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“Independent Peace Associates (Indie Peace)” təşkilatı haqqında
“Independent Peace Associates” (“Indie Peace”) – münaqişədən əziyyət çəkən cəmiyyətlər
arasında qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün dialoq proseslərinə yardım, münaqişələrin
transformasiyası, araşdırması və təhlili, təlim metodları üzrə ixtisaslaşan təşkilatdır. Coğrafi
nöqteyi-nəzərdən, əsas təcrübəmiz keçmiş SSRİ ərazisi ilə bağlıdır. Prinsiplərimiz inklüzivliyə,
ayrı-ayı münaqişələrdən asılı olmadan, bölgədəki bütün iştirakçılarla əməkdaşlığa əsaslanır.
Biz transformasiya olunmuş sülhquruculuğu modelini təklif edirik, bu model dinc ictimai dəyişikliklər
üçün intellektual və emosional sərmayə yaratmağa hesablanmışdır. Bizim bu təhlildə insan qavrayışının,
emosiyalarının və subyektivliyin rolunu qəbul edirik, eyni zamanda fəaliyyətimiz refleksiyanın və
tənqidi düşüncənin inkişafına yönəlmişdir. Fərdi səviyyədə transformasiyanın sosial və siyasi müstəvidə
dəyişikliklərə təsir edə biləcəyinə inanırıq. Yalnız münaqişələrin bütün tərəflərini – onların psixoloji,
sosial, siyasi, iqtisadi, etnik, tarixi, cinsi, mədəni və s. mənşəyini dərk etməklə, uzunmüddətli və dayanıqlı
sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş strategiyanı işləyib hazırlaya, həssas yanaşmaya nail ola bilərik.
“Indie Peace” təkcə təsisçilərdən ibarət deyil. Biz bütün dünyada sülh yaratmaqda
maraqlı olan, bizim dəyərləri və yanaşmaları bölüşən hər kəslə əməkdaşlıq edirik.
Yanaşmamız aşağıdakıları əhatə edir:
• Münaqişənin səbəbləri, nəticələri və dinamikasının öyrənilməsi və təhlil olunması
• Münaqişədə maraqlı tərəflərlə dialoqun qurulmasına və fikir mübadiləsinə yardım
• Münaqişə tərəfləri və xaricdən olan vasitəçilərlə münaqişənin
transformasiyası üzrə məsləhətləşmələrin aparılması
• Münaqişələrə həssas yanaşma, vasitəçilik, tənqidi düşüncə və
ictimaiyyətilə əlaqələr mövzusunda təlimlərin keçirilməsi
• Sülh quruculuğu layihələrinin idarə edilməsi.

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

Müəllif haqqında
Larisa Sotiyeva 25 ildən artıqdır ki, postsovet ölkələrində humanitar yardım, münaqişələrin
transformasiyası və vətəndaşların cəlb olunması proqramlarının idarə edilməsi sahəsində araşdırmalar
aparır. O, eyni zamanda siyasi analiz və münaqişələrin təhlili, münaqişələrarası araşdırma və dialoq
proseslərində, o cümlədən yüksək səviyyəli siyasi dialoqlar sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir.
L.Sotiyeva Rusiyada Şimali Qafqazda, həmçinin Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada və Ukraynada
bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda çalışıb. 2006-2019-cu illərdə “International Alert” şirkətinin Avrasiya
bölgəsi üzrə baş məsləhətçi olub, bundan sonra “Independent Peace Associates” təşkilatını təsis edib.

Coğrafi adlar
Coğrafi adlar və onların yazılışı Qarabağ kontekstində mübahisə predmetidir. Bu
məqalədə mümkün olan məqamlarda – müsahibin sözlərinin birbaşa dırnaqda
yazıldığı vasitəsiz nitq istisna olunmaqla – neytral yazılışdan istifadə edirik.
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“...biz başa düşməliyik ki, başqalarını öldürməyə davam etməklə yaxınlarımızı geri
qaytara bilmərik... amma görünür, bunu etiraf etmək olduqca çətindir”.
Azərbaycanlı məcburi köçkün, qadın, 52 yaş

Bu araşdırma Cənubi Qafqazda mübahisə mövzusu olan Qarabağ münaqişəsi
kontekstində sosial travmanın roluna nəzər salaraq, onun həm insanlara,
həm də bütünlükdə cəmiyyətə təsirini və bunun ümumilikdə münaqişənin
gələcək dinamikasında necə əksini tapacağını anlamaq cəhdidir.
27 sentyabr - 9 noyabr 2020-ci il tarixlərində baş vermiş Qarabağ müharibəsi regionda humanitar, siyasi və
geo-siyasi vəziyyəti tamamilə dəyişdi. İllərlə davam edən gərginlikdən sonra hərbi fəaliyyətin güclənməsi
proqnozlaşdırılsa da, müharibənin başlaması cəmiyyətlərdə çaşqınlığa səbəb oldu. Azərbaycan Birinci
Qarabağ müharibəsi (1992-1994) zamanı itirdiyi torpaqların böyük bir qismini qırx dörd gün ərzində
geri qaytara bildi. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində hər iki tərəfdən 7000-ə yaxın insan, 170-dən çox dinc
sakin həlak oldu. 130 mindən çox şəxs məcburi köçkün düşdü, onların əksəriyyəti Dağlıq Qarabağ
erməniləridir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs bölgəyə 2000-ə yaxın rus sülhməramlısının
göndərilməsini zəruri etdi. Azərbaycan əhalinin köçürülməsinə hazırlıq görərək, geri qaytarılmış ərazilərdə
bərpa işlərinə başlasa da, birinci müharibədən qalma yüz minlərlə məcburi köçkünün öz yurdlarına
nə zaman geri qayıdacaqları hələ də bəlli deyil. Bu arada, müharibənin nəticəsi Ermənistanda siyasi
böhrana səbəb olub və Qarabağ ermənilərinin – istər yerlərində qalanlar, istərsə də köçkün düşənlərin
siyasi və mənəvi müdafiəsizlik hissi getdikcə artmaqdadır, onlar üçün gələcək qeyri-müəyyən görünür.
Döyüş əməliyyatlarının yenilənməsi və hər iki tərəfdən insan itkilərinin miqyası münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə yönəlmiş keçmiş səyləri tamamilə sarsıtmış və nüfuzdan salmışdır.
Tərəflərin siyasi və hərbi mövqelərindəki tam dönüş, ən azından, siyasi müstəvidə sülh
quruculuğu üçün əsasları kökündən dəyişdi. Mülki müstəvidə də dərs almağa, yeni təhlil
və dinc yanaşı mövcudluqla bağlı yeni yanaşmalar tətbiq etməyə ehtiyac var.
Bu tədqiqat, konteksti keçmişdə diqqətdən kənarda qalmış və bu yaxınlarda baş vermiş böyük
müharibədən sonra xüsusən aktuallaşmış perspektivdən təhlil etmək məqsədi daşıyır. Əsas diqqət sosial
travmaya yönəldilir, bu travma heç də həmişə - istər müharibəsonrası reabilitasiya məsələləri üzərində
işləyənlər, istərsə də müharibənin təsirinə məruz qalmış şəxslər ciddi qəbul edilməyib, hərçənd travma
həm zorakılıqla müşayiət olunan münaqişə zamanı, həm də ondan sonra bizim fərd və cəmiyyət olaraq
fəaliyyətimizə təsir edir. Fərdi travma yaxşı öyrənilsə də, ictimai və ya kollektiv travma çox zaman diqqətdən
kənarda qalır, halbuki bu sahədə də geniş spektrli psixoterapevtik alətlər və təcrübələr mövcuddur.
Beynəlxalq səviyyədə cavab tədbirləri isə əsasən siyasi və humanitar məsələlərə istiqamətlənib.
Bu məqalədə travmanın Qarabağ kontekstində fəaliyyətinin illüstrasiyasını cizməyə, onun bəzi
indikatorlarının və səciyyəvi xüsusiyyətlərini təsvir etməyə cəhd olunur: travma həm şəxsi,
həm də sosial səviyyədə özünü necə büruzə verir, bu, müharibə dəhşətlərini öz üzərində hiss
etməyən – yəni “ilkin travma” qrupuna daxil olmayan adamları belə necə dərindən sarsıda bilər,
müharibə qurbanlarına güclü emosional bağlılığı olan və ya mediada, sosial şəbəkələrdə və s.
travmatik hadisələrin inkişafının fəal müşahidə edən adamlar necə təkrar travma ala bilərlər
- bu travma sarsıntı gücünə və həyati təsirinə görə ilk travma ilə müqayisə oluna bilər.
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Münaqişə kontekstində travmanın necə təzahür etdiyini öyrənməklə biz münaqişənin
təhlilinə yeni psixososialoji ölçü əlavə edərək, onu genişləndiririk ki, emosiyaları vsə ya “insan
amilini” nəzərə ala bilək. Sosial vəziyyəti və cəmiyyətdəki dispozisiyaları anlamaq – onların öz
reallıqlarını necə qəbul etmələrini və gələcəyə necə baxdıqlarını öyrənmək gələcək hadisələrin
proqnozlaşdırılmasında siyasi, iqtisadi və geo-siyasi kompleks təhlildən heç də az vacib deyil.
Travmatik hadisələrlə üzləşmiş cəmiyyətlərdə insanların yaşantılarını, onların narahatlıq və qorxularını,
fərdi ehtiyaclarını, bu cəmiyyətlərin sosial amillərlə uyğunlaşmasını və ya onlarla ziddiyyətə girməsini
dərk etmək münaqişənin səbəblərinin və müvafiq olaraq, həlli yollarının axtarışında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu cür yanaşma sosial meylləri, bu və ya digər gözlənilməz hadisənin baş vermə səbəblərini
izah edə, həmçinin münaqişə predmeti olan irslə işləmək üçün əlavə perspektivlər aça bilər.
Travmanı dərk etmək həm fərdlərin, həm də cəmiyyətlərin reabilitasiyası axtarışlarında
açar rolunu oynayır. Bundan başqa, psixoloji, sosial və siyasi amillər arasındakı əlaqələri
vurğulayan araşdırma yeni yanaşma meydana çıxara və münaqişənin gələcəkdə sülh
yolu ilə nizamlanma üsullarını müəyyənləşdirməyə yardım göstərə bilər.
Ən sonda qeyd etmək lazımdır ki, məğlub ya qalib statusundan asılı olmayaraq, bütün
cəmiyyətlərdə travma münaqişənin interpretasiyasına təsir göstərir. Münaqişənin ictimai travma
prizmasından təhlili həm Ermənistan, həm də Azərbaycan cəmiyyətlərindəki oxşar və ümumi
cəhətləri ortaya çıxara bilər. Həqiqətən də, bu münaqişə travmanın cəmiyyətlərə təsiri baxımından
unikaldır – hər iki tərəf müxtəlif dövrlərdə eyni dərəcədə qalib və məğlub təcrübəsi yaşayıb.
“..biz erməniləri başa düşürük, biz də belə alçaldılmışdıq...
onlara yazığımız gəlir... biz bunu keçmişik...”.
“30 il biz qalib olmuşuq, amma biz indi onların etdiyi kimi davranmamışıq,
onları alçaltmamışıq, ayaq altda salmamışıq”.

Kollektiv zədələr: Sosial travma və Qarabağ munaqişəsi
Independent Peace Associates

8

Nəzəri və konseptual əsaslar və araşdırma metodologiyası

Nəzəri və
konseptual əsaslar
və araşdırma
metodologiyası
Kollektiv zədələr: Sosial travma və Qarabağ munaqişəsi
Independent Peace Associates

9

Nəzəri və konseptual əsaslar və araşdırma metodologiyası

“Müharibədə gülüş bizi xilas etdi. Dayanmadan, səbəbsiz gülürdük. Hər birimizin
hər an ölə biləcəyini anlasaq da, gözlərimiz yaşarıncaya qədər gülürdük...”.
2020-ci ildə Qarabağ müharibəsinin erməni veteranı sağ qalmaq üçün kortəbii mexanizmi təsvir edir,
bu mexanizm psixoloji cəhətdən ona və yoldaşlarına dəhşətli vəziyyətlərdə həyatda qalmağa imkan verib.

Sosial travma konsepsiyası, onun ictimai həyatda özünü
necə göstərməsi ilə bağlı yekdil rəy yoxdur.
Erməni soyqırımı kontekstində nəsildən-nəslə ötürülən tarixi travma ilə bağlı əsərlərin sayı günü-gündən
artsa da, bu ədəbiyyatın çox cüzi hissəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid edilir, amma sosial
travma ilə bağlı, xüsusən də Qarabağ kontekstində ədəbiyyat azdır. Əsas diqqət Ermənistan-Türkiyə
münaqişəsinə yönəlir ilə bağlıdır.1 Eynilə, travma və sülh quruculuğunun əlaqələndirilməsini tədqiq
edən ədəbiyyat da azdır.2 Müharibədən sonrakı bərpa dövründə əsas diqqət reabilitasiyanın siyasi,
infrastruktural və humanitar aspektlərinə verilir. Bütün bu aspektlər Qarabağ kontekstinə uyğun
gəlsə də, çatışmayan məqam budur ki, müharibədən dərhal sonra yeni sosial və siyasi mənzərənin
formalaşması və nəticə etibarilə travmanın sülh perspektivlərinə təsiri məsələləri təhlildən kənarda qalır.
Sosial travma kontekstdən çox asılıdır. Xüsusən də tarixən bir sıra müharibələrə, yerdəyişmələrə məruz
qalmış, sovet hakimiyyətinin qurulmasını və onun süqutunu öz taleyində yaşamış, iqtisadi çətinliklər
görmüş və uzun müddət təhlükə altında olmuş Qafqaz kontekstində müxtəlif travmaların mənşəyini
müəyyənləşdirmək çətin ola bilər. Hər cür təzahürləri “travma” və cəmiyyətlərin patolologiyası ilə
əlaqələndirməkdən çəkinmək lazımdır. Həqiqətən də, belə sarsıntılar yaşamış cəmiyyətlər kifayət
qədər dayanıqlı ola və inkişaf etmiş mübarizə mexanizmlərindən yararlana bilər – hərçənd, heç
də bütün mübarizə mexanizmləri münaqişələrin həllinə və ya transformasiyasına mütləq şəkildə
şərait yaratmır. Məsələn, dayanıqlılığın bir şərti insanların münasibət qurmasına və ya dəstək
almasına vəsilə olan ümumi ideologiyanın üstünlük təşkil etməsidir – bəs bu ortaq ideologiya
kollektiv qurban, itki və ya məyusluğa dayanırsa, yaxud ekstremist və ya radikal ideologiyaya
əsaslanırsa,3 onda necə olsun? Bu məqaləni yazmaqda məqsədim travmaya mütləq diaqnoz
qoymaq deyil, ondan linza kimi istifadə edərək, travmanın həm də fərdi və qrup psixologiyamızın
sosial, siyasi dinamikasına və dolayısıyla da, münaqişə dinamikasına təsirini araşdırmaqdır.
Müharibə kimi sarsıdıcı təcrübə inandığımız dəyərlərin əksəriyyətini məhv edir, öz qavrayışımız
səviyyəsində uşaqlıqdan bəri içimizdə formalaşan təhülkəsizlik duyğusuna zərbə vurur, yaşadığımız,
inkişaf etdiyimiz, gələcəyimizi ondan ayrı təsəvvür etmədiyimiz sosial məkanın təhlükəsizlik
sistemini dağıdır. Bu təhlükəsizlik duyğusu bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan komponentlərə
– doğulduğumuz yer, evimiz, valideynlərimiz, ailəmiz, məktəbimiz, dostlarımız, işimiz, milli
mənsubiyyətimiz, ölkəmiz və s. – əsaslanır. Bu sosial sistem çökməyə başlayanda və daha
müdafiə duyğusu verə bilməyəndə biz yeni dayaq axtarışları prosesinə qoşulmağa başlayırıq.
Travmatik hadisə yaşamış şəxslərin heç də hamısı “travma”dan əziyyət çəkmirlər.
İnsanın normal mübarizə mexanizmləri hədsiz yüklənəndə zərərçəkən şəxsin
davranışı hədsiz stimulyasiya ilə zəif stimulyasiya arasında dəyişə bilər.
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Fərdin travmanın öhdəsindən necə gəlməsi əsasən hadisənin (hadisələrin) təbiətindən, özünün fərdi
dözümündən və dostlar, ailə kimi mövcud dəstək sistemlərindən, eləcə də, öz təcrübəsinin sosial və siyasi
qiymətləndirilməsindən asılıdır, bu, travmanın konkret ictimai-siyasi və tarixi kontekstdə daha geniş
miqyas almasına səbəb olur.4 Müharibə kontekstində cəmiyyət itkilərinə görə (yaxın adamını itirilməsi,
ev-eşiyindən məhrum olma, dünyagörüşünün dəyişməsi, gələcəklə bağlı qeyri-müəyyənlik) hüzn
mərhələlərindən keçməlidirlər. Belə hüzn yeni reallığın qəbul olunması, gələcək inkişaf və tərəqqi üçün
imkan yaradır. Bu yas prosesinə yer tapılmayanda travmanın yeni bir forması özünü büruzə verə bilər.
Bu araşdırma ictimai və ya kollektiv travma ilə bağlıdır, milli, submilli və ya transmilli səviyyədə
travma “cəmiyyətin quruluşuna, onun daxilindəki münasibətlərə və başqa cəmiyyətlərlə qarşılıqlı
əlaqələrinə təsir edir”.5 Bu cür kollektiv travmanı kollektiv hekayələrin, emosiyaların və mental
modellərin, norma və ya dəyərlərin yaranması və formalaşması ilə müəyyən etmək olar, bu da öz
növbəsində münaqişə dinamikasını formalaşdırır. Kollektiv narrativlər müharibədən sonrakı (yeni)
identiklik yaradır, bu identiklik müharibənin nəticələrinə əsaslanır. Müharibədən sonrakı cəmiyyətlər
bu məqamda, xüsusən də uzun sürən münaqişə kontekstində siyasi manipulyasiyaya məruz qalır,
çünki belə narrativlər əsasən siyasi və ictimai diskurslar vasitəsilə təbliğ olunur. Bundan əlavə,
nəyin “travma”, nəyin “norma” olduğunu müəyyənləşdirmək, münaqişə dinamikasının ictimai və
siyasi aspektləri arasındakı fərqi ayırd etmək çətinləşir. Beləliklə, travmanı qismən dramatik və
ya sarsıdıcı hadisələrdən sonra sosial və siyasi diskursların doğurduğu konstruksiya kimi qəbul
etmək olar, həmin diskurslar dağılmış siyasi cəmiyyətlərin yerinə yenilərini əmələ gətirir.6

Travma davranışların formalaşması vasitəsilə təkcə bizim deyil, bütün nəsillərin həyatını və
bəşər tarixinin gedişatını dəyişdirə bilər. Həllini tapmamış travmalarımız ailə hekayələri və
və kollektiv duyğular vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülür, ictimai miras halına gəlir və onlar
hətta uzun illər sonra yenidən gündəmə gəlməyə, bizi və cəmiyyətlərimizi əvvəlki vəziyyətinə
– ilkin travmaya qaytarmağa meyillidir. Münaqişəni gərginləşdirmək üçün bundan istifadə
oluna bilər ki, müsahiblərin bir çoxunun fikrincə, 2020-ci ilin payızında Qarabağ kontekstində
hərbi əməliyyatlar başlayanda eyni hal özünü göstərdi, nəticədə köhnə faciələr, hətta bir
əsr əvvəl baş verən siyasi fəlakətlər də yaxın günlərin hadisələri kimi qəbul olundu.
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Araşdırmanın metodologiyası
Bu araşdırma 2021-ci ilin mart-iyul aylarında aparılıb. Bu müddət ərzində mən
müxtəlif qrupları və sosial təbəqələri bərabər şəkildə əhatə etməklə bütün münaqişə
bölgəsinin müxtəlif ərazilərində yaşayan 50 nəfərdən müsahibə aldım.7
Adətən iki saata yaxın çəkən bu müsahibələr onlayn rejimdə və qarşılıqlı etimad şəraitində
aparılırdı. Müsahibə aldığım şəxslər bir müddət sonra bəzi dəqiqləşdirmələr edir, bu mövzuda
danışa biləcəyim adamlarla bağlı mənə məsləhət və bəzən də tövsiyələr verdilər.
Bu müsahibələr bizim yerli kordinatorların işləmək həvəsi və peşəkarlığı sayəsində baş tutdu,
onlar müsahibləri əvvəlcədən tapır, tədqiqatın məqsədlərini izah edir və namizədləri müsahibəyə
hazırlayırdılar. Müsahib rus və ya ingilis dilini bilməyəndə isə həm də tərcüməçilik etməli olurdular.
Qeyd etmək lazımdır ki, qədim ənənələrin və mədəni normaların mühüm rol oynadığı
cəmiyyətlərdə bu, kifayət qədər həssas və hətta tabu olan mövzudur. Müsahibə
üçün dəvət olunan şəxslərdən bəzilləri müsahibə verməkdən imtina edirdilər.
Məsələn, mən Azərbaycandan bir müharibə veteranı ilə də danışa bilmədim.
Bütün hazırlıq prosesi onu deməyə imkan verdi ki, müsahibəyə razılıq
verənlər sosial travmanın cəmiyyətə və ya özlərinə təsirini müəyyən qədər
dərk ediblər və ona görə də, açıq müzakirədə maraqlıdırlar.
Respondentlər çox zaman müsahibəyə müsbət yanaşır, özləri də müxtəlif suallar verirdilər.
Məsələn, Qarabağdakı müsahiblərim münaqişədən kənardakı adamların müharibə ilə bağlı
düşüncələrini öyrənmək istəyirdilər. Onlar siyasi motivlər və konkret ölkənin siyasi maraqları barədə
eşitdiklərindən, yaxud etibar etmədiklləri KİV-lərdə yazılanlardan daha çox, sadə insanların fikirləri
ilə maraqlanırdılar. Təhlükəsizliklərinin əsasları dağılan, ətrafdakı hər kəsdən ümidini üzən adamlar
adətən – yenidən özlərində təpər tapana qədər – həmfikir axtarırlar. Həmrəylik onlar üçün vacibdir.
Müsahiblərimin arasında ehtiyacı olan şəxslərə fərdi psixoloji yardım göstərmək imkanımız
oldu. Bəziləri ilə bu, asan başa gəldi, digərlərinin isə hətta həftədə bir saat belə psixoloqla
ailə üzvlərinin iştirakı olmadan – təklikdə danışmaq üçün məkan tapmaq problemi
vardı. Biz postsovet məkanının müxtəlif regionlarından dəvət olunmuş psixoloqların
onlayn xidmətlərini təqdim etdik, onlar psixoloji travma ilə iş üzrə ixtisaslaşıblar.
Bu psixoloqlar komandasının apardıqları iş təkcə o insanlar və ailələri üçün faydalı
olmadı, həm də araşdırmaya kömək etdi, ilkin müşahidələri yoxlayıb, yekun qənaətə
gəlməyimizə yardımçı oldu və sosial travmanın təsirinin dərki istiqamətində
tövsiyyələri inkişaf etdirməyə və onları təqdim etməyə imkan yaratdı.
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Pamela Ştaynerin 2001-ci ildə nəşr olunan “Collective Trauma and the Armenian Genocide Armenian,
Turkish, and Azerbaijani Relations since 1839” (“Kollektiv travma və erməni genosidi: 1839-cu
ildən bəri ermənilər, türklər və azərbaycanlılar arasında münasibətlər”) əsəri, həqiqətən də həmin
yanaşmanı təklif edir, amma burada 2020-ci ildəki Qarabağ müharibəsi nəzərə alınmayıb.
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U.Keniq və K.Reymannın “Münaqişənin transformasiyasında boşluqların aradan qaldırılması: kollektiv travmalar
və nəsildən-nəslə keçən travmalar” (2018) əsərində bu məqamlar mükəmməl şəkildə təhlil olunur.
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König, U., Reimann C. (2018)

4.

König, U., Reimann, C. səh. 8

5.

König, U., Reimann

6.

Emma Hatçisonun “Dünya siyasətində affektiv cəmiyyətlər: travmadan sonrakı kollektiv emosiyalar”
adlı müfəssəl araşdırması (2016) travmaların və emosiyaların siyasi cəmiyyətlərin formalaşdırılmasında
rolundan, eyni zamanda reprezentasiyanın travmatik hadisələrə kollektiv əhəmiyyət qazandırmasından
bəhs edir. Bu tədqiqat 2002-ci ildə Balidə baş vermiş bombardman, 2004-cü ildə Cənubi Asiyadakı
sunami hadisələrinə və Cənubi Afrikadakı aparteida irsinə əsaslanır. Bu kontektslərdə böyük fərqlər
olsa da, Qarabağ mövzusunda müəyyən uyğunluqlara da rast gəlmək mümkündür.

7.

Gender balansı (56% qadın, 44% kişi), yaş (18-68), şəhər/ kənd, peşəkarlar (müəllimlər, psixoloqlar, jurnalistlər,
vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, keçmiş/indiki hakimiyyət təmsilçiləri və s.), eləcə də tələbələr, işsizlər, evdar qadınlar.
Mən münaqişədən zərər çəkmiş şəxslərlə (veteranlar, həlak olanların ailələri, 1990-cı və 2020-ci illərdə qaçqın
düşənlərin ailələri) əlaqə saxlamağa çalışdım, amma aydındır ki, münaqişə hərəyə fərqli şəkildə zərər verib.
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Tədqiqatın nəticələri travmanın fərdi, ictimai və siyasi aspektləri baxımından geniş təşkil
edilmişdi. Müsahibələr zamanı insanlar bu barədə danışırdılar, hərçənd bu aspektlər bir-birinə
o qədər sıx bağlıdır ki, onları bir-birindən fərqləndirmək heç də həmişə mümkün olmur.
Bundan əlavə, təhlillər göstərir ki, insanlar və cəmiyyətlər çoxlu zidiyyətlərin içərisində, bir-birini
inkar edən konsepsiyaların arasında yaşayırlar və bu, özlüyündə artıq gərginlik mənbəyidir.
Hesabatda fərdlərin öz travmaları bağlı ibtidai özünütəhlil təsəvvürləri və sosial meyillərin
ümumi mənzərəsi təqdim olunur, bundan başqa, məqalədə reallıqdan qaçmaq və travmaya
aludəlik kimi bir sıra aşkar koqnitiv və emosional meyillər əhatə edilir. Diqqətəlayiq olan bir
konkret təzahür də insanların konseptual yanaşmalarındakı ifratlardır ki, bu, nizamlayıcı amilin
itməsinə səbəb olur, nəticədə “hər şey mümkündür” və ya “hər şey və ya heç nə” düşüncəsi ilə
formalaşan mentalitet ortaya çıxır. Həmçinin məruzədə hazırkı vəziyyətin gözlənilməzliyi və
insanların həyatında müəyyənliyin olmaması kimi kontekstlə əlaqəli mövzulara diqqət yetirir,
eyni zamanda cəmiyyətlərdəki zorakı təbiət əks olunur. Nəhayət, mən bu sənəddə travmanın
sosial tənzimləyiciləri, travmadan istifadə və ya siyasi manipulyasiya, eyni zamanda, münaqişənin
özünü tənzimləməsi üçün siyasi və sosial aspektlərin qarışması məsələlərinə diqqət yetirirəm.

Travmanın özünürefleksiyası
“İndi insanlar yalnız bir instinktin hakimiyyəti altındadır – sağ qalmaq”.
Jurnalist qadın, Qarabağ, 55 yaş

“Gecələr yatmıram - gözlərimi yuman kimi həmin dəhşətlərə qayıdıram”.
müəllimə, məcburi köçkün, Bakı, 50 yaş

“İndiki uşaqlar fərqlidir, onlar üçün müharibə hava, su kimi təbii şeydir, onlar müharibə ilə
yaxşı tanışdırlar... biz uşaqkən həkim, müəllim olmaq arzusunda idik, bunların başlarında
isə yalnız müharibə oyunları, zorakılıq, qalib gəlmək üçün öldürmək arzusundan başqa
bir şey yoxdur. 2016-cı ildə baş verən o qısa müharibə zamanı 10 yaşlı nəvəm mənə təsəlli
verirdi: “Nənə, qorxma, atan bizimkilərdir”. Səslərdən bilirdi, atışma harada gedir”.
Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarından olan müəllimə, 55-60 yaş

Müharibə travmasını başa düşməyə çalışarkən ən vacib məqam insanların şəxsən bu travma
ilə bağlı fikirlərini, özlərinin və başqalarının təcrübələri barədə düşüncələrini öyrənməkdir.
Söhbət etdiyim adamların çoxu “insanların çox dəyişdiyindən” danışmağa üstünlük
verirdilər, lakin xüsusən də söhbətimizin əvvəlində bunu özünə tətbiq edən az idi:
“Bu qırğından sonra mən əvvəlki kimi qalmağa çalışsam da, artıq fərqli insan olduğumu
bilirəm. Hərçənd, ətrafdakılar mənim yaxşı olduğumu, heç dəyişmədiyimi deyirlər”.
Keçmiş döyüşçü, Ermənistan, 25 yaş

Barəsində kifayət qədər məlumatımızın olmaması, onun travmalı adamlara təsir dərəcəsini – nə
gözləmək lazım olduğunu bilməməyimiz travmanı təhlükəli bir siqnala çevirir. İctimai qavrayışda
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travma müşahidə olunan, haqqında fikir yürüdülən məfhumdur, belə düşünürlər ki, o özözünə keçəcək, onların və özlərindən sonra gələnlərin həyatında heç bir iz qoymayacaq.
Burada insanların münaqişənin özü və onunla mübarizə imkanına münasibətləri ilə bağlı paralellər
izlənir: “əlimizdən nə gəlir?.. sadəcə gözləmək... hər işdə bir xeyir var... bəlkə, hər şey düzəldi”.
Ermənilər də, azərbaycanlılar da öz travmatik təcrübələrini verdiyi qurbanlar
nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirir və bu qurbanları münaqişə boyu şüurlarında
kök salan düşmən obrazının ayağına yazırdılar. Onların təsvir etdikləri əsas
təyinedici xarakteristika vəziyyətin idarəolunmaz və faciəvi olması idi:
“Görün ermənilər başımıza nə gətirdilər – genofondumuzdakı ən yaxşıları
məhv etdilər, əlil qoydular, buna görə də inkişaf edə bilmirik”.
“...nəinki Qarabağ, Ermənistan özü tezliklə yox olacaq – türklər
birləşiblər və bizi tamamilə məhv etmək əzmindədirlər”.

Sosial meyillər
Bu uzun və gərgin qarşıdurmada çox zaman ilkin, sonrakı və nəsil/şəcərə travmaları arasındakı
sərhədlər silinir və hər şey vahid mürəkkəb emosional kələfin içərisində qarışır. Hər bir fərd və
ya cəmiyyət üçün hansı travmatik faktorların əsas olduğunu dəqiq müəyyən etmək çətindir bu, 2020-ci ilin 44 günlük qanlı müharibəsidir, yoxsa müharibə ilə sülh arasında, münaqişənin
müntəzəm olaraq kəskinləşməsi şəraitində keçən, ictimai şüurda irimiqyaslı müharibənin
başlayacağından xəbər verən atəşkəs həyatı? Bəlkə, insan üçün ən ağrılı amil onun ləyaqətini
alçaldan vəziyyətdə – qaçqınlıqda, xüsusi inteqrasiya imkanları olmadan yaşamaqdır?
“30 il ərzində yalnız bir hiss vardı – vətən də yoxdur, ev də... sadəcə adamın içini göynədən ağrı var.”
Məcburi köçkün, kişi, Bakı, 56 yaş

1990-cı illərdən etibarən baş verən müxtəlif sarsıntılı hadisələr cəmiyyətdə münaqişənin
həlli və travmatik yükdən qurtulmaq üçün növbəti – “yekun müharibə” ehtiyacını yaratdı.
Yekun, həlledici müharibəyə cəhd tendensiyası elə bu gün də müşahidə edilir.
Müsahiblərin özlərinə, yaxın ətraflarına, cəmiyyətlərinə verdikləri qiyməti ümumiləşdirərək
deyə bilərik ki, ikinci müharibədən sonra həm Qarabağ, həm də erməni cəmiyyətləri kifayət
qədər qütbləşmiş emosional xüsusiyyətlərə malikdir – hüzn, özünü qurban kimi hiss etmək,
çaşqınlıq hissi (“Biz təkcə torpağı və insanları yox, özümüzü də itirmişik... bu, itirilmiş
vəziyyətdir”), qəzəb, qisas arzusu və istəyi (“Öz torpaqlarımızı döyüşərək geri almalıyıq –
başqa cür mümkün deyil, bir xalq kimi bu vəziyyətdə uzun müddət yaşaya bilmərik”).
Bu duyğuların ifadəsindən görünür ki, özünü xüsusən də cəmiyyətdə daha
fəal aparan və diqqəti üzərlərinə çəkən şəxslər əhalinin daha geniş təbəqələri
arasında ictimai əhvalı və sosial meyilləri yanlış şərh edə bilərlər.
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Azərbaycan cəmiyyətinin bugünkü vəziyyətini qələbə, revanş, əvvəlki təhqirlərə cavab kimi səciyyələndirmək
olar, özü də bu zəfər hər gün daha yüksəkdən bəyan olunur, digər emosional komponentlər isə daha çox
görməzdən gəlinir və ya nəzərə alınmır. Bu, həm bilməyərəkdən, həm də qəsdən baş verir. Məsələn, hətta
insanların müharibədə ailə üzvlərini itirənlərə verdiyi başsağlığı belə siyasiləşdirilmiş terminlərlə ifadə olunur:
“Azərbaycanlılar dünyada yeganə xalqdır ki, oğlu müharibədə həlak olan ailəni təbrik edirlər”.
Azərbaycanlı psixoloq, qadın, 58 yaş

“Bizə bu azadlığı gətirənlərə və onların valideynlərinə həmişəlik borcluyuq”.
Azərbaycanlı psixoloq, kişi, 35 yaş

Koqnitiv xüsusiyyətlər – düşmənlər/dostlar
“Hava hücumları zamanı biz Stepanakertdə, zirzəmidə gizlənmişdik və mən bu bombaları
bizə atan adamı, onun həmin an nə hiss etdiyini, nə düşündüyünü fikirləşdim. Özümü yaxşı
şeylərə inandırmaq istədim, ona görə də, fikirləşdim ki, bəlkə, o, yaxşı adamdır və bunu
etmək istəmir, onu düyməni basmağa məcbur edirlər. Bu hissdən rahatlıq tapdım. Amma
Yerevanda bir ay qaldıqdan sonra qayıdıb, dağılmış evimizi, xaraba qalmış otağımı görəndə...
həmin an onlara necə nifrət etdiyimi anladım və bunu bütün varlığımla hiss etdim. Artıq
onlar tərəfdə olanlardan kiminsə yaxşı adam ola biləcəyi barədə düşünə bilməzdim”.
Tələbə qız, Qarabağ, 20 yaş

“Eşitmişdim ki, orada yaxşı insanlar da var, amma müharibənin qaydası
belədir – ya sən onları, ya da onlar səni... – mən hazıram ki, onları...”
Bloqer, Qarabağ, 28 yaş

Travmatik hərbi təcrübə dünyagörüşümüzü, həyatımızın əsasını təşkil edən dəyərləri, başqalarına
və bütün dünyaya münasibətimizi dəyişir. Münaqişənin düşüncəni stereotipləşdirməsinə, ictimai
ritorikada nüanslar göstərilmədən ağ-qara qiymətləndirmələrin üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq,
fərdi mülahizələrdə daha tənqidi, özünü refleksiyaya yönəlmiş fikirlərə tez-tez rast gəlinir:
“Bizə deyirlər ki, ermənilər düşməndir, mən isə fikirləşirəm, belə deyil. Onlar da bizim kimi siyasi
elitanın və öz diasporlarının ideologiyasının qurbanlarıdır. Sadə erməniyə nə müharibə lazımdır,
nə də mənim kəndim. Onun öz kəndi var və o da mənim kimi uşaqlarını rahat böyütmək istəyir”.
Məcburi köçkün, kişi, Azərbaycan, 56 yaş

Hansı tərəfdən və hansı statusu tutmalarından asılı olmayaraq, bütün müsahiblər beynəlxalq
(həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi) təşkilatların onları məyus etdiklərini dilə gətiriblər və
statuslarından asılı olmayaraq, bu qurumlara etimad göstərmədiklərinə, onların davranışlarına
şübhəli münasibət bəslədiklərinə işarə ediblər. Lakin burada da istisnalar da olub:
“Amma orada da insanlar var və onlar göstərdilər ki, ruh, mərhəmət
hər yerdə mövcud ola bilər. Bu, mənə ümid verir”.
Yerevanlı tələbə qız
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Ümumiləşdirilmiş düşüncəyə və stereotiplərə keçid münaqişənin və travmatik təcrübənin
gətirdiyi məlumatların emal yükünü yüngülləşdirməyə kömək edir, eyni cür düşünən qrupa,
cəmiyyətə aid olma duyğusu yaradır, nəticədə fərddə və qrupda müəyyən təhlükəsizlik
hissi formalaşır. Amma öz məhdud qruplarından və cəmiyyətlərindən kənarda təhlükəsizlik
hissini yaşaya bilən insanlar, yəqin ki, ictimai rəyə bağlı tənqidi yanaşacaqlar onlar
rəqib cəmiyyətlərdə paralel meyilləri, uyğun emosional və koqnitiv fonu identifikasiya
edə bilərlər ki, bu da münaqişənin universal tənzimləmə mexanizminə çevrilər.

Qaçış və reallıqdan imtina
İstər münaqişələrin aktiv fazasında, istərsə də müharibədən sonrakı dövrdə
travmatik hadisələrlə mübarizə mexanizmlərindən biri kimi fərdlər və cəmiyyətlər
reallıqdan qaçmağa, ondan imtina etməyə çalışırlar. Bu onlara emosianal rahatlıq
gətirir, arzulanan reallığın yaradılması və instinktiv axtarışla səciyyələnir.
Həyati təhlükə sağ qalmaq üçün bütün resursların səfərbər edilməsi ilə müşayiət
olunur. Lakin bu hədəfə nail olandan sonra normal rejimə qayıtmaq çətinləşir.
İnsanlar travmatik hadisələrlə sıx bağlılıqlarını saxlayırlar, bu hətta müharibədən
sonra da davam edir. Onlar üçün bu təcrübələri təhlil etmək çox çətindir.
“Özümü ələ almağa çalışmaq – müharibə başlayanda əsas məqsədim bu idi. Mən bunu bacardım,
amma müharibə qurtaranda otağıma qapandım və iki aydan çox vaxt ərzində çölə çıxmadım”.
Tələbə qız, Qarabağ

“İnsanlar yaşamaq istəyirlər və düşünürlər ki, bu kabusu unutmaq lazımdır. Heç
nə olmamış kimi yaşamağa davam edir, müharibədən ümumiyyətlə danışmamağa
çalışırlar. Amma istənilən söhbət fırlanıb yenə müharibənin üstə qayıdır”.
Müharibə veteranı, Ermənistan, 45 yaş

“Divardakı deşikləri doldurmalı, eyvanı düzəltməliyik, amma bunu eləməyə əlimiz qalxmır”.
bloqer, kişi, Qarabağ, 45 yaş

Aydındır ki, bu, təkcə apatiya deyil, müharibənin fəsadları ilə hətta fiziki baxımdan belə “əlləşmək”
kifayət qədər ağrılı prosesdir və fərd bunu sonraya saxlayaraq, sızan eyvanı və dağılmış
divarları olan evin içərisində, cəmiyyət isə həll olunmamış münaqişə şəraitində yaşamağa
üstünlük verir. Sosial ədalət elə işləyir ki, insanlar bu ağrılı yükə toxunmamağa, travma ilə sosial
mübarizə və təbliğat maşınlarının əməyi nəticəsində yaranmış klişelərdən istifadə etməyə
meyil göstərirlər. Eyni zamanda, onlar özləri də çox zaman bu həqiqəti dərk edirlər:
“Psixoloqla səmimi olmaq lazımdır, amma mən açıq danışa bilmərəm, heç danışa bilmərəm”.
tələbə oğlan, Qarabağ. O, müsahibə verdiyi bütün müddət ərzində fasiləsiz siqaret çəkirdi
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Faciələrdən sağ çıxanlardan çoxu üçün travmatik reallıqdan
təhlükəsiz reallığa keçidin özü də çətin prosesdir.
“Hələ də bunun mənim başıma gəldiyinə inanmıram və hansı həyatın – cəbhədəki,
ya bugünkü İrəvandakı həyatın real olduğuna şübhə edirəm. Küçədə gəzəndə
ətrafda heç kimi və ya heç nəyi görmürəm - mən hələ də cəbhədəyəm”.
Müharibə veteranı, Ermənistan, 20 yaş

Reallıqdan qaçmaq rahatlıq hissi gətirir, lakin bu, reabilitasiya hesab edilməməlidir.
“Biz Füzulidən qaçanda qərara gəldim ki, daha siyasətlə bağlı xəbərlər oxumayacağam,
münaqişə ilə bağlı məlumatlardan uzaq duracağam. Belə daha rahat idi, ömrümü
uşaqlara baxmaqla, işləməklə keçirirdim. Amma 30 il idi ki, hər gecəyarı oyanır,
yata bilmirəm. Sən demə, bütün bu illər ərzində depressiyada imişəm”.
Məcburi köçkün, qadın, Azərbaycan, 55 yaş

Reallıqdan yayınma sosial travmanın təsirinin xarakterik xüsusiyyəti kimi ətraf aləmi dərk və qəbul etməyə,
xüsusən də münaqişə ilə bağlı situasiyanı, onun içindəki yerini obyektiv və tənqidi qiymətləndirməyə
mane olur, eyni zamanda bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən subyektiv reallıqların yaradılmasına imkan verir.
Reallıqdan qaçma fenomeni həm daxili, həm də xarici oriyentasiyaya malikdir və narahatlıq verən
emosional yükü digər tərəfə proyeksiya etməklə ondan xilas olmaq kimi təbii istəyə əsaslanır.
Münaqişə kontekstində bu, hadisələrə birtərəfli yanaşmanı gücləndirir və kimin daha çox qurban
verdiyi ilə bağlı rəqabət elementlərini, fərdin özünü qurban sayması ilə bağlı hissiyyatını dərinləşdirir.
Məsələn, belə bir qəzəbli ifadə ilə tez-tez rastlaşırıq: “Ermənilər dinc şəhərlərimizi bombaladılar
– bu necə ola bilər?!” Bu ifadə öz qurbanlarını bəyan etməklə yanaşı, azərbaycanlıların özləri
tərəfindən belə interpretasiya olunacaq mesaj da daşıyır: Azərbaycanlılar özləri dinc sakinləri
bombalamayıblar, müharibə mülki insanlar, xalqla deyil, abstrakt təcavüzkarlarla aparılıb.
Qeyd etməliyik ki, sosial travmanın inkar edilməsi elə travmanın göstəricilərindən biridir.
Reallıqla normal psixoloji əlaqənin qurulmaması manipulyasiya, gözlənilməzlik və hərcmərclik üçün azad məkan yaradır, empatiya hissinin itməsinə səbəb olur ki, bu da
sonsuz zorakılıq silsiləsindən çıxış yolları tapmaq imkanlarını məhdudlaşdırır.

Asılılıq – travmatik hadisələrə bağlılıq
Faciəli hadisələr yaşamış cəmiyyətlərdə sarsıntılara fokuslanmağa, yeni reallıqla barışmağa adət
edir, uzunmüddətli vərdiş nəticəsində itkilərə alışırlar, bu da müharibədən sonrakı cəmiyyətlərdə
qurbanlara, faciənin səbəb və təfərrüatlarına hədsiz və uzunmüddətli bağlılıqla müşayiət olunur.
Bu kontekstdə münaqişənin bütün tərəflərində münaqişədə baş verən hərbi hadisələrdə
fəal iştirak hissi müşahidə olunub. Həmrəylik həm böhran anında, həm də ondan sonra fərd,
qrup, eləcə də bütövlükdə millət üçün təhlükəsizlik hissini təmin edən mühüm amildir.
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“Biz qalib gələcəyik” yazılmış köynəklərdə küçədə dayandıq, vətənpərvərlik
mahnıları oxuduq, pul yığdıq, yemək aldıq və cəbhəyə göndərdik – insanlar
səxavətlə ianə verdilər. Biz cəbhədəkilərin naminə güclü olmalıydıq”.
Tələbə qız, Yerevan

“Hər kəs bacardığı qədər kömək etməyə çalışdı, hamı bu işdə birləşdi – dostlar,
qonşular, yadlar. Məsələn, ailə bağ evini satıb, əldə etdiyi gəliri orduya bağışladı”.
Psixoloq qadın, Azərbaycan, 60 yaş

Bir çoxları ölən əsgərlərin fotoşəkillərinə baxıb, onların həyat hekayələrini öyrənməklə öz yaşamları
və müharibə arasında sıx əlaqəni hiss etdilər, ümumi kədəri bölüşdülər. Hərçənd, dediklərinə
görə, bu onlara mənəvi və fiziki işgəncə verirdi, lakin həmin bağ onlar üçün prioritet idi.
“Kədərə qapılmaq və öldürülənlər üçün ağlamaq istəyirsinizsə, o zaman
“Feysbuk”u açın, ora dəhşətli hekayələr və aqressiya ilə doludur”.
34 yaşlı qadın, Ermənistan

Bu maraq, hərbi bilik və təcrübəyə unukal don geyindirilməsi sayəsində qrup birliyi və həmrəylik
yaranırdı. Həmin unikal fon bu sözlərlə ifadə olunurdu: “Sən orada olmamısansa, bunun nə olduğunu
heç vaxt başa düşməyəcəksən. Bunu görüb hiss etməmisənsə, bu barədə söhbət edə bilməzsən”.
Bu da öz növbəsində digər təcrübələrlə tanışlığa hazırlıq hissini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Müsahiblər deyirdilər ki, onlar çox vaxt müharibə haqqında düşünür və danışırlar.
“İndi içimdəki arzu və hislərin 90% başqa sahələrdən daha çox müharibə
ilə bağlıdır. Mən bu nəhəng hüznün bir parçasına çevrilmişəm”.
tələbə qız, Qarabağ

“Hər yerdə, həyətdə, televiziyada ancaq müharibədən və onunla bağlı
siyasətdən danışırlar. Taksiyə minsən, sürücüsü də bu barədə danışmağa
başlayacaq, bilmirsən müharibədən hara qaçıb gizlənəsən”.
keçmiş döyüşçü, Ermənistan, 20 yaş

Müharibədən sonrakı cəmiyyətlərdə müdafiə mexanizmlərinin axtarışı vasitəsilə travmatik hadisələrin
yenidən qiymətləndirilməsi və yeni reallığı emosional qəbuletmə, yeni post-travmatik kimlik üçün
məkanın yaradılması və həyatı, inkişafı davam etdirmək yollarının axtarışı prosesi gedir. Bu, həm
fərdlərdən, həm də cəmiyyətlərdən ötrü uzunmüddətli prosesdir. Həmrəylik və dəstək üçün müvafiq
şərtlər tələb olunur. Lakin bu proses, ilk növbədə, matəm üçün lazımi məkanın yaradılması üçün
vacibdir, daha sonra isə o, reallığın qəbul olunmasını, inkişafa və yaradıcılığa keçidi təmin edəcək.
Qələbə Azərbaycan cəmiyyətinə nəhəng dəyişikliklər gətirdi. Məcburi köçkünlər üçün bir emosional
bağlılıq digəri ilə əvəz olunur – insan ləyaqətini alçaldan hisslərdən, “evlərini tərk edib qaçanlar”
statusundan, eyni zamanda a doğan emosional yük – başqalarından gördükləri mərhəmət hissinin
gətirdiyi ağrı qələbənin bəxş etdiyi qürur, torpaqlarını geri qaytara bildiklərindən məmnunluq hissi ilə
əvəzlənir. İctimai şüurda militarizm, güc və “qarşımızı heç nə kəsməməlidir” əminliyi kultu yüksəlir.
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“Məktəbli nəvəm küçədə hərbçilərlə əllə görüşür – həqiqətən də, onlara bənzəmək istəyir”.
Yaşlı qadın, (keçmiş) cəbhə bölgəsində yerləşən rayonun sakini

Diqqətin travmatik hadisələrə hədsiz yönəlməsi və onlara bu şəkildə bağlılıq
ictimai mənzərənin, təfəkkürün və s. daralmasına səbəb olur, hadisələr yalnız
münaqişə və ya müharibənin nəticəsi prizmasından qiymətləndirilir.
“Sabah Türkiyə ilə Azərbaycanın birləşməsi məsələsi gündəmə gəlsə,
buna etriaz etməyəcəyik – biz birlikdə daha güclü olacağıq”.
Məcburi köçkün, kişi, Azərbaycan, 45 yaş

Travmatik hadisələrə hədsiz bağlılıq onların əhəmiyyətini artırır və münaqişə
kontekstində bir növ münaqişənin özünə bağlılıq öhdəliyi formalaşır.
“Bütün Ermənistan: “Biz qalib gələcəyik”, – deyə qışqırırdı, cəbhə xəttində isə görürdün
ki, bizim qüvvələrimiz düşmənlə müqayisədə çox zəifdi... Mən onların texnikasını ancaq
filmlərdə görmüşəm... Amma bu bizim oğlanları daha çox cəlb edirdi ki, ölümə getsinlər...”
Müharibə veteranı, Ermənistan, 20 yaş

Belə bağlılıq ictimai şüura təsir edir və cəmiyyətlərdə münaqişə irsindən asılılıq
yaradır, amma bu vərdiş tədricən həyatın başqa sahələrinə də keçə bilər.

Konseptual üfüqlərdə ifrata varma: “Hər şey
mümkündür” və “Hər şey və, ya heç nə”
Müharibə malik olduğumuz imkanlar haqqında fikirlərimizi və onların təfsirini dəyişir – onlar
hədsiz şişirdilir və ya əksinə, kiçildirlir. Müharibə kimi travmatik təcrübə yaşamış cəmiyyətlər
bir yandan reallığı tam qiymətləndirə bilmirlər, hər şeyə təhlükə, sağ qalmaq, dəstək axtarmaq
və yeni təhlükəsizlik sistemi yaratmaq kimi məhdud prizmadan yanaşırlar, digər tərəfdən,
bu təhlükəsizlik axtarışları yaradıcılığa təkan verir – çoxsaylı manevrlər, müxtəlif fərziyyələr,
qərarlar meydana gəlir ki, travmatik təcrübə olmadan bunlar ortaya çıxmayacaqdı.
2020-ci il müharibəsi bütün münaqişə tərəflərinə “hər şey mümkündür”
mesajını verdi. O, cəmiyyətin vərdiş etdiyi otuz illik inamı sarsıtdı.
“Heç fikirləşməzdim ki, nə vaxtsa kəndimizdə nəinki yaşamaq, heç onu uzaqdan görmək
imkanım belə olmayacaq. Fikirləşirdim, məni də atamın taleyi gözləyir. O, vətəndə
dəfn olunmağı vəsiyyət etdi. Onu rayonumuza apardıq və gecə dəfn etdik. Allaha
çox şükür ki, erməni snayperləri bizi görmədilər və ya görməzlikdən gəldilər”.
Məcburi köçkün, kişi, Bakı, 50-60 yaş
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Qazanılan qələbə həm cəmiyyət daxilində, həm də xaricdə həyatın bütün sahələrində eyni
nailiyyət əhval-ruhiyyəsi yaradır ki, bu da məyusluq riskini artıra bilər. Üstəlik, bu əhval sülhlə
yanaşı, inkişaf yollarının axtarışı prosesinə də maneə törədir. Məsələn, bəzi respondentlər qeyd
ediblər ki, müharibədən sonra Şuşidə/Şuşada məskunlaşan və ya işləyən azərbaycanlıların
prioritetləri başqadır, onlar yerli erməni əhali ilə yaxşı münasibət saxlamaq fikrindədirlər.
“Bu azərbaycanlılar bizim yan-yana yaşadığımız insanlar deyil. Bunlar əlllərinə düşən
inəklərimizi kəsir, bizi hədələyir, rastlarına çıxanı güllələyirlər. Bizi susuz qoyublar – bir aydır
ki, su yoxdur, onu ruslar gətirir və mən vedrələrlə yuxarı mərtəbəyə qaldırıram... İndi onlar
Şuşada və ətraf rayonlarda döyüşməkdə qərarlıdırlar, bizimlə yaşamaq istəmirlər”.
QHT nümayəndəsi, Qarabağ, 65 yaşlı qadın

Qüdrətli müttəfiq axtarışlarını müdafiə axtarışları kimi şərh etmək olar. Belə düşünürlər
ki, hansısa böyük, güclü dövlətlə xüsusi əlaqələr qurub, onlardan yaxşıca dəstək aldınsa,
hər şeyi edə bilərsən. Məsələn, bir neçə nəfər çeçen lideri Kadırovu uğurlu nümunə
göstərir, xüsusən onun Moskva ilə razılığa gəlmə bacarığını qiymətləndirirlər.
“Başa düşdük ki, heç kimin bizə borcu yoxdur - nə Rusiyanın, nə də ABŞ-ın. Onlar öz
maraqlarını güdürlər. Biz münaqişəmizi özümüz həll etməli və xariclə münasibətlərimizi
daha praqmatik şəkildə qurmalıyıq. O zaman hər şey dəyişə bilər. Dostluq dəstəyi
və ədalət gözləntiləri bitdi. Biz buna güvənməkdə çox sadəlövh olmuşuq”.
QHT nümayəndəsi, Qarabağ, 58 yaşlı qadın

Otuz il əvvəl qazanılan qələbə və onun ictimai ritorikada geniş istifadəsi erməni əhalisi arasında
“hər şey, ya da heç nə” düşüncəsinin yaranmasına səbəb oldu. Bu maksimalist yanaşma
həll olunmamış münaqişəyə münasibətdə ictimai təfəkkürün çevikliyinə mane oldu, hər cür
siyasi kompromislərin rədd edilməsinə şərait yaratdı. Bu model, məsələn, yuvalarını tərk
etmək məcburiyyətində qalan insanların onları yandırması zamanı özünü göstərirdi.
Bu gün müharibəni “hər şey və ya heç nə” prizmasından qəbul edən ictimai şüur nəticələri fəlakətli sayır:
“Gələcəyimizi qurmaq üçün heç nə qalmayıb”.
Bu yanaşmanın möhkəmlənməsi sosial qavrayışda potensial imkanlara məhəl
qoymadan ictimai vəziyyətin “heç nə” kimi qəbul edilməsinə səbəb olur.
Əksinə, 30 il əvvəl məğlub olan azərbaycanlılar, xüsusən də daha ağır travmalara yol açan şərtlərdə
yaşayan məcburi köçkünlər fərqli təfəkkür və davranış ortaya qoydular: onlar məsələlərə daha çevik, daha
praqmatik yanaşırdılar, rəsmi siyasi iradə və ritorikaya baxmayaraq, azərbaycanlılar danışıqlara hazır idilər.
“Biz bu torpaqların bölünməsi variantlarını təklif etdik, onlar qulaq asmadılar, əllərimiz yanımıza
düşdü, qəzəbli olmağa başladıq... amma göründüyü kimi, bu dünyada hər şey mümkündür”.
Məcburi köçkün, qadın, Bakı, 58 yaş
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Bu gün geri qaytardığı ərazilərə çıxışı olmayan Azərbaycan cəmiyyəti bu vəziyyətə asanlıqla
uyğunlaşır – istifadə edə bilməsə də, torpaqların qaytarılması onun başlıca rahatlığını təmin
edib. Aydındır ki, 30 il ərzində vərdiş olunan gözləmə davranışı təcrübəsi hələ də işləyir.
“Nə olacaq, bilmirik və heç nə planlaşdırmırıq. Orada təhlükəlidir – insanlar minaya
düşürlər. Ermənilər geri çəkilməzdən əvvəl hər yeri minaladılar. Gözləyirik ki, hakimiyyət
bizə nə vaxt ora yaşamağa gedə biləcəyimizi desin. Amma bu, tezliklə olmayacaq, bilirik,
hələlik torpaqlarımızı ermənilərdən azad etdiyimizə sevinməklə kifayətlənirik”.
QHT nümayəndəsi, kişi, Bakı, 45 yaş

Bununla belə, Azərbaycan cəmiyyətini də tədricən münaqişəyə “hər şey, ya da heç nə”
prinsipi ilə yanaşmaq və erməni cəmiyyətinin birinci müharibədən sonra getdiyi yolla
getmək kimi təhlükə gözləyə bilər ki, bu da vəziyyətin gərginləşməsi istiqamətində
ciddi risklər daşıyır, dinc yanaşı yaşamaq yollarını tapmağa mane olur.
Bundan başqa, rəsmi telekanallar və sosial media kanalları həmin bölgələrdən çəkilişlər
verirlər və uzun müddət həmin torpaqlara çıxış imkanları olmayan Azərbaycan cəmiyyəti indi
dağıntıların miqyasını sanki ilk dəfə görür. Bu, cəmiyyəti otuz il əvvəlki emosional reallığa
qaytaran bir tətik oldu – o zaman itkilərə yas tutmaq üçün şərait və məkan yox idi.
Bir halda ki, Azərbaycan cəmiyyəti qələbəyə uyğunlaşıb, onu sona çatdırmaq niyyətindədir,
erməni cəmiyyəti isə yeni dayaq və təhlükəsizlik sistemi axtarışlarındadır, məqamın vacibliyini
anlayıb, ondan yararlanıb, münaqişə ssenarilərinin diapazonunu genişləndirən militarist
əhvaldan uzaqlaşmaq, diqqəti bərpa və inkişaf məsələlərinə yönəltmək lazımdır.

Qeyri-müəyyənlik – qeyri sabitlik amili kimi
“öz həyatını, ailənin həyatını planlaşdıra bilmirsən və xalqının
gələcəyini görmürsən – bilmirəm, hara gedirik...”
Jurnalist qadın, Qarabağ, 27 yaş

Ümumi vəziyyətin gözlənilməzliyi insan həyatının bütün sahələrinə təsir göstərir. Hamı
gözlənilməzlikdən danışırdı, bununla belə, Qarabağın erməni əhalisi, keçmiş sərhəd
rayonlarının sakinləri və məcburi köçkünlər hər gün güclü həyəcan yaşayırlar.
“Paltarımı şkafa qoymuram, ona ehtiyacımız yoxdur. Yuyub quruduram və
dərhal hər şeyi böyük qara plastik torbalara qoyuram ki, hər an, intensiv atəş
başlayan kimi çıxıb gedə bilim. Biz uzun illərdir belə yaşayırıq”.
Azərbaycanın sərhəd rayonundan olan müəllimə, 55-60 yaş
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“Gecə ayaqyoluna getmək qorxuludur – qorxuram ki, türk təxribatçıları oradakı pəncərə
içəri girərlər. Məndə zorakılıq qorxusu var. Qarabağın heç bir yerində özümü təhlükəsiz hiss
etmirəm. Mən tək deyiləm – çoxları bu hissə görə Ermənistana gedib, yenə geri qayıdırlar”.
Jurnalist qadın, Qarabağ, 32 yaş

Gözlənilməzliyin mənbəyi, çoxlarının izah etdiyi kimi, həll olunmamış münaqişə, ümumi geo-siyasi vəziyyət,
müsahiblərin sözüylə desək: “bu regionda böyük güclərin oyunu” və “hamının içindəki” qeyri-müəyyənlik hissdir.
“Biz nəinki torpağı və insanları, özümüzü də itirmişik... itirilmiş vəziyyətdəyik”.
tələbə, Qarabağ

Qarabağın yaşlı sakinləri üçün Azərbaycan reallığına uyğunlaşma gənclərə nisbətən daha az ağrılı
ola bilər. Onlar üçün bu, keçmişə qayıdış, gənclər üçün isə həyəcanlı qeyri-müəyyənlikdir.
“Dünya mənim üçün dağıldı... Mən heç vaxt Azərbaycanda yaşamamışam və qorxuram. Yalnız pis şeylər
gözləyirəm. Onlar buğda sahələrimizi yandırır, məhsul yığımına imkan vermirlər – qışda ac qala bilərik”.
Qarabağ, 27 yaşlı jurnalist

Müsahiblərin fikrincə, gözlənilməzlik və qeyri-müəyyənlik siqnalları təkcə münaqişə
tərəfləri tərəfindən deyil, həm də sülhməramlıların hərəkətlərindən doğur:
“Yerevandan Stepanakertə qədər 6-7 rus postu var, sorğu-sual etməklə bizə işgəncə verirlər,
bu yaxınlarda bir ər-arvad mənimlə mikroavtobusda gedirdilər. Arvadı geri qaytardılar – onun
Stepanakert qeydiyyatı yoxdur. Tezliklə bizim heç birimizi evimizə buraxmayacaqlar”.
QHT, Qarabağ, 60 yaşlı kişi

“Qarabağda doğulub böyüyən, lakin hazırda Ukraynada yaşayan
ermənilərə valideynləri ilə görüşə icazə verilməyib”.
Qadınlarla bağlı QHT təmsilçisi, Qarabağ, 65 yaşlı qadın

Regiondakı ümumi münaqişə fonu ictimai şüurda qeyri-sabitliyə aparan yol kimi ilkin interpretasiyalar
yaradır və bu naməlumluq dinc gələcək yaratmaq üçün baza imkanlarını nəzərdən keçirməyə mane olur.

Təhlükəsizlik və ədalət axtarışlarında
zorakılığın davam etdirilməsi
2020-ci ilin noyabrında hərbi əməliyyatlar başa çatsa da, münaqişə açıq qaldı, nəticələr
heç kəsi tam qane etmir, insanlar müharibədən sonrakı dövrü hər şeyin həll olunacağı
“son və qəti” müharibəyə hazırlaşmaq üçün möhlət kimi qəbul edirlər:
“Mən zorakılığı sevmirəm, amma indi məcburam, əgər onları qorxutmasaq,
(azərilər) həyasızlaşacaq, günü-gündən bir az da irəliləyəcəklər”.
tələbə oğlan, Qarabağ
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“Onlar (ermənilər) yaralarını sağaltmaq və yenidən bizə hücum etmək üçün hələlik
dayanıblar. Buna hazır olmalıyıq. Məsələn, psixoloq qrupları hazırlanmalıdır
ki, yeni müharibə zamanı təcili psixoloji yardım göstərə bilək”.
Psixoloq, qadın, Azərbaycan, 58 yaş

Müharibə və millətçi təbliğat cəmiyyətləri aktiv hərbi əməliyyatların olmadığı zamanda
belə müharibə vəziyyətində saxlayır. Zorakılıq 44 günlük müharibəyə xas keyfiyyətləri miras
alaraq, yeni səviyyəyə keçir və müharibədən sonrakı reallığın ayrılmaz hissəsinə çevrilir.
“Əvvəllər azərbaycanlılar uzaqda idilər və bu, nədənsə mücərrəd təhlükə
yaradırdı, indi çox yaxındırlar və bu, qorxuludur. Bununla bağlı nəsə
etməliyik. Müntəzəm atışmalar olacaq, bu mütləqdir”.
Bloqer, kişi, Qarabağ, 28 yaş

Gündəlik zorakılıq məqsədə çatmaq üçün uzunmüddətli perspektivə,
strategiyaya meydan açan davranış modeli kimi qəbul edilir.
“Onlar Şuşidən atəş açır, daş atırlar ki, qorxaq və sakitcə çıxıb gedək”.
Evdar qadın, Qarabağ, 48 yaş

“Hər kəs öz torpağında yaşamalıdır, o zaman sülh olar. Ermənilər bura 150 il əvvəl gəliblər və başa
düşməlidirlər ki, onlara torpaq verməyəcəyik, biz torpağımız uğrunda hər gün döyüşəcəyik”.
Müəllimə, Azərbaycan, 57 yaş

Ədalətli olduğuna inanmaq zorakılıq etmək, müharibə aparmaq və onu mənimsəmək haqqı verir.
“Əgər ermənilər suriyalıların bizim üçün döyüşdüyünü və bu kimi şeylər fikirləşirlərsə,
qoy elə də fikirləşsinlər, ancaq biz özümüz döyüşmüşük, bu bizim müharibəmizdir”.
QHT nümayəndəsi, kişi, Bakı, 42 yaş

“Rusiya sülhməramlıları burada olmaq istəmədiklərini, bu müharibənin onlara aidiyyatının
olmadığını deyirlər. Mən bilirəm ki, bu bizim müharibəmizdir – onlar yox, biz vuruşmalıyıq”.
tələbə oğlan, Qarabağ

Birinci müharibənin, müntəzəm gərginləşən uzunmüddətli münaqişə şəraitində həyatın
gətirdiyi travmalar və onların nəticələri cəmiyyətlərdə zorakılığın alət olmasına şərait yaratdı,
bu, “norma” kimi dərk olundu və keçilmiş sülhyaratma yolunu sıfır nöqtəsinə qaytardı.
“Beynəlxalq təşkilatların seminarlarında və digər tədbirlərində iştirak edirdim,
düşünürdüm ki, humanizm hər şeyin əsasıdır. Amma indi daha belə düşünmürəm”.
Qadın, Qarabağ, 24 yaş

Bu yanaşmanı dəyişmək, həm gündəlik həyatda, həm də gələcəyin qurulmasında problemlərin
sülh yolu ilə həllini qəbul etmək uzun psixoloji-sosial reabilitasiya yolu, gərgin iş tələb edəcək.
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Münaqişənin utilizasyası
Travmatik hadisələrin, onların təsirinin həm fərd, həm də cəmiyyət üçün dərki
zamanı təkcə indiyə və gələcəyə deyil, həm də keçmişə yenidən baxılır, hər
şey travmatik təcrübə prizmasından yenidən nəzərdən keçirilir.
Bu tendensiya münaqişənin bir daha nəzərdən keçirilməsinə imkan verir, cəmiyyətlərin
həm daxilində, həm də xaricində münaqişədən yararlanmağa şərait yaradır.
Qarabağın erməni cəmiyyətində keçmiş təcrübənin yenidən nəzərdən keçirilməsi
çox ağrılı proses idi, burada ikinci müharibənin qarşısını almaqla üçün vaxtında
atılmalı olan addımlarla bağlı müxtəlif fikirlər səslənir, məsələn:
“Biz birinci müharibədən sonra niyə Ermənistanla birləşmədik? Görünür, kiməsə prezidentlərin,
nazirlər yüksək rütbələri və çirkli pulların yuyulması üçün kanallar lazım idi”.
Və ya
“Kiminsə münaqişəmizi həll edəcəyini gözləmək əvəzinə
azərbaycanlılarla danışıqlar aparılmalıydı...”
Qarabağda və Ermənistanda gənclərin yaşlı nəslə, hakimiyyətə çoxlu
sualları var ki, hələ onlardan heç birinə cavab almayıblar.
“Biz kasıb yaşayırdıq və bunu bilirdik, bununla razılaşırdıq, təki müdafiəmiz güclü olsun”.
Əslən Qarabağdan olan tələbə qız, Yerevan

“Qarabağda müharibədən sonrakı nəsil inanılmaz əziyyətlər içində böyüdü
– hər şey müdafiəyə getdi. Uşaqlığımız olmadı, otuz ildir ki, dostlarımdan
heç biri sirk görməyib. İlk sirk bizə 2021-ci ildə gəlməli idi...”.
Bloqer kişi, Qarabağ, 48 yaş

Əgər 2020-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycan ictimai ritorikasında onun gücü, Türkiyə ilə birliyi
mesajı üstünlük təşkil edirsə, erməni ritorikasında daha çox daxili və xarici xəyanət mesajları səslənir,
Ermənistanla Qarabağın müqəddəs bağları sarsılır ki, bu da müvafiq emosional fonla müşayiət olunur.
Azərbaycan ictimai polemikasında məğlub kompleksinin qalib kompleksi ilə əvəzlənməsi
üçün qələbədən istifadə prosesi müşahidə olunur. Qələbə müharibədə olan gənclər,
xüsusən də sülh dövründə minimal imkanları olan təbəqələr üçün böyük sosial təkan oldu.
Bu, ictimai şüurda münaqişənin dəyərini, hərbi güc kultu və qələbə aurasını ən yüksək
məqsəd kimi gücləndirir, beləliklə, həyatın bütün digər aspektləri əhəmiyyətini itirir.
“Benzin bahalaşıb, ərzaq bahalaşıb, insanlar qəzəblənir. Mən isə onlara deyirəm
– siz həm qələbə, həm də ucuz benzin istəyirsiniz? Belə şey olmur”.
Qadın, Bakı, 55 yaş
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Qeyd etmək lazımdır ki, bütün tərəflərin münaqişədən istifadə sxemi eynidir və
bu, cəmiyyətlərin münaqişədə uğur qazanmaq naminə öz ehtiyaclarını, inkişaf
tələblərini məhdudlaşdırmağa könüllü razılıq vermələrinə əsaslanır.
Azərbaycan cəmiyyəti keçmişi bu cür dərk etmə prosesi sayəsində (baxmayaraq ki, o zaman
bu insanların bir çoxu dünyaya gəlməmişdi və ya uşaq idi) aşağıdakı nəticələrə gəlir:
“Bu sülhməramlı təşəbbüsləri uzatmağın mənası yox idi... bu Qərb demokratiyası nəyimizə
lazımdır? Biz özümüz qardaş xalqla birləşib, çoxdan etməli olduğumuz şeyi edənə qədər –
bütün bu 30 ildə onlar guya münaqişənin həllinə çalışdıqlarını göstərmək istəyirlər...”.
Bu cür münasibət sülhməramlılığın bütün mahiyyətini, münaqişənin hər
hansı transformasiya imkanlarını şübhə altına almaqla yanaşı, ictimai
rəydə dəstək və həmrəylik dairəsini genişləndirir və ya daraldır.
“Baxın, erməniləri hamı tərk etdi, hətta Rusiya və ABŞ belə... Amma bizim Pakistan
da daxil, hər yerdə dəstəyimiz var və Türkiyə isə faktiki olaraq bizimlədir”.
Məcburi köçkün, kişi, azərbaycanlı, 56 yaş

“Biz heç kimə inanmırıq – nə Rusiyaya, nə də Qərbə. Onlardan
dostluq gözləmək üçün neftimiz yoxdur”.
QHT nümayəndəsi, qadın, Yerevan, 35 yaş

Hərbi təcrübənin və müharibənin nəticələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi, onun
dəyişdirilməsi arzuları çox zaman daxili məqsədlər üçün istifadəyə şərait yaradır:
“Müharibə zamanı Şuşada oturub selfi çəkənlər bu gün qəhrəman olub,
ictimai rəyə təsir edir, televiziyada, sosial şəbəkələrdə hamıdan çox fəallıq
göstərirlər. Elə təkəbbürlüdürlər, sanki Bakını alıb geri qayıtdılar”.
keçmiş erməni döyüşçüsü, 23 yaşda

Bütün cəmiyyətlərin nümayəndələri, Osmanlı İmperiyasında erməni soyqırımı kimi,
Xocalıda baş verən faciənin də keçmiş travmatik hadisələri aktivləşdiridiyini və ondan
münaqişə kontekstində motivasiya faktoru kimi istifadə olunduğunu bildirirlər:
“Bu, hərbi hadisələrin başlanma zərurətini yaratdı, xüsusi qəddarlığa təkan verdi...”
keçmiş döyüşçü, Qarabağ, 25 yaş

Nə qədər paradoksal olsa da, insan itkisinin dəyərinin özü cəmiyyətlərə müharibəni davam etdirmək
üçün motivasiya verir, zorakılığın daha çox insanın həyatına son qoyacağı tamamilə unudulur.
“...babalarımızın, dostlarımızın qanı alınmalıdır – xalqımız bu vəziyyətdə qala bilməz”.
Qarabağ, tələbə, 19 yaş
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“Dünya üçün bu münaqişə həll olunub, amma bizim üçün bu hələ də davam
edir və davam edəcək – biz bağışlamaq üçün çox şey itirmişik.”
keçmiş döyüşçü, Qarabağ, 38 yaş

Cəmiyyətlərdə xaricdəki maraqlı tərəflərin münaqişədən istifadə
etdikləri barədə təsəvvürlər və artikulyasiyalar mövcuddur:
“Onların ritorikasından belə çıxır ki, türklərin bizi qırmaması üçün Qarabağda
rus məktəbləri açmaq lazımdır... Bu, Qarabağın mənimsənilməsidir, amma
eyni zamanda bizə başa salırlar ki, Rusiyaya minnətdar olmalıyıq”.
Tələbə qız, Qarabağ

“Türkiyəyə Qarabağ lazım deyil – o, Rusiyanı bölgədən sıxışdırıb çıxarmaq istəyir”.
Bakıda yaşayan məcburi köçkün, 58 yaş

Ermənilər və azərbaycanlılar rus sülhməramlılarının bölgədə olmasını, demək olar ki, eyni
cür xarakterizə edirlər:“Rusiya münaqişədən yalnız öz maraqları üçün istifadə edib”;“Rusiya
gəldiyi yerdən getmir”;“Ruslar gəldi, biz də onlarla yaşamağa gedəcəyik”.
Bununla belə, sorğuda iştirak edən Qarabağın erməni sakinlərinin fikrincə, oradakıların
əksəriyyəti Rusiya sülhməramlılarından razıdırlar və bu, onların təsəvvüründə fiziki və maddi
müdafiə, Rusiyadan təqaüd almaq imkanı deməkdir. Onların varlığını çoxları sakitləşdirici mesaj
kimi qəbul edir:”Onlarla dostluq etsək, müəyyən qism torpaqlarımızı qaytara bilərik”.

Travmanın sosial tənzimləyiciləri
– əsas gözləntilər
Cəmiyyətlərdə münaqişədən xaricdəki maraqlı tərəflərin yararlanmaları barədə fikirlərə
baxmayaraq, insanlar özlərinin və cəmiyyətlərin münaqişədən necə istifadə etmələrindən və ya
istifadəyə məruz qalmalarından danışmırlar və ya bu fikirlər daha yumşaq şəkildə ifadə olunur.
Travma yaradan hərbi hadisələr sosial quruluşun bütün strukturunu dəyişdirir. Fərdin bütün
qarşılıqlı münasibətləri, əsas funksiya və gözləntiləri sistem halda yenidən nəzərdən keçirilir
və dəyişikliklərə məruz qalır. Cəmiyyət özünün mübarizə resurslarını səfərbər edir, bütün
sistemi münaqişə zamanı fəaliyyət göstərməyə və onun ehtiyaclarına uyğunlaşdırır. Yeni aparıcı
gözləntilərin formalaşması yolu ilə hər bir fərd, hər bir qrup münaqişə vəziyyətində özünü aid
etdiyi cəmiyyətin gözləntilərini qarşılamaq üçün nə etməli olduğunu anlayır. Belə olan halda,
onun özündən, başqalarından və bütün cəmiyyətdən, dövlətdən gözləntiləri dəyişir.
Qeyd etmək lazımdır ki, həm fərdlərin, həm də cəmiyyətlərin davranış normalarının korrelyasiyasına
yönəlmiş travmanın təzahürü üçün cəmiyyətlərin öz tənzimləmə mexanizmləri var. Tənzimləmə müxtəlif
formalarda, o cümlədən ictimai gözləntilərin yaradılması ilə baş verir ki, bu da məsuliyyətə çağırışlar,
özünü nəzarətdə saxlamaq, kimin necə davranmalı, hansı sosial rolu üzərinə götürməli olduğu barədə
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təyinatlar vasitəsilə ifadə olunur. Məsələn, döyüşdən sonra döyüşçünün formada qalması, zəiflik əlamətləri
göstərməməsi ilə bağlı əsas fərziyyə həm məğlub, həm də qalib gələn cəmiyyətlər üçün keçərlidir. Halbuki,
qalib obrazı məftunedici olmalıdır və yaralılar, partlayışlardan sarsılanlar, iztirab çəkənlər onu təcəssüm
etdirə bilməz. Qalibin üzü sevincdən, qürurdan və növbəti qələbələrə hazır olduğundan xəbər verməlidir.
Travmatik təcrübə yaşamış adamların bu cür sosial tənzimlənməsi mexanizmləri avtoritar
dəyərlərə malik cəmiyyətlərdə də yeni posttravmatik şəxsiyyətin yaradılmasına və
möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənib. Reallıqda onlar cəmiyyətlərin reabilitasiyasına
deyil, münaqişə potensialının idarə olunmasına və tənzimləməsinə yönəldilə bilər.
Bu cür zahiri gözləntilərin yaradılması və qorunub saxlanması tədricən sabit sosial sifarişə çevrilir və
buna əməl edilməməsi mürəkkəb daxili ziddiyyətlərə, böhrana, bəzən hətta faciəli nəticələrə yol açır.
“Müharibədən qalib qayıtmış oğullarımızın psixoloji yardıma ehtiyacı var, onlar kritik
vəziyyətdədir – onların intihar etməsi ilə bağlı xəbərləri mütəmadi eşidirik və bu, qorxuludur”.
psixoloq, 58 yaşlı qadın, Bakı

“Cəmiyyət şokdadır, nə baş verdiyini anlamır – müharibədən qalib kimi qayıdan qazi
bir neçə aydan sonra sevinmək, qürur duymaq əvəzinə əsəblərini itirir, öz ailəsinə
bağırır: “Çıxın mənim evimdən, mən onu dağıdacağam və dediyini də edir”
psixoloq, kişi, Azərbaycan, 33 yaş

Birinci müharibədən sonra Ermənistan cəmiyyətində də oxşar hadisələr baş verirdi, lakin
travmanın bu cür təzahürlərinə və onunla işləmək zərurətinə kifayət qədər diqqət yetirilmədi.
“Nə reabilitasiya? Biz ki qalibik! Bu fikir barıt çəlləyi kimi qorunub saxlandı
və nəticədə, bu gün bizə mane olan bir yığın dərin yaramız var”.
psixoloq, qadın, Ermənistan, 40 yaş

Fərdi səviyyədə davranış tənzimləyiciləri hər bir insanın dəyərləri, öyrənilmiş
təcrübəsi əsasında işləyir. Məsələn, bir azərbaycanlı qadın qurbanların anaları ilə
həmrəy olduğu üçün sağ qalmış oğlunu qucaqlamağa utandığını təsvir edib.
Bu zaman cəmiyyət hamı üçün meyarlar müəyyənləşdirməyə
başlayır – nəyi etmək olar və nəyi etmək olmaz:
“İndi ərə gedənləri qınayırlar deyirlər ki, olmaz – yəqin, bu,
həlak olanların xatirəsinə hörmətsizlikdir”.
evdar qadın, Ermənistan

Sosial travma anlayışının, onunla işləmək təcrübəsinin olmaması, müharibənin cəmiyyətə təsiri və
90-cı illər müharibəsinin daim təkrarlanacağı təhlükəsi, vəziyyətin müntəzəm şəkildə gərginləşməsi
– bütün bunlar toplu halında insanların dünyagörüşünü, onların dəyərlər sistemini dəyişdirdi. İndi
insan həyatının və münaqişənin gətirdiyi qurbanların dəyərini bu dünyagörüşü şərtləndirir.
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Ermənistan, Azərbaycan və Qarabağın erməni cəmiyyətlərində müharibə qurbanlarına,
həm birinci müharibədən sonra, həm də indi əlillik qazanmış müharibə iştitakçılarına
yetərincə qeyri-humanist və ləyaqətsiz münasibət gördükləri fikri də ifadə olunur. Bununla
yanaşı, müsahiblərin də ifadə etdiyi kimi, döyüşə getmək istəyi qətiyyən azalmayıb. Hər üç
cəmiyyətdə daxili siyasi həyatdan və ümumi vəziyyətdən mövcud narazılıqlar belə müharibəyə
getmək və ya onu dəstəkləmək istəyinə ciddi təsir göstərməyib. Sosial, cinsi, etnik və digər
qruplara yönəlmiş münaqişə kontekstindəki bu öhdəliklər sistemi hər fərd üçün qeyrirəsmi sosial müqaviləni xatırladır, onun şərtləri və müddəti müzakirəyə yer qoymur.
Sosial gözləntilərin müxtəlif qruplar üçün öhdəliyə çevrilməsi prosesi, fərd və ya qrup istəməsə belə,
ümumi iştiraka – zorakılıq sisteminə dəstək verməyə şərait yaradır. Eyni zamanda, münaqişə zamanı
fəal və mübariz oyunçu çox vaxt bütün insanların istək və iradəsinin təmsilçisi kimi təqdim olunur.
“Mən ermənilərlə azərbaycanlıların dinc yanaşı yaşaması ilə bağlı fikirlərimi ifadə
etmirəm... Çünki cəmiyyətimiz buna hazır deyil və mənə hücum edəcəklərindən qorxuram.
Bu gün hətta bununla bağlı hakimiyyətdən də mesajlar olsa, tənqidi qarşılanacaq, çünki
cəmiyyətin hakimiyyətdən gözləntisi də budur ki, işi qalibiyyətlə sona çatdıraq”.
əslən Qarabağlı olan, Bakıda yaşayan azərbaycanlı qadın, 45-50 yaş

Eyni zamanda, Qarabağ cəmiyyətinin və Ermənistan cəmiyyətinin hakimiyyətdən minimal
gözləntiləri var ki, bu da müxtəlif qrup gözləntilərinin olmasını şərtləndirir.
Cəmiyyətlər müharibəsonrası yeni müdafiə və identiklik mexanizmləri axtarır, yaxud
onları yenidən qurur. Məhz bu məqamda həm siyasi manipulyasiya, həm də ictimai
gözləntilər bir-birinə təsir göstərir, bir-birinə qarışır və onları bir-birindən ayırmaq
çətinləşir, nəticədə hansı qüvvənin daha güclü olduğunu müəyyən etmək olmur.
Fərdlərdən, qruplardan sosial gözləntilərin möhkəmlənməsi, insanların real psixoloji vəziyyətinə
uyğun gəlməyən davranış normalarının formalaşması cəmiyyətdə gərginliyin davam etməsi
ilə nəticələnə və münaqişələrin eskalasiya ehtimalının artması üçün ilkin şərtlər yarada bilər.
Mahiyyətinə görə münaqişə sosial tənzimləyicilər sayəsində mövcud olan mexanizmə çevrilir
və bu mexanizm getdikcə daha çox cəmiyyətlərin özləri tərəfindən tənzimlənir, münaqişənin
davam etməsi üçün vacib olan gərginlik səviyyəsi sosial nəzarət vasitəsilə saxlanılır.
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Bu məqalədə 2020-ci il Qarabağ müharibəsindən sonra travmanın cəmiyyətlərdə özünü
necə göstərdiyini təsvir etməyə, onun cəmiyyət, siyasət və münaqişə dinamikasına
təsirindən və sosial travma ilə bağlı aparılan işlərin sülh quruculuğu yenidən imkanlar
aça biləcəyindən danışmağa çalışdım. Hazırda sülh quruculuğu münaqişə tərəfləri üçün
bütün cəlbediciliyini itirib, bu gün tərəflərin sülh və təhlükəsizlik axtarışları, istisnasız
olaraq, öz dünyagörüşlərinə və cəmiyyətlərinin tələblərinin ödənməsinə əsaslanır.
Mən travmanı dramatik və faciəvi vəziyyətlərə tamamilə təbii reaksiya kimi təqdim edirəm,
onun əsas xüsusiyyətləri bizi təhlükədən kənarda hiss etdirən mexanizmin olmamasıdır. Bu,
təkcə fiziki təhlükəsizliyə deyil, həm də mənsub olduğumuz sosial, siyasi və mədəni sistemlərə
aiddir, biz dünyanı da məhz bu sistemlər vasitəsilə dərk edirik. O zaman təhlükəsizlik hissini
bərpa etmək bizim üçün prioritetə çevrilir, bu proses tamamilə müxtəlif formalar ala bilər,
həmin formalar heç də həmişə konstruktiv olmur və bəzən sülhə əngəl yaradır.
Kontekstdə aşkar görünən fərdi və kollektiv travmanın bəzi elementlərini araşdırdım, onun
uzunmüddətli və nəsillərarası aspektlərini vurğuladım. Görünən odur ki, cəmiyyət və genderlə
bağlı gözləntilər fərdləri travma ilə mübarizə aparmağa, onun öhdəsindən gəlməyə təşviq
edir. İnsanlar başqalarında travmanı aşkara çıxarmağa meyilli olsalar da, öz travmalarını
azaltmağa çalışırlar. Həm qalib, həm də məğlub olanlar arasında travma aydın görünür.
Amma travmanın mənbəyinin çox zaman anlaşılmaması, onun fəsadları ilə bağlı məlumatların
olmaması, eyni zamanda tabunun travmaya təsiri ona qarşı həm ictimai, həm də fərdi səviyyədə
mübarizə imkanlarını məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, bu, insanların manipulyasiya olunmasına şərait
yaradır. Cəmiyyətin gözləntilərinə uymayan, gələcəyə inamsız təbliğat və narrativlər toplanaraq,
bir viktimizasiya (cinayət qurbanına çevrilmə) və buna bənzər müxtəlif hisslər yaradır. Amma bu
“ədalət”ə meyil və “təhlükəsizlik” arzusu tez-gec aqressiyaya çevrilir, onlara çatmaq üçün zorakı
vastiələrə bəraət qazandırılır ki, bu da nəticədə saysız-hesabsız münaqişələrə gətirib çıxarır.
Ancaq bu təhlil, bəlkə də, buzdağın yalnız görünən hissəsidir. İctimai travma inanılmaz
dərəcədə mürəkkəb, çoxşaxəlidir və zaman keçdikcə inkişaf edir – bu inkişaf həmişə xətti
formada olmaya və ya cəmiyyətin müxtəlif seqmentlərində özünü vahid formada göstərməyə
bilər, beləliklə, tamamilə gözlənilməz şəkildə ortaya çıxar. Onu təsvir etməyə çalışarkən, biz
sadələşdirilmiş ümumiləşdirmələr etmək riski ilə üzləşirik. Biz hələ də çox şeyi araşdırıb ortaya
çıxarmalı və anlamalıyıq. Bu araşdırmada qeyd olunan təzahürlərin hər biri daha dərindən
araşdırıla və ideal halda, cəmiyyətləri kollektiv düşünməyə və təhlilə cəlb edə bilər.
Münaqişə kontekstində travmanın büruzə formalarını və onun uzunmüddətli perspektivlərini
öyrənməklə münaqişənin təhlilinə yeni psixo-sosioloji yanaşma tətbiq etmək, emosiyaları və
ya “insan amilini” nəzərə almaq üçün bu təhlili genişləndirmək niyyətindəyik. Münaqişədə olan
cəmiyyətlərin vəziyyətini, onların reallığı dərk etmə səviyyəsini və gələcəklə bağlı düşüncələrini
anlamaq proqnozlaşdırma baxımından hadisələrin siyasi, geo-siyasi və ya iqtisadi təhlilindən
heç də az əhəmiyyətli deyil. Həqiqətən də, psixoloji, sosial və siyasi amillər arasında kəsişməni
vurğulayan təhlil yeni mülahizələr verə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə kömək edə bilər.
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Aşağıdakılar mütləq tövsiyələr deyil və onlara çox həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Travma ilə
işləmək incə və həssas, mərhələli, eyni zamanda ardıcıl yanaşma tələb edir, bu iş ixtisaslaşmış
təcrübəli mütəxxəsislər tərəfindən aparılmalıdır. Asanlıqla tətbiq oluna bilən sabit sxemlər yoxdur
və bütün bu səbəblərə görə, onları sürətlə icra etmək çətindir. Travmanın təsadüfən dərinləşməsinin
qarşısını almaq üçün “Zərər vermə!” yanaşması tələb olunur ki, bu da müqavimətlə qarşılana
bilər və beləliklə, ümumi işə xələl gətirər. Bu baxımdan, ilk addım təcrübəli şəxslərin birliyinə,
psixoloqlardan, münaqişələrin transformasiyası üzrə mütəxxəsislər və politoloqlardan ibarət çoxsahəli
regional şəbəkənin yaradılmasına investisiya qoymaq ola bilər. Bu mütəxxəsislər birgə yanaşmalar
işləyib hazırlaya, bir-birilərini müşahidə edə və lazimi anda bir-birilərinə dəstək verə bilərlər.
Tövsiyələr iki əsas məqsədə yönəlib:
Birincisi, sosial travma fenomeninin insanların həyatına, cəmiyyətə və münaqişədən zərər çəkənlərə
göstərdiyi ciddi təsiri anlamaq və travmalara əsaslanan yanaşmadan çıxış edərək, onlarla iş aparmaqdır.
İkincisi, qarşıdurma deyil, dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə yeni ictimai
təhlükəsizlik sistemi üsullarını, altenativləri tapmaq vacibdir.
Dinc yanaşı yaşamaq yollarını tapmaq şanslarının artırılması üçün travma ilə iş prosesi
cəmiyyətin bütün təbəqələri, xüsusən də qadınlar üçün açıq və cəlbedici olmalıdır. 1990-cı
illərdəki Birinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin aradan qaldırılmasında qadınlar yükü öz
üzərlərinə götürsələr də, siyasi baxımdan kölgədə qaldılar. 2020-ci il müharibəsindən sonra eyni
şey baş verdi – yenə də məhz qadınlar cəmiyyətin fəaliyyətinin təmin olunmasında ön sıralarda
dayanırlar, amma siyasi cəhətdən söz sahibi kişilərdir. Gələcəkdəki yenidənqurma işləri təkcə
infrastrukturun və ya siyasətin deyil, həyatın və bütövlükdə cəmiyyətin yenidən qurulmasını
tələb edir. Qadınlar, bir qayda olaraq, sosial və gender rollarına görə cəmiyyətlə daha çox bağlı
olur, gündəlik qayğılara köklənir və dəyərli biliyə sahib olurlar. Bundan başqa, münaqişədən
birbaşa zərər çəkənlərin işə cəlb olunması həm proses, həm də onların özləri üçün səmərəli
ola bilər. Cəmiyyəti bütünlükdə əhatə edəcək çoxqatlı, sektorlarası yanaşma zəruridir.
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İctimai səviyyə - maarifləndirmə
səviyyəsinin artırılması və sosial/
kollektiv travmanın dərk olunması
Travmanın bizə - həm fərdi, həm də kütləvi şəkildə, daxili siyasi kontekstə, sosial problemlərə
və münaqişənin dinamikasına təsiri ilə bağlı ictimaiyyəti daha yaxşı məlumatlandırmaq
üçün geniş ictimai müzakirəyə ehtiyac var və travmanın təhlilinə səriştəli və peşəkar
yardım göstərilməlidir. Bu prosesdə aşağıdakılara diqqət etmək lazımdır:
• Münaqişə kontekstinə cəlb olunanların hamısının kollektiv travmanın bir hissəsidir.
Bu məqam xüsusilə diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Eyni zamanda bizim fərdi və
ictimai mübarizə mexanizmlərimizin işləməsi ilə bağlı məlumatlılıq artırılmalıdır.
• İctimai travmanın səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə bağlı ictimai maarifləndirmə işi aparılmalıdır (bu xüsusiyyətlər
necə yaranır, cəmiyyətdə necə təzahür edir, hekayələrə və mental modellərə necə təsir edir).
• Travmanın tsiklik xarakterinin ictimai analizi yolu ilə cəmiyyətdə tənqidi düşüncənin
gücləndirilməlidir – məsələn, cəmiyyətlər “qurban” halından “təcavüzkar” halına (və əksinə)
necə və nə üçün keçirlər – bu, münaqişələrin təkrarlanmasını asanlaşdırır və xaricdəki
maraqlı tərəflərin münaqişədən öz məqsədləri üçün yararlanmasına imkan verir.
• Paradoksal görünən sosial tendensiyaların təhlili yolu ilə ictimai refleksiya və
özünürefleksiya (məsələn, münaqişə tərəfləri arasında gərginliyin aradan qaldırılması və
münaqişənin həlli vasitəsi kimi hərbi güc tətbiq olunmasının zəruriliyi baxımından ictimai
konsensusun formalaşması prosesi və beləliklə, çıxış yolu kimi təklif edilməsi).
• Müharibənin imtiyazları, bəzi dairələrin ondan faydalanması, sosial statusun qaldırılması
və ya komplekslərdən azad olunma vasitəsi kimi yaralanması və nəticədə,bu imtiyazların
müntəzəm şəkildə eskalasiya riski yaratması barədə ictimai müzakirələrin aparılması.
• Cəmiyyətin gözləntiləri və normalarının rolunun ictimai təhlili və müzakirəsi, onların şəxsi
seçimlərimizə, davranışlarımıza və münaqişə kontekstində mövqeyimizə təsirinin ictimai təhlili.
• Travmanın dərk olunması vasitəsilə keçmişi təhlil edib, nəticə çıxartmaq, həm indi,
həm də gələcəkdə travmanın təsirini azaltmaq yollarını müəyyənləşdirmək.
• Nəhayət, insanların hiss etdiklərini və düşündüklərini açıq danışa bilmələri üçün onların psixi
sağlamlıqlarını təmin etmək vacibdir. Bu, tədricən ictimai diskursu müharibəyə fokuslanmaqdan
xilas edəcək və insanları onların özləri, müharibəsonrası yeni identiklik barədə söhbətlərə
yönləndirəcək, bu zaman münaqişə mövzusu indiki kimi mərkəzi mövzu olmayacaq. Travma
təbii hadisədir və hətta “bilvastə zərərçəkən” kimi qəbul edilməyən şəxslər belə travma yaşaya
bilərlər. Bunu qəbul etmək psixoloji dəstək axtarmaq tabusunu aradan qaldırmağa imkan
verir. Araşdırma göstərir ki, münaqişə zamanı və ya ondan sonra insanlar çox vaxt cəmiyyətin
gözləntilərini doğrultmaq üçün güclü görünməyə çalışır və travmalarını gizlədirlər.
Yuxarıda göstərilənlərin hamısını nəzərə alaraq, media, vətəndaş cəmiyyəti və təhsil sistemində travmalarla
bağlı ciddi maarifləndirmə işinə ehtiyac var, bu məqsədlə münaqişələr və travmalar üzrə mütəxxəsislər birgə
çalışmalıdırlar. Fərd, kəsişən sosial və s. qrupun üzvü kimi davranışlarımızın səbəblərini və düşüncələrimizi
anlaya bilmək sosial travmanın psixo-sosial-siyasi fenomen kimi dərk olunması üçün əsasdır.
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Xüsusi hədəf qrupları və ayrı-ayrı fərdlərlə iş
• Fərdi travma ilə işləmək üçün məhdud sayda təlim keçmiş psixoloqların olduğunu nəzərə alaraq,
müntəzəm şəkildə ictimaiyyətlə əlaqədə olan digər peşə sahiblərinin, məsələn, müəllimlərin,
sosial işçilərin, həkimlərin və s. arasında psixi sağlamlıq və travma savadının artırılması
məqsədilə təlimlərin keçirilməsi məqsədəuyğundur. Eyni zamanda, təhsil müəssisələrində sosial
travma nəzəriyyəsinin öyrədilməsi və sosial işçilərə psixoji təlimlərin keçilməsi də vacibdir.
• Sıx emosional əlaqədə olan, üzvlərinə mənsubluq və təhlükəsizlik hissi təklif edən qruplar üçün
təhlükəsiz qarşılıqlı dəstək məkanlarının yaradılmasına dəstək verilməlidir. Bu, yeni gec mənbələri
tapmağa və gələcəklə bağlı təsəvvürləri inkişaf etdirməyə imkan verəcək. Qruplarla yaxşı təşkil
olunmuş iş onlara dərdlərini izah etməyə yardım olacaq və kollektiv yaddaşın işlənilməsi, yeni
identiklik, yeni reallıqda öz yerini və yolunu tapmaq üçün platforma təklif edəcək. Bu, eyni zamanda
həssas şəxslərin qrup müdafiəsinə ehtiyaclarını inkişaf axtarışlarına yönəltməyə kömək edə bilər.
• Yaşlı nəslin müxtəlif qruplar və müxtəlif yaş təbəqələri arasında fərqli səviyyələrdə
dialoqun baş tutmasına yardım göstərmək. İndi həm yaşlı, həm də gənc nəslin
müharibə təcrübəsi var, amma onlar sülh və əməkdaşlıq barədə fərqli düşünürlər.
Təbii ki, onların gələcəyə və sülh quruculuğuna münasibətləri də fərqli olacaq.
• Keçmişlə işləyərkən, keçmişin bütün səhvlərinin etiraf olunmasından keçən reabilitasiya indiki
zamanı anlamağa və gələcəkdə münaqişənin transformasiya üfüqlərini genişləndirməyə
birbaşa təsir göstərə bilər. Məsələn, araşdırmalar, filmlər, arxivlərin seçilməsi, travmatik
tarixlə bağlı məkanların açılması yolu ilə kollektiv şüurla iş aparılması.
• İnsanların gündəlik, praktiki səviyyədə planlaşdırma və qərar qəbul etmə prosesinə
cəlb edilməsi onların daha ədalətli cəmiyyət qurmaq və bu prosesdə öz yerlərini
tapmaq istəklərini istiqamətləndirməyə kömək edəcək və zamanla onlar özlərinin və
cəmiyyətinin sabit həyatı naminə sülh ehtiyacını ifadə etməyə başlayacaqlar.
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Yekun qeydlər
Yuxarıdakı tövsiyələrin hər biri bütün kontekstlərdə psixoloqlar, münaqişələrin transformasiyası
üzrə ixtisaslaşmış mütəxxəsislər və vətəndaş fəallarından ibarət disiplinlərarası qruplar tərəfindən
kütləvi informasiya vasitələri ilə birgə işlənməli, tövsiyyələrin hər biri kontekstə adaptasiya
olunmalıdır. İlkin iş cəmiyyətlərin daxilində aparılmalıdır, sonra formatı genişləndirmək
olar. Belə proses cəmiyyətin məlumatlılığını artıra, ictimai travmanın cəmiyyətlərə və
bütünlükdə münaqişə kontekstinə təsiri barədə daxili müzakirəni stimullaşdıra bilər.
Sosial travma mövzusu böyük potensiala malikdir və birgə səylər tələb edir. Bu, həm də dialoq,
məlumat və təcrübə mübadiləsi üçün qarşılıqlı maraq doğuran bir nöqtə ola, beləliklə, bu məqalədə
təsvir edilən bəzi təzahürlərin təhlilini dərinləşdirə bilər. Belə bir proses tənqidi təfəkkürün inkişafına
yardım göstərə, fərdin münaqişədəki yerini daha geniş kontekstdə anlamağa, aqressiyanın köklərini
və onun tsiklik xarakterini dərk etməyə kömək edər. Bu, tərəfləri sosial dinamikanı, yaşadıqları
problemlərin oxşarlığını dərk etməyə yaxınlaşdıra bilər ki, bu da gələcəkdə sosial strukturda keyfiyyət
dəyişiklikləri və yeni psixi modellər əsasında səmərəli sülh quruculuğu üçün imkanlar açacaq.
Hələlik isə, müsahibə aldığım şəxslərə mənə və prosesə etimad göstərdikləri üçün
təşəkkürümü bildirirəm. Onların səmimi davranmasaydılar və özlərini belə həssas
mövzularda danışmağa hazır hiss etməsəydilər, bu məqalədə qeyd olunan tendensiyaları
ümumiləşdirmək mümkün olmazdı. Eyni zamanda, həmkarlarıma və dostlarıma
dəstəklərinə və tənqidi yanaşmalarına görə təşəkkür etmək istərdim.
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