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Գայանե Հովհաննիսյան 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐԶԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 1920-ԱԿԱՆ ԹԹ․ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ – 1930-ԱԿԱՆ ԹԹ․ 
 

Հիմնաբառեր. Ժողովրդագրական գործըն-

թացներ, արդյունաբերականացում, կոլեկտիվա-

ցում, վարչատարածքային փոփոխություն, վերա-

բնակեցում, արտագաղթ, ժողովրդագրական հե-

տևանքներ: 

 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ժո-

ղովրդագրական գործընթացները 1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին և 1930-ական թթ։ Հետա-

զոտության խնդիրներն են ուսումնասիրել ինքնավար մարզի ժողովրդագրական պատկերը 

պայմանավորող հիմնական գործոնները, դրանց հետևանքները և ազդեցությունը ժողովրդա-

գրական գործընթացների վրա։ Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառել ենք 

ժամանակի սկզբնաղբյուրների, արխիվային փաստաթղթերի, մամուլի և այլ նյութերի հա-

մադրման, վերլուծության, համեմատության մեթոդները։   

Ուսումնասիրելով թեման՝ եկել ենք եզրակացության, որ 1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին 

- 1930-ական թթ․ ինքնավար մարզի ժողովրդագրական գործընթացները հետևանք էին մի 

կողմից ադրբեջանական իշխանությունների ժողովրդագրական քաղաքականության, մյուս 

կողմից՝ ԽՍՀՄ սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական գործընթացների։ 

Հիշյալ ժամանակաշրջանում մարզի ժողովրդագրական գործընթացները պայմանավորող 

գործոնները խմբավորվում են երկու մասի. առաջին խումբը կազմում են ադրբեջանական 

իշխանությունների կողմից իրականացված այնպիսի ձեռնարկումները, ինչպիսիք են վարչա-

տարածքային փոփոխությունների միջոցով մարզի տարածքի կրճատումը, թյուրքական 

բնակավայրերի ձևավորումը, քոչվորական կացութաձևի վերացման և նստակեցության 

հաստատմանն ուղղված միջոցառումները, տնտեսական «հիմնավորումներով» մարզի հայ 

բնակչության վերաբնակեցումները և հավաքագրումները, մարզի սոցիալ-տնտեսական զար-

գացման նպատակաուղղված դանդաղեցումը։ Գործոնների երկրորդ խումբը ներառում է ամ-

բողջ Խորհրդային Միությունն ընդգրկած սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքա-

կան գործընթացները։ Դրանք էին արդյունաբերականացման, կոլեկտիվացման գործընթաց-

ները, 1930-ական թթ․ վերջերին ծավալված զանգվածային բռնաճնշումները։ 

 

Մուտք 

ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի կովկասյան բյուրոյի պլենումի 1921 թ․ հուլիսի 5-ի ոչ օրինական, 

ազգերի ինքնորշման սկզբունքին և երկրամասի էթնիկական կազմին հակասող որոշման 

համաձայն՝ հայկական Արցախը միացվեց Խորհրդային Ադրբեջանին՝ մարզային լայն ինք-

նավարության իրավունքով։ Չնայած ադրբեջանական իշխանությունների նպատակա-

ուղղված երկամյա հետաձգումներին, այնուամենայնիվ, հայկական կողմի համառ ջանքերի 

շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ առանձնացնելու որոշումը կյանքի 

կոչվեց Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեի 1923 թ․ հուլիսի 7-ի  հրամանա-

գրով1։ Լավ գիտակցելով մարզի ժողովրդագրական կազմի փոփոխության կարևորությու-

 
* Հոդվածը ներկայացվել է 04.06.2021 թ., գրախոսվել՝ 04.07.2021 թ., ընդունվել տպագրության՝ 

30.07.2021 թ.: 
1 Մանրամասն տե՛ս Խաչատրյան Կ., Սուքիասյան Հ., Բադալյան Գ., Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի 

տարածքային կորուստները 1920-1930-ական թվականներին, Երևան, 2015, էջ 120-124։ 
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նը՝ ինքնավար մարզի կազմավորումից անմիջապես հետո ադրբեջանական իշխանու-

թյունների կողմից կիրառվեցին ժողովրդագրական անուղղակի քաղաքականության այն-

պիսի դրսևորումներ, ինչպիսիք էին վարչատարածքային տարաբնույթ փոխակերպումնե-

րի հետևանքով Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի միջև անմիջական սահմանակցու-

թյան բացառումը` կասեցնելու համար բնակչության հնարավոր տեղաշարժերը այդ երկու 

տարածքների միջև, համախումբ թյուրքական տարրի առանձնացումը՝ Շուշիի շրջանի 

ստեղծմամբ, Շուշի քաղաքից ինքնավար մարզի կենտրոնի տեղափոխումը՝ կանխելու 

համար հայ բնակչության հնարավոր վերադարձը քաղաքի ավերված հայկական հատված, 

մարզում սոցիալ-տնտեսական խտրական քաղաքականության իրագործումը1։ 

1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին և 1930-ական թթ․ Խորհրդային Ադրբեջանի կողմից 

հետևողականորեն շարունակվում էր մարզի հայաթափման ժողովրդագրական քաղաքա-

կանությունը։ Այդ նպատակով իշխանությունները շարունակում էին ինչպես նախկինում 

սկսված ձեռնարկումները, այնպես էլ կիրառում էին նոր եղանակաձևեր և գործիքակազմ։ 

 

ԼՂԻՄ ժողովրդագրական գործընթացները և դրանք պայմանավորող գործոնները  

1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին – 1930-ական թթ․ 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում մարզի ժողովրդագրական պատկերը համալիր 

գործընթացների հետևանք էր և պայմանավորված էր ինչպես ադրբեջանական իշխանու-

թյունների կողմից իրագործվող քաղաքականությամբ, այնպես էլ խորհրդային հասարա-

կարգին բնութագրական գործընթացների ծավալմամբ։ Անդրադառնալով ԼՂԻՄ ժողովր-

դագրական պատկերը պայմանավորղ գործոնների առաջին խմբին՝ պետք է նշել, որ այն 

1920-ական թթ․ երկրոդ կեսին և 1930-ական թթ․ իր արտահայտությունը գտավ ադրբեջա-

նական իշխանությունների այնպիսի ձեռնարկումներում, ինչպիսիք էին վարչատարածքա-

յին տարբեր փոխակերպումներով մարզի տարածքի կրճատումը, թյուրքաբնակ գյուղերի և 

ավանների ձևավորումը, դրանց տնտեսական և սոցիալական արտոնությունների տրամա-

դրումը, տնտեսական պատճառաբանություններով հայ բնակչության  վերաբնակեցումնե-

րը Միլլի և Մուղանի հարթավայրային շրջաններում, մարզից հավաքագրվող մեծաքանակ 

աշխատուժի տեղափոխումն ադրբեջանական արդյունաբերական շրջաններ, մարզի սոցի-

ալ-տնտեսական զարգացման նպատակաուղղված դանդաղեցումը։ Մարզի ժողովրդա-

գրական պատկերը պայմանավորող գործոնների երկրորդ խումբը վերաբերում է համամի-

ութենական սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական գործընթացներին և 

ներառում է ինչպես ամբողջ ԽՍՀՄ-ը, այնպես էլ ինքնավար մարզն ընդգրկած կոլեկտիվաց-

ման, արդյունաբերականացման գործընթացները և 1930-ական թթ․ երկրորդ կեսին ծա-

վալված զանգվածային բռնաճնշումները։  

Նախևառաջ անդրադառնանք մարզի ժողովրդագրական պատկերը պայմանավորող 

այն գործընթացներին, որոնք բնութագրական էին ամբողջ Խորհրդային Միության համար։ 

Ինչպես հայտնի է, 1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին և 1930-ական թթ․ սկզբներին ԽՍՀՄ 

սոցիալ-տնտեսական կյանքում տեղի ունեցան մի շարք գործընթացներ, որոնցից անմասն 

չէր կարող մնալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզը։ Մասնավորապես սոցիա-

լիստական շինարարության, դրա նյութատեխնիկական բազայի ստեղծման համար Խոր-

հըրդային Միությունը որդեգրեց երկրի արդյունաբերականացման քաղաքականությունը, 

ինչը ենթադրում էր մեքենայական արդյունաբերության ստեղծում և դրա հիման վրա գյու-

ղատնտեսության վերակառուցում։ 1925 թ․ դեկտեմբերին ՀամԿ(բ)Կ 14-րդ համագումարը 

հաստատեց երկրի արդյունաբերականացման ծրագիրը, որի գլխավոր խնդիրը դարձավ 

նոր գործարանների և արդյունաբերական ձեռնարկությունների կառուցումը՝ պետության 

համախառն արտադրանքի մեջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը մեծացնելու և 

 
1 Մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան Գ., Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի ժողովրդագրական պատ-

կերը 1920-ական թթ. սկզբներին, «Գիտական Արցախ», N 4 (7), 2020, էջ 16-23։ 
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արդյունաբերական հասարակարգի ստեղծման նպատակով։ Խորհրդային իշխանություն-

ները միաժամանակ արմատական վերափոխումներ կատարեցին գյուղատնտեսության 

ոլորտում․ 1927 թ․ դեկտեմբերին որոշում ընդունվեց գյուղատնտեսության կոլեկտիվաց-

ման մասին, ինչը ենթադրում էր ժամանակակից տեխնիկայի հիման վրա գյուղացիական 

տնտեսությունների միավորումը խոշոր սոցիալիստական տնտեսությունների մեջ, կուլա-

կության՝ որպես ունևոր գյուղացիական դասակարգի վերացումը։  

Ինչպես ամբողջ ԽՍՀՄ-ում, այնպես էլ ինքնավար մարզում համատարած կոլեկտի-

վացման գործընթացն իրականացվեց լրջագույն թերություններով, կոպտորեն խախտվեց 

նրա կամավորության սկզբունքը, մի շարք վայրերում այն իրականացվեց վարչարարական 

եղանակով։ Ինքնավար մարզում կոլեկտիվացման գործընթացը առավել լայն թափով ծա-

վալվեց 1920-ական թթ․ երկրորդ կեսից՝ իր գագաթնակետին հասնելով 1929-1930 թթ․։ Մի 

շարք գյուղական համայնքներում (Աշան, Քոսալար, Խծաբերդ, Սոս, Մաճկալաշեն, Խնուշի-

նակ, Մարտակերտ, Մինգրելսկ, Լևոն-Արխ) գործընթացը հանգեցրեց ունևոր գյուղացինե-

րի դիմադրությանը1։ Հատկապես կոպտագույն խախտումներ տեղի ունեցան միջակ գյու-

ղացիության հանդեպ, փորձ արվեց վարչարարական եղանակով համատարած և հապ-

շտապ ավարտել կոլետիվացման գործընթացը, ինչը հանգեցրեց բախումների, սպանու-

թյունների, անասունների զանգվածային սպանդի2։ Կուլակաթափության գործընթացն ու-

ղեկցվեց նաև գյուղացիության մի մասի արտաքսումով միության տարբեր աքսորավայ-

րեր3։ Կոլեկտիվացման գործընթացի կազմակերպման ընթացքում բացակայում էր հանրա-

յին տնտեսության ճիշտ կազմակերպման փորձը, չկային աշխատանքի կազմակերպման 

նոր ձևեր, նյութական շահագրգռվածության բարձրացման եղանակներ։ Կոլեկտիվացման 

գործընթացի ժողովրդագրական հետևանքը ինքնավար մարզում հանդիսացան բռնու-

թյունների հետևանքով արտագաղթի ծավալների ընդլայնումը, գյուղական բնակչության մի 

մասի արտահոսքը դեպի քաղաքային բնակավայրեր։  

Ինչ վերաբերում է մարզում արդյունաբերականացման քաղաքականությանը, ապա 

այն, իհարկե, այստեղ որոշակի դրսևորումներ ունեցավ4, սակայն այդ գործընթացը որևէ 

կերպ համեմատելի չէր Ադրբեջանի մյուս վարչամիավորների արդյունաբերականացման 

ծավալների հետ։ Ինչպես հայտնի է, արդյունաբերականացումը ենթադրում էր նոր գործա-

րանների, արտադրության նոր ձևերի և եղանակների ստեղծումը, ինչը դրական ազդեցու-

թյուն կունենար մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Այս հեռանկարը բացառե-

լու նպատակով էլ արդյունաբերականացման գործընթացը մարզի տարածքում դսրևորվեց 

անհամեմատ փոքր ծավալներով։ Այն հիմնականում արտահայտվեց էներգետիկ հզորու-

թյունների կառուցմամբ, մետաքսագործարանային, գինու և սպիրտի արտադրության ծա-

վալմամբ5։ Արդյունաբերականացման գործընթացի ժողովրդագրական հետևանքը հանդի-

սացավ մարզի տարածքում քաղաքային բնակչության թվաքանակի աճը (հատկապես 

Ստեփանակերտ քաղաքում), հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխու-

թյունը, մասնավորապես բանվորների և ծառայողների թվաքանակի ավելացումը, ուրբա-

նիզացիայի մակարդակի աճը։ 

Մարզն անմասն չմնաց նաև 1930-ական թթ․ Խորհրդային Միությունում ծավալվող 

քաղաքական բռնաճնշումներից։ Ինքնավար մարզում քաղաքական բռնաճնշումները զու-

գորդվեցին ազգային ճնշումներով և հալածանքներով։ Այստեղ հայտնաբերվեցին ոչ միայն 

 
1 Տե՛ս Հովհաննիսյան Գ., Հետամնաց ագրարային գավառից առաջավոր սոցիալիստական մարզ (Լեռնային 

Ղարաբաղի ինքնավարության հռչակման 40-ամյակի առթիվ), Բաքու, 1963, էջ 23։ 
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 29-30։ 
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 41։ 
4 Մանրամասն տե՛ս Բարսե Ս., Լեռնային Ղարաբաղ (Երկրագիտական համառոտ ձեռնարկ) // Արցախի ժո-

ղովրդագիտությունը։ Ազգագրություն, Ստեփանակերտ, 2019, հատոր 2 (2), էջ 484-493։  
5 Մանրամասն տե՛ս Բալայան Վ., Դրվագներ արցախահայության ազատագրական պայքարի և պետակա-

նակերտման պատմության (1813-2007 թթ.), Ստեփանակերտ, 2012, էջ 252, տե՛ս նաև Ուլուբաբյան Բ., Ար-

ցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջ 252-253, 270։ 
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«դասակարգային թշնամիներ», այլև «հայկական դաշնակցական-ազգայնական խմբավո-

րումներ», որոնք ներթափանցել էին Հայաստանից և «փորձում էին խարխլել ժողովուրդնե-

րի բարեկամությունը»1։ Բռնաճնշումների առաջին թիրախում հայտնվեց մարզկոմը, աշ-

խատանքից ազատվեցին և ձերբակալվեցին մեծաթիվ պաշտոնյաներ2։ Ինքնավար մար-

զում բնաճնշումները հատկապես լայն թափ ստացան 1930-ական թթ․ երկրորդ կեսից՝ 

Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Միր Ջաֆար Բաղիրովի անմիջա-

կան նախաձեռնությամբ։ Հակահեղափոխական գործունեության, լրտեսության, հակա-

խորհրդային քարոզչության կասկածանքի պատճառաբանությամբ ձերբակալվեցին կամ 

Սիբիր ուղարկվեցին կուսակցական և ղեկավար բազմաթիվ աշխատողներ3։ Բռնաճնշում-

ներն առանձնահատուկ ուժգնությամբ դրսևորվեցին մարզի մտավորականության նկատ-

մամբ4։ Պատմաբան Շ․ Մկրտչյանը Ստեփանակերտի մարզային երկրագիտական թանգա-

րանում աշխատելիս (1965-1972 թթ․) փորձել է կազմել Բաղիրովի կարգադրությամբ բռնա-

ճնշումների ենթարկվածների թիվը։ Ըստ նրա հաշվարկների՝ միայն գնդակահարված հայե-

րի թիվը կազմել է 386 մարդ, որոնք եղել են կուսմարզկոմի, մարզգործկոմի նախկին ղեկա-

վարներ, մարզային ու շրջանային ղեկավար աշխատողներ5։ Մարզում ծավալված բռնա-

ճնշումները, զուգորդվելով ազգային խտրական քաղաքականության հետ, խթանում էին 

հայ բնակչության լայնածավալ արտագաղթը։ 

Այսպիսով, համամիութենական սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքական 

ներկայացված գործընթացների ժողովրդագրական հիմնական հետևանքները հանդի-

սացան ինքնավար մարզի բնակչության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունը, 

քաղաքային բնակչության ավելացումը, ուրբանիզացիայի մակարդակի բարձրացումը, ար-

տագաղթի աճը։ 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում մարզի ժողովրդագրական գործընթացներում 

բնակչության թվաքանակի, էթնիկ կազմի փոփոխության տեսանկյունից առանցքային 

նշանակություն ուներ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից իրագործվող քաղաքա-

կանությունը։ Հիշյալ շրջանում ամբողջ ծավալով գործադրության մեջ էին ադրբեջանական 

իշխանությունների կողմից մարզի ձևավորումից հետո սկզբնավորված ժողովրդագրական 

քաղաքականության մի շարք դրսևորումներ։ Դրանցից առաջինը վերաբերում է մարզի 

տարածքի վարչական վերաձևումներին, դրանց միջոցով մարզի տարածքի կրճատմանը, 

էթնիկական պատկերի փոխակերպմանը։ Մասնավորապես 1926 թ․ Հադրութի Հարար 

գյուղը բռնակցվեց Լաչինի շրջանին՝ առավել դժվարին դարձնելով Հայաստանի հետ սահ-

մանային կապը6։ Լաչինի շրջանին կցվեցին նաև սկզբնապես որոշակիորեն մարզի կազ-

մում գտնվող Մուսուլմանլարի շրջանը՝ Հին Շեն, Ճամբարախաչ, Իրչան, Այրակ (Ագարակ) 

և մի շարք այլ գյուղերով7։ Դադիվանքի (Խոթավանք) վանական համալիրը և նրան կից Մես-

րոպավան հայկական գյուղն անջատվեցին Ջրաբերդի (Մարտակերտի) շրջանից և միաց-

վեցին Քյալբաջարի (Քարվաճառ) շրջանին, Մարտունու շրջանի Աբդալ գյուղը միացվեց 

Աղդամի շրջանին և այլն8։ 

Հետագա տարիներին ևս շարունակվում էր մարզի հայկական գյուղերը հարևան ադր-

բեջանական շրջաններին բռնակցման գործընթացը։ Մասնավորապես 1936 թ․ Հադրութի 

 
1 Տե՛ս Աբրահամյան Շ., Ազգային քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային իշխանության 

տարիներին, Երևան, 2003, էջ 27։  
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 28; տե՛ս նաև Բալայան Վ., նշվ. աշխ.,  էջ 215-216; Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարա-

բաղ։ Ադրբեջանի իրականացրած ցեղասպանության անատոմիան, Ստեփանակերտ, 2003, էջ 78-79։ 
3 Մանարամասն տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 210-211, 265; տե՛ս նաև Աբրահամյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 

39։  
4 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 213, 215-216, 265։ 
5 Տե՛ս Մկրտչյան Շ., նշվ. աշխ, էջ 80։ 
6 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 181։ 
7 Տե՛ս Խաչատրյան Կ., Սուքիասյան Հ., Բադալյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 141։ 
8 Տե՛ս Մկրտչյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 73-74։ 
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շրջանի Ողեր գյուղը միացվեց Կարյագինոյի (հետագայում՝ Ֆիզուլի) շրջանին՝ այդպիսով 

կտրելով Հադրութ-Տող ուղղությամբ գյուղերն իրար կապող ճանապարհը1։ Դրա փոխարեն 

մարզի հայկական շրջաններում հայտնվեցին թյուրքական գյուղեր, օրինակ՝ Մարտունիի 

շրջանի Վերին Վեյսալու և Մարտակերտի շրջանի Աղդաբան գյուղերը, որոնցից առաջինը 

գտնվում էր ադրբեջանական Ֆիզուլիի, իսկ երկրորդը՝ Քյալբաջարի շրջանի ենթակա-

յության տակ2։ 

Բացի վարչական փոխակերպումների միջոցով հայկական տարածքների յուրացու-

մից՝ հիշյալ ժամանակաշրջանում իշխանությունների կողմից ակտիվորեն իրականացվում 

էր մարզը թյուրքերով բնակեցնելու և թյուրքական բնակավայրերի ձևավորման քաղաքա-

կանությունը։ Ադրբեջանի կառավարությանն առընթեր ձևավորվել էր հատուկ հանձնա-

խումբ, որը զբաղվում էր մարզի տարածքում թյուրքական բնակավայրերի ստեղծմամբ՝ նա-

խապես ուսումնասիրելով դրանց աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմաննե-

րը, հնարավոր քաղաքական զարգացումները3։ Ընդ որում՝ բնակավայրերի ստեղծման ըն-

թացքում իշխանությունները վերջիններիս ֆինանսական, սոցիալական և տնտեսական 

արտոնություններ և աջակցություն էին ցույց տալիս։ Մեր կողմից կատարված ուսումնասի-

րությունների արդյունքներով դուրս ենք բերել 1921-1931 թթ․ ընթացքում ինքնավար մար-

զի  տարածքում թյուրքերով բնակեցված կամ առաջացած հետևյալ բնակավայրերը4․ 

• Ստեփանակերտի շրջան (նախկին Խաչենի շրջան) – Քյոսալար, Ջանհասան, Տարիֆ-

դաշ, Ջավադլար, Յալ-Օբա, Դարալագյազ, Կրկժան գյուղերը, Սունջինկա ավանը։ 

• Ջրաբերդի շրջան (Մարդակերտի շրջան) - Նարիշտար գյուղը, Օրթա Գյունեփայա, 

Բաշ Գյունեփայա, Խաթիբեյլի, Բաբալար, Բաշիրլար, Գարաշլար, Գարալար ավան-

ները, Չարեքտար գյուղը (վերջինս 1921 թ․ գյուղական մարդահամարի տվյալներով 

բնակեցված էր քրդերով, իսկ 1931 թ․՝ թյուրքերով)։ 

• Շուշիի շրջան - Ղայբալիքենդ (Կեյբալիքենդ) գյուղը՝ Լաչինլար, Զաման-Փայա, Միր-

զալար, Շուշիլի ավաններով, Շիրլան գյուղը՝ Մամիշլար, Սաֆիխանլար, Խանլիխ-

Փայա, Ալլախկուլիլար, Խանալի, Իմանլար ավաններով, Կիշլաղ,Կուլլար, Ափաթլի 

գյուղերը։ 

• Մարտունիի շրջան (նախկին Վարանդա) - Կարադաղլի, Ամիրլար, Բախրամլի գյու-

ղերը։ 

Անհամեմատ փոքրաթիվ էին հիշյալ ժամանակաշրջանում մարզի տարածքում առա-

ջացած հայաբնակ բնակավայրերը։ Դրանց շարքին էին դասվում Մարտունի (նախկին Խո-

նաշեն, 1931 թ․ դրությամբ 855 բնակիչ), Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան (469 բնա-

կիչ), Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղերը (197 մարդ)։ 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ քննարկվող ժամանակաշրջանում ադրբեջանական իշխա-

նությունների կողմից ակտիվորեն իրականացվում էր մարզում քոչվորական կացութաձևի 

վերացման, թյուրք բնակչության նստակեցության անցման և այդ նպատակով նրանց ֆի-

նանսական և տնտեսական աջակցության տրամադրման քաղաքականությունը։ 1930-ա-

կան թթ․ սկզբներին ադրբեջանական իշխանություններն այդ ուղղությամբ դիմեցին մի 

շարք գործողությունների։ Մասնավորապես, քննարկվող ժամանակաշրջանի արխիվային 

 
1 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 181։ 
2 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև Մկրտչյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 74։ 
3 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 237։ 
4 Ուսումնասիրությունը կատարվել է հետևյալ սկզբնաղբյուրների հիման վրա. Памятная книга Елизавет-

польской губернии: Приложение к памятной книге Елизаветпольской губернии на 1914 год: Таблица об 

экономическом состоянии городского крестьянского населения, по сведениям, относящимся к 1912 году, 

собранным Начальниками полиций и Мировыми Посредниками Елизаветпольской губернии, Тифлис, 1914, 

էջ 2-170; Карапетян М., Этническая структура населения Нагорного Карабаха в 1921 г. (По сельско-

хозяйственной переписи Азербайджана 1921 г.), Ереван, 1991, էջ 11-20; Արցախի Հանրապետության 

պետական արխիվ, ֆ. 3, ց. 1, կապ 1, գ. 19, թ. 1-51 (ԼՂԻՄ բնակավայրերի ցանկը ըստ բնակչության թվա-

քանակի և ազգությունների 1931-1932 թթ.)։ 
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փաստաթղթերից մեկում նշված է, որ կառավարության կողմից լայնածավալ աշխատանք-

ներ պետք է իրականացվեն քոչվորներին նստակյաց կյանքի անցկացնելու նպատակով1։ 

Գործընթացը ցայտուն դրսևորվեց Շուշիի շրջանի Զարիսլի թյուրքական գյուղում, որի բնա-

կիչները, քոչվորական կյանքից անցում կատարելով նստակեցության, մարզային իշխանու-

թյուններից պահանջում էին աջակցության տրամադրում։ Ի պատասխան, 1932 թ․ օգոս-

տոսին, ընդգծելով քոչվորական նստակեցության վերացման կարևոր տնտեսական և քա-

ղաքական նշանակությունը, մարզգործկոմը որոշում է Զարիսլի գյուղին տրամադրել հողա-

յին տիրույթներ հայկական բնակավայրերի հաշվին։ Ավելին՝ նախատեսվում էր վերաբնա-

կեցման ֆոնդից մարզի քոչվորական տնտեսություններին նստակեցության անցման հա-

մար տրամադրել համապատասխան գումարներ2։ Մարզի տարածքում քոչվորական կա-

ցութաձևի վերացման և թյուրք բնակչության նստակեցության անցման օրինակներից  է 

նաև Շուշիի շրջանի Ափաթլի գյուղը, որը, 1921 թ․ վիճակագրական տվյալների համաձայն, 

քոչվորական, իսկ արդեն 1931 թ․՝ գյուղական բնակավայր էր՝ 164 թյուրք բնակչով։ 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում մարզի ժողովրդագրական պատկերի վրա կարևոր 

ազդեցություն ունեցող հաջորդ գործոնը մարզի բնակչության աշխատունակ և երի-

տասարդ հատվածի՝ կազմակերպված արտահոսքն էր Ադրբեջանի տարբեր շրջաններ։ Ար-

ցախի Հանրապետության պետական արխիվում պահպանվել են հիշյալ շրջանում ադրբե-

ջանական իշխանությունների կողմից մարզի բնակչությանը Մուղան և Միլլի հարթավայ-

րեր վերաբնակեցնելու մասին մի շարք փաստաթղթեր։ Ընդ որում՝ այս գործընթացը կազ-

մակերպվում էր վերոհիշյալ շրջանները տնտեսապես յուրացնելու և աշխատուժի պակասի 

«հիմնավորմամբ»։ Մասնավորապես ԽՍՀՄ ժողկոմխորհի 1930 թ․ նոյեմբերի 14-ի հրամա-

նով առաջարկվում էր Ադրբեջանի բոլոր մարզգործկոմներին և մարզկուսկոմներին բացա-

հայտել սակավահող շրջանների վերաբնակեցվող հավաքակազմին՝ վերջիններիս Մուղա-

նի և այլ դաշտավայրերի ոռոգելի բամբակագործարանային շրջաններում բնակեցնելու 

նպատակով3։ 1931 թ․ գարնանը նախատեսված էր Մուղանի հողաբարելավմանը ենթարկ-

ված տարածքներում տեղավորել 3․500 տնտեսություն՝ նրանց կողմից նույն տարում 7 հա-

զար հեկտար բամբակի մշակման համար4։ ԽՍՀՄ կառավարության հրամանի հիման վրա 

«սակավահողության վերացման, բամբակագործության զարգացման, ինչպես նաև բամ-

բակային շրջաններում քոչվոր և կիսաքոչվորային տնտեսաձևի վերացման նպատակով» 

1930 թ․ դեկտեմբերի և 1931 թ․ հունվարի Ադրբեջանի հողժողկոմի հրամանագրերով ա-

ռաջարկվում է տեղերում բացահայտել և տեղեկություններ հայտնել վերաբնակեցվողների 

թվի մասին5։ 1931 թ․ մայիսին ԼՂԻՄ հողժողկոմի պատասխան նամակից պարզ է դառնում, 

որ Ադրբեջանի Աղջաբեդի շրջանում գտնվող Գյավուր-Արխ բնակավայրում (Միլլի հարթա-

վայր) պետք է վերաբնակեցվեին մարզի Մարտունու շրջանի Ղուզե-Կալեր գյուղից 18 

տնտեսություն (52  մարդ)6։ Մեկ այլ վավերագրի համաձայն՝ մարզի Դիզակի գավառի Ջի-

լան գյուղից Մուղանի շրջան պետք է վերաբնակեցվեին 4 հայ ընտանիք՝ ընդհանուր 22 

շունչ7։ Արխիվային մի շարք փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ 

այդ վերաբնակեցումները կանոնակարգված բնույթ են կրել՝ ունենալով հստակ նախորոշ-

ված և պլանավորված ծավալներ և ժամանակացույց8։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանա-

կան կառավարությունը վերաբնակեցվողներին խոստանում էր նաև նյութական աջակցու-

թյուն տրամադրել 9 ։ Վերաբնակեցումների ծավալների մասին կարելի է պատկերացում 

 
1 Տե՛ս Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ, ֆ. 3, ց. 5, գ. 13, թ. 4-5։ 
2 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 238։ 
3 Տե՛ս Արցախի Հանրապետության պետական արխիվ, ֆ. 3, ց. 1, գ. 10, թ. 9։  
4 Տե՛ս նույն տեղում։ 
5 Տե՛ս նույն տեղում։ 
6 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 11։ 
7 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 3։ 
8 Տե՛ս նույն տեղում, թ. 17։ 
9 Տե՛ս Աբրահամյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 19։ 
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կազմել ԼՂԻՄ մարզխորհրդի 4-րդ համագումարի նյութերից, որտեղ Մարտունու շրջանի 

պատգամավորներից մեկը, դատապարտելով մարզի բնակչության վերաբանկեցումը Միլլի 

և Մուղանի հարթավայրային շրջաններ, նշում էր, որ Դիզակի շրջանից արդեն իսկ վերա-

բնակեցրել են 132 ընտանիք1։ Հետագա տարիներին տնտեսապես նոր յուրացվող շրջան-

ներ հայ բնակչության վերաբնակեցումներին փոխարինելու եկան աշխատուժի զանգվա-

ծային հավաքագրումները։ Մասնավորապես Ադրբեջանի կոմկուսի կենտկոմի և ժողկոմ-

խորհի 1936 թ․ օգոստոսի 23-ի որոշմամբ աշնանային ամիսներին Ադրբեջանի բամբա-

կացան շրջաներին մարզը տրամադրեց 4200 բանվոր2։ 

Ադրբեջանում ծավալվող արդյունաբերականացման գործընթացը և բանվորական 

ուժի պակասը դարձավ հաջորդ «հիմնավորումը», որով ադրբեջանական իշխանություննե-

րը իրականացնում էին մարզի գյուղական բնակչության, հիմնականում երիտասարդների 

զանգվածային հավաքագրումը՝ նրանց Բաքվի, Գանձակի (1935 թվականից՝ Կիրովաբադ) 

և այլ շրջաններում աշխատանքի ուղարկելու համար։ Մասնավորապես 1933 թ․ հուլիսին 

Բաքվում աշխատելու համար մարզից հավաքագրվեց 1325 մարդ3։ Նախատեսված էր, որ 

նույն թվականին մարզը Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության պետական միավոր-

մանը պետք է տրամադրեր ևս 1300 բանվոր4։ 1936 թ․ հունիսին մարզգործկոմի նախա-

գահի տեղակալ Մամեդովը հրահանգում է շրջգործկոմի նախագահներին բանվորներ հա-

վաքագրել։ Նախատեսվում էր Ստեփանակերտի շրջանից հավաքագրել 244, Դիզակի 

շրջանից՝ 354,  Շուշիի շրջանից՝ 151, Մարտունու շրջանից՝ 322 բանվոր, և ուղարկել Բաք-

վի շինհրապարակներ5։ Հետագա տարիներին գործընթացը շարունակվեց՝ հասնելով ընդ-

հուպ նախապատերազմյան շրջան։ 1940 թ․ մարտին 400 բանվորներ ուղարկվեցին Ջուլ-

ֆայի երկաթուղին կառուցելու, իսկ 200-ը՝ Բաքվում աշխատելու համար6։ Նույն թվականին 

մարզի կոլտնտեսականների ուժերով, առանց վարձատրության, կառուցվեց Եվլախ-Ստե-

փանակերտ երկաթգիծը7։ 1941 թ․ հունիսի 6-14-ն ընկած ժամանակահատվածում մարզից 

Բաքու են ուղարկվում 2218 երիտասարդ բանվորներ8։ Նույն թվականի հունիսի 12-ին Ադր-

բեջանի ժողկոմխորհի հեռագիրը մարզգործկոմից պահանջում էր ևս 300 երիտասարդներ 

N 446 գործարանի կառուցման համար9։ 

Մարզի բնակչության վերաբանակեցումների, աշխատուժի հավաքագրումների ժո-

ղովրդագրական հետևանքներից մեկը մարզի բնակչության թվաքանակի աստիճանական 

փոփոխությունն էր։ Ինչպես վերաբնակեցվող, այնպես էլ որպես աշխատուժ օգտագործվող 

բնակչության մեծ մասը այլևս չէր վերադառնում իրենց բնակության նախկին վայրեր և 

մշտական բնակության էր անցնում նոր բնակավայրերում (հիմնականում քաղաքներում)։ 

Ադրբեջանական իշխանությունների նմանօրինակ քաղաքականության ժողովրդագրա-

կան հաջորդ հետևանքը մարզի բնակչության սեռատարիքային կազմի աստիճանական 

փոփոխությունն էր։ Քանի որ վերաբնակեցվող և որպես աշխատուժ օգտագործվող հավա-

քակազմի մեծագույն մասը կազմում էին բնակչության վերարտադրողական տարիքի երի-

տասարդները, հետևաբար վերջինիս արտամղումը մարզից հանգեցնելու էր բնակչության 

սեռատարիքային կազմի աստիճանական փոփոխությանը, ինչը, իր հերթին, ազդելու էր 

բնական աճի և  բնակչության վերարտադրողական ցուցանիշների վրա։ 

 
1 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 20։  
2 Տե՛ս Բալայան, Վ., նշվ. աշխ., էջ 233։ 
3 Տե՛ս նույն տեղում։ 
4 Տե՛ս Աբրահամյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 40։ 
5 Տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 232-233։ 
6 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 233։ 
7 Տե՛ս նույն տեղում։ 
8 Տե՛ս Աբրահամյան Շ., էջ 41։ 
9 Տե՛ս նույն տեղում։ 
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Ինչ վերաբերում է տնտեսական տարաբնույթ «հիմնավորումներով» մարզից հեռացող 

բնակչության ազգային կազմին, ապա, հարկ է նկատել, որ պահպանված տեղեկություննե-

րը վերաբերում են գերազանցապես հայ բնակչությանը։ Եթե հաշվի առնենք, որ քննարկվող 

ժամանակաշրջանում մարզի թյուրք բնակչությանը իշխանությունների կողմից տրվում էին 

բազմաթիվ տնտեսական, հարկային, ֆինանսական և հողային առանձնաշնորհումներ, իսկ 

թյուրքական բնակավայրերն աչքի էին ընկնում իրենց բարեկեցությամբ, ապա սկզբնաղ-

բյուրներում թյուրք բնակչության վերաբնակեցումների կամ հավաքագրումների վերաբեր-

յալ տվյալների բացակայությունը պետք է բնականոն համարել։ Հետևաբար «տնտեսական 

հիմնավորումներով» մարզի բնակչության վերաբնակեցումների ժողովրդագրական հետև-

անքներից էր նաև էթնիկ պատկերի աստիճանական փոփոխությունը։ 

Մարզի ժողովրդագրական գործընթացների վրա ազդող հաջորդ կարևոր գործոնը 

սոցիալ-տնտեսական ծանր դրությունն էր և դրա հետևանքով շարունակական ընթացք 

ստացած լայնածավալ արտագաղթը։ Այս իրավիճակը բնութագրական էր մարզին դեռևս 

1920-ական թթ․՝ ինքնավարության ստեղծման առաջին տարիներից, որն էլ և հանդիսա-

նում էր այդ ժամանակ մարզի հայ բնակչության արտագաղթի հիմնական պատճառը։ 

Քննարկվող ժամանակաշրջանում մարզի սոցիալ-տնտեսական դրության շարունակական 

վատթարացումը պայմանավորված էր իշխանությունների ուղղորդված ու նպատա-

կամղված տնտեսական քաղաքականությամբ։ Իհարկե, ամբողջ Խորհրդային Միությունն 

ընդգրկած սոցիալ-տնտեսական գործընթացներին համահունչ, ինքնավար մարզում ևս ո-

րոշակի աշխատանքներ կատարվեցին այս ոլորտում (մասնավորապես հացահատիկային, 

բանջարանոցային բույսերի, բամբակի մշակության, ոռոգման, անասնաբուծության, փայ-

տամշակման, գորգագործության, յուղապանրային արտադրության բնագավառներում1) 

սակայն, դրանք բավարար չէին մարզի սոցիալ-տնտեսական դրության կայունացման և 

զարգացման համար։ Մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում առկա էին մի շարք խնդիրներ 

պիտանի հողատարածությունների, սակավահողության, ոռոգման, երաշտի, գյուղմթերք-

ների իրացման, բերքատվության, տեխնիկական հագեցվածության, հարկային ծանրա-

բեռնվածության հետ կապված2։ Բացի այդ, չնայած արդյունաբերականացման քաղաքա-

կանությանը բնութագրական նոր գործարանների կառուցմանը և արտադրատեսակների 

զարգացմանը, ինչպես նշվել է, մարզի տարածքում այս գործընթացը նպատակաուղղված 

կերպով լիարժեքորեն չիրականացվեց։ Այն արտահայտվեց ընդամենը երեք տասնյակ 

փոքր գործարանների ու արտադրամասերի կառուցմամբ3։ 

Մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, ոչ բարվոք կենսապայմանների, ազգային 

խտրական քաղաքականության և ճնշումների անմիջական հետևանքն էր հայ աշխատու-

նակ բնակչության շարունակական զանգվածային արտագաղթը դեպի Բաքու և Ադրբեջա-

նի արդյունաբերական այլ կենտրոններ։ Հայ բնակչության մի ստվար հատված էլ ապաս-

տան էր գտնում Հյուսիսային Կովկասում4։ Ժամանակավոր սեզոնային արտագաղթը հա-

ճախ վերածվում էր մշտական բնակության վայրի՝ այդպիսով փոփոխության ենթարկելով 

մարզի բնակչության թվաքանակը։  Իսկ քանի որ արտագաղթողների մեծագույն հատվածը 

հայ բնակչությունն էր, ապա այն առաջին հերթին խթանում էր մարզի բնակչության էթնիկ 

կազմի փոխակերպմանը։ 
  

 
1  Մանրամասն տե՛ս Բարսե, նշվ. աշխ., էջ 484-511; տե՛ս նաև Аракелян А., Автономный Нагорный 

Карабах, ''Революция и национальности'', N 11, 1936, էջ 54-55։ 
2 Մանրամասն տե՛ս Բալայան Վ., նշվ. աշխ., էջ 224-227;  տե՛ս նաև Աբրահամայան Շ., նշվ. աշխ., էջ 33-34; 

Մկրտչյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 89։ 
3 Տե՛ս Մկրտչյան Շ., նշվ. աշխ., էջ 94։ 
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Եզրակացություն 

Ամփոփելով ներկայացված փաստերը և կատարված ուսումնասիրությունը՝ հանգում 

ենք եզրակացության, որ 1920-ական թթ․ երկրորդ կեսին և 1930-ական թթ․ ինքնավար 

մարզի ժողովրդագրական գործընթացները հետևանք էին մի կողմից ադրբեջանական իշ-

խանությունների ժողովրդագրական քաղաքականության, մյուս կողմից՝ Խորհրդային Մի-

ության սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական գործընթացների։ Հիշյալ 

ժամանակաշրջանում մարզի ժողովրդագրական գործընթացները պայմանավորող գոր-

ծոնները խմբավորվում են երկու մասի․ առաջինը ադրբեջանական իշխանությունների կող-

մից մարզի կազմավորումից հետո սկզբնավորված և շարունական ընթացք ստացած էթ-

նիկ փոխակերպման քաղաքականությունն էր՝ նոր դրսևորումներով և կենսագործման ե-

ղանակներով։ Այս խմբի մեջ էր մտնում վարչատարածքային ձևակերպումների միջոցով 

մարզի տարածքի կրճատումը, թյուրքական բնակավայրերի ձևավորումը, վերջիններիս սո-

ցիալ-տնտեսական արտոնությունների հատկացումը, քոչվորական կացութաձևի վերաց-

ման և նստակեցության հաստատմանն ուղղված միջոցառումները, տնտեսական «հիմնա-

վորումներով» մարզի հայ բնակչության վերաբնակեցումները և հավաքագրումները, հայ 

բնակչության երիտասարդ հատվածի արտամղումը, ազգային ճնշումները և խտրական 

քաղաքականությունը, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նպատակաուղղված 

դանդաղեցումը։ Գործոնների երկրորդ խումբը կապված էր համամիութենական սոցիալ-

տնտեսական, հասարակական-քաղաքական գործընթացների հետ, որոնք իրագործվում 

էին ամբողջ Խորհրդային Միությունում և բնութագրական էին նաև ինքնավար մարզի հա-

մար։ Դրանք էին կոլեկտիվացման, արդյունաբերականացման գործընթացները, 1930-ա-

կան թթ․ վերջերին զարգվածային բռնաճնշումները։ Այս երկու խմբերն առանձնանում էին 

նաև մարզի ժողովրդագրական գործընթացների վրա իրենց ունեցած ազդեցության տար-

բերությամբ։ Եթե երկրորդ խմբի գործոններն առավելապես ազդում էին մարզի բնակչու-

թյան սոցիալական կառուցվածքի, քաղաքային բնակչության ավելացման և ուրբանիզա-

ցիայի մակարդակի վրա, ապա գործոնների առաջին խումբը միտված էր մարզի էթնիկ 

կազմի փոխակերպմանը, բնակչության թվաքանակի կրճատմանը, վերարտադրողական 

ցուցանիշների նվազմանը, սեռատարիքային կառուցվածքի փոփոխությանը և հայ բնակ-

չության զանգվածային արտագաղթին։ 

 

Гаяне Оганнисян, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НАГОРНО-КАРАБАХ-

СКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ. – В 1930-Х ГГ. 

Цель данной статьи - представить демографические процессы в Нагорно-Карабахской 

Автономной Области во второй половине 1920-х гг. - в 1930-х гг. Для достижений этой 

цели мы поставили задачу изучить основные факторы, определяющие демографическую 

картину автономной области, представить их последствие и влияние на демографические 

процессы. В ходе исследования мы применяли много методов (анализ, обобщение, срав-

нение и сопоставление различных источников, архивных документов, пресс и других ма-

териалов). 

Изучая тему, мы пришли к выводу, что во второй половине 1920-х гг. – в 1930-х гг․ 

демографические процессы в автономной области были следствием с одной стороны де-

мографической политики властей Азербайджана, а с другой стороны - социально-эконо-

мических, социально-политических процессов Советского Союза. В указанный период 

факторы, определяющие демографические процессы в области, сгруппированы в две 

части. Первая группа факторов - это меры, принимаемые властями Азербайджана. Эти 

меры включали сокращение территории области за счет административных изменений, 

образование тюрских поселений, меры направленные на ликвидацию кочевых поселе-

ний, переселение армянского населения в другие регионы по экономическими ''обосно-

ваниями'', целенаправленное замедление социально-экономического развития области. 
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Вторая группа факторов была связана с социально-экономическими, социально-поли-

тическими процессами, охватившими весь Советский Союз. К ним относятся процессы 

коллективизации, индустриализации и  репрессии в 1930-е годы. 

Ключевые слова։ демографические процессы, индустриализация, коллективиза-

ция, административные изменения, переселение, эмиграция, демографическая послед-

ствия. 

 

Gayane Hovhannisyan, DEMOGRAPHIC PROCESSES OF THE NAGORNO-KARA-

BAKH AUTONOMOUS REGION IN THE SECOND HALF OF THE 1920S – IN THE 1930S. 

The purpose of this article is to present demographic processes in the Nagorno-Karabakh 

Autonomous Region in the second half of the 1920s – in the1930s. To achieve this goal, we 

set the following tasks: to explore the main factors that determine the demographic picture 

of the autonomous region, to present their consequences and impact on demographic proces-

ses. During the research process, various methods were used, such as analysis, comparison 

and juxtapose of various sources, archival documents, press and other materials. 

Exploring the subject-matter theme, we came to conclusion that the demographic 

processes of the autonomous region were a consequence of the demographic policy of the 

Azerbaijani authorities, as well as it was conditioned by the socio-economic and socio-political 

processes of the Soviet Union. In the second half of the 1920s – in the 1930s, the factors 

determining the demographic processes in the region are grouped into two parts. The first 

group of factors is the measures taken by the Azerbaijani authorities. These measures inclu-

ded the reduction of the region's territory due to administrative changes, the formation of 

Turkic settlements, measures aimed at eliminating nomadic settlements, the resettlement of 

the Armenian population to other regions for economic ″justifications″, a deliberate slowdown 

of the socio-economic development of the region. The second group of factors was associated 

with socio-economic, socio-political processes that engulfed the entire Soviet Union. These 

include the processes of collectivization, industrialization and repression in the 1930s. 

Keywords: demographic processes, industrialization, collectivization, administrative 

changes, resettlement, emigration, demographic consequences. 
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