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«Independent Peace Associates»-ի մասին

«Independent Peace Associates (Indie Peace)»-ը հակամարտությունների փոխակերպման 
հարցերով զբաղվող կազմակերպություն է, որը մասնագիտացած է հետազոտությունների 
և վերլուծությունների, ուսուցումների կազմակերպման և երկխոսությանն աջակցելու 
գործողություններում՝ հետապնդելով հակամարտության ազդակիր համայնքների 
միջև վստահություն ձևավորելու նպատակ։ Մեր փորձագիտական կարողությունների 
աշխարհագրությունը հիմնականում նախկին Խորհրդային Միության տարածքն է, իսկ մեր 
սկզբունքն է աշխատել ներառականորեն՝ բոլոր խաղացողների հետ համագործակցությամբ 
և ավելի լայն տարածաշրջանում հակամարտությամբ բաժանված տարբեր գոտիներում։ 

Մենք առաջարկում ենք փոխակերպիչ խաղաղարար մոդել, որի նպատակն է  ձևավորել 
ինտելեկտուալ և հուզական կապիտալ՝ հանուն խաղաղ սոցիալական փոփոխության։ Մեր 
վերլուծությունը հաշվի է առնում ընկալումների, զգացմունքների և մարդկային սուբյեկտիվության 
դերը, իսկ մեր միջամտությունները խթանում են ավելի ինտենսիվ ռեֆլեքսիայի և քննական 
մտածողության կիրառումը։ Մենք հավատում ենք, որ անհատական մակարդակում փոխակերպումը 
կարող է ազդեցություն ունենալ և փոփոխություն բերել սոցիալական և քաղաքական 
մակարդակներում։  Միայն հակամարտության բոլոր չափումները՝ դրա հոգեբանական, սոցիալական, 
քաղաքական, տնտեսական, էթնիկ, պատմական, գենդերային, մշակութային և այլ արմատական 
պատճառները հասկանալու միջոցով է հնարավոր հակամարտության նրբությունները հաշվի 
առնող տեսլական և կայուն խաղաղություն կառուցելու ռազմավարություն մշակել։

«Indie Peace»-ը միայն հիմնադիրները չեն. մենք աշխատում ենք խաղաղության 
հաստատման և պահպանման ոլորտում մեր տեսլականը և արժեքները կիսող, 
աշխարհի բոլոր մասերում աշխատող գործնական մասնագետների հետ։

Մեր մոտեցումը ներառում է հետևյալ գործողությունները՝  

• Հակամարտության պատճառների, հետևանքների և դինամիկայի հետազոտություն և վերլուծություն, 

• Հակամարտության շահագրգռ կողմերի միջև երկխոսության և 
փոխանակումների դյուրավարում (ֆասիլիտացիա), 

• Հակամարտության շահագրգիռ կողմերի, երրորդ կողմ հանդիսացող միջնորդների 
համար հակամարտության փոխակերման մասին խորհրդատվություն, 

• Հակամարտության նկատմամբ զգայունության, միջնորդական գործողությունների, 
քննական մտածողության, համայնքի ներգրավվածության մասին ուսուցում, 

• Խաղաղարար ծրագրի կառավարում, մշտադիտարկում և գնահատում։

Independent Peace Associates
34b York Way, Kings Cross, London N1 9AB
info@indiepeace.org
www.indiepeace.org
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Հեղինակի մասին

Լարիսա Սոտիևան ունի մարդասիրական, հակամարտության փոխակերպման և քաղաքացիական 
ներգրավման ծրագրերի կառավարման ավելի քան 25-ամյա փորձ նախկին Խորհրդային 
Միության տարածքում, ինչպես նաև քաղաքական և հակամարտության վերլուծության, 
հետազոտությունների և տարբեր հակամարտությունների մասին երկխոսության գործընթացների, 
այդ թվում՝ բարձր մակարդակի քաղաքականությունների երխոսությունների դյուրացման 
հարուստ փորձագիտական կարողություն։ Լարիսան աշխատել է Ռուսաստանում, Հյուսիսային 
Կովկասում, Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում և Ուկրաինայում գործող մի 
շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ։ 2006 – 2019թթ. Լարիսան հանդես է եկել 
որպես Եվրասիական տարածաշրջանում «International Alert» կազմակերպությունում ավագ 
խորհրդական, այնուհետ նա հիմնադրել է «Independent Peace Associates»  կազմակերպությունը։

Տեղանուններ 
Տեղանունները և դրանց գրությունը Ղարաբաղյան համատեքստում վեճի թեմա են։ Այս 
հետազոտությունում մենք, ըստ հնարավորության, օգտագործում ենք չեզոք ուղղագրություն՝ 
բացառությամբ ուղիղ մեջբերումների, որտեղ կիրառվել են հենց խոսողի ձևակերպումները։
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«Մենք պետք է հասկանանք, որ չենք կարող վերադարձնել մեր սիրելիներին՝ շարունակելով 
մարդկանց սպանել։ Բայց մենք, կարծես, դժվարանում ենք սա ընդունել» 
տեղահանված ադրբեջանուհի, 52 տարեկան

Այս հետազոտությունը փորձ է՝ ուսումնասիրելու կոլեկտիվ տրավմայի դերը 
Հարավային Կովկասում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքների շուրջ 
հակամարտության համատեքստում՝ հասկանալու դրա ազդեցությունը թե՛ անհատների, 
թե՛ հասարակությունների վրա, ինչպես նաև հասկանալու, թե ինչպիսի ազդեցություն 
կարող է այս ամենն ունենալ հակամարտության հետագա ընդհանուր դինամիկայի վրա։

Ղարաբաղյան պատերազմը, որը տևեց 2020թ. սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը, լիովին փոխեց 
տարածաշրջանում մարդասիրական, քաղաքական և աշխարհաքաղաքական համատեքստը։ 
Ռազմական գործողությունների ինտենսիվացումը, որը վաղուց կանխատեսվում էր 
տարիներ շարունակ մեծացող լարվածության պայմաններում, այնուամենայնիվ, անակնկալ 
էր բոլորի համար։ 44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանին հաջողվեց նորից վերահսկողություն 
հաստատել 1992 – 1994թթ. առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում կորցրած հողերի 
մեծ մասի նկատմամբ։ Բոլոր կողմերն ունեցան 7,000 զոհ և ավելի, քան 170 քաղաքացիական 
զոհ։ 130,000 անձ՝ մեծամասամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայեր, տեղահանվեց։ Ռուսաստանի 
միջնորդությամբ կնքված հրադադարի հիման վրա 2,000 ռուս խաղաղապահ տեղակայվեց 
տարածաշրջանում։ Թեև Ադրբեջանն սկսել է իր վերահսկողության տակ վերադարձած 
տարածքների վերականգնման գործընթացը, նախապատրաստելով դրանք վերաբնակեցման 
համար, դեռևս պարզ չէ՝ արդյո ՞ ք առաջին պատերազմի ընթացքում հարյուր հազարավոր 
ներքին տեղահանվածներն իսկապես կկարողանան վերադառնալ և ե ՞ րբ կկարողանան դա 
անել։ Ընդ որում, պատերազմի ելքը Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ է առաջացել, իսկ 
Ղարաբաղի հայերը՝ թե՛ այնտեղ մնացածները, թե՛ տեղահանվածներն, ունեն խիստ քաղաքական 
և մարդկանց սպառնացող խիստ մեծ վտանգի և ապագայի անորոշության զգացողություն։

Ռազմական գործողությունների վերսկսումը և բոլոր կողմերի կրած մարդկային կորուստների 
քանակը լիովին նսեմացրել և վարկաբեկել են խաղաղ լուծման կամ հակամարտության 
փոխակերպման ուղղությամբ անցյալում ձեռնարկված ջանքերը։ Կողմերի և առավելությունների 
լրիվ փոխատեղումը արմատապես փոխել է խաղաղարար գործողությունների նախապայմանը՝ 
առնվազն քաղաքական մակարդակում։ Քաղաքացիական մակարդակում, նույնպես, անհրաժեշտ 
է կատարել նոր վերլուծություն և դասեր քաղել՝ նոր մոտեցումների կիրառման նպատակով։ 

Այս հետազոտությունը նպատակ ունի վերլուծել այս համատեքստն անցյալում ուշադրության 
չարժանացած տեսանկյունից։ Այն մասնավորապես կենտրոնանում է հարաբերականորեն 
վերջերս տեղի ունեցած մեծամասշտաբ սրացմանը հաջորդած ժամանակահատվածի վրա։ 
Կենտրոնացումը կոլեկտիվ տրավմայի վրա է, մի հանգամանքի, որը միշտ չէ, որ լուրջ է ընկալվել 
ոչ պատերազմից հետո վերականգնման ուղղությամբ աշխատողների, ոչ ազդակիր անհատների 
կողմից, այնինչ տրավման ազդում է մեր անհատական և հասարակական գործառնությունների 
վրա թե՛ զինված հակամարտության ընթացքում, թե՛ դրանից հետո։ Թեև անհատական տրավման 
լավ է ուսումնասիրված, և այս ոլորտում կան բազմապիսի հոգեթերապևտիկ գործիքներ և 
պրակտիկաներ, հասարակական կամ կոլեկտիվ տրավման հաճախ անտեսվում է։ Միջազգային 
արձագանքները հիմնականում կենտրոնանում են քաղաքական և մարդասիրական հարցերի վրա։

Սույն աշխատանքը ձգտում է ցույց տալ, թե ինչպիսի գործառույթներ ունի տրավման 
ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում և նկարագրում է դրա ցուցիչներից 
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Ներածություն

և հատկանիշներից մի քանիսը. ինչպե ՞ ս է տրավման դրսևորվում թե՛ անհատական, թե՛ 
հասարակական մակարդակում, ի ՞ նչ խորությամբ այն կարող է ազդել նույնիսկ նրանց վրա, 
ովքեր չեն ունեցել պատերազմի սարսափների անմիջական փորձառությունը, այսինքն՝ նրանց 
վրա, ովքեր, այսպես կոչված, «առաջնային տրավմայի» խումբը չեն, և ինչպե ՞ ս կարող են, 
օրինակ, պատերազմի զոհերի հետ սերտ հուզական կապեր ունեցողները, որոնք տրավմատիկ 
իրադարձության ակտիվ դիտորդներն են, երկրորդային տրավմայի ենթարկվել ԶԼՄ-ներում 
կամ սոցիալական մեդիայում արված հրապարակումների պատճառով, որն, ի համեմատություն 
առաջնային տրավմայի, ոչ պակաս կարևոր է հույզերի խորության և ազդեցության առումով։

Հակամարտության համատեքստում տրավմայի դրսևորման եղանակներն ուսումնասիրելով՝ 
մենք հակամարտության վերլուծության դաշտ ենք բերում հոգեբանական-սոցիոլոգիական 
նոր հայեցակերպը՝ այս վերլուծությունն ընդլայնելով այնպես, որ հնարավոր լինի հաշվի առնել 
հույզերը կամ «մարդկային գործոնը»։ Հասարակությունների պայմանները և դիրքորոշումները, 
նրանց կողմից իրականության ընկալման եղանակները և ապագային ուղղված հայացքները 
հասկանալն ապագայի իրադարձությունների կանխատեսման համար ոչ պակաս կարևոր 
է, քան բարդ քաղաքական, տնտեսական և աշխարհաքաղաքական վերլուծությունը։ 

Տրավմատիկ փորձառություն, անհանգստություններ, վախեր, անհատական կարիքներ 
ունեցող հասարակություններում անձանց համար խթան հանդիսացող գործոնները, 
ինչպես նաև հասարակության կարիքների հետ տրավմա առաջացնող գործոնների 
փոխազդեցությունը կամ բախումը հասկանալը կարևոր է հակամարտության վերլուծության, 
ուստի և հակամարտության փոխակերպման համար։ Այսպիսի մոտեցումը կարող է 
օգնել բացատրել հասարակությունում առկա միտումները կամ մի շարք անակնկալ 
իրադարձությունների պատճառները։ Այն կարող է նաև օգնել գտնել նոր տեսանկյուններ՝ 
հակամարտությունից հետո ժառանգված իրողությունների հետ աշխատանքի համար։ 

Տրավման հասկանալը կարող է լինել թե՛ անհատական, թե՛ հասարակական վերականգման 
ուղիները գտնելու բանալին։ Ավելին, հոգեբանականի, սոցիալականի և քաղաքականի 
փոխհատումներն ընդգծող վերլուծությունը կարող է առաջ բերել նոր խորքային պատկերացումներ՝ 
օգնելով որոշարկել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը տանող ուղիները։

Ի վերջո, կարևոր է շեշտել, որ տրավման ազդում է համակարտության՝ բոլոր կողմերի առաջարկած 
մեկնաբանության վրա՝ անկախ հաղթող կամ պարտվող կարգավիճակից։ Կոլեկտիվ տրավմայի 
տեսանկյունից հակամարտությունը վերլուծելը կարող է նաև լույս սփռել հայաստանյան և 
ադրբեջանական հասարակությունների նմանությունների և ընդհանրությունների վրա։ Անշուշտ, 
այս հակամարտությունը եզակի է՝ տրավմայի ազդեցության առումով, քանի որ երկու կողմերն էլ 
ունեցել են հաղթանակի և պարտության փորձառություն տարբեր ժամանակահատվածներում։ 

«Մենք հասկանում ենք հայերին, մենք ապրել ենք նույնպիսի ստորացում...
Մենք նրանց խղճում ենք։ Մենք անցել ենք դրա միջով»։

«30 տարի շարունակ մենք հաղթող ենք եղել, բայց իրենց չենք վերաբերվել այնպես, ինչպես 
նրանք են վարվում մեզ հետ հիմա, չենք ստորացրել նրանց, ոտքի տակ չենք տրորել»։



Հավաքական հոգեբանական վերքեր՝ կոլեկտիվ տրավման և ղարաբաղյան հակամարտությունը
Independent Peace Associates 9

Տեսական և 
հայեցակարգային 
շրջանակը 

Տեսական և հայեցակարգային շրջանակը 
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«Պատերազմի ընթացքում մեզ ծիծաղը փրկեց։ Անվերահսկելի, օդից ծիծաղ։ Մենք 
գիտեինք, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կարող էր ամեն պահի զոհվել, և այնուամենայնիվ, 
մենք այնքան էինք ծիծաղում, մինչև արցունքներ էին սկսում հոսել մեր աչքերից...»
2020թ. Ղարաբաղյան պատերազմի հայ վետերանը նկարագրում է հաղթահարման 
սպոնտան մեխանիզմը, որն իրեն և իր ծառայակիցներին հնարավորություն էր տվել 
չկորցնել հոգեբանական կայունությունը՝ սարսափին դեմ հանդիման։

Չկա մեկ միասնական պատկերացում կոլեկտիվ տրավմայի հասկացության 
և հանրային կյանքում դրա կոնկրետ դրսևորումների մասին։ 

Սրա վերաբերյալ շատ քիչ գրականություն կա հատկապես ղարաբաղյան համատեքստում, 
չնայած Հայոց ցեղասպանության համատեքստում պատմական և միջսերնդային տրավմայի 
մասին հսկայածավալ գրականության առկայությանը։ Այս ծավալուն գրականության շատ փոքր 
մասն է միայն կիրառվում հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերմամբ, քանի որ 
առաջնայնորեն կենտրոնանում է հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։1 Նմանապես, քիչ է 
տրավմայի և խաղաղարար գործողությունների միջև հավանական կապի մասին գրականությունը։2 
Հետպատերազմյան վերականգնման ժամանակահատվածում հասարակությունը սովորաբար 
կենտրոնանում է վերականգման քաղաքական, ենթակառուցվածքային և մարդասիրական 
հայեցակերպի վրա։ Թեև այս բոլոր հայեցակերպերն էլ վերաբերում են ղարաբաղյան համատեքստին, 
չկա ընկալումն առ այն, թե ինչպես է տրավման ձևավորում պատերազմից անմիջապես հետո 
նոր սոցիալ-քաղաքական դաշտը և այսպիսով նաև խաղաղության հեռանկարները։

Կոլեկտիվ տրավման խիստ համատեքստային է, և գուցե դժվար լինի տարանջատել տրավմայի 
բազմապիսի ծագումնաբանությունը, հատկապես կովկասյան համատեքստում, որն ունի 
պատերազմների, տեղահանումների, խորհրդային իշխանության և Խորհրդային Միության փլուզման, 
տնտեսական դժվարությունների և տևական անապահովության երկարամյա պատմություն։ 
Հարկ է խուսափել «տրավմային»  տարատեսակի երևույթներ վերագրելու և հասարակությունները 
պաթոլոգիզացնելու գայթակղությունից։ Իսկապես, այսպիսի ցնցումների միջով անցած և գոյատևած 
հասարակությունները կարող են բավարար դիմակայուն լինել և ունեն լավ զարգացած հաղթահարման 
մեխանիզմներ, թեև հաղթահարման ոչ բոլոր մեխանիզմներն են, որ պարտադիր կերպով 
նպաստավոր են հակամարտության լուծման կամ փոխակերպման համար։ Օրինակ՝ դիմակայության 
հայեցակերպերից մեկն ընդհանուր գաղափարախոսության գերակայությունն է, որը մարդկանց թույլ է 
տալիս զգալ իրենց խմբային կապակցվածությունն ու օգտվել աջակցության հնարավորություններից։ 
Սակայն ի ՞ նչ կլինի, եթե այս ընդհանրական գաղափարախոսությունը հիմնված լինի կոլեկտիվ 
զոհականության, կորստի կամ հուսահատության և/կամ ծայրահեղական կամ արմատական 
գաղափարախոսության վրա։3 Սույն աշխատանքի շրջանակներում մտադրությունս անպայմանորեն 
տրավման ախտորոշելը չէ։ Այստեղ մենք ցանկանում ենք տրավման կիրառել որպես ոսպնյակ, որի 
միջով խնդրի դիտարկմամբ հնարավոր է ուսումնասիրել մեր անհատական և խմբային հոգեբանության 
ազդեցությունները սոցիալական, քաղաքական և այսպիսով նաև հակամարտության դինամիկայի վրա։ 

Պատերազմի նման տրավմատիկ փորձառությունը խաթարում է մեր բազմաթիվ պատկերացումներն 
ու համոզմունքները, նվազեցնում է անվտանգության՝ մանկուց ի վեր ձևավորված մեր ներքին 
զգացողությունը, որի շնորհիվ շատերիս մեզ պաշտպանված և սոցիալական կոնկրետ շրջանակի 
մասն ենք  զգում՝ որպես  մեր գոյության, բարգավաճման և կանխատեսելի ապագայի նախապայման։ 
Անվտանգության այս զգացողությունը հիմնված է մի շարք փոխկապակցված գործոնների, օրինակ՝ մեր 
ծննդավայրի, մեր տան, ծնողների, ընտանիքի, դպրոցի, ընկերների, աշխատանքի, ազգության, երկրի 
և այլնի վրա։ Երբ այս սոցիալական համակարգը քանդվում է և այլևս չի ապահովում անվտանգության 
զգացողությունը, սկսվում է սատարման նոր մեխանիզմների որոնման և վերականգնման գործընթացը։ 
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Տրավմատիկ իրադարձության փորձառություն ունեցած ոչ բոլոր անհատներն են անցել 
«տրավմայի» միջով։ Բայց երբ խաթարվում են մարդու՝ հոգեբանական հաղթահարման 
նորմալ մեխանիզմները, ապա ազդակիր անձի մոտ կարող են ի հայտ գալ բազմապիսի 
վարքագծային դրսևորումներ՝ գերգրգռվածությունից մինչև հոգեբանական անկում։

Անհատի կողմից խնդիրների հաղթահարման եղանակները մեծապես կախված են 
իրադարձության (իրադարձությունների) բնույթից, այդ անձանց անհատական 
դիմակայությունից և սատարման հասանելի համակարգերից, օրինակ՝ ընկերներից, 
ընտանիքից, ինչպես նաև անձանց փորձառության սոցիալ-քաղաքական վավերացումից՝ 
այսպիսով տրավմային հաղորդելով ավելի լայն հասարակական մասշտաբայնություն 
կոնկրետ սոցիալ-քաղաքական և պատմական համատեքստում։4 Պատերազմի համատեքստում, 
հասարակությունները պետք է անցնեն կրած կորստի պատճառով զգացած վշտի տարբեր 
փուլերով, լինի դա սիրելիի, տան, կենսակերպի/աշխարհայացքի կամ ակնկալվող ապագայի 
կորուստ։ Սգալու այսպիսի գործընթացի կարևորությունն այն է, որ այն տեղ է բացում նոր 
իրականությունն ընդունելու, իսկ այնուհետ նաև ապագա աճի և զարգացումների համար։ 
Վիշտը վերապրելու հնարավորության բացակայությունը կարող է նոր տրավմա լինել։

Այս ուսումնասիրությունը վերաբերում է հասարակական կամ կոլեկտիվ տրավմային, որտեղ 
տրավման հանդես է գալիս ազգային կամ ենթազգային կամ անդրազգային մակարդակում 
և «ազդում է հասարակության կառուցվածքի, ներհասարակական շփումների և այլոց հետ 
փոխազդեցությունների վրա»։5 Այսպիսի կոլեկտիվ տրավման կարող է ձևավորվել և ստեղծվել 
կոլեկտիվ պատումներով, հույզերով և մտավոր մոդելներով, նորմերով կամ արժեքներով, 
որոնք, իրենց հերթին, ձևավորում են հակամարտության դինամիկան։ Կոլեկտիվ պատումները 
կառուցում են հետպատերազմյան (նոր) ինքնությունները պատերազմի ելքի հիման վրա։ Այստեղ 
է, որ հետպատերազմյան հասարակությունները, հատկապես երկարատև հակամարտության 
համատեքստում, հատկապես խոցելի են դառնում քաղաքական մանիպուլյացիաների 
նկատմամբ, քանի որ այսպիսի պատումները քարոզվում են հիմնահոս քաղաքականության 
և հանրային խոսույթների միջոցով։ Ավելին, դժվարանում է «տրավմայի», «նորմերի» 
հստակ սահմանումը և հակամարտության դինամիկայի հասարակական և քաղաքական 
չափումների տարանջատումը։ Տրավման կարող է, այսպիսով, մասամբ ընկալվել որպես 
կոնստրուկտ, որը ստեղծվում է նոր քաղաքական հանրույթներ ձևավորող դրամատիկ 
կամ աղետալի իրադարձություններից հետո սոցիալ-քաղաքական այն խոսույթների 
միջոցով, որոնք առաջ են գալիս արդեն իսկ փլուզված խոսույթների փոխարեն։6 

Վարքի ձևավորման միջոցով տրավման կարող է փոխել ոչ միայն մեր, այլ նաև ամբողջ 
սերունդների կյանքը՝ փոխելով հասարակության պատմության ընթացքը։ Մեր չհաղթահարված 
տրավմաները փոխանցվում են ընտանիքի նոր սերունդներին՝  կոլեկտիվ պատումների և 
հույզերի միջոցով անցնելով սերնդե սերունդ, դառնալով հանրության ժառանգությունը, 
և անընդհատ վերադառնում են՝ գալով առաջին պլան նույնիսկ շատ տարիներ անց՝ մեզ 
և մեր հասարակությունները վերադարձնելով այն վիճակին, որում դրանք գտնվել են 
առաջնային տրավման զգալու պահին։ Այս առտանձնահատկությունը կարող է օգտագործվել՝ 
հակամարտությունը սրելու համար, ինչը, մեր պատասխանողներից շատերի կարծիքով, հենց 
2020թ. աշնանը Ղարաբաղյան համատեքստում ռազմական գործողությունների մեկնարկին տեղի 
ունեցածն էր, քանի որ հին ողբերգությունները, անգամ՝ մեկ դար առաջ տեղի ունեցածների 
մասին հիշողություններն թարմացան այնպես, ասես, այդ ամենը միայն երեկ էր տեղի ունեցել։
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Հետազոտության մեթոդաբանությունը  
Այս ուսումնասիրությունն իրականացվել է 2021թ. մարտ – հուլիս ամիսներին։ Այս ընթացքում 
ես հարցազրույց եմ վերցրել 50 հոգուց, որոնք ներկայացնում էին հակամարտության գոտու ողջ 
տարածքը։ Ապահովել եմ տուժածների հավասար ընտրանք տարբեր խմբերից և հասարակության 
տարբեր շերտերից։7 Հարցազրույցներն անց են կացվել առցանց, և սովորաբար տևել են մինչև երկու 
ժամ։ Բոլոր հարցազրույցներն անց են կացվել վստահության մթնոլորտում,  պատասխանողներից 
շատերը հարցազրույցից հետո նորից կապ էին հաստատում ինձ հետ՝ տալով հստակեցումներ, 
խորհուրդներ և անգամ այլոց հետ խոսելու մասին առաջարկություններով հանդես գալով։7

Այս հարցազրույցների անցկացումն անհնար կլիներ առանց տեղական համակարգողների 
ոգևորության և պրոֆեսիոնալիզմի, քանի որ նրանք էին գտել պոտենցիալ պատասխանողներին և 
նախնական քննարկումներ էին ծավալել այս անձանց հետ՝ հետազոտությանը նախապատրաստելու 
և դրա նպատակները բացատրելու համար։ Մի շարք դեպքերում համակարգողները հանդես էին 
գալիս որպես թարգմանիչ, եթե պատասխանողները չէին խոսում ռուսերեն կամ անգլերեն։

Այնուամենայնիվ, թեման խիստ զգայուն էր և անգամ արգելված թեմա էր այս 
ավանդական հասարակություններում։ Հարցազրույցի հրավեր ստացած անձանցից 
ոմանք նույնիսկ մերժել էին այդ հրավերը։ Մասնավորապես, հնարավոր չեղավ 
հարցազրույց վերցնել պատերազմի ադրբեջանցի մասնակիցներից։

Պատասխանողներին նույնականացնելու և նախապատրաստելու այս գործընթացը 
հուշում է, որ հարցազրույցին մասնակցելու համաձայնություն տված անձինք, ինչ-
որ չափով, գիտակցել են տրավմայի ազդեցությունը թե՛ հասարակությունների, 
թե՛ անհատապես իրենց իսկ վրա և պատրաստ էին քննարկել այդ թեման։

Պատասխանողները հաճախ արտահայտում էին իրենց դրական կարծիքը և ամեն տեսակի 
հարցեր էին տալիս հարցազրույցի ընթացքում։ Օրինակ՝ Ղարաբաղից  պատասխանողները 
հետաքրքրված էին իրենց համատեքստից դուրս գտնվողների՝ պատերազմի մասին ունեցած 
կարծիքով։ Նրանք ավելի շատ հետաքրքրում էին ոչ թե քաղաքական շարժառիթները, 
կոնկրետ երկրին բնորոշ շահերը կամ վստահություն չվայելող ԶԼՄ-ների հաղորդած 
տեղեկությունները, այլև սովորական մարդկանց կարծիքները։ Սեփական անվտանգության 
հիմքերը և իրենց շրջապատող բոլոր դերակատարների մասին ունեցած պատրանքները 
հիմնովին հօդս էին ցնդել, և այս պայմաններում ապրող մարդկանց համար մարդկային 
կարեկցանքի ցանկացած դրսևորում կարևոր է, որպեսզի նորից կարողանան ոտքի կանգնել։

Նախկին Խորհրդային Միության տարածքում հոգեբանական տրավմայի թեմայով նեղ 
մասնագիտացված հոգեբանների ծառայությունների շնորհիվ ես ունեի պատասխանողներին 
անհատական սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու հնարավորություն։ 
Պատասխանողներից ոմանք ընդունեցին առաջարկը, բայց այլոց համար դժվար 
էր գտնել մեկուսի տեղ, որպեսզի կարողանային գոնե շաբաթը մեկ անգամ խոսել 
հոգեբանի հետ ընտանիքի մյուս անդամների բացակայության պայմաններում։ 

Հոգեբանների այս թիմի հետ աշխատանքը ոչ միայն օգտակար էր ընտրված 
անհատների և նրանց ընտանիքների համար, այլև օգնել է վերլուծությանը՝ 
հնարավորություն տալով մեզ ստուգել նախնական եզրակացությունները՝ 
նրանց դիտարկումների հիման վրա, մշակելով առաջարկություններ տրավմայի 
տեսանկյունից հակամարտության ազդեցության հետ աշխատանքի համար։ 
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Նշումներ
1. Պամելա Շտայների 2021թ. հրապարակումը՝ «Կոլեկտիվ տրավման և Հայոց ցեղասպանությունը. 

հայ-թուրքա-ադրբեջանական հարաբերությունները 1839թ. ի վեր» (Pamela Steiner “Collective 
Trauma and the Armenian Genocide Armenian, Turkish, and Azerbaijani Relations since 1839”) այսպիսի 
դիտանկյուն է տրամադրում, բայց չի անդրադառնում 2020թ. հաջորդող ժամանակահատվածին։

2. Այս խնդիրը գերազանց կերպով ամփոփ ներկայացված է König, U., Reimann, C. (2018) «Closing a gap 
in conflict transformation: Understanding collective and transgenerational trauma» աշխատանքում։

3. Նույն տեղում։ 

4. Նույն տեղում, էջ 8։

5. Նույն տեղում։

6. Էմմա Հաչինսոնի՝ 2016թ. խորքային ուսումնասիրությունը̀  «Աֆեկտիվ համայնքները համաշխարհային 
քաղաքականությունում. կոլեկտիվ հույզերը տրավմայից հետո» (Emma Hutchison (2016) ‘Affective 
Communities in World Politics: Collective Emotions After Trauma’) ուսումնասիրում է, թե ինչպես են 
տրավման և հույզերը ձևավորում քաղաքական հանրույթները, այդ թվում՝ անդրադարձ կատարելով 
տրավմատիկ իրադարձությունները կոլեկտիվի համար իմաստալից  դարձնելու ուղիներին։ 
Չնայած 2002թ. Բալիում ռումբի պայթյունի, 2004թ. Հարավասիական ցունամիի և Ապարտհեյդի 
հարավաֆրիկյան ժառանգության համատեքստերի՝ Ղարաբաղի համատեքստի հետ ունեցած 
մեծ տարբերություններին, որոշ նմանություններ, այնուամենայնիվ, ուրվագծվում են։

7. Գենդերային (56% կին/44% տղամարդ), տարիքային (18-68), քաղաքային/գյուղական վայրերում, 
մասնագետների (ուսուցիչների, հոգեբանների, լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության 
դերակատարների, նախկին/ներկա իշխանությունների ներկայացուցիչների և այլն), ինչպես նաև 
ուսանողների, գործազուրկների, տնային տնտեսությունների և այլնի միջև հավասարակշռությունը։ Ես 
փորձեցի կապ հաստատել հակամարտությունից տարբեր կերպ ազդված անձանց հետ (վետերան, սգավոր 
ընտանիք, 2020թ. Ղարաբաղյան պատերազմի և 1990-ականների ընթացքում տեղահանված անձինք), թեև 
հստակ է, որ հակամարտությունն անմասն չի թողել և ոչ մեկին և տարբեր կերպ ազդել է բոլորի վրա։
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Հետազոտությամբ 
արձանագրված 
բացահայտումները

Հետազոտությամբ արձանագրված բացահայտումները



Հավաքական հոգեբանական վերքեր՝ կոլեկտիվ տրավման և ղարաբաղյան հակամարտությունը
Independent Peace Associates 15

Հետազոտությամբ արձանագրված բացահայտումները

Հետազոտությամբ արձանագրված բացահայտումները հիմնականում դասակարգվել 
են ըստ տրավմայի անհատական, հասարակական և քաղաքական չափումների, 
քանի որ մարդիկ խոսել են դրանց մասին իրենց հարցազրույցների ընթացքում։ 

Այնուամենայնիվ, այս չափումներն այնքան փոխկապակցված են, որ այսպիսի տարբերակումը 
երբեմն հստակ չէ։ Ավելին, վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարդիկ և հասարակություններն 
ապրում են բազմապիսի հակասությունների և փոխաբացառող հասկացությունների ցանցում, ինչն 
ինքնին լարվածություն առաջացնող գործոն է։ Անհատների՝ տրավմայի ինքնառեֆլեքսիայի մասին 
որոշ նախաբանից և հասարակության ներկա վիճակի և ունեցած հակումների մասին ընդհանրական 
նկարագրությունից հետո ես անդրադառնում եմ ակնհայտ ճանաչողական և հուզական մի շարք 
միտումների, օրինակ՝ իրականությունից խուսափելուն և տրավմայի հետ կապվածության։ 
Ուշադրության արժանի է մարդկանց մտահորիզոնում և ընկալումներում ծայրահեղությունների 
դիմելու միտումը, որի պատճառով քայքայվում են սահմանափակող գործոնները՝ հանգեցնելով «անհնար 
ոչինչ չկա» կամ «ամեն ինչ կամ ոչինչ» մտածելակերպի։ Ես նաև անդրադառնում եմ համատեքստին 
վերաբերող թեմաներին, ինչպես օրինակ՝ ընթացիկ իրավիճակի անկանխատեսելիությանը, մարդկանց 
կյանքում որոշակիության բացակայությանը, ինչպես նաև հասարակություններում բռնության 
բնույթին։ Ի վերջո, ես դիտարկում եմ նաև տրավմայի հասարակական կարգավորիչները և տրավմայի 
շահարկումը կամ քաղաքական մանիպուլյացիան, բայց նաև հակամարտության ինքնակարգավորվող 
բնույթն ապահովող քաղաքական և սոցիալական չափումների միաձուլման եղանակները։ 

Տրավմայի ինքնառեֆլեքսիան
«Մարդիկ հիմա կառավարվում են միայն մեկ բնազդով՝ գոյատևման բնազդով»։
կին լրագրող, Ղարաբաղ, 55 տարեկան 

«Ես գիշերը չեմ քնում. փակում եմ աչքերս, և այս սարսափները նորից ու նորից վերադառնում են մտքերիս մեջ»։
Ուսուցչուհի, ներքին տեղահանված, Բաքու, 50 տարեկան

«Երեխաները հիմա այլ են. նրանց համար պատերազմն օդի, ջրի պես բան է, նրանք այն շատ լավ 
գիտեն... Մենք երազում էինք բժիշկ, ուսուցիչ դառնալու մասին, բայց այս երեխաները միայն կռիվ-կռիվ 
են խաղում իրենց մտքում, մտածում են բռնության, սպանելու և հաղթելու ցանկության մասին։  2016թ. 
կարճատև պատերազմի ընթացքում իմ 10-ամյա թոռնիկը փորձում էր ինձ հանգստացնել. «Տատիկ ջան, 
մի անհանգստացիր, մերոնք են կրակում»։ Նա կարողանում էր որոշել, թե որ կողմից է լսվում ձայնը»։
Ադրբեջանի սահմանամերձ տարածքներում ապրող ուսուցչուհի, 55 – 60 տարեկան

Պատերազմի տրավման հասկանալ փորձելիս՝ կարևոր նկատառումներից մեկն 
այն է, թե ինչպես են մարդիկ անհատապես ռեֆլեքսիայի ենթարկում այն, թե իրենց 
սեփական, թե այլոց փորձառության հիման վրա։ Մեզ հետ զրուցողների մեծ մասը 
նախընտրում էր խոսել այն մասին, թե «ինչպես են մարդիկ փոխվել», բայց նրանցից 
քչերն են դա պրոյեկտել իրենց վրա, հատկապես՝ մեր զրույցի մեկնարկին.  

«Այս արյունահեղությունից հետո ես փորձում եմ ապրել այնպես, ինչպես 
ապրում էի նախկինում, թեև ես գիտեմ, որ հիմա ես լրիվ այլ մարդ եմ։ Բայց իմ 
շրջապատի մարդիկ ասում են, որ ես նորմալ եմ, նույնն եմ, ինչ առաջ»։ 
պատերազմի մասնակից, Հայաստան, 25 տարեկան
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Տրավման անհանգստացնող ահազանգ է դառնում դրա մասին իրազեկության, ինչպես նաև տրավմայի 
ենթարկված անձանց վրա դրա ազդեցության ձևերի և դրա հետ կապված ակնկալիքների մասին 
գիտելիքի բացակայության պատճառով։ Հավաքական գիտակցության մեջ տրավման ընկալվում է 
որպես դիտարկվող մի բան, որի մասին կարելի է մտածել, սակայն նաև մի բան, որը կարող է ինքն իրեն 
անցնել՝ տրավմայի ենթարկված անձանց կամ նրանց ժառանգների կյանքի վրա որևէ հետք չթողնելով։

Այստեղ ակնհայտ են բուն հակամարտության և դրա հետ աշխատելու 
հնարավորությունների ընկալումների միջև զուգահեռները. «Ի ՞ նչ կարող ենք անել 
այստեղ... Հենց այստեղ...Այդ ամենը վերևում է որոշվում... Գուցե կանցնի...»

Երկու կողմերն էլ իրենց տրավմատիկ փորձառությունը դիտարկում են զոհի դիրքերից 
և երկարամյա հակամարտության ընթացքում թշնամու՝ արմատացած ու բազմաշերտ 
իմիջի տեսանկյունից։ Նրանց նկարագրած և տրավման սահմանող հիմնական հատկանիշը 
հսկողությունից դուրս լինելու և իրավիճակի աղետալի լինելու նրանց զգացողությունն էր. 

«Ահա թե ինչ են անում հայերը մեզ հետ. նրանք ոչնչացրին և խեղեցին մեր 
լավագույն գենետիկ ֆոնդը, և մենք չենք կարողանում զարգանալ»։

«… Միայն Ղարաբաղը չէ, շուտով այլևս Հայաստան չի մնալու. թուրքերը 
միավորվել են և որոշել են մեզ ամբողջովին ոչնչացնել»։  

Հասարակությունների դիրքորոշումը  
Այս երկարատև, ինտենսիվ հակամարտության ընթացքում առաջնային, երկրորդային և 
միջսերնդային տրավման հաճախ կարող է խճճվել մեկ բարդ, հուզական թնջուկում։ Դժվար 
է հատկորոշել, թե որ տրավմատիկ գործոններն են առանցքային կոնկրետ անհատի կամ 
հասարակության համար. 2020թ. արյունալի 44-օրյա պատերա ՞զմը, թե ՞ «ոչ պատերազմ, ոչ 
խաղաղություն» իրավիճակում պարբերաբար գրանցվող սրումները և կյանքը, որ հանրային 
գիտակցությունում արագացրել էին խոշորամասշտաբ պատերազմի սկիզբը, թե ՞ ինտեգրման 
իրական հնարավորությունից զերծ, աքսորի պայմաններում թուլացնող և ստորացուցիչ կյանքը։

«30 տարի շարունակ մենք այնպիսի զգացողություն ունեինք, որ 
ոչ հայրենիք կա, ոչ տուն, միայն թուլացնող ցավ»։ 
ներքին տեղահանված անձ, Բաքու, 56 տարեկան

1990-ականներից ի վեր այս տարբեր տրավմատիկ փորձառությունների ամբողջ 
շարքը ծնել է ևս մի, «եզրափակիչ» պատերազմի հասարակական պահանջը՝ որպես 
հակամարտության լուծում և անգամ՝ տրավմատիկ բեռից ազատվելու միջոց։ Այս միտումը՝ 
ևս մի, եզրափակիչ պատերազմի ցանկությունն ակնհայտ է անգամ մինչ օրս։

Ամփոփելով այն, թե ինչպես են պատասխանողները բնութագրել իրենց, իրենց սիրելիներին 
և հասարակությունը, մենք կարող են նկատել, որ թե՛ հայաստանյան, թե՛ Ղարաբաղի հայ 
հասարակությունները հակված են բավականին խիստ բևեռացված զգացմունքների̀  վիշտ, զոհի, 
մոլորվածի զգացողություն, որոնք ներկայանում էին այնպիսի ձևակերպումներով, ինչպես՝ «Մենք միայն 
հող կամ մարդկանց չենք կորցրել, այլ ինքներս մեզ... Դա այս կորսվածության զգացողությունն է»։ Բացի 
այդ, ակնհայտ է բարկությունը և վրեժ լուծելու ցանկությունը. «Մենք պետք է հետ բերենք մեր հողերը. 
մենք չեն կարող դա այլ կերպ անել։ Մենք՝ որպես ժողովուրդ, երկար չենք կարող գտնվել այս վիճակում»։
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Դատելով հույզերի արտահայտման այս եղանակից՝ հրապարակային հռետորաբանությունում ավելի 
բարձրագոչ և ակտիվ անձանց խոսույթին ուշադրություն դարձնելը կարող է հասարակությունում 
առկա տրամադրությունների և միտումների մասին թյուր մեկնաբանությունների հանգեցնել։

Ադրբեջանական հասարակությունը ներկայումս կարող է ներկայացվել որպես հաղթանակած՝ 
ի տարբերություն ավելի վաղ ապրած ստորացման։ Այս հաղթանակի մասին հայտարարում 
են ամեն օր՝ մեծապես անտեսելով կամ նվազագույնի հասցնելով հուզական այլ 
բաղադրիչները։ Սա տեղի է ունենում թե՛ ենթագիտակցաբար, թե՛ գիտակցաբար։ Օրինակ, 
անգամ պատերազմում ընտանիքի անդամ կորցրած անձանց ուղղված ցավակցական 
արտահայտությունները ձևակերպվում են քաղաքական տերմինաբանությամբ.

«Ադրբեջանցիներն այս մոլորակում միակ ազգն են, որոնք շնորհավորում են 
ընտանիքին պատերազմի ընթացքում որդի կորցնելու կապակցությամբ»։
Կին հոգեբան, Ադրբեջան, 55 տարեկան

«Մենք ընդմիշտ պարտական ենք նրանց, ովքեր մեզ նվիրեցին այս 
հաղթանակը, մենք պարտական ենք նրանց ծնողներին»։ 
Տղամարդ հոգեբան, Ադրբեջան, 35 տարեկան

Ճանաչողական բնութագրերը. 
թշնամիներ/բարեկամներ 

«Օդային հարձակման ժամանակ մենք թաքնվել էին Ստեփանակերտում նկուղում, և ես մտածում էի մեզ 
վրա ռումբեր էր նետողի մասին, ինչ էր նա զգում և մտածում այդ պահին։ Ես ցանկանում էի ինչ-որ լավ 
բանի հավատալ, և այսպիսով ես մտածում էի, որ գուցե նա լավ մարդ է և չի ցանկանում այսպիսի բան 
անել, որ նրան ստիպում են սեղմել այդ կոճակը։ Այդ պահին մի փոքր ավելի լավ էի զգում։ Բայց Երևանում 
մեկ ամիս ապրելուց հետո, երբ վերադարձանք տուն և տեսանք, որ մեր տունն ավիրվել է, իմ սենյակը 
լրիվ փլատակ էր... Այդ պահին ես հասկացա, մարմնովս զգացի, թե որքան եմ ատում նրանց։ Ես այլևս 
չէի կարող թույլ տալ ինձ այն միտքը, որ նրանց կողմում գտնվող որևէ մեկը կարող է և լավ մարդ լինել»։
Ուսանողուհի, Ղարաբաղ, 20 տարեկան

«Ես լսել էի, որ նրանցից ոմանք նույնպես լավ մարդիկ են, բայց այսպիսին են պատերազմի 
կանոնները՝ սպանում ես կամ սպանվում ես, և ես պատրաստ եմ նրանց սպանել...» 
Բլոգեր, Ղարաբաղ, 28 տարեկան

Պատերազմով պայմանավորված տրավմատիկ փորձառությունները փոխում են մեր 
աշխարհայացքը, այն արժեքները, որոնց վրա են հիմնված մեր կյանքը և մեզ շրջապատող 
աշխարհի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը։ Չնայած հակամարտությունը ծնում է 
կարծրատիպային մտածողություն, սևի ու սպիտակի հրապարակային հռետորաբանություն 
և առաջ է բերում նրբությունները հաշվի չառնող դատողություններ, անձնական 
քննարկումներում կարելի է հաճախ լսել ավելի քննական, ռեֆլեքսիայի հակված մտքեր։  

«Մեզ ասում են, որ հայերը  թշնամիներ են, բայց ես այդպես չեմ կարծում։ Նրանք էլ հենց մեզ 
նման քաղաքական էլիտաների և իրենց սփյուռքի գաղափարախոսության զոհերն են։ Միջին 
վիճակագրական հայ տղամարդը չի ուզում ոչ պատերազմ, ոչ իմ գյուղը։ Նա ունի իրենը, և 
ընդամենը ցանկանում է իր երեխաներին մեծացնել խաղաղ պայմաններում, ինչպես և ես»։ 
Ներքին տեղահանված տղամարդ, Ադրբեջան, 56 տարեկան
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Բոլոր պատասխանողները, անկախ նրանից, թե որ կողմին են պատկանում կամ ինչ կարգավիճակ 
ունեն, խոսում էին թե՛ կառավարական, թե՛ հասարակական միջազգային կազմակերպությունների 
գործունեությունից ունեցած հիասթափությունից՝ ընդգծելով նրանց նկատմամբ վստահության 
բացակայությունը և ցինիզմով լեցուն վերաբերմունք դրսևորելով նրանց գործունեության 
նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, այստեղ նույնպես մարդիկ մի շարք բացառություններ են անում. 

«Այնտեղ էլ մարդիկ կան, որոնք ապացուցեցին, որ հոգի ունեն, 
կարեկցելու կարողություն ունեն։ Դա ինձ հույս է տալիս»։ 
Ուսանողուհի, Երևան

Ընդհանրացումներին և կարծրատիպերին անցումն օգնում է թեթևացնել տրավմատիկ փորձառության 
և հակամարտության հետ զուգահեռ ընթացող մեծածավալ տեղեկատվությունը մշակելու 
անհրաժեշտության բեռը և ստեղծում է պատկանելության զգացողություն՝ պատականելություն 
համակարծիք անձանց խմբին կամ հանրությանը, ինչն էլ անհատին և խմբին տալիս է ապահովության 
զգացողություն։ Այնուամենայնիվ, իրենց նեղ ելակետային խմբից դուրս անվտանգության 
զգացում գտնելու ունակ մարդիկ ամենայն հավանականությամբ քննադատորեն կարտահայտվեն 
հիմնահոս կարծիքի դեմ։ Նրանք կարող են հատկորոշել հակառակորդ հասարակություններում 
առկա զուգահեռ միտումները նաև նմանատիպ հուզականության և ճանաչողական ընկալումների 
ֆոնին, ինչը դառնում է հակամարտության համընդհանուր կարգավորման մեխանիզմ։

Իրականությունից փախուստ և մերժում 
Տրավմայից հետո դրա հաղթահարման մեխանիզմներից մեկը, թե՛ ռազմական 
գործողությունների ընթացքում, թե՛ դրանցից հետո, անհատների և հասարակությունների 
կողմից իրականությունը մերժելու և դրանից փախչելու, նրանց համար ավելի ցանկալի 
իրականություն ստեղծելու և բնազդաբար հուզական անդորր որոնելու միտումն է։ 

Կյանքի համար առկա սպառնալիքի ներքո մեր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնանում են 
գոյատևման վրա։ Այնուամենայնիվ, գոյատևելով՝ «նորմալին» վերադարձը կարող է հղի 
լինել բարդություններով։ Պատերազմով անցածները պահպանում են տրավմատիկ 
իրադարձությունների հետ սերտ կապը անգամ ռազմական գործողությունների 
ավարտից հետո՝ դժվարանալով հեռանալ և իմաստավոր այդ իրադարձությունները։ 

«Պատերազմի սկզբին ինքս ինձ չկորցնելն էր հիմնական նպատակս։ Ստացվեց, իհարկե, բայց 
պատերազմի ավարտից հետո փակվեցի իմ սենյակում և երկու ամիս և ավելի ուղղակի դուրս չէի գալիս»։ 
Ուսանողուհի, Ղարաբաղ

«Մարդիկ ցանկանում են շարունակել ապրել և մտածում են, որ պիտի մոռանանք այս 
մղձավանջը։ Նրանք շարունակում են ապրել՝ ասես, ոչինչ տեղի չի ունեցել՝ խուսափելով 
պատերազմի մասին խոսելուց։ Բայց անկախ այդ խոսակցության սկզբնական 
թեմայից, նորից խոսակցությունը վերադառնում է պատերազմի թեմային» 
Պատերազմի մասնակից, Հայաստան, 45 տարեկան

«Ես պետք է նորոգեմ պատերում բացված անցքերը, պետք է նորոգեմ պատշգամբը, 
բայց պարզապես չեմ կարողանում ինքս ինձ ստիպել անել դա»։ 
Տղամարդ բլոգեր, Ղարաբաղ, 45 տարեկան
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Սա սովորական ապատիա չէ։ Պատերազմի ֆիզիկական ժառանգության հետ անգամ գործ ունենալը 
բավականին ցավոտ գործընթաց է, այսպիսով մարդիկ հետաձգում են դա՝ նախընտրելով ապրել քանդված 
պատշգամբում և անցքեր ունեցող պատերի մեջ։ Նմանապես, հասարակությունները նախընտրում 
են ոչ թե ձեռնամուխ լինել հակամարտության լուծմանը, այլև հետաձգել այն։ Սոցիալական այսպիսի 
իներցիայի դեպքում ավելի նախընտրելի է ցավոտ բեռին ձեռք չտալը և լայն տարածում ստացած 
այնպիսի կլիշեներ գործածելը, որոնք ստեղծվում են տրավմայի համատեղ հանրային հաղթահարման 
և քարոզչական մեքենայի աշխատանքի արդյունքում։ Ընդ որում, մարդիկ իրենք գիտակցում են սա. 

«Հոգեբանիդ մոտ պետք է բացվես, բայց ես չեմ կարող բացվել, հաստատ չեմ կարող»։ 
Ուսանող, Ղարաբաղ, որն անընդհատ ծխում էր հարցազրույցի ողջ ընթացքում

Տրավմատիկ իրադարձություններ վերապրած շատերի համար տրավմատիկ 
իրականությունից ապահով իրականություն անցումն ինքնին բարդ գործընթաց է։ 

«Դեռ չեմ հավատում, որ սա ինձ հետ է տեղի ունեցել, և կասկածներ ունեմ, թե որ 
կյանքն է իրականը՝ առաջնագծի՞նը, թե՞ հիմա Երևանում ընթացողը։ Կարող եմ 
իջնել փողոցով և ոչ մեկին ու ոչինչ չնկատել. մտքով դեռ առաջնագծում եմ» 
Պատերազմի մասնակից, Հայաստան, 20 տարեկան

Իրականությունից խուսափելը թեթևության զգացողություն է 
բերում, բայց սա չի կարելի վերականգնում համարել։  

«Երբ Ֆիզուլիից փախանք, ես որոշեցի այլևս երբեք քաղաքական լուրեր չկարդալ և հեռու մնալ 
հակամարտության մասին լուրերից։ Այդպես ավելի հեշտ էր ինձ համար, և կյանքս այդպես էլ ապրեցի՝ 
զբաղվելով երեխաներով և աշխատանքով։ Բայց 30 տարի ես գիշերներն արթնանում էի ու չէի 
կարողանում նորից քնել։ Ես չգիտեի, որ այդ բոլոր տարիների ընթացքում դեպրեսիա եմ ունեցել»։ 
Ներքին տեղահանված լինի, Ադրբեջան, 55 տարեկան

Իրականությունից փախուստը, կոլեկտիվ տրավմայի հատկանիշ լինելով, խոչընդոտում է 
մեզ շրջապատող աշխարհի մեր ընկալմանն ու ընդունմանը։ Այն թույլ չի տալիս, որ մարդիկ 
օբյեկտիվորեն և քննաբար գնահատեն հակամարտության համատեքստը և իրենց դերը դրանում։ 
Այն նաև իրարամերժ սուբյեկտիվ իրականությունների ձևավորման պայմաններ է ստեղծում։

Իրականությունից փախուստը մասամբ վերաբերում է ներքին հոգեբանական գործընթացներին, 
որոնք այնուհետ ազդում են արտաքին համատեքստի հետ հարաբերության վրա, օրինակ՝ 
անհարմար հույզերից ինքնուրույն ազատվելու բնական ցանկությունը նշանակում է, որ 
մենք ենթագիտակցաբար պրոյեկտում ենք դրանք մեկ ուրիշի վրա։ Հակամարտության 
համատեքստում սա ամրապնդում է իրավիճակի միակողմանի ընկալումը, խորացնելով 
մարդու մոտ զոհ լինելու զգացողությունը՝ մրցակցային զոհականացման տարրով հանդերձ։ 
Օրինակ՝ «Հայերը ռմբակոծել են մեր քաղաքները, աններելի բան է» արտահայտության 
նման արտահայտությունները, սեփական զոհականացման շեշտադրմամբ, նաև հուշում 
են, որ ադրբեջանցիները չեն ընկալում, որ իրենց իսկ ռազմական գործողություններն 
ուղղված էին ոչ թե միայն օկուպանտների, այլ քաղաքացիական բնակչության դեմ։

Կոլեկտիվ տրավմայի մերժումն ինքնին տրավմայի նշաններից մեկն է։ Ավելին, իրականության 
հետ հոգեբանական աշխատող կապի բացակայությունն իդեալական պայմաններ է ստեղծում 
մանիպուլյացիայի և անկանխատեսելիության, ամենաթողության և ապրումակցման կորստի 
համար՝ բացառելով բռնության անվերջ շրջափուլից ելքեր գտնելու հնարավորությունը։
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Կախյալությունը. տրավմատիկ 
իրադարձություններից կառչելը
Ողբերգական, տրավմատիկ իրադարձությունների փորձառություն ունեցած հասարակությունները 
հարմարվում են կրած կորուստների հետ՝ սևեռվելով այդ կորուստների վրա և անցնելով նոր 
իրականությանը հարմարվելու և ընդունելու երկարատև գործընթացով, որը, հետպատերազմյան 
համատեքստում, կարող է ուղեկցվել այս իրադարձությունների մանրամասներին, բուն 
կորուստներին և այդ կորուստների պատճառներին անհարկի երկար կառչելու փորձերով։

Այս կապակցությամբ հակամարտությունում և պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած 
իրադարձությունների ընթացքին ակտիվ ներգրավվածության զգացողությունը 
տեսանելի էր բոլոր կողմերի մոտ։ Սոցիալական համերաշխությունը ճգնաժամի և 
հետճգնաժամային ժամանակահատվածում կարևոր բաղադրիչ գործոն է, որը թե՛ անհատին, 
թե՛ խմբին, թե՛ ազգին՝ ընդհանրապես տալիս է ապահովության զգացողություն։

«Կանգնում էինք փողոցում՝ «Հաղթելու ենք» գրությամբ շապիկները հագած և 
երգում էինք հայրենասիրական երգեր, գումար էինք հավաքում, սնունդ էինք գնում 
և ուղարկում առաջնագիծ. մարդիկ առատաձեռն նվիրատվություններ էին անում։ 
Մենք պետք է ուժեղ լինեինք հանուն առաջնագծում կանգնածների»: 
Ուսանողուհի, Երևան

«Բոլորը փորձում էին օգնել կարողացածին չափ։ Բոլորը միավորվել էին՝ ընկերները, հարևանները, 
օտարները։ Օրինակ՝ մի ընտանիք վաճառեց ամառանոցը և գումարը նվիրաբերեց բանակին»։ 
Կին հոգեբան, Ադրբեջան, 60 տարեկան

Զոհված զինվորների պատմությունները լսելով և նրանց լուսանկարները նայելով՝ շատերն 
էին հասարակության հետ սերտ կապի, ընդհանուր վշտին և պատերազմին մասնակցության 
զգացողություն  ունենում, թեև ինչպես և իրենք էին ասում, դա ֆիզիկապես և հոգեպես 
հյուծել էր բոլորին, բայց նրանց համար այդ կապի զգացողությունն ավելի կարևոր էր։ 

«Եթե ցանկանում ես հուզվել և լաց լինել զոհվածների համար, ապա բացիր 
Ֆեյսբուքը. այն լի է սարսափելի պատմություններով և ագրեսիայով»։ 
Հայուհի, 34 տարեկան

Հասարակության միավորումը և համերաշխությունը պայմանավորված էր այսպիսի 
մասնակցությամբ և այն գիտակցությամբ, որ պատերազմի մասին իրենց ունեցած 
գիտելիքն ու փորձառությունը եզակի է. «Եթե այնտեղ չես եղել, երբեք չես հասկանա, 
թե ինչ էր դա։ Պատմելն անհնար է, եթե չես տեսել և չես զգացել», ինչն էլ իր հերթին 
նկատելիորեն նվազեցնում էր այլոց փորձառությանը ծանոթանալու ցանկությունը։ 

Պատասխանողներն ասում էին, որ շատ հաճախ են խոսում կամ մտածում պատերազմի մասին։   

«Հիմա իմ մտքերի և զգացմունքների 90%-ը պատերազմի մասին են, ոչ թե 
կյանքի այլ բաների մասին, ես դարձել եմ այդ մեծ վշտի մի մասը»։ 
Ուսանողուհի, Ղարաբաղ
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«Ամենուր՝ բակում, հեռուստատեսությամբ միայն պատերազմի, դրան վերաբերող 
քաղաքականության  մասին են խոսում։ Տաքսի ես նստում, տաքսիստն է 
սկսում դրա մասին խոսել, չգիտես՝ ուր թաքնվել պատերազմից»։ 
Պատերազմի մասնակից, Հայաստան, 20 տարեկան

Պաշտպանության և անվտանգության համակարգի որոնման միջոցով հետպատերազմյան փուլում 
գտնվող հասարակությունները անցնում են տրավմատիկ իրադարձությունների վերաիմաստավորման 
գործընթաց՝ կորցրած լինելով նոր իրականությունը հուզական մակարդակում ընդունելու նպատակը, 
տեղ բացելով նոր, հետ-տրավմատիկ ինքնության համար և գտնելով կյանքը շարունակելու և 
առաջ շարժվելու նոր ձևեր։ Սա տևական գործընթաց է թե՛ անհատների, թե՛ հասարակությունների 
համար, գործընթաց, որի համար պահանջվում է հասարակական համերաշխության և 
աջակցության համապատասխան համատեքստ։ Բայց դա նաև կարևոր գործընթաց է, քանի որ, 
նախևառաջ, ստեղծում է սգալու նպաստավոր միջավայրը, որն այնուհետ հիմք է հանդիսանում 
իրականությունն ընդունելու և ստեղծարարությանն ու զարգացմանն անցում կատարելու համար։ 

Հաղթանակն էականորեն փոփոխել է ադրբեջանական հասարակության ներքին իրողությունները։ 
Տեղահանված համայնքների համար հուզական մի կապը փոխարինվել է մեկ ուրիշով, այն է՝ 
«սեփական տունը լքած ու փախածի» նրանց վերագրվող կարգավիճակի հուզական բեռն 
ու մարդու արժանապատվությունը նսեմացնող զգացողությունները, նրանց հանդեպ 
շատերի ունեցած կարեկցանքն ու  խղճահարությունը փոխարինվում են հաղթանակով 
ոգեշնչված հպարտությամբ, բավարարվածությամբ, որ կարողացել են վերադարձնել 
իրենց հողերը։ Հանրային գիտակցության մեջ ամրապնդվում է ռազմականացվածության, 
ուժի, իրենց ճանապարհին որևէ խոչընդոտ չթողնելու պաշտամունքը։  

«Դպրոցահասակ թոռնիկս փողոցում քայլելիս սեղմում է զինվորների 
ձեռքը, իսկապես ուզում է նրանց նմանվել»։     
Տարեց կին, նախկին առաջնագծին մոտ գտնվող տարածքի բնակչուհի, 45 տարեկան

Տրավմատիկ իրադարձությունների վրա ծայրահեղ սևեռումը և դրանց հետ կապը հաշվի առնելով՝ 
հասարակության մտահորիզոնը նեղանում է, և մնացած բոլոր հարցերն ու իրադարձությունները 
սկսում են դիտարկվել հակամարտության և պատերազմի ելքի ոսպնյակի միջով։ 

«Մենք դեմ չէինք լինի, եթե վաղվա օրակարգում հանկարծ ներառվեր Ադրբեջանի՝ 
Թուրքիայի հետ միացման հարցը. միասին մենք շատ ավելի ուժեղ կլինեինք»։ 
ներքին տեղահանված տղամարդ, Ադրբեջան, 45 տարեկան 

Տրավմատիկ իրադարձություններից ծայրահեղ կառչածությունն ուռճացնում է դրանց կարևորությունը, 
և ի հայտ է գալիս հակամարտության նկատմամբ կոնկրետ տեսակի պարտավորություն։ 

«Երբ ամբողջ Հայաստանը բղավում է՝ «հաղթելու ենք», բայց դու առաջնագծում ես,  և տեսնում ես, որ 
մեր ուժերը որևէ կերպ համեմատելի չեն թշնամու ուժերի հետ... չունես նրանց ունեցածի նման տեխնիկա, 
իսկ էդպիսի բան միայն ֆիլմերում ենք տեսել... Տղերքը ստիպված պայթեցնում էին իրենք իրենց...»։ 
Պատերազմի մասնակից, Հայաստան, 20 – 29 տարեկան

Այսպիսի կառչածությունը կարող է աստիճանաբար ներթափանցել կյանքի այլ 
ոլորտներ՝ ազդելով հանրային գիտակության վրա և հասարակություններին 
սովորեցնելով հակամարտության ժառանգությունից կախվածության։ 
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Մտահորիզոնում առկա ծայրահեղությունները. 
«Անհնար ոչինչ չկա» և «Ամեն ինչ կամ ոչինչ» 
Պատերազմը փոխում է մարդկանց առջև բացվող հնարավորությունների գնահատման և 
մեկնաբանության կարողությունը. այդ հնարավորությունները կա՛մ ծայրահեղ չափազանցեցվում 
են, կամ, ընդհակառակը, հասցվում են նվազագույնի։ Պատերազմի նման տրավմատիկ 
փորձառություններ ունեցած հասարակությունները մի կողմից իրականության ավելի սահմանափակ 
ընկալում են ունենում, որտեղ ամեն բան սկսում է ընկալվել վտանգի, գոյատևման, աջակցության և 
անվտանգության նոր համակարգի որոնման նեղ ոսպնյակի միջով։ Մյուս կողմից, անվտանգության 
այս որոնումը կարող է ոգեշնչել ստեղծարարության՝ բազմաթիվ հնարքների, ենթադրությունների և 
որոշումների, որոնք ի հայտ չէին գա տրավմատիկ փորձառության բացակայության պայմաններում։

2020թ. պատերազմը հակամարտության բոլոր կողմերի համար պարունակում 
էր այն ուղերձը, թե «անհնար ոչինչ չկա»։ Այն խարխլել է հասարակության 
համար սովորական դարձած երեսունամյա համոզմունքների հիմքերը։ 

«Երբեք չեմ մտածել, որ կկարողանամ վերադառնալ իմ գյուղը։ Նույնիսկ ոչ թե այնտեղ ապրելու, այլ այն 
հեռվից տեսնելու համար։ Ես մտածում էի, որ իմ ճակատագիրը կլինի հորս ճակատագրի նման։ Նրա 
վերջին ցանկությունը հայրենի հողում թաղվելն էր։ Նրան տարանք մեր շրջան և թաղեցինք գիշերվա 
քողի տակ։ Փառք Ալլահին, հայ դիպուկահարները չնկատեցին մեզ կամ ձևացրին, որ չեն նկատում» 
Տեղահանված տղամարդ, Բաքու, 50 – 60 տարեկան

Հաղթանակը նոր հաղթանակների ախորժակ է բացում, առաջ բերում ցանկություն՝ կյանքի այլ 
ոլորտներում՝ թե՛ տանը, թե՛ դրսում հասնելու հենց նույն հաջողությունների։ Այս հանգամանքն ինքնին 
կարող է հիասթափության ռիսկեր պարունակել։ Ավելին, այսպիսի մտածելակերպը կարող է խոչընդոտ 
լինել՝ խաղաղարար և զարգացման գործողություններում ներգրավվելու համար։ Օրինակ՝ ինչպես 
նկատել են ոմանք, տպավորություն է, թե պատերազմից ի վեր Շուշիում/Շուշայում բնակություն 
հաստատած կամ աշխատող ադրբեջանցիներն այլ առաջնահերթություններ ունեն, որոնք ավելի 
գերակա են, քան տեղացի հայկական բնակչության հետ լավ հարաբերություններ հաստատելը։ 

«Այս ադրբեջանցիները նման չեն նրանց, որոնց հետ մենք կողք-կողքի ապրել ենք։ Սրանք սատկացնում 
են իրենց տարածք մտած մեր կովերին, սպառնում են մեզ, կրակում են մեզ վրա։ Ջրից են զրկում, արդեն 
մի ամիս է հոսող ջուր չեմ ունեցել, ռուսներն են ջուրը բերում, և դույլերով կրում ենք վերջին հարկ... Այս 
մարդիկ, որ հիմա կանգնած են Շուշիում և դրա շուրջը, նրանք ուզում են ոչ թե մեզ հետ ապրել, այլ կռվել»։ 
ներկայացուցիչ, կին, Ղարաբաղ, 65 տարեկան

Հզոր դաշնակիցներից ուժի հայցումը կարող է մեկնաբանվել որպես պաշտպանության 
արժանանալու ցանկություն։ Ենթադրությունն այն է, որ բավարար աջակցությամբ և մեծ 
ուժի հետ կոնկրետ հարաբերություն հաստատելու դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ոմանք, 
որպես հաջողված և ընդօրինակման արժանի մոդել, նշում էին Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովի 
օրինակը, մասնավորապես՝ Մոսկվայի հետ պայմանավորվելու նրա կարողությունը։  

«Մենք հասկացանք, որ մեզ ոչ ոք ոչինչ պարտական չէ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ը։ Նրանք սեփական 
շահերին են հետամուտ, և մենք պետք է աշխատենք՝ ինքներս մեր հակամատությունը լուծելու 
և ավելի պրագմանտիկ եղանակով մեր արտաքին քաղաքականության հարաբերությունները 
ձևավորելու ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ ամեն բան կարող է փոխվել։ Բարեկամական աջակցության և 
արդարադատության մեր ակնկալիքներն ավարտվել են։ Մենք միամիտ ենք եղել՝ դրա վրա հույս դնելով» 
ՀԿ ներկայացուցիչ, կին, Ղարաբաղ, 58 տարեկան
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Միևնույն ժամանակ, հայաստանյան հասարակության մի շարք հատվածներում առկա 
տրամադրությունները կարելի է նկարագրել «ամեն ինչ կամ ոչինչ» արտահայտությամբ։ 
Այս տրամադրությունները սնվում են ավելի քան երեսուն տարվա վաղեմության 
հաղթանակով և հանրային խոսույթում մինչ օրս դրա կիրառմամբ։ Այս «սև կամ սպիտակ» 
մոտեցումը խաթարել է չլուծված հակամարտության մասին հանրային մտածողության 
ճկունությունը՝ պայմանավորելով քաղաքական ցանկացած փոխզիջման մերժումը։ 
Մտածելակերպի այս մոդելն ի հայտ էր գալիս այն դեպքերում, երբ, օրինակ, 2020թ. պատերազմի 
ընթացքում տներից հարկադրաբար հեռացողները նախ հրկիզում էին իրենց տները։ 

Երբ այսօր սա դիտարկվում է «ամեն ինչ կամ ոչինչ» տրամաբանության դիրքերից, 
պատերազմի ելքը հանրային գիտակցության մեջ որպես աղետ է ընկալվում. 

«Մենք ձեռնունայն ենք մնացել, ոչինչ չի մնացել, որի վրա կարելի է ապագա կառուցել»։ 

Այսպիսի մտածելակերպի ամրապնդման արդյունքում ձևավորվում է իրավիճակի՝ որպես 
«ոչինչ» հանրային ընկալումը և անտեսվում են հավանական և առկա հնարավորությունները։

Ի հակադրություն սրա, երեք տասնամյակ առաջ ադրբեջանցիների կրած պարտությունից 
ամենաշատը տուժած, այն է՝ ներքին տեղահանված անձանց շրջանում և սահմանամերձ 
համայնքներում ձևավորեց իր բնույթով ավելի ճկուն, պրագմատիկ և սակարկելու 
պատրաստ մտածելակերպ՝ անկախ քաղաքական կամքից և հռետորաբանությունից։  

«Մենք առաջարկեցինք այդ հողերը կիսելու տարբերակներ։ Մեզ չէին լսում. մենք հույսներս 
կտրեցինք և բարկացանք... բայց տեսնում եք, այս աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է»։ 
Ներքին տեղահանված կին, Ադրբեջան, 58 տարեկան

Ներկայումս, ադրբեջանական հասարակությունը վերադարձված տարածքների նկատմամբ 
անսահմանափակ հասանելիություն դեռ չունի, բայց չի ըմբոստանում այդ կապակցությամբ, քանի որ 
բավարարված է հողերի վերադարձի գիտակցությամբ։ Դեռևս դրսևորվում է պարզապես սպասման 
վարքագիծը, որին այս հասարակությունը վարժվել է վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում։  

«Մենք չգիտենք՝ ինչ տեղի կունենա, իսկ մենք ոչինչ չենք պլանավորում։ Այնտեղ վտանգավոր է, մարդիկ 
պայթում են ականների վրա։ Հայերը նահանջից առաջ ամենուր ականներ են տեղադրել։ Սպասում 
ենք, որ իշխանությունները մեզ ասեն, թե երբ կարող ենք տեղափոխվել։ Բայց դա շուտ չի լինի։ Մենք 
պարզապես այս պահին մեզ երջանիկ ենք զգում, քանի որ մեր հողերը հետ ենք խլել հայերից»։ 
Ներքին տեղահանված անձ, տղամարդ, Բաքու, 45 տարեկան

Այնուամենայնիվ, կա ռիսկ, որ ադրբեջանական հասարակությունը դանդաղ, բայց կգնա 
հայաստանյան հասարակության ճանապարհով՝ հակամարտության նկատմամբ ձեռք բերելով «ամեն 
ինչ կամ ոչինչ» մոտեցումը, ինչն իր հետ բերում է հակամարտության սրման հավանականության 
հսկայական ռիսկեր և խաղաղ համակեցության ուղիներ գտնելու խոչընդոտներ։

Ավելին, քանի որ ադրբեջանական պաշտոնական և սոցիալական մեդիա ալիքները 
հեռարձակում են կադրեր 30 տարի իրենց համար անհասանելի տարածքներից, 
ադրբեջանական հասարակությունը հիմա է կարողանում տեսնել տեղ գտած ավիրածության 
մասշտաբները։ Այս պատկերները խթան են հանդիսացել՝ հանրությանն անցյալի հուզական 
իրականությանը վերադարձնելու համար։ Հուզական այդ վիճակը դեռ պետք է մշակվի, քանի 
որ նախկինում չեն եղել անցյալի կորուստները սգալու համար պատշաճ պայմաններ։ 
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Մինչ ադրբեջանական հասարակությունը հարմարվում է հաղթանակին և ամեն ինչ անում 
է՝ այդ իրողությունը վերջնականացնելու համար, իսկ հայ հասարակությունը որոնում է 
անվտանգային նոր հիմքեր և համակարգ, կարևոր է գիտակցել այս պահի նշանակությունը 
և օգտվել դրանից՝ հեռանալու միլիտարիստական տրամադրություններից և անցում 
կատարելու հակամարտության սցենարների ավելի ու ավելի ընդարձակվող տիրույթից դեպի 
բռնությանը վերջ դնելու, վերակառուցման և զարգացման գնալու տրամադրությունների։

Անկանխատեսելիությունը՝ որպես 
անկայունության գործոն 

«Հնարավոր չէ կյանքդ, ընտանիքիդ կյանքը պլանավորել, երբ չես տեսնում 
քո ժողովրդի ապագան. ես չգիտեմ՝ ուր ենք մենք գնում» 
Հայ լրագրողուհի, Ղարաբաղ, 27 տարեկան

Իրավիճակի անկանխատեսելիությունն ազդում է մարդկանց կյանքի բոլոր 
ոլորտների վրա։ Անկանխատեսելիությունից խոսում էին բոլորը, բայց հատկապես 
Ղարաբաղում, նախկին սահմանամերձ տարածքներում  ապրողները և տեղահանված 
անձինք նշում էին, որ ամեն օր շատ մեծ անհանգստություն են զգում։ 

«Ես հագուստս պահարանի մեջ չեմ դասավորում։ Մեզ պահարան պետք չէ։ Ամեն ինչ լվանում եմ, չորացնում 
ու միանգամից դնում սև պլաստիկե պարկերի մեջ, որպեսզի ցանկացած պահի, երբ նրանք ինտենսիվ 
կրակ բացեն, մենք պատրաստ լինենք հեռանալ։ Մենք արդեն քանի տարի է այսպես ենք ապրում»։ 
Ադրբեջանի սահմանամերձ տարածքում ապրող ուսուցչուհի, 55 – 60 տարեկան

«Ես վախենում եմ գիշերը զուգարան գնալ. զուգարանը պատուհան ունի, ես վախենում եմ, որ թուրքական 
հատուկ նշանակության մարտիկները կարող են ներս մագլցել։ Ղարաբաղում ոչ մի տեղ ապահով չեմ զգում։ Եվ 
ես միակը չեմ. այս զգացողության պատճառով շատերն են Հայաստան տեղափոխվում, հետո վերադառնում»։ 
Լրագրողուհի, Ղարաբաղ, 32 տարեկան

Շատերը համարում են, որ անկանխատեսելիությունը պայմանավորված է չլուծված հակամարտությամբ 
և ընդհանուր աշխարհաքաղաքական իրավիճակով, այսինքն՝ «մեր տարածքում գերտերություններն 
իրենց խաղերն են խաղում»։ Ոմանք նաև ասել են, որ դա «հենց մարդկանցից, մեզ բոլորիցս է գալիս»։

«Ոչ թե պարզապես հող ու մարդիկ ենք կորցրել, այլ՝ ինքներս մեզ... 
Այս մոլորված-կորած լինելու զգացողությունն է...» 
Ուսանողուհի, Ղարաբաղ

Ղարաբաղի տարեց բնակչության համար ադրբեջանցիների ներկայությամբ նոր 
իրականությանը հարմարվելը հավանաբար պակաս ցավոտ կլինի, քան ավելի երիտասարդ 
սերնդի համար։ Առաջինների համար սա վերադարձ է անցյալին, այնինչ երիտասարդների 
համար սա մտահոգությունների տեղիք տվող, անհայտներով լի իրավիճակ է։ 

«Աշխարհը գլխիս փուլ է եկել... ես երբեք չեմ ապրել ադրբեջանցու հետ և վախենում եմ։ 
Սպասում եմ, որ ամենավատ բանը կարող է տեղի ունենալ։ Նրանք այրում են մեր ցորենի 
արտերը, թույլ չեն տալիս, որ բերքը հավաքենք. ձմռանը կարող է սով լինել»։ 
Լրագրողւոհի, Ղարաբաղ, 27 տարեկան
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Անկանխատեսելիության ու անորոշության նշանները ոչ միայն պատերազմող կողմերի, այլ, ըստ 
պատասխանողների, նաև խաղաղապահների գործողություններով են պայմանավորված։ 

«Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև 6 կամ 7 ռուսական անցակետ կա։ Մեզ անընդհատ 
հարցաքննում են. անցյալ օրը ես մի ամուսնական զույգի հետ մարշրուտկայում 
էի, ու կնոջը հետ ուղարկեցին. նա Ստեփանակերտում պաշտոնական գրանցում 
չուներ։ Շուտով մեզնից ոչ մեկին թույլ չեն տալու վերադառնալ մեր տները» 
ՀԿ-ի տղամարդ ներկայացուցիչ, Ղարաբաղ, 60

«Ղարաբաղում ծնված և մեծացած, բայց հիմա Ուկրաինայում ապրող հայերին 
թույլ չեն տալիս այցելել Ղարաբաղում ապրող ծնողներին» 
ՀԿ-ի կին ներկայացուցիչ, Ղարաբաղ, 65

Տարածաշրջանում հակամարտության ընդհանուր ֆոնը նշանակում է, որ մարդիկ 
անկանխատեսելիությունը մեկնաբանում են որպես անկայունություն, ոչ թե անհայտ և 
անորոշ վիճակը խաղաղ ապագա կառուցելու հիմքերի վերածելու կարողություն։ 

Բռնությունը չդադարեցնելը՝ 
որպես անվտանգության և 
արդարության որոնման ձև 
2020թ. նոյեմբերին՝ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո հակամարտությունը 
մնաց չլուծված, և կողմերից ոչ մեկն էլ լիարժեք բավարարված չէր արդյունքով։ Մարդիկ 
հետպատերազմյան ժամանակահատվածը մեկնաբանում են որպես ժամանակավոր 
դադար՝ «վերջին և եզրափակիչ» պատերազմից առաջ, որտեղ «կվճռվի ամեն ինչ».

«Ես բռնություն չեմ սիրում, բայց հենց հիմա այլընտրանք չունեմ։ Եթե նրանց 
չենք վախեցնում, լկտիանում են ու ավելի ու ավելի են առաջ գալիս»։ 
Ուսանող, Ղարաբաղ

«Մի պահ դադար են տվել՝ վերքերը լիզելու ու հետո նորից մեզ վրա հարձակվելու համար։ 
Մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Օրինակ՝ պետք է հոգեբանների խմբեր պատրաստենք՝ 
մյուս պատերազմի ընթացքում հրատապ աջակցություն ցուցաբերելու համար»։ 
Կին հոգեբան, Ադրբեջան, 58 տարեկան

Ռազմատենչ և ազգային քարոզչությունը հասարակությանը պահում է պատերազմական 
վիճակում՝ անգամ ակտիվ հակամարտությունների բացակայության պայմաններում։ 
Բռնությունը հասել է նոր մակարդակի՝ ստանալով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 
նկատված որակներ և դառնալով հետպատերազմյան իրականության անքակտելի մասը։ 

«Նախկինում ադրբեջանցիները հեռու էին, և այս ամենը փոքր-ինչ վերացական էր։ 
Հիմա նրանք սարսափեցնելու աստիճանի մոտ են. Ինչ-որ բան պիտի անենք այս 
կապակցությամբ։ Պարբերաբար հրաձգություններ լինելու են, դա՝ հաստատ»։ 
Տղամարդ բլոգեր, Ղարաբաղ, 28 տարեկան
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Ամենօրյա բռնությունը դիտարկվում է որպես երկարաժամկետ 
ռազմավարություն՝ կոնկրետ նպատակների հասնելու համար. 

«Շուշիից կրակում են, մեզ վրա քարեր են նետում՝ վախեցնելու և աստիճանաբար քշելու նպատակով»։ 
Տնային տնտեսուհի, Ղարաբաղ, 48 տարեկան

«Բոլորն իրենց հողում պիտի ապրեն, և այդ ժամանակ խաղաղություն կլինի։ Հայերն այստեղ 
են եկել միայն 150 տարի առաջ, և նրանք պետք է հասկանան, որ մենք չենք պատրաստվում 
մեր հողերը պարզապես իրենց հանձնել։ Մենք դրանց համար կկռվենք օր ու գիշեր»։ 
Ուսուցչուհի, Ադրբեջան, 57 տարեկան

Սեփական ճշմարտությանը հավատալը տալիս է բռնություն կիրառելու, 
կռիվը շարունակելու և պատերազմը սեփականացնելու իրավունք։ 

«Եթե հայերն ավելի լավ են զգում այն մտքից, որ մեզ համար սիրիացիներ են կռվել և այլն, 
ապա թող այդպես էլ մտածեն, բայց կռվել ենք հենց մենք։ Սա մեր պատերազմն է»։ 
ՀԿ տղամարդ ներկայացուցիչ, Բաքու, 42 տարեկան

«Ռուս խաղաղապահներն ասում են, որ չեն ուզում այստեղ լինել։ Սա նրանց պատերազմը 
չէ։ Եվ ես գիտեմ, որ սա մեր պատերազմն է. մենք պետք է կռվենք, ոչ թե նրանք»։ 
Ուսանող, Ղարաբաղ

Առաջին պատերազմի տրավման, պարբերաբար սրվող և ձգձգված հակամարտության 
ֆոնին կյանքը և հիմա 44-օրյա պատերազմը՝ իր բոլոր հետևանքներով պայմաններ են 
ստեղծել հասարակության կողմից բռնությունը գործիքի վերածելու և բռնությունը որպես 
«նորմալ» բան ընկալելու համար, ինչը և զրոյացնում են խաղաղարարների ջանքերը։ 

«Ես հաճախել եմ միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցկացված 
սեմինարների և այլ միջոցառումների։ Ես մտածում էի, որ ամեն ինչի հիմքը 
մարդասիրությունն է։ Բայց հիմա ես այլևս այդպես չեմ կարծում»։ 
Կին, Ղարաբաղ, 24 տարեկան

Հարկ կլինի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման երկարատև և ցավոտ ճանապարհ 
անցնել՝ այս մոտեցումը փոխելու և թե՛ առօրյայում, թե՛ ապագայի կառուցմանն 
ուղղված խնդիրները լուծելու խաղաղ մեթոդները մշակելու համար:

Հակամարտության շահարկումը 
Տրավմատիկ իրադարձությունների և դրանց թե՛ անհատների, թե՛ հասարակությունների 
վրա ազդեցությունների իմաստավորումը թույլ է տալիս վերաիմաստավորել ոչ միայն 
ներկան ու ապագան, այլ նաև անցյալը, որտեղ ամեն ինչ վերաքննվում է տրավմատիկ 
փորձառության տեսանկյունից։ Այս միտումը դյուրացնում է հակամարտության և պատերազմի 
փորձառության շահարկումը կամ մանիպուլացումը համայնքների ներսում և դրանցից դուրս։

Ղարաբաղի հայկական հասարակության կողմից անցյալի փորձառությունների 
վերաիմաստավորումը բավականին ցավոտ գործընթաց է, և կարելի է տարբեր 
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տեսակետներ լսել այն մասին, թե ինչ կարելի էր անել՝ այս պատերազմից խուսափելու 
համար։ Սա ի ցույց դնող հայտարարությունների օրինակներից են. 

«Ինչու՞ չմիավորվեցինք Հայաստանի հետ առաջին պատերազմից հետո։ Պարզ է, որ ինչ-որ մեկին 
պետք էին այդ նախագահական և նախարարական կոչումները և փողերի լվացման սխեմաները»։

կամ
«Մենք պետք է ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվեինք՝ փոխանակ 
սպասելու, որ ինչ-որ մեկ ուրիշը կլուծի հակամարտությունը»։

Ղարաբաղում և Հայաստանում երիտասարդները զգում են, որ ավագ սերունդը, 
իշխանություն ունեցողները, շատ բանի համար են պատասխանատու։  

«Մենք խղճուկ կյանքով ենք ապրել և գիտեինք այդ մասին։ Մենք 
յոլա ենք գնացել՝ հանուն ուժեղ պաշտպանության»։  
Ղարաբաղցի ուսանողուհի, Հայաստան

«Ղարաբաղում հետպատերազմյան շրջանի սերունդը մեծանալիս սարսափելի զրկանքներ է կրել. 
ամեն ինչ ուղղվել է պաշտպանության ոլորտին։ Մենք մանկություն չենք տեսել։ Երեսուն տարվա 
ընթացքում իմ ընկերներից ոչ մեկը կրկեսում չի եղել։ Մեր առաջին կրկեսը պիտի լիներ 2021թ...» 
Տղամարդ բլոգեր, Ղարաբաղ, 48 տարեկան

2020թ. պատերազմից հետո Ադրբեջանում հանրային խոսույթը պտտվել է իշխանության 
և Թուրքիայի հետ միավորման շուրջը, բայց հայաստանյան խոսույթը ավելի շատ 
շրջանառվել է թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին դավաճանության շուրջ, խարխլվել են Հայաստանի 
ու Ղարաբաղի միջև սրբազան կապերը և այս ամենը՝ հուզական շրջանակավորմամբ։

Ադրբեջանում հանրային պոլեմիկան ի ցույց է դնում հաղթանակի գործարկման եղանակները՝ 
պարտվածի հասարակական բարդույթը հաղթողի բարդույթով փոխակերպման իմաստով։ 
Հաղթանակը հսկայական սոցիալական վերելքի խթան է տվել պատերազմում կռված 
երիտասարդներին, հատկապես սոցիալական այն դասերի ներկայացուցիչներին, որոնք 
խաղաղ ժամանակներում կունենային նվազագույն հնարավորություններ կամ առհասարակ 
որևէ հնարավորություն չէին ունենա։ Սա հանրային գիտակցության մեջ ամրապնդում է 
հակամարտության արժեքը. զինուժի պաշտամունքը և հաղթանակի լուսապսակը դառնում են 
գերնպատակներ, որոնց համեմատությամբ կյանքի մնացած կողմերն այլևս անկարևոր են։

«Բենզինի գները բարձրանում են, մարդիկ բողոքում են։ Ես նրանց ասում եմ՝ մենք 
ուզում ենք և’ հաղթե՞լ, և’ էժան բենզինից օգտվե՞լ։ Այդպես չի լինում»։ 
Կին, Բաքու, 55 տարեկան

Հարկ է նկատել, որ հակամարտությունը շահարկելու համար կիրառվող մեթոդները 
բոլոր կողմերի համար էլ նույնն են և հիմնված են այն կանխենթադրույթի վրա, որ 
հասարակություններն իրենց ազատ կամքով են համաձայնում անտեսել սեփական 
կարիքները՝ հանուն հակամարտությունում ունենալիք հաջողության։

Անցյալի այս վերաիմաստավորմամբ, նույնիսկ եթե շատերը այդ ժամանակ դեռ ծնված էլ չէին կամ 
ընդամենը փոքր երեխա էին, Ադրբեջանի հասարակությունը գալիս է հետևյալ եզրակացության.
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«Իմաստ չկար՝ այս խաղաղարար նախաձեռնությունները այստեղ քաշել բերելու համար... 
Մեզ ընդհանրապես ի՞նչ օգուտ է տալիս այս արևմտյան ժողովրդավարությունը։ Անցած 30 
տարիների ընթացքում նրանք միայն ձևացնում էին, որ ինչ-որ բան են անում՝ հակամարտությունը 
լուծելու ուղղությամբ, մինչև մենք ամեն ինչ չվերցրինք մեր ձեռքը, չմիավորվեցինք մեր 
եղբայրական ժողովրդի հետ և չարեցինք այն, ինչ պիտի վաղուց արած լինեինք...» 

Այս վերաբերմունքը ոչ միայն կասկածի տակ է դնում խաղաղարար գործունեության և հակամարտության 
փոխակերպման ցանկացած հնարավորության էությունն ընդհանրապես, այլև ընդլայնում և 
միաժամանակ նեղացնում է աջակցության և համերաշխության նրանց շրջանակի հանրային ընկալումը։ 

«Տեսե՛ք, բոլորը գցեցին հայերին, նույնիսկ Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն, այնինչ մենք ամեն տեղից 
աջակցություն ստացանք, անգամ Պակիստանից, իսկ Թուրքիան, ըստ էության, մեզ հետ է»։ 
Տեղահանված տղամարդ, Ադրբեջան, 56 տարեկան

 
«Մենք ոչ մեկին չենք վստահում, ո՛չ Ռուսաստանին, ո՛չ Արևմուտքին. մենք 
նավթ չունենք՝ նրանց բարեկամությունը սնելու համար»: 
ՀԿ-ի կին ներկայացուցիչ, Երևան, 35 տարեկան

Սա նպաստում է պատերազմի փորձառության և արդյունքների 
վերաիմաստավորմանը, այդ արդյունքների վերաձևակերպմանը՝ հաճախ 
ներքին նպատակներին հետամուտ դրանց սեփականացման առումով։ 

«Պատերազմի ընթացքում Շուշիում նստած այդ բոլորը մարդիկ, որ սելֆիներ էին անում, 
հիմա հերոսներ են, որոնք փորձում են ազդել հասարակական կարծիքի վրա։ Նրանք 
հեռուստատեսությամբ և սոցիալական մեդիայով ամենաակտիվն են հանդես գալիս։ Երբ լսես, թե 
ինչպես են խոսում դրա մասին, կմտածես՝ հենց նոր են վերադարձել, Բաքուն էլ վերցրել են»։ 
Պատերազմի մասնակից հայ, 23 տարեկան

Բոլոր հասարակությունների ներկայացուցիչները խոսում էին այն մասին, որ Օսմանյան 
կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության կամ Խոջալուում տեղի ունեցած ողբերգական 
իրադարձությունների նման հին, տրավմատիկ իրադարձությունների  հիշատակումներ 
են արվել հակամարտության համատեքստում՝ որպես մոբիլիզացնող գործոն. 

«Դրանով մենք մեր իսկ աչքում արդարացնում էինք ռազմական գործողությունների 
և առանձնակի դաժանության անհրաժեշտությունը...» 
Պատերազմի մասնակից, Ղարաբաղ, 25 տարեկան

Պարադոքս է, որ հակամարտության ընթացքում զոհերով և կյանքի կորստով վճարված 
գինը հասարակությունների համար պատերազմը շարունակելու մոտիվացնող գործոն 
է, չնայած այն փաստին, որ նոր բռնությունն ավելի շատ կյանքեր է խլելու. 

«Համոզվելու, որ մեր նախնիների և ընկերների արյունը հենց այնպես 
չի թափվել. մեր ազգը չի կարող մնալ այսօրվա վիճակում»։ 
Ուսանող, Ղարաբաղ, 19 տարեկան

«Աշխարհի համար այս հակամարտությունն ավարտվել է, բայց մեզ համար այն դեռ շարունակվում 
է և շարունակվելու է. մենք չափազանց մեծ կորուստ ենք կրել՝ ներելու համար»։ 
Պատերազմի մասնակից, Ղարաբաղ, 38 տարեկան
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Հասարակություններն ընդհանուր ընկալում ունեն առ այն, որ արտաքին շահագրգիռ 
կողմերն օգտվում են այս հակամարտությունից և խոսում են այդ մասին, օրինակ՝

«Եթե լսեք նրանց հռետորաբանությունը, ապա տպավորություն է, որ մենք պետք է Ղարաբաղում 
ռուսական դպրոցներ բացենք, որպեսզի թուրքերը մեզ չմորթեն... Սա Ղարաբաղի յուրացում է նշանակում, 
բայց միևնույն ժամանակ մեզ հասկացնում են, որ պետք է երախտապարտ լինենք Ռուսաստանին»։ 
Ուսանողուհի, Ղարաբաղ

«Թուրքիային Ղարաբաղը պետք չէ. այն ուզում է Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից»։ 
Տեղահանված տղամարդ, Բաքու, 58 տարեկան

Հայերն ու ադրբեջանցիները գրեթե համակարծիք են՝ ռուս խաղաղապահների ներկայության մասին 
տրված իրենց գնահատականներում, օրինակ՝ ասում են. «Ռուսաստանն այս հակամարտությունն 
օգտագործում է ամբողջությամբ հանուն իր սեփական շահերի» կամ «Ռուսաստանը որ 
մտավ այստեղ, էլ չի գնա» և «Ռուսները եկել են, ու մենք գնում ենք այնտեղ ապրելու»։

Այնուամենայնիվ, ըստ ղարաբաղցի հայ պատասխանողների, մարդկանց մեծամասնությունն ուրախ է 
ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ, ինչը նրանց կարծիքով, նրանց տալիս է ֆիզիկական և անգամ 
տնտեսական անվտանգություն, ինչպես նաև ռուսաստանյան կենսաթոշակ ստանալու հնարավորություն։ 
Շատերը նաև ավելի վստահ են զգում խաղաղապահների ներկայությամբ՝ մտածելով, որ «Գուցե մենք կարող 
ենք վերադարձնել որոշ տարածքներ, եթե նրանց հետ բարեկամական հարաբերություններ ունենանք»։ 

Տրավմայի հասարակական կարգավորիչները 
Թեև կողմերը հասկանում են երրորդ երկրների կողմից հակամարտությունը սեփական շահերին 
ծառայեցնելու իրողությունը, ավելի քիչ քննականությամբ են գնահատում կամ ընկալում մարդկանց 
և հասարակությունների կողմից հակամարտության շահարկման կամ մանիպուլյացիայի հնարքները։ 

Տրավմատիկ իրադարձությունները փոխում են հասարակության ողջ կառուցվածքը։ Անհատի 
սոցիալական շփումների, դերերի և ակնկալիքների ողջ կոնֆիգուրացիան ենթարկա է վերանայման 
և փոփոխության։ Հասարակությունն ակտիվացնում է տրավմայի հաղթահարման իր մեխանիզմները 
և հարմարվում է հակամարտությանը՝ ապահովելու իր անխափան գործառնությունը։ Նոր 
դերային ակնկալիքների ձևակերպման շնորհիվ՝ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր խումբ 
հասկանում է՝ ինչ է պետք անել՝ համապատասխանելու  հակամարտության կողմի հանդիսացող 
իրենց հասարակությունների ակնկալիքներին։ Այս դեպքում փոխվում են սեփական անձից, 
շրջապատից և ողջ հասարակությունից և պետությունից ունեցած ակնկալիքները։

Այս կերպ հասարակությունները ձգտում են տրավմայի դրսևորումների համար ունենալ կարգավորման 
սեփական մեխանիզմներ՝ ապահովելու անհատների վարքի նորմերի և հասարակության՝ որպես 
ամբողջության նորմերի միջև հարաբերակցությունը։ Կարգավորումը տեղի է ունենում բազմապիսի 
եղանակներով՝ այդ թվում, օրինակ, պատասխանատվություն ստանձնելու և հույզերը կառավարելու 
թեմայով կոչերի միջոցով։ Վարքի չգրվախ կանոնները և սոցիալական և գենդերային դերերի 
առումով տարբեր անձանց ակնկալիքները նույնպես ծառայում են անհատի՝ տրավմային արձագանքի 
կարգավորմանը։ Օրինակ՝ կա ենթադրություն, որ վետերանները պետք է միշտ ներկայանան որպես 
ուժեղ կամքի տեր և չպետք է ցույց տան թուլության նշաններ։ Սա հավասարապես վերաբերում 
է թե՛ հաղթած, թե՛ պարտված կողմերին։ Այնուամենայնիվ, հաղթանակի պատկերը պետք է 
հրապուրիչ լինի, ուստի վիրավորների, կոնտուզիահարների և տառապանքի պատկերները դրանում 
տեղ չունեն։ Հաղթողը պետք է լինի երջանիկ, հպարտ և հաջորդ հաղթանակին պատրաստ։
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Տրավմատիկ փորձառություն վերապրած մարդկանց հասարակական այսպիսի 
կարգավորիչներն ուղղված են նոր, հետտրավմատիկ ինքնության ձևավորմանն ու 
ամրապնդմանը, և ավտորիտար արժեքներով հասարակություններում իրականում կարող 
են նպաստել ոչ թե հասարակությունների վերականգնմանը, այլ տրավմայի օգտագործմանը՝ 
հակամարտության ներուժի կառավարման և կարգավորման նպատակներով։

Վարքի միջոցով այսպես բացահայտ դրսևորվող ակնկալիքների ձևավորումն ու դրանց իրացումն 
աստիճանաբար դառնում է կայուն սոցիալական պատվեր, իսկ այդ պատվերի չկատարումը 
ներքին բարդ հակասությունների, ճգնաժամի և երբեմն նույնիսկ՝ ողբերգական արդյունքների։
 

«Մեր տղաները, մեր հաղթողները հոգեբանական աջակցության կարիք ունեն։ Նրանք կրիտիկական 
վիճակում են. մենք պարբերաբար ինքնասպանության լուրեր ենք լսում, և դա վախեցնող է»։ 
Կին հոգեբան, Ադրբեջան, 58 տարեկան

«Հասարակությունը ցնցման մեջ է. չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ պատերազմից հաղթած 
վերադարձող վետերանը՝ երջանիկ և հպարտ լինելու փոխարեն կորցնում է վերահսկողությունը մի 
քանի ամիս անց և բղավում է իր ընտանիքի վրա. «Դուրս արի տնից, ավիրելու եմ այն» և ավիրում է»։ 
Տղամարդ հոգեբան, Ադրբեջան, 33 տարեկան

Նմանատիպ բան տեղի էր ունեցել նաև հայաստանյան հասարակությունում առաջին 
պատերազմից հետո, բայց տրավմայի այսպիսի դրսևորումներին կամ դրա վրա 
աշխատելու անհրաժեշտությանը բավարար ուշադրություն չէր դարձվում։ 

«Ի՞նչ վերականգնում։ Մենք հաղթել էինք։ Դա, ասես, վառոդի տակառ լիներ, և այսօր ունենք 
միահյուսված տրավմաների մի ողջ ցանց, որն իրականում մեզ խանգարում է»։ 
կին հոգեբան, Հայաստան, 40 տարեկան

Անհատի մակարդակում վարքի կարգավորիչները գործում են անհատի արժեքների և ձեռք 
բերված փորձի հիման վրա, օրինակ՝ ադրբեջանացի մի կին հայտնեց մեզ, որ ամաչում 
է իր որդուն գրկել՝ որդեկորույս մայրերի նկատմամբ կարեկցանքից դրդված։

Այս պահին արդեն հասարակությունն է, որ սկսում է սահմանել 
թույլատրելի և անթույլատրելի վարքը. 

«Հիմա, երբ ինչ-որ մեկն հարսանիք է անում, սկսում են քննադատել. ասում են՝ չի 
կարելի, ակնհայտորեն, զոհերի հիշատակի նկատմամբ հարգանքից ելնելով»
Տնային տնտեսուհի, Հայաստան

Կոլեկտիվ տրավման և դրա հետ աշխատանքի եղանակները չհասկանալը, 1990-ականներից 
ի վեր ռազմական գործողությունների վերսկսման մշտական սպառնալիքի ներքո և 
պարբերաբար հակամարտության սրումների պայմաններում կյանքը՝ հանրային գիտակցության 
վրա թողած հետքի հետ միասին, ամբողջությամբ փոխել են մարդկանց աշխարհայացքը, 
մարդկային կյանքին վերագրվող արժեքը և հակամարտության համար վճարվող գինը։ 

Հայաստանյան, ադրբեջանական և Ղարաբաղի հայ հասարակություններում արտահայտվել է 
այն կարծիքը, թե պատերազմից տուժածները չեն արժանանում մարդկային և արժամապատիվ 
վերաբերմունքի։ Այդպիսի վերաբերմունքի չեն արժանանում նաև երկու պատերազմների 
ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք։  Այնուամենայնիվ, պատասխանողների 
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կարծիքով, այս հանգամանքն զգալիորեն չի ազդել պայքարի ցանկության վրա և չի թուլացրել 
այն։ Երեք հասարակություններում ներքին քաղաքական կյանքով և իրերի ընդհանուր 
դրությամբ անբավարարվածությունը չի նվազեցրել պատերազմի տարբերակն ընտրելու 
ցանկությունը կամ պատրաստակամությունը։ Հակամարտության համատեքստում 
սոցիալական, գենդերային, էթնիկ և այլ խմբերի, ինչպես նաև առանձին անհատների 
համար սահմանված պարտավորությունների այս համակարգն առաջ է բերում չգրված 
հասարակական մի պայմանագիր, որի դրույթներն ու պայմանները քննարկման ենթակա չեն։

Երբ մի շարք խմբերի վերաբերմամբ հասարակության ակնկալիքները պարտավորությունների 
են վերածվում, բոլորը սկսում են սատարել բռնության համակարգային տարբերակին, 
անգամ եթե վերջինս հակասում է անհատի և խմբի ցանկություններին։ Միևնույն ժամանակ, 
հակամարտությունում ակտիվ և կռվող դերակատարների դերը հաճախ ներկայացվում է 
որպես յուրաքանչյուր անհատի և ընդհանուր հասարակության կամք ու ցանկություն։ 

«Ես հայերի և ադրբեջանցիների խաղաղ համակեցության մասին իմ մտքերը չեմ բարձրաձայնում, 
որովհետև անհանգստանում եմ, որ մեր հասարակությունը պատրաստ չէ սրան, և մարդիկ կհարձակվեն 
ինձ վրա... Այսօր, անգամ կառավարությունից եկող այսպիսի ուղերձները քննադատաբար են 
ընդունվում։ Բոլորը ակնկալում են, որ կառավարությունը պետք է «կռվի մինչև վերջին կետը»»։ 
Ղարաբաղից ադրբեջանցի կին, Բաքու, 45-50 տարեկան

Միևնույն ժամանակ Ղարաբաղի և հայաստանյան հասարակությունների 
ակնկալիքները իրենց ղեկավարություններից բավականին փոքր են, 
ինչը տեղիք է տալիս այլ խմբերից ունեցած ակնկալիքների։

Այս պահին, երբ հասարակությունները որոնում և վերականգնում են պաշտպանության և 
հետպատերազմյան ինքնության որոնման նոր մեխանիզմներ, քաղաքական մանիպուլյացիաները 
և հասարակության ակնկալիքները փոխազդում են, միահյուսվում և այդ թնջուկը քանդելը 
դժվարանում է, և, ի վերջո, դժվար է որոշել այս ամենում առավել ազդեցիկ ուժը։

Անհատների և խմբերի հասարակական ակնկալիքների ամրապնդումը և վարքագծային նորմերի 
ձևավորումը, որոնք բախվում են մարդկանց իրական հոգեբանական վիճակին, կարող են ծառայել 
ճնշումները հասարակությունում պահպանելուն և այնպիսի պայմաններ ստեղծելուն, որոնց 
դեպքում հակամարտությունը ամենայն հավանականությամբ նորից կսրվի։ Հակամարտությունը, 
ըստ էության, այն մեխանիզմն է, որը գործում է հասարակական կարգավորիչների միջոցով 
և աստիճանաբար ավելի է ինքնակարգավորվում հենց հասարակությունների կողմից՝ 
հասարակական վերահսկողության շնորհիվ պահպանելով լարվածության այն մակարդակը, 
որն անհրաժեշտ է հակամարտության շարունակականությունն ապահովելու համար։
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Այս հետազոտությունում ես փորձել եմ ցույց տալ, թե ինչպես է 2020թ. Ղարաբաղյան 2-րդ 
պատերազմից հետո տրավման ինքնադրսևորվում հասարակություններում, ինչպես նաև 
փորձ եմ անում՝ հասկանալու, թե ինչպես է տրավման ազդում հասարակական, քաղաքական 
և հակամարտության դինամիկայի վրա, ինչպես կոլեկտիվ տրավմայի հետ աշխատանքը 
կարող է նոր հնարավորություններ վերաբացել խաղաղարար գործունեության համար, որը 
վերջերս հակամարտության կողմերի համար կորցրել է իր ողջ գրավչությունը։ Հիմա կողմերը 
խաղաղության փնտրտուքի մեջ բացառապես հիմնվում են խաղաղության և անվտանգության 
սեփական ընկալումների և միայն իրենց հասարակության կարիքները բավարարելու ձգտման վրա։ 

IԵս տրավման ներկայացնում եմ որպես կատարելապես բնական արձագանք դրամատիկ և 
ողբերգական հանգամանքներին, որի առաջնային բնութագրիչը մեզ համար ապահովության 
զգացողությունը երաշխավորող հասարակական կոնստրուկտի ոչնչացումն է։ Սա 
վերաբերում է ոչ միայն ֆիզիկական անվտանգությանը, այլև այն սոցիալ-քաղաքական և 
մշակութային համակարգերին, որոնց մասն ենք կազմում և որոնց միջոցով իմաստավորում 
ենք աշխարհը։ Ուստի մեզ համար գերակա կարևորություն անվտանգության զգացողության 
վերականգնումը՝ գործընթաց, որը կարող է հանդես գալ խիստ տարբեր եղանակներով, 
որոնք միշտ չէ, որ կառուցողական կամ նպաստավոր են խաղաղության համար։

Ես ուսումնասիրել եմ այս համատեքստին ներակա անհատական և կոլեկտիվ տրավմայի մի շարք 
տարրեր և ընդգծել տրավմայի երկարաժամկետ և միջսերնդային հատկանիշները։ Մենք տեսնում ենք, 
որ հասարակական և գենդերային դերերով պայմանավորված ակնկալիքներն են պայմանավորում 
անհատների կողմից տրավման հաղթահարելու ուղիները, որոնցից առավել հաճախադեպը 
հանրային քաջալերման պայմաններում տրավման ճնշելն է։  Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ավելի 
հակված են և կարողանում են ճանաչել այլոց տրավմաները, բայց չեն կարևորում սեփական 
տրավման։ Տրավման ակնհայտ տեսանելի է թե՛ հաղթածների, թե՛ պարտվածների շրջանում։ 

Այնուամենայնիվ, տրավմայի ծագումնաբանությունը և ազդեցությունները հանրության լայն 
շրջանակնրի կողմից չհասկացվելը, տրավմայի շուրջ ձևավորվող թաբուները խոչընդոտում են դրա 
հետ աշխատանքի հնարավորությունները թե՛ անհատական, թե՛ հասարակական մակարդակում։ 
Ավելին, այս կերպ մարդիկ ավելի խոցելի են դառնում մանիպուլյացիաների նկատմամբ։ Չմշակված 
հույզերը՝ հասարակական ակնկալիքների, ապագայի մասին որոշակիության բացակայության, 
քարոզչության և պատումների հետ միակցվելով, առաջ են բերում զոհականացման զգացողություններ՝ 
համադրվելով զուգորդային այլ հույզերի հետ։ Այնուամենայնիվ, այսպիսի զգացմունքները 
վերափոխվում են ագրեսիայի՝ արդարությանը և անվտանգությանը հետամուտ, ինչին ուղղված 
գործողություններում էլ փորձ է արվում  արդարացնել բռնի միջոցների օգտագործումը, ինչն 
էլ իր հերթին նպաստում է հակամարտության հարատև և պարբերական կրկնության։

Այնուամենայնիվ, այս վերլուծությունը հավանաբար սառցաբեկորի գագաթն է միայն։ Կոլեկտիվ 
տրավման անհավատալի բարդ, բազմակողմ  երևույթ է և զարգանում է ժամանակի ընթացքում, 
միշտ չէ, որ գծային է կամ նույնական է հասարակության տարբեր հատվածների համար և այսպիսով 
կարող է ի հայտ գալ խիստ անկանխատեսելի եղանակներով։ Փորձելով նկարագրել դա՝ մենք դիմում 
ենք պարզունակացված ընդհանրացումներ անելու ռիսկին, այս իմաստով շատ կան չբացահայտված 
և չհասկացված բաներ։ Այս ուսումնասիրությունում ուրվագծված երևույթներից յուրաքանչյուրը 
կարելի է խորությամբ և ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել՝ իդեալական սցենարում 
հասարակություններին ներգրավելով կոլեկտիվ ռեֆլեքսիայի և վերլուծության գործընթացում։ 

Ուսումնասիրելով հակամարտության համատեքստում տրավմայի դրսևորումները և դրա 
երկարաժամկետ ազդեցությունը՝ նպատակ ունենք հակամարտության վերլուծությունում 
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ներմուծել սոցիալ-հոգեբանական նոր չափում՝ ընդլայնելով այն և հնարավորություն տալով 
հաշվի առնել հույզերը կամ «մարդկային գործոնը»։ Հակամարտության մեջ ներքաշված 
հասարակությունների վիճակը, նրանց կողմից իրականության ընկալման եղանակները և 
ապագային ուղղված հայացքը ապագայի իրադարձությունները կանխատեսող ոչ պակաս կարևոր 
հանգամանք են, քան քաղաքական, աշխարհաքաղաքական կամ տնտեսական վերլուծությունը։ 
Անշուշտ, հոգեբանական, սոցիալական և քաղաքական չափումների միջև փոխհատումներն 
ընդգծող վերլուծությունը կարող է տրամադրել նոր ներհայեցումներ և օգնում է որոշարկել 
այն եղանակները, որոնք կարող են առաջ մղել հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ 

Ստորև բերված առաջարկությունները սպառիչ չեն և դրանց հարկ է մոտենալ շատ բարձր 
մակարդակի զգայունությամբ։ Տրավմայի հետ աշխատանքը նուրբ և զգայուն գործընթաց է, 
պահանջում է աստիճանական, բայց հետևողական մոտեցում, որը պետք է իրականացվի որակյալ 
և փորձառու պրոֆեսիոնալների կողմից։ Դյուրին կիրառվող և ամրագրված կաղապարներ չկան, 
և բոլոր այս պատճառները դժվարացնում են մեթոդների և մոտեցումների արագ պատճենումն ու 
ընդօրինակումը։ Հարկ է առաջնորդվել «Մի’ վնասիր» մոտեցմամբ՝ տրավմայի չկանխամտածված 
խորացումից կամ հետագա խարանումից խուսափելու համար, քանի որ այդ դեպքում կարող 
են հանդիպել դիմադրության, այսպիսով՝ խաթարելով տրավմայի հետ աշխատանքի ընթացքն 
ու արդյունքները։ Այս առումով, առաջին քայլը կարող է լինել մասնագիտական համայնքի 
ձևավորման ուղղությամբ ներդրումը, մասնավորապես՝ տարբեր գիտակարգերով զբաղվող 
հոգեբանների, հակամարտության փոխակերպմամբ զբաղվող գործնական մասնագետների 
և քաղաքական գործիչների տարածաշրջանային ցանցի ձևավորումը։ Այս անձինք կարող են 
միասին մոտեցումներ ձևակերպել և միմյանց սուպերվիզիա և փոխօգնություն տրամադրել։ 

Առաջարկություններն ուղղված են երկու գերակա նպատակների՝  

Առաջին՝ պետք է լինի ընկալում առ այն, որ կոլեկտիվ տրավմայի երևույթի, մարդկանց, 
հակամարտությունից ազդակիր հասարակությունների կյանքի վրա տրավմայի զգալի 
ազդեցության և տրավմայի վրա հիմնված մոտեցման միջոցով դրա հետ աշխատանքն անհրաժեշտ է։  

Երկրորդ՝ էական է գտնել այլընտրանք, հասարակական անվտանգության նոր համակարգ, 
որը հիմնված կլինի ոչ թե առճակատման, այլ երկխոսության և համագործակցության 
վրա՝ որպես անվտանգության ապահովման միջոցների որոնման կողմնորոշիչ։   

Խաղաղ համագոյակցման համար ուղիների որոնման հնարավորությունները մեծացնելու համար 
տրավմայի հետ աշխատանքի գործընթացը պետք է բաց և գրավիչ լինի հասարակության բոլոր 
շերտերի, հատկապես՝ կանանց համար։ 1990-ականներին՝ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո 
կանայք են ստանձնել պատերազմի հետևանքների հաղթահարման բեռը, սակայն քաղաքականության 
առումով նրանք մնացին ստվերում։ Այդպես է նաև 2020թ. պատերազմից հետո. նորից կանայք են 
իրականացնում կենսականորեն կարևոր գործառույթները, այնինչ տղամարդիկ շարունակում են լինել 
քաղաքական իրավիճակի տերը։ Ապագայի համար վերականգնումը պահանջում է հասարակության՝ 
որպես մեկ ամբողջության և ոչ թե պարզապես ենթակառուցվածքների կամ քաղաքականության 
վերականգնում։ Իրենց սոցիալական և գենդերային դերերի շնորհիվ կանայք սովորաբար ավելի շատ 
կապեր ունեն հասարակությունում, ավելի ամուր են կապված առօրյա իրականությանը, ուստի և ունեն 
արժեքավոր գիտելիքներ, որոնք կարող են հանգեցնել ավելի արդյունավետ քաղաքականությունների 
մշակման, եթե այդ գիտելիքներից օգտվելու գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպվի 
և իրականացվի։ Բացի այդ, հակամարտությունից անմիջապես ազդված անձանց ներգրավումը 
կհանգեցնի դրական արդյունքների թե’ գործընթացի, թե’ նրանց իսկ վերականգնման համար։ 
Բազմաշերտ, տրամախաչվող, ողջ հասարակությանը ներառող մոտեցում է պահանջվում։
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Հանրային մակարդակ՝ հասարակական/
կոլեկտիվ տրավմայի մասին իրազեկության 
բարձրացումը և իմացությունը
Կա տրավմայի մասին լայն հանրային քննարկումը կոմպետենտ և արհեստավարժ կերպով 
վարելու անհրաժեշտություն։ Այս կերպ կարելի է բարձրացնել հանրային իրազեկության 
մակարդակն այն մասին, թե ինչպես է տրավման ազդում մեզ վրա անհատական, ավելի լայն 
իմաստով՝ նաև հասարակական մակարդակում, ինչպես է այն ազդում ներքին քաղաքական 
համատեքստի, սոցիալական խնդիրների և հակամարտության դինամիկայի վրա։ Այսպիսի 
գործընթացի համար կենտրոնացման հնարավոր կետերը կարող են լինել հետևյալը՝ 

• Իրազեկության մակարդակի բարձրացում առ այն, որ հակամարտության 
համատեքստում ներառված բոլոր անձինք կոլեկտիվ տրավմայի մի մասն են, 
ինչպես նաև մեր անհատական և հասարակական հաղթահարման մեխանիզմների 
աշխատանքի մասին ավելի լավ պատկերացումների առկայություն։

• Կոլեկտիվ տրավմայի հատկանիշների մասին հանրությանը կրթելը։ Ինչպես են ի 
հայտ գալիս այս երևույթները, ինչպես են դրանք դրսևորվում հասարակությունում 
և ինչպես են դրանք ազդում պատումների և հոգեկան մոդելների վրա։ 

• Տրավմայի պարբերական բնույթի մասին հանրային վերլուծության միջոցով կատարելագործել 
հասարակության քննական մտածողության կարողությունը՝ մասնավորապես առ այն, 
թե ինչպես և ինչու են հասարակությունները կարողանում «զոհի» կարգավիճակից 
անցում կատարել «ագրեսորի» կարգավիճակի և հակառակը՝ այդպիսով նպաստելով 
հակամարտության անվերջ պարբերականությանը և արտաքին դերակատարների 
կողմից այն ի նպաստ իրենց շահերի օգտագործելու հնարավորություններին։

• Հանրային ռեֆլեքսիա և ինքնառեֆելքսիա պարադոքսալ թվացող սոցիալական 
միտումների վերլուծության միջոցով, օրինակ՝ զինուժի անհրաժեշտության մասին 
հանրային կոնսենսուսի ձևավորման գործընթացը որպես հակամարտության 
կողմերի միջև լարվածության թուլացման և հակամարտության լուծման ձև։ 

• Հանրային քննարկում պատերազմից քաղած օգուտների մասին, ինչպե ՞ ս է 
պատերազմը դառնում գործիք և նույնիսկ հարմար ու ձեռնտու է որոշ շրջանակների, 
ինչի շնորհիվ շատերը բարելավում են իրենց սոցիալական կարգավիճակը և 
ձերբազատվում բարդույթներից, և այսպիսով, ինչպես են պատերազմի այս 
օգուտները նպաստում լարվածության պարբերաբար սրման ռիսկին։

• Հանրության ունեցած ակնկալիքների և նորմերի, ինչպես նաև մեր 
անձնական ընտրությունների, վարքի և հակամարտության համատեքստում 
դիրքորոշման ընտրության հանրային վերլուծություն ու քննարկում։ 

• Տրավման հասկանալու միջոցով անցյալի վերլուծություն՝ դասեր քաղելու և հատկորոշելու այն 
եղանակները, որոնցով կարելի է մեղմել տրավմայի ազդեցությունը ներկայի և ապագայի վրա։

• Վերջապես, կարևոր է չեզոքացնել հոգեկան առողջության և հոգեկան առողջության 
խանգարումների խարանը, որպեսզի մարդիկ կարողանան բաց խոսել իրենց զգացածի և 
մտացածի մասին։ Արդյունքում հանրային խոսույթն այդուհետ կկենտրոնանա մարդկանց 
հարցերի, ոչ թե պատերազմի վրա, և ուղղված կլինի նոր հետպատերազմյան ինքնության 
որոնմանը, որտեղ հակամարտությունը պակաս կենտրոնական տեղ կզբաղեցնի, 
քան հիմա։ Կարևոր է ճանաչել, որ տրավման բնական երևույթ է և որ նույնիսկ նրանք, 
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ովքեր չեն ընկալվում որպես «անմիջական ազդակիր», միևնույն է, կարող են տրավմայի 
ենթարկված լինել։ Այս գիտակցությունը կարող է օգնել հաղթահարել հոգեբանական 
աջակցության որոնման թաբուն։ Վերլուծությամբ պարզվում է, որ մարդիկ հաճախ ճնշում 
են իրենց սեփական տրավման՝ համապատասխանելու հակամարտության ընթացքում 
կամ դրանից հետո այդքան վճռորոշ պահի ուժեղ լինելու հանրային ակնկալիքներին։

Վերը նշված բոլոր կետերը պետք է ուղեկցվեն նրբանկատ, միջգիտակարգային աշխատանքով, 
որը համատեղ կիրականացնեն հակամարտությամբ զբաղվող պրակտիկ հոգեբանները և 
տրավմայով զբաղվող մասնագետները՝ մեծացնելու տրավմայի մասին գրագիտությունը 
մեդիայի, քաղաքացիական հասարակության և կրթական համակարգի միջոցով։ 
Հասարակության գրագիտության մակարդակի բարձրացումը, մեր՝ որպես անհատների 
և սոցիալական կամ ինքնության տրամախաչվող խմբերի վարքի և մտածելակերպի 
պատճառների իմացությունը հիմնարար կարևորություն ունեցող գործոններ են՝ 
տրավման՝ որպես հոգեբանական, սոցիալ-քաղաքական երևույթ ընկալելու համար։ 

Կոնկրետ թիրախային խմբերի և 
անհատների հետ աշխատանքը  
• Հաշվի առնելով անհատական տրավմայի հետ աշխատանքի ոլորտում մասնագիտական ուսուցում 

անցած հոգեբանների սահմանափակ թիվը՝ խորհուրդ է տրվում ուսուցում իրականացնել՝ 
բարձրացնելու հանրության հետ կանոնավոր կեպով աշխատող այլ ոլորտային մասնագետների, 
օրինակ՝ ուսուցիչների, սոցիալական աշխատողների, բժիշկների և այլոց հոգեկան առողջության 
և տրավմայի թեմաներով գրագիտության մակարդակը, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց 
աշխատանքում նկատի ունենալ տրավմայի առկայությունը։ Միևնույն ժամանակ, արժե 
ինտեգրել կոլեկտիվ տրավմայի մասին տեսությունն ու ուսումնասիրությունները սոցիալական 
աշխատողների, հոգեբանների և այլոց ֆորմալ կրթության և ուսուցման ծրագրերում։ 

• Փոխօգնության համար ապահով վայրերի մշակմանն աջակցությունը այն խմբերի համար, 
որոնց անդամներն ունեն հարազատության և անվտանգության զգացողություն, գտնում են 
ուժ գտնելու և պաշտպանության արժանանալու նոր աղբյուրներ և օգնում են հանրությանը 
զարգացնել ապագայի իր տեսլականը։ Այն խմբերը, որոնք լավ են համակարգված, կարող են 
խոցելի անհատի՝ խմբի պաշտպանության կարիքների բավարարման գործողություններն 
ուղղել զարգացման, աճի հնարավորությունների որոնմանը՝ միևնույն ժամանակ խմբին 
տրամադրելով սգալու, հավաքական հիշողությունը մշակելու, նոր ինքնություն ձևավորելու, 
նոր իրականությունում իրենց տեղը և առաջընթացի ուղիները գտնելու համար։

• Տարբեր մակարդակներում տարբեր խմբերի և տարբեր սերունդների միջև երկխոսությանը 
նպաստելը կարևոր է։ Հիմա թե’ ավագ, թե’ երիտասարդ սերունդներն էլ ունեն 
պատերազմի փորձառությունը, բայց խաղաղության և համագործակցության ոլորտում 
նրանց ունեցած փորձառությունները խիստ տարբեր են, ուստի նրանք կարող են 
տարբեր վերաբերմունք ունեն ապագայի և խաղաղարարության նկատմամբ։

• Անցյալի մշակման աշխատանքը, անցյալի վերականգնումը՝ թույլ տրված բոլոր սխալների 
ճանաչման միջոցով կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ ներկայի ընկալումների 
վրա և մեծացնել ապագայում հակամարտության փոխակերպման հավանականությունը։ 
Օրինակ՝ հավաքական հիշողության հետ աշխատանքը՝ հետազոտությունների, ֆիլմերի 
արխիվային նյութերի համադրման, տրավմատիկ պատմական իրողությունների 
հետ աշխատելու համար հնարավորությունների ստեղծման միջոցով։
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Եզրակացություն և առաջարկություններ

• Համայնքային և հետպատերազմական վերականգնման և վերակառուցման 
գործողություններում անհատների ակտիվ ներգրավմանը քաջալերելու ու սատարելու 
միջոցով հնարավոր կլինի օգնել նրանց վերականգնվել, գտնել իրենց տեղը հետպատերազմյան 
համատեքստում, ձեռք բերել սեփական կյանքը և հասարակությունը կառավարելու 
կարողության զգացողություն։ Առօրյա գործողություններում պլանավորման և 
որոշումների կայացման գործընթացներում մարդկանց ներգրավելը կօգնի ուղղորդել 
նրանց՝ ավելի արդար և ավելի արդարացի հասարակություն կառուցելու ցանկությունը 
և կօգնի նրանց գտնել իրենց տեղը՝ այն կառուցելիս, որպեսզի այս պահին նրանք 
ինքնուրույնաբար սկսեն բարձրաձայն խոսել իրենց և իրենց հասարակության կյանքում 
կայունությանն ուղղված խաղաղարար գործընթացների անհրաժեշտության մասին։

Եզրափակիչ խոսք
Վերը նշված առաջարկություններից յուրաքանչյուրը ենթակա է հավելյալ մշակման՝ հոգեբանների, 
հակամարտությունների փոխակերպումների գործնական պրակտիկ մասնագետների և 
քաղաքացիական ակտիվիստների միջգիտակարգային թիմերի համատեղ ջանքերով, ըստ 
առանձին և անհատական համատեքստերի՝ ներգրավելով նաև մեդիային և հարմարեցնելով 
գործողությունները յուրաքանչյուր առանձին համատեքստի։ Աշխատանքը պետք է առաջին 
հերթին տեղի ունենա հասարակությունների ներսում, և միայն հետո հարկ կլինի ընդլայնել 
ձևաչափը։ Այսպիսի գործընթացի շնորհիվ հնարավոր է բարձրացնել հասարակության 
իրազեկությունը, խթանել ներքին քննարկումներն այն մասին, թե ինչպես է կոլեկտիվ տրավման 
ազդում հասարակությունների և հակամարտության ողջ համատեքստի վրա։ Կոլեկտիվ տրավմայի 
թեման ունի համատեղ ջանքերի գործադրման մեծ ներուժ և դրա վրա աշխատանքի համար հենց 
այդպիսի ջանք էլ պահանջվում է։ Այն կարող է նաև երկխոսության, տեղեկատվության և փորձի 
փոխանակման համար փոխադարձ հետաքրքրության կետ լինել, այսպիսով խորացնելով այս 
աշխատանքում նկարագրված երևույթներից մի քանիսի վերլուծությունը։ Այսպիսի գործընթացը 
կարող է նպաստել քննական մտածողության, հակամարտության ավելի լայն համատեքստում 
անհատի տեղի և ագրեսիայի արմատների և պարբերական բնույթի մասին ընկալումներին։ 
Այն կարող է կողմերին մոտեցնել սոցիալական դինամիկայի, սեփական հասարակության 
խնդիրների նմանության գիտակցմանը, ինչը ի հայտ կգա սոցիալական կառուցվածքում և նոր 
մտածական մոդելներում տեղ գտած որակական փոփոխությունների հիման վրա իրականացվող 
արդյունավետ խաղաղարար գործունեության հետագա հնարավորությունների տեսքով։

Սույնով ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ հարցազրույցներին մասնակցած բոլոր 
պատասխանողներին՝ ինձ և գործընթացին վստահելու համար։ Եթե նրանք բաց և պատրաստակամ 
չլինեին խոսել բոլոր այս նրբանկատ թեմաների մասին, հնարավոր չէր լինի ի մի բերել այս 
աշխատանքում ուրվագծված միտումները։ Կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել իմ 
գործընկերներին և ընկերներին աջակցության և քննադատական դիտողությունների համար։  
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