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ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    համարհամարհամարհամար    ադրբեջանիցադրբեջանիցադրբեջանիցադրբեջանից    ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    
ձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերման    հարցըհարցըհարցըհարցը    1918191819181918----1920192019201920թթթթթթթթ....    

    ՂուլյանՂուլյանՂուլյանՂուլյան    ՅուրիկՅուրիկՅուրիկՅուրիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... պայմանագիր, դաշնակիցներ, դեսպան, 
պարեն, հաց, շուկա  

Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունն իր ստեղծման 
պահից կանգնեց պարենային սուր ճգնաժամի առջև: Երկրում 
տիրում էր ամենաանհրաժեշտ ապրանքների սուր պակասու-
թյուն:1 Մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող Թիֆլիսի Հայոց 
Կենտրոնական Ազգային խորհուրդը ուղիներ էր փնտրում ինչպես 
Վրաստանից, այնպես էլ Ադրբեջանից պարենի գնումներ կատա-
րելու համար: «Դիմած ենք նաև Ադրբեջանի կառավարությանը, որ 
հնարավորություն տա պարենի գնումներ անելու իրենց երկ-
րում»2,– ասվում էր Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհրդի Երևանի 
Ազգային խորհրդին ուղարկած 1918թ. հուլիսի 9-ի գրության մեջ: 
Անկախությանը հաջորդած առաջին ամիսներին Ադրբեջանից 
Հայաստանի Հանրապետության կարիքների համար պարենային 
ապրանքների ձեռքբերումը գործնականում անհնարին էր: Դա այն 
շրջանն էր, երբ թուրքական զորքերն, իրենց ճանապարհին ամեն 
ինչ ավերելով, շտապում էին օր առաջ տիրանալ Բաքվին: ՀՀ 
կառավարության հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ արտասահմանից 
մթերային ու այլ ապրանքների գնումը իրականացնելու էր պարե-
նային բաժինը՝ հատուկ գործակալների միջոցով: Մինչև համապե-
տական հսկողության կազմակերպումը գնման գործողությունների 
վերահսկողությունը Վրաստանի սահմաններում, իսկ հնարավո-
րության սահմաններում և Ադրբեջանում դրվեց Թիֆլիսի ֆինան-
սական գործակալի վրա3: 

                                                                 
1 Քաջազնունի Հ., Հայաստանի Հանրապետությունը, Եր., 1993 , էջ 25: 
2 Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնա-

կան մարմինների ձևավորումը (1918-1920թթ. մայիս-հուլիս), փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր. 2009, էջ 26: 

3 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
նագրություններ 1918-1920թթ., Եր., 2014, էջ 40: 
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Երկրամասում նոր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ Առաջին աշ-
խարհամարտում պարտված Թուրքիան իր զորքերը դուրս բերեց 
Անդրկովկասից: Շրջափակման մեջ գտնվող ՀՀ-ն հնարավորու-
թյուն ստացավ կապվելու արտաքին շուկաների հետ, առաջին 
հերթին` Վրաստանի ու Ադրբեջանի: Այս գործում Հայաստանի 
կառավարությանը մեծ օգնություն էր ցույց տալիս Բաքվի Հայոց 
Ազգային խորհուրդը, որի գործունեությունը դադարեցվել էր 1918թ. 
սեպտեմբերի 15-ին թուրքերի Բաքու մտնելուց անմիջապես հետո: 
Միայն ամիսներ անց դաշնակիցների գալով Բաքվի Հայոց 
ազգային խորհուրդը հնարավորություն ստացավ վերսկսելու իր 
գործունեությունը: 

Ադրբեջանի կառավարությունը բազում խոչընդոտներ էր հա-
րուցում Հայաստանի կարիքների համար ապրանքների գնման 
հարցում: Դա պայմանավորված էր ոչ միայն երկու հանրապետու-
թյունների միջև գոյություն ունեցող սահմանային անհամաձայնու-
թյուններով ու ընդհանուր լարվածությամբ, այլ նաև առևտրական 
պայմանագրի բացակայությամբ: Ապրանքափոխանակության 
վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկները Ադրբեջանի կողմից 
հաճախ մերժվում էին:  

Հայաստանի կառավարությունը 1918 թվականի աշնանից բա-
նակցությունների մեջ էր Ադրբեջանի հետ` առևտրական պայմա-
նագրի ստորագրման հարցի շուրջ4: Մինչ այդ Ադրբեջանում Հա-
յաստանի համար գնումները կատարվում էին Բաքվի Հայոց Ազ-
գային խորհրդի օժանդակությամբ: Հայաստան էր ներկրվում այն-
տեղ գնված բրինձը, ձուկը, ալյուրը և այլ պարենային մթերքներ, 
դեղորայք, սարքավորումներ և այլն: Պարենային մթերքները ձեռք 
էին բերվում Անդրկովկասպյան տարածքում5: 

«Հաղորդակցության դժվարությունները,– գրում է 1918թ. 
դեկտեմբերի 7-ին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության 

                                                                 
4 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 27, թ. 56, գ.100, թ. 39, ֆ. 200, ց. 1, գ. 198, թ. 104: 
5 Նույն տեղը, ֆ. 430, ց. 1, գ. 553, թթ. 13-14: 
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գործերի հավատարմատար Ա.Ջամալյանը,– Անդրկովկասի սահ-
մաններում անօրինակ չափեր են ընդունել. Բաքու գնալը մեզ 
համար սխրագործություն է համարվում. Գանձակ գնալ նույնպես 
չենք կարող առանց մեր կյանքը ռիսկի ենթարկելու: Ղարաբաղից 
կտրված ենք գրեթե մի տարուց ի վեր, Թիֆլիս գնալ-գալը կարելի է 
5-6 ձևականություն կատարելու պայմանով, սակայն 3-4 շաբաթը 
հազիվ մի գնացք է գնում գալիս Թիֆլիս-Երևան: Հաղորդակցու-
թյան այս դժվարությունները ուղղակի անհնարին կացություն են 
ստեղծում մեզ համար ոչ միայն տնտեսական գործառույթների 
տեսակետից...»6: Հայաստանի համեմատ Ադրբեջանը մթերքների 
ու պարենի հայթայթման առումով բավականին անկախ էր 
արտաքին շուկաներից7, քանի որ իրենց մոտ այն մեծամասամբ 
արտադրվում էր: Հայաստանը նրանց համար տնտեսական 
կարևորություն չէր ներկայացնում: Պատահական չէր, որ Ադրբե-
ջանի հետ մինչև 1919թ. կեսերը առևտրական ոչ մի պայմանագիր 
գոյություն չուներ: Ադրբեջանի տնտեսական առավելությամբ էր 
պայմանավորված, որ նրանք պարեն տրամադրելու դիմաց 
հայերից պահանջում էին զիջումներ, հանդես գալիս վերջնագիր 
հիշեցնող հանդուգն առաջարկներով: Նման ձևով էր գործում նաև 
Հայաստանի իշխանությունը մերժող Նախիջևանի թրքությունը: 

Այսպես՝ Նախիջևանի խաները հայերի հետ հաշտվելու և 
նրանց ցորեն մատակարարելու մասին անգլիական սպա գնդա-
պետ Լաութոնի առաջարկին որպես նախապայման պահանջում 
էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեր Նախիջևա-
նի շրջանից, նույնիսկ Ղարաբաղից և Զանգեզուրից, որոնք, ըստ 
իրենց` Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժան մաս էին կազ-
մում, ՀՀ-ն զինաթափ աներ բոլոր տաճկահայ փախստականներին 
և հեռացներ իր տարածքից, Երևանում հաստատեր կարգ և կանոն: 
Միայն այդ պահանջները կատարելուց հետո հայերը կարող էին 

                                                                 
6 Մախմուրյան Գ., Հայաստանը ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի 

1917-1920թթ. փաստաթղթերում, Եր., 2011, էջ 316: 
7 Նույն տեղում: 
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ցորեն ստանալ, եթե փոխարենը մահմեդականները ստանային 
կերոսին և շաքար8: 

Մինչև Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյան հաստատումը Հայաստանի համար Ադրբեջանում ու 
Անդրկասպյան շրջաններում պարենային մթերքների ձեռքբերումն 
իրականացվում էր Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդի միջոցով:  

Անդրկասպյան երկրում Երևանի համար ցորեն առնելու 
Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի առաջարկի մասին9 Թիֆլիսում   
Հ. Քաջազնունին և Ք.Վերմիշյանը բանակցել էին Բաքվի Հայոց 
Ազգային խորհրդի նախագահ Ա.Դաստակյանի հետ: ՀՀ կառավա-
րության 1919թ. մարտի 12-ի նիստում, լսելով վարչապետի 
զեկուցումն` Անդրկասպյան շրջանում պարենավորման մթերքներ 
ձեռք բերելու համար Բաքվի Ազգային խորհրդին 5.000.000 ռուբլի 
բաց թողնելու մասին, որոշվեց նշված գումարը անմիջապես 
փոխադրել Բաքու: Միաժամանակ արտաքին գործերի նախարա-
րին հանձնարարվեց հեռագրով պարզել՝ խոչընդոտներ չկա՞ն 
արդյոք Ադրբեջանից10 Հայաստան ձուկ և ցորեն արտահանելու 
գործում: Քանի որ գումարի ուղարկումը ձգձգվում էր, խորհուրդը 
խնդրեց, որ շտապեցնեն հիշյալ գումարի փոխադրությունը: 
Հակառակ դեպքում եղած ցորենը կարող էր անցնել ուրիշների 
ձեռքը: Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդը, օգտագործելով իր 
կապերը, հետագայում էլ շարունակեց իր օժանդակությունը: ՀՀ 
կառավարությունը Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի տրամադրու-
թյան տակ էր դրել գումարներ մոտակա շուկաներից, ներառյալ 
Պարսկաստանից, մթերքներ գնելու համար: 

Կառավարության մայիսի 23-ի նիստում լսելով պարենավոր-

                                                                 
8 Զոհրաբյան Է., Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի դաշնա-

կիցները, (1918թ. դեկտեմբեր-1920թ. ապրիլ), Երևան, 2002,էջ 74: 
9 Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում. 

1918-1920թթ., Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Երևան, 2003. էջ 257: 
10 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 129-130: 
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ման նախարարի զեկուցումը`Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի 
տրամադրության տակ Էնզելիում գտնված ղրանները11 պարենա-
վորման նախարարությանը հանձնելու մասին12, որոշեց հանձնա-
րարել ֆինանսների նախարարությանը՝ կարգադրել, որ Բաքվի 
ազգային խորհրդի տրամադրության տակ եղած 150.000 ղրանը 
հանձնվի պարենավորման նախարարությունը: 

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբե-
րությունները պաշտոնական տեսք ստացան միայն 1919թ. կեսե-
րից13: Մինչև առևտրական պայմանագրի ստորագրումը` Հայաս-
տանի պարենավորման նախարարի կարգադրությամբ Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը 
Բաքվում կազմակերպել էր պարենավորման մարմին, որը 
Հայաստանի համար գնումներ պիտի կատարեր Պարսկաստանում 
ու Թուրքեստանում և Ադրբեջանի վրայով ուղարկեր Հայաստան: 
Այդ նպատակով նա իր ներկայացուցիչներն էր գործուղել 
վերոհիշյալ երկրներ14: Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը պայմանագրեր էր կնքում ինչպես 
առանձին կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատների հետ: 
ՀՀ կառավարությունը Բաթումում ուներ առևտրա-պարենային 
հանձնաժողով, որի նախագահը Ե.Տեր-Մինասյանցն էր: Վերջինս 
կապի մեջ էր Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ 
Տ.Բեկզադյանի հետ: Նրանց համագործակցության արդյունքում 
հնարավոր էր լինում իրականացնելու առևտրական գործարքներ: 
Տեր-Մինասյանցը Տ.Բեկզադյանին խնդրեց հաջողեցնել Ադրբեջա-
նում գնված 30.000 փութ կորեկի տեղափոխությունը Բորժոմ15, իսկ 

                                                                 
11 Ղրան-պարսկական դրամական միավոր, որը հավասար էր ռուսա-

կան 18 կոպեկին:  
12 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 206: 
13 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 1993, էջ 309: 
14 «Արև», Բաքու, 1919, մայիսի 6: 
15 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ.1, թթ 8-9: 
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եթե դա հնարավոր չլիներ, վաճառել Ադրբեջանում: «Այդ վաճառքը 
ես խնդրում եմ կատարել այնպես, ինչպես Դուք հարմար էք 
գտնում: Հավաքված գումարը հաճեցեք պահել Ձեզ մոտ` կատարե-
լով վաճառքի վերաբերյալ սահմանված բոլոր օրինական ձևակա-
նությունները: Գրաբերս կգտնվի Ձեր տրամադրության տակ 
կորեկները իրացնելու համար: Խոնարհաբար խնդրում եմ 
հետևանքի մասին հայտնեք ինձ հետևյալ հասցեով` Բաթում ՀՀ 
Առևտրա-ապրանքային կոմիտե հեռագրի համար Թիֆլիսի գրա-
սենյակը փակվում է»16,– ասվում է Տ.Բեկզադյանին ՀՀ կառավա-
րության Բաթումի առևտրա-պարենային հանձնաժողովի նախա-
գահ Ե.Տեր-Մինասյանցի 1919թ. դեկտեմբերի 18-ի գրության մեջ:  

Առևտրական պայմանագրի բացակայությունն արգելակում էր 
Բաքվում արդեն գնված և գնվելիք մթերքների Հայաստան ուղարկ-
մանը: Շատ մեծ արգելքների էին հանդիպում արտահանման 
գործում: Վագոնների պակասությունը, ճանապարհի անապահով 
լինելը, վերջապես երկրից մթերքներ բաց թողնել չցանկանալը, այդ 
բոլորը բավականին մեծ արգելք էին ստեղծում: Մեծ մասամբ դաշ-
նակիցների, տարբեր կազմակերպությունների ու կոմիտեների 
միջնորդությամբ էր հնարավոր ապրանքներ ներկրել Հայաստան: 
Արտահանման գործում հայկական կողմին ծառայություն էին մա-
տուցում ամերիկացիները, որոնք, սակայն, ուժեղ ձևով կախված 
էին անգլիացիներից:  

1919թ. մարտի 28-ին Թիֆլիսում գեներալ Թոմսոնի հետ ունե-
ցած խորհրդակցության ժամանակ ՀՀ վարչապետ Ալ. Խատիսյանը 
խնդրեց նրա անմիջական միջնորդությունը Բաքվում գնած պարե-
նավորման մթերքները Հայաստան տեղափոխելու մասին17: Լսելով 
վարչապետի զեկուցումը Թիֆլիսում ընթացած բանակցություն-
ների վերաբերյալ, կառավարության նիստում որոշվեց հանձնա-

                                                                 
16 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 1, թ. 9: 
17 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 144-145: 
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րարել պարենավորման նախարարին` արտաքին գործերի նախա-
րարի հետ համատեղ միջոցներ ձեռք առնել այդ մթերքները 
Հայաստան տեղափոխելու համար: 1920թ. հունվարի 22-ին 
Թիֆլիսում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Անդրկովկասում դաշնակիցների կոմիսար գնդապետ Ուիլյամ 
Հասկելի միջև ստորագրվեց պայմանագիր, ըստ որի՝ ամերիկացի-
ները Հայաստանի համար պետք է գնումներ կատարեին, այդ 
թվում` նաև Ադրբեջանից18 և այն առաքեին Հայաստան: Կատարե-
լով այդ փոխադրումները` ամերիկյան կողմը բավականին շահույթ 
էր ստանում: Ադրբեջանի կողմից արգելքներ էին հարուցվում ոչ 
միայն նավթի, այլ նաև մյուս ապրանքների վրա: Մասնավորապես՝ 
հաճախակի էին Ադրբեջանի կողմից Ղազախի շրջանից 
Հայաստան հացահատիկի ներմուծումն արգելելու դեպքերը19 : 
«Ժողովուրդ» թերթը 1919թ. մայիսի 28-ին գրում էր. «Ղազախի 
շրջանից հաղորդում են, որ Ադրբեջանը արգելել է հացահատիկ-
ների ներմուծումը Հայաստանի սահմանները20»: 

Որքան էլ անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների միջև 
բազմաթիվ հակասություններ կային, այնուամենայնիվ, Վրաստա-
նի և Ադրբեջանի միջև որոշ փոխըմբռնում կար: Դենիկինյան 
զորքերի հարձակման դեպքում համատեղ հանդես գալու նպա-
տակով 1919թ. հունիսի 16-ին Թիֆլիսում Ադրբեջանի և Վրաս-
տանի միջև ստորագրվեց ռազմական պայմանագիր21: Հայաստանը 
մերժեց միանալ այդ դաշինքին22: Հայաստանի Հանրապետության 
հրաժարումը միանալու այդ դաշինքին էլ ավելի խորացրեց լար-
վածությունը Թիֆլիսի և Բաքվի հետ ունեցած հարաբերություն-
ներում: Վրաստանի կողմից փակվեցին Հայաստան մեկնող 

                                                                 
18 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 417, թ. 82: 
19 «Ժողովուրդ», Երևան, 1919, փետրվարի 9: 
20 «Ժողովուրդ», 1919, 28 մայիսի: 
21 «Աշխատավոր», Թիֆլիս, 1919, 17 հունիսի: 
22 Գալոյան Գ., Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ., 

Երևան, 1999, էջ 110: 
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գնացքների ճանապարհները, թալանվում էին Հայաստան ուղարկ-
վող սննդամթերքի բեռները: Անդրկովկասով անցնող երկաթուղին, 
բաժանված լինելով երեք հանրապետությունների միջև, կանոնա-
վոր չէր գործում, որը լրացուցիչ դժվարություններ էր ստեղծում: 
Դիլիջանից 1919թ. հուլիսի 8-ին ՆԳ նախարար Մանասյանը հեռա-
գրով մինիստր-նախագահին հայտնում էր, որ արդեն 2 շաբաթ է, 
ինչ Ադրբեջանը փակել է սահմանը և թույլ չի տալիս անցկացնել ոչ 
մի փութ ապրանք: Ըստ նախարարի հաղորդման սահմանային 
միլիցիան ապրանքների հետ միասին բռնագրավում էր նույնիսկ 
սայլերը: Տեղի բնակչությունը հայտնել էր, որ աշխատողների մի 
մեծ քանակ գնացել է Ադրբեջան աշխատելու, բայց շատերը չեն 
վերադարձել, որ նրանց մի մասին սպանել են, իսկ մի մասին, 
որոնք մոտեցել էին սահմանին տուն դառնալու համար, խլել էին 
նրանց ձեռքից փողերը, շատերին աշխատացնելով՝ տերերը 
հրաժարվել էին վարձատրել23: «Նման քայլերը դժգոհություն են 
առաջացնում բնակչության շրջանում: Հրավիրում ենք ձեր ուշադ-
րությունը, որ դուք այդ մասին հարցում անեք Ադրբեջանի իշխա-
նություններին»24,– ասված էր ՆԳ նախարար Մանասյանի՝ վարչա-
պետին ուղղված հեռագրում: 

Ադրբեջանում գնված մթերքները Հայաստան տեղափոխելու 
հարցում ՀՀ կառավարությունը դիմում էր նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայա-
ցուցչի օգնությանը: Մասնավորապես կառավարության 1919թ. 
մայիսի 23-ի նիստում լսելով պարենավորման հարցերի մասին 
Պարենավորման նախարարի զեկուցումը՝ որոշվեց խնդրել Ադրբե-
ջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Մ. խան Թեքինսկուն, 
որպեսզի աջակցի Բաքվում գնված 20 վագոն կորեկը Հայաստան 
տեղափոխելուն25: 

                                                                 
23 ՀԱԱ, ֆ. 199. ց. 1, գ 25, մաս 2, թ. 51: 
24 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 25-ի երրորդը, թ. 52: 
25 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
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Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկ-
զադյանը բեռների տրանզիտով փոխադրության մասին երկու 
հանրապետությունների միջև առևտրական պայմանագրերի նա-
խագիծն ուղարկեց ԱԳ և առևտրի ու արդյունաբերության նախա-
րարներին26: 1919թ. հունիսի 17-ին, Բաքվում, երկու հանրապետու-
թյունների միջև, ի դեմս Ադրբեջանի առևտրի և արդյունաբերու-
թյան նախարար Ա.Ամինովի և Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական 
ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանի, ստորագրվեց առևտրական և 
տարանցիկի պայմանագիրը27: Պայմանագիրը բաղկացած էր 18 
կետից և ստորագրվեց 1 տարի ժամկետով: Համաձայն պայմա-
նագրի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանվում էր ապրանք-
ների ազատ և առանց մաքսի տարանցիկ: 

Որքան էլ Ադրբեջանի հետ առևտրա-տրանզիտային պայմա-
նագիրը ֆինանսների նախարարության կառավարիչ հայոց կառա-
վարության համար համարում էր անձեռնտու և անպատվաբեր28, 
այնուամենայնիվ 1919թ. հուլիսի 13-ի կառավարության նիստը 
որոշում կայացրեց կնքված պայմանագիրը հաստատելու մասին: 
Թվում էր, թե պայմանագրի ստորագրումից հետո այն պիտի ուժի 
մեջ մտներ գործնական իրականացման համար: Սակայն շուտով 
ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ ստորագրությունը բա-
վարար չէ, որ այդ պայմանագիրը պիտի վավերացվի խորհրդա-
րանի կողմից, որի համար էլ այն դրված է խորհրդարանի նստա-
շրջանի օրակարգում29: 

Հայաստանը Ադրբեջանից ձեռք էր բերում տարատեսակ ապ-
րանքներ, այդ թվում և պարեն, որի կարիքը երկիրը շատ ուներ: 
Սակայն Ադրբեջանը Հայաստանի կառավարության ոչ բոլոր միջ-

                                                                 
26 «Աշխատավոր», 1919, 9 ապրիլի: 
27 ՀԱԱ, ֆ.278, ց.1, գ.278, թ.1: 
28 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
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29ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 22, թ. 1: 
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նորդություններին էր ընդառաջ գնում: Ադրբեջանից ներմուծվող 
ապրանքների դիմաց Հայաստանը արտահանում էր հիմնականում 
գինի, որոշ սարքավորումներ, անտառանյութ: Ադրբեջանը 
կարևորում էր Հայաստանից հատկապես երկաթուղային կոճերի 
ձեռքբերումը: Հայաստանն իր հերթին Ադրբեջանին առաջարկում 
էր կոճեր` ցորենի դիմաց30: Ադրբեջանի առաջարկությամբ կոճերը 
փոխանակում էին նաև նավթով, մեկ կոճը 7 փութ նավթ հարաբե-
րությամբ31: 

1919թ. օգոստոսի 17-ից մինչև 1920թ. փետրվարի 13-ը Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության միջոցով 
Հայաստան էր ներմուծվել ցորեն՝ 876 փութ, գարի՝ 1980 փութ, 
կորեկ` 1581 փութ, լոբի՝ 878 փութ, ալյուր 4935 փութ, ընդամենը` 
10,250 փութ32: 

Ադրբեջանում ՀՀ Ֆինանսական և առևտրական գործողու-
թյունները մի հաստատությունում կենտրոնացնելու նպատակով 
1920թ. ապրիլի 1-ից ՀՀ ֆինանսների նախարարության առևտրա-
կան բաժնի կողմից ինժեներ Գարեգին Բենիամինի Էնֆիաջյանը 
նշանակվեց Ադրբեջանում ՀՀ Ֆինանսների, առևտրի և արդյունա-
բերության նախարարության ներկայացուցիչ33: Նրան առաջարկ-
վեց ընդունել ՀՀ նախկին պարենային նախարարության ողջ դրա-
մական ու ապրանքային առկա քանակությունը ապրիլի 1-ի դրու-
թյամբ, որ գտնվում էր Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկա-
յացուցչությանը կից: Նրա տնօրինման պահպանության տակ 
դրվեց ստացվելիք դրամական միջոցների պահպանությունը, որի 
համար Կովկասյան բանկի Բաքվի բաժանմունքում կամ Բաքվի 
մեկ այլ հաստատությունում ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
ցուցումով բացվելու էր ընթացիկ հաշիվը՝ ըստ հաստիքի: Նրան 

                                                                 
30 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ.417, թ. 72, նաև թ. 80: 
31 Նույն տեղում, գ. 558, մաս 1, թ. 17: 
32 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 11, թ. 104: 
33 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ.29, թ. 1: 
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հանձնարարվեց դիվանագիտական ներկայացուցչի ընդհանուր 
ղեկավարությամբ Ադրբեջանի տարածքում իրականացնելու ՀՀ 
պատվերով տարբեր ապրանքների ու մթերքների գնումներ, որի 
համար լիազորվեց ստորագրելու ապրանքային ու ֆինանսական 
գործարքներ և իրականացնել վճարումներ՝ համաձայն պար-
տավորությունների34: Միաժամանակ հանձնարարվեց Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի հետ համաձայ-
նեցված տեղում հիմնել հատուկ առևտրա-ֆինանսական հանձնա-
ժողով կազմված տեղի հայկական գաղութի հեղինակավոր մարդ-
կանցից, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի պատվավոր նա-
խագահությամբ, ուր քննարկման կներկայացվեին ֆինանսական 
ու առևտրական բնույթի առաջարկությունները: Բոլոր փոխադ-
րումների մասին Բ.Էնֆիաջյանը պիտի տեղյակ պահեր` նշելով 
ուղարկման ժամանակը, վագոնների համարները, ապրանքա-
գրերի կրկնօրինակները, տեսակը, քանակությունը, ապրանքների 
գները: Բ.Էնֆիաջյանը պիտի պարբերաբար տեղեկացներ Բաքվի 
դրամական և ապրանքային շուկաների վիճակի մասին, տեղի և 
արտասահմանյան ձեռնարկատերերի ու ձեռներեցների և 
առևտրականների մասին, Հայաստանին անհրաժեշտ ապրանք-
ների մասին, ամեն կերպ օժանդակեր Ադրբեջանի և մյուս 
երկրների հետ ՀՀ առևտրական կապերի զարգացմանը: Նախարա-
րությունը նրան պարբերաբար տեղեկացնելու էր երկրի դրամա-
կան ու ապրանքային շուկաների դրության մասին, այն ապրանք-
ների մասին, որոնք ցանկալի ու անհրաժեշտ էին Հայաստան ներ-
կրելու համար, ինչպես նաև Հայաստանից թույլատրվող ապրանք-
ների մասին, ուր նշված կլինեին այդ ապրանքների շուկայական 
գները: Բ.Էնֆիաջյանը իրավասու էր ընդունելու ՀՀ ապրանքափո-
խանակման կոմիտեի կողմից ուղարկված բեռները` դրանց իրաց-
ման նպատակով և ապրանքներից ստացված շահույթով գնումներ 
կատարելու Հայաստանի կարիքների համար: Նա դրամական 
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փոխանցումներ էր ստանալու Հայաստանի բոլոր գանձարան-
ներից և Վրաստանում ու Բաթումում ՀՀ ֆինանսական գործակալ-
ներից: 

Ամեն ամսվա ավարտին և ոչ ուշ մինչև հաջորդ ամսի 10-ը նա 
պիտի ամսվա հաշվետվություն ներկայացներ բոլոր դրա-
մարկղային ու ապրանքային գործողությունների մասին: Գործի 
կազմակերպման համար սահմանվում էին հաստիքներ` ամսա-
կան աշխատավարձերով: Ֆինանսների նախարարության ներկա-
յացուցչի`---5.000 ռուբլի, հաշվետարի`---3.100, գրասենյակային 
ծառայողի`-- 2.350, պահակի`--2.000 միասին 12.650 ռուբլի: Նշված 
դրույքներին, որ սահմանվել էր հաստիքներով, ավելացվում էր 50 
տոկոս՝ որպես կառավարական ծառայողների, որոնք գտնվում են 
Հայաստանի սահմաններից դուրս35: Որպես ամսական ծախսի 
գումար՝ ծառայող հաստիքները պահելու համար գումարը չպիտի 
գերազանցեր 18.175 ռուբլին: Այդ գումարների սահմաններում 
Բ.Էնֆիաջյանին իրավունք էր տրվում բաշխելու պաշտոններն ու 
դրույքները36: Ծառայողական գործերով տեղափոխությունների 
համար Բաքու քաղաքի սահմաններում ստանալու էր օրապահիկ 
150 ռուբլու չափով: Շենքի վարձակալության, ջեռուցման և լուսա-
վորության համար կարող էր ծախսել ամսական 1.000 ռուբլի, և 
գրասենյակային ծախսերի համար ամսական 1.500 ռուբլի: Բոլոր 
տեղեկանքների ու բացատրությունների համար պիտի դիմեր 
առևտրական բաժին: Գաղտնի նամակագրությամբ Բ.Էնֆիաջյանը 
օգտվելու էր հատուկ գաղտնագրով: Այդպիսի նամակագրությունը 
հասցեագրվելու էր անմիջականորեն ֆինանսների նախարարին: 
Գ. Էնֆիաջյանի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կից ՀՀ 
ֆինանսների և առևտրի ներկայացուցիչ նշանակվելու մասին 
Մ.Հարությունյանը 1920թ. ապրիլի 23-ին տեղյակ պահեց Ադրբե-
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ջանի հանրապետության ԱԳ նախարարին37: 
Այդուհանդերձ, երկու հանրապետությունների միջև գոյություն 

ունեցող տնտեսական հարաբերություններն անմիջականորեն 
կապված էին նրանց միջև գոյություն ունեցող քաղաքական հարա-
բերությունների հետ, որոնց լարվածությունն իր կնիքն էր դնում 
միջպետական նորմալ տնտեսական և այլ տիպի կապերի հաս-
տատման ու իրականացման վրա:  

Եթե մուսավաթականների իշխանության տարիներին Հայաս-
տանին հաջողվում էր ինչ-որ ձևով Ադրբեջանից ապրանքներ 
ստանալ, ապա Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո Ադրբեջա-
նից Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը ավելի մեծացավ: 
Ադրբեջանը, կարևորելով քաղաքական ու տարածքային հարցերը, 
չցանկացավ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապվել տնտե-
սական պարտավորություններով ու համաձայնություններով: 
Կողմերի միջև այդպես էլ ոչ մի պայմանագիր չստորագրվեց: 
Խորհրդային Ադրբեջանը նույնպես Հայաստանի Հանրապետու-
թյան հետ տնտեսական կապերի հաստատման համար որպես նա-
խապայման պահանջում էր տարածքային զիջումներ: Թեև 
Խորհրդային Ադրբեջանի հետ տնտեսական կապերի բացակայու-
թյունը ծանր էր նստում Հայաստանի տնտեսական դրության վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չբավարարեց 
Ադրբեջանի թալանչիական պայմանները: 
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Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана     
для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918----1920 гг.1920 гг.1920 гг.1920 гг.    

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: договор, союзники, посол, продовольствие, хлеб, 
рынок 

В первые месяцы после обретения независимости приобретение 
продовольственных товаров из Азербайджана для нужд Республики 
Армения стало практически невозможно. В вопросе снабжения продук-
тами и продовольствием Азербайджан по сравнению с Арменией был 
достаточно независим от внешней помощи, так как они большей частью 
там производились. Армения для них не представляла особого экономи-
ческого интереса. До того, как между двумя республиками установились 
дипломатические отношения, значительную помощь для правительства 
Армении в приобретении продовольствия из Азербайджана оказывал 
Бакинский Армянский Национальный Совет. 

Дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном 
официально установились с середины 1919 г. Дипломатический предста-
витель РА в Азербайджане Т. Бекзадян организовал в Баку продовольствен-
ный орган, который должен был осуществлять закупки для Армении из 
Персии и Туркестана и переправлять их через Азербайджан в Армению. 
Дипломатический представитель РА в Азербайджане Т. Бекзадян 
заключил договоры как с отдельными организациями, так и с частными 
лицами. Отсутствие торгового соглашения препятствовало отправке в 
Армению продуктов, уже закупленных в Баку. Лишь благодаря посредни-
честву союзников, а также различных организаций и комитетов стало воз-
можным импортировать товары в Армению. Экономическое состояние 
между двумя республиками было непосредственно связано с напряжен-
ными политическими отношениями двух стран, что наложило свой 
отпечаток на установление и реализацию нормальных межгосударст-
венных экономических и прочих связей. 
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During the first months after the Independence getting foodstuffs for the 

needs of Armenia from Azerbaijan was practically impossible. In comparison 
with Armenia Azerbaijan was quite independent from external aid in the 
framework of getting foodstuffs because it produced the vast amount of them. 
Armenia didn’t have economic importance for them. Until the establishment of 
diplomatic relations between two countries the Armenian National Council of 
Baku demonstrated huge support to the government of Armenia to get 
foodstuffs from Azerbaijan.  

The diplomatic relations between Armenia and Azerbaijan became official 
only from the middle of 1919. The diplomatic representative of Armenia to 
Azerbaijan T. Bekzadyan created a body for foodstuffs issue which had to buy 
products from Persia and Turkestan and send them to Armenia over the 
territory of Azerbaijan. Ms. Bekzadyan signed treaties both with organizations 
and individuals in Azerbaijan. The absence of trade agreement laid obstacles in 
the path of sending the products to Armenia. The import of the products to 
Armenia was mainly possible in the case of mediation of allies, different 
organizations and committees. The existing economic relations between two 
Republics were directly connected with political relations between them the 
tension of which set a seal to establishing and implementing normal interstate 
economic and other types of relations. 
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