաթարները դադարեցնում են հայ զինվորներին հացի 
վաճառքը, իսկ եթե ժամանակավորապես համաձայնում են, ապա 
պահանջում են նիկոլաևյան դրամներ: Եվ իսկապես, եղել են դեպ-
քեր, երբ թաթարները որոշակի հայտարարել են, որ նրանք Նախ-

                                                                 
16 Նախիջևան-Շարուրը 1918-1921 թթ., (փաստաթղթեր և նյութեր), Երևան, 

1993, էջ 81: 
17 «Ժողովուրդ», Երևան, 1919, 6 հունիսի: 
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իջևանի կառավարությունից խիստ հրաման են ստացել՝ ոչ մի 
փութ հաց չվաճառել հայերին: Թաթար երեխան, որը մի կտոր հաց 
էր վաճառել հայ զինվորին, դրա համար խիստ պատժի էր ենթարկ-
վել թաթարների կողմից:  

Հայաստանում տիրող իրավիճակի ուշագրավ վկայություն է 
1919 թ. հուլիսի 24-ի Թիֆլիսում ԱՄՆ փոխհյուպատոս Դուլիտլա-
նի` Փարիզում ամերիկյան ներկայացուցչությանը՝ Պոլկին ուղար-
կած հեռագիրը. «Սերմացուի պակասության, ինչպես նաև թուրքե-
րի ու թաթարների՝ հայերին սերմացու վաճառելուց հրաժարվելու 
պատճառով, հայ ժողովուրդը այս տարի համարյա բերք չի ստա-
ցել, բացառությամբ շատ քիչ քանակության ցանած հացահատիկի, 
որը բավարար է միայն մի քանի ամիս: Առաջիկա ձմեռը այստեղ 
մթերք չի լինի, բացառությամբ դրսից բերածի»18: 

1919 թ. դեկտեմբերի դրությամբ Երևանում մթերքների գները 
չափանիշ էին դարձել հանրապետության մյուս վայրերի համար: 
Դրանից օգտվում էին վերավաճառողները ու գները բարձրացնում, 
որի պատճառով թանկությունը տարածվում էր ողջ երկրի վրա:  

Ադրբեջանի հետ լարված հարաբերությունների պայմաննե-
րում ՀՀ կառավարությունը փորձում էր երկրի պարենային խնդիր-
ները մասամբ լուծել դաշնակիցների միջոցով: 1919 թ. երկրորդ կե-
սից մինչև 1920 թ. փետրվար ամիսը դա արվում էր ամերիկացինե-
րի օգնությամբ: 1920 թ. փետրվարի 6-ի կառավարության նիստում 
լսելով ֆինանսների նախարարի զեկուցումը 3.000 տոննա սերմա-
ցու ստանալու համար գնդապետ Ու. Հասկելին 30.000 ֆունտ 
ստեռլինգ տալու մասին հարցը19՝ որոշեց հավանություն տալ առա-
ջարկին ու ֆինանսների նախարարին հանձնարարեց այդ առթիվ 
բանակցել գնդապետ Հասկելի հետ: 

Քանի որ ապրանքափոխանակության կոմիտեում, ինչպես և 
առհասարակ պարենավորման նախարարության մեջ, թվական 
տվյալները ցուցակագրվում էին ավելի շատ հաշվապահական 

                                                                 
18 Մախմուրյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 170: 
19 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրու-

թյուններ 1918-1920թթ., էջ 396: 
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ձևով, քան վիճակագրական եղանակով20, դա էր պատճառը, որ ոչ 
մի հիշատակություն չկա այն մասին, թե ո՛ր երկրներ են արտա-
հանվել հայկական ապրանքները, և ի՛նչ երկրների ծագում ունեին 
ներմուծված ապրանքները: Նման վիճակագրություն կա միայն 
Ամերիկայից ներկրված ապրանքների մասին:  

 ՀՀ գյուղատնտեսության և պետական գույքի նախարարու-
թյան թիվ 2 պետական ընդհանուր վիճակագրական գլխավոր բա-
ժանմունքի տվյալներով՝ Հայաստանի ապրանքափոխանակությու-
նը 1919 թ. մարտից մինչև 1920 թ. մարտ նախկինում չէր արվել: Հա-
յաստանից արտահանվում էր կաշվեղեն` գոմեշի, եզան, ոչխարի, 
այծի հում կամ պատրաստի կաշի, խմիչքներ` կոնյակ, կոնյակի 
սպիրտ, օղի, գինի, քացախ, աղ, չոր միրգ, պահածոներ21: 

Հայաստանը, որն իրեն անհրաժեշտ հացի մի մասն ստանում 
էր դրսից` հարավային Ռուսաստանից, դրա փոխարեն արտահա-
նում էր բրինձ, բամբակ, շերամ, պանիր, յուղ, պտուղներ, գինի, 
ալկոհոլ22: 

Որքան էլ դեպքերի բերումով Հայաստանի Հանրապետությու-
նը հնարավորություն չուներ հարևան Պարսկաստանի հետ նոր-
մալ հարաբերվելու, այդուհանդերձ սահմանամերձ շրջանները 
առևտրական ու տնտեսական կապերի մեջ էին վերջինիս հետ: 
Մասնավորապես Գենվազ-Գողթանը ապրանքների փոխանակ-
ման ճանապարհով Պարսկաստանից ստանում էր աղ, օճառ, ծխա-
խոտ, նավթ23, բրինձ, փոխարենը տալիս բոժոժ, լոբի, ընկույզ: 

Չնայած երկու երկրների միջև պայմանագրային հարաբերու-
թյուններ այդպես էլ չհաստատվեցին, այնուամենայնիվ Հայաստա-
նի ու Իրանի, հատկապես Ատրպատականի և Մակուի խանության 
հետ սկսած 1919 թ. գարնանից առևտրական որոշ կապեր պահ-
պանվում էին: Այսպես, Ատրպատականի հայոց թեմական առաջ-
նորդ Ներսես արքեպիսկոպոս Մելիք-Թանգյանի հայտնած տվյալ-

                                                                 
20 ՀԱԱ, ֆ.278, ց.1, գ.11, թ.105: 
21 Նույն տեղում, թ.95: 
22 Քաջազնունի Հ., նշվ. աշխ-ը, էջ 29: 
23 «Հառաջ», Երևան, 1920, 9 հունիսի: 
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ներով՝ Հայաստանի Հանրապետության պարենավորման նախա-
րարության ներկայացուցիչը անասուններ էր գնել Ատրպատակա-
նում և 20-30 հազար անասուն գնելու համաձայնություն ձեռք բերել 
Մակուի խաների հետ: Մայիսին 4 հազար փութ հացահատիկ էր 
գնվել նույն խանությունում: Բացի այդ՝ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ֆինանսների նախարարությունը Պարսկաստանում գնել էր 2 
հազար փութ մանուֆակտուրային ապրանք, իսկ կառավարու-
թյունը կարգադրել էր բաց թողնել հազար փութ շաքար և 1000 փութ 
օճառ ՝ Մակուի խանությունում ցորենի հետ փոխանակելու համար: 
Նույն նպատակով հատկացվել էին ոգելից խմիչքներ: 1920 թ. հոկ-
տեմբերի 23-ին Մակու քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության 
պատվիրակության ղեկավար Հ. Մելիքյանի և Մակուի սարդարի 
միջև ստորագրված պայմանագրով իրանական կողմը պարտա-
վորվում էր Հայաստանի կառավարությանը վաճառել որոշակի 
քանակությամբ ցորեն և գարի՝ Շահթախթի կայարանում ստանա-
լու պայմանով: Հայաստանն իրավունք էր ստանում Մակուի և 
Խոյի շրջաններում գնելու և արտահանելու բուրդ, բամբակ, կաշի, 
մորթիներ, անասուններ, գորգեր, յուղ, պանիր և այլն: Սակայն 
պայմանագիրն այդպես էլ մնաց թղթի վրա, քանի որ հոկտեմբերի 
վերջին ընկավ Կարսը, իսկ նոյեմբերի 7-ին թուրքերը մտան Ալեք-
սանդրապոլ: Հայկական զորքերը հետ քաշվեցին նաև Շահթախ-
թից, և դրանով կտրվեց կապը Մակուի խանության հետ:  

Այսպիսով՝ որքան էլ ՀՀ-ն մոտակա շուկաներից հաց էր ստա-
նում, սակայն դա չէր բավարարում երկրի պարենային կարիքները: 
ՀՀ կառավարությունը մեծ ջանքեր գործադրեց, որ մեղմացնի հան-
րապետության համար այդքան կարևոր կենսական խնդիր հանդի-
սացող պարենային ճգնաժամը:  
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Продовольственная проблема в Республике Армения 
(январь 1919 г. – ноябрь 1920 г.) 

Гулян Юрик 
Резюме 
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На январь 1919 года ситуация с продовольственным снабжением 
продолжала оставаться тяжелой. Правительство РА для устранения продо-
вольственного кризиса в стране направила обращения с просьбой о 
содействии руководству государств Антанты и комитетам вспомощество-
вания армянам. Были предприняты меры по перевозке продовольственных 
грузов из Северного Кавказа и Южной России. Мусульманские села 
Шарурской области, которые имели большие запасы пшеницы, отка-
зывались продавать ее за деньги для нужд Армении. Отказываясь признать 
власть РА, мусульмане Нахиджевана объявили бойкот на продажу продо-
вольствия армянам. Их деятельность координировали и ими руководили 
турецкие наемники. Тех мусульман, которые снабжали армян продо-
вольствием с целью наживы или по каким-то другим причинам, объявляли 
предателями и подвергали террору. Бойкотируя продажу продовольствен-
ных товаров, турки пытались обречь армян на голодную смерть. Проблема 
продовольственного снабжения в республике всегда находилась в центре 
внимания правительства, которое при Министерстве продовольствия соз-
дало Комитет по вопросам товарообмена. Комитет составил список экспор-
тируемых и импортируемых товаров. С большим напряжением работало 
также дипломатическое представительство РА в Грузии, с помощью кото-
рого правительство устанавливало связь не только с грузинским прави-
тельством, но и с находящимися там представителями союзных государств. 
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Food Problem in the Republic of Armenia 
(from January 1919 to November 1920) 

 Ghulyan Yurik 
Summary 
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By January 1919 the food state in the Republic of Armenia had been 
terribly hard. For the purpose of smoothing over the food crisis in the country 
the RA government had to turn to the governments of the Agreement States as 
well as pro Armenian committees. The RA government took all possible 
measures to transport food from the North Caucasus and South Russia. The 
Muslim villages of the region Sharur, rich in wheat, refused to sell wheat to 
Armenians. Having refused the authorities of Armenia the Muslim population 
of Nakhijevan announced a boycott, because they didn’t want to sell food to 
Armenians. Their actions were led and guided by hired Turks. The Muslims 
who dared supply food with Armenians for some purpose were terrorized and 
declared traitors. By means of that boycott they wanted to starve Armenians to 
death. Always focusing on the food problem the government of Armenia 
created a special committee on goods barter adjacent to the Ministry of Food. 
The committee defined a list of the importing and exporting goods. Especially 
the Diplomatic Representation of Armenia in Georgia was overburdened, with 
the help of which the RA government made contact with the Georgian 
government and representatives of the allied countries in Armenia.  
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