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(Արցախյան և քառօրյա պատերազմի օրինակով) 

 

Արցախյան պատերազմը, քառօրյա պատերազմն առավել ևս այլևս փոխեցին պատմության ընթացքը, և իրավամբ, 

«զոհի բարդույթը» մեկընդմիշտ հաղթահարվեց՝ դառնալով կորստի հաղթահարման պաշտպանական ճանապարհ, 

որտեղ պաշտպանական գործընթացները հոգեբանական պաշտպանությամբ չէ (ագրեսիա, սուբլիմացիա, 

պրոյեկցիա, ատրիբուցիա, ռացիոնալիզացիա), որ տեղի են ունենում, այլ հստակ նպատակադրմամբ, իրատեսական 

ու կառուցողական քայլերի կիրառմամբ:Սույն հոդվածի մեջ պատերազմը դիտարկվել է որպես հայ ժողովրդի կորստի 

ու զոհայնության հաղթահարման ուղի:  

 
Բանալի բառեր՝զոհողություն,հոգեկան առողջություն, հոգեբանական անվտանգություն, զոհի բարգույթ, 
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ВОЙНА, ПОТЕРИ И ПУТИ  ПРЕОДОЛЕНИЯ ЖЕРТВЕННОСТИ 

( на примере Арцахской  и четырех-дневной войны) 

 

Арцахская и четырехдневная война,  изменили весь ход истории, и, в самом деле, "комплекс жертвы" раз и навсегда 
был преодолен, став оборонительной дорогой для преодоления потерь, в котором защитные процессы работают не с 
помощью психологической защиты (агрессия, сублимация, проекция, атрибуция, рационализация), а с помощью четких 
намерений, реалистичных и конструктивных шагов. В данной статье война рассматривается как путь преодоления 
потерь и жертвенности армянского народа. 
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War: THE WAY OF OVERCOMING LOSS AND VICTIMHOOD 

(Example of the Artsakh and four-day war) 

 

Artsakh war, the four day war, changed the course of history and indeed "the complexity of the victim" was overcome by turning 

the way of overcoming the loss in which protective processes don‘t occur with a psychological defense ( aggression, sublimation, 

projection, attribution, rationalization) but with the clear intention, realistic and constructive steps of application. In this article the 

war was considered as the way of overcoming the loss and mortalit of Armenian people. 
 

Keywords: victimhood, psychological security, mental health, victim barguyt, defense mechanisms, Armenian fate, loss, grief 

 

Հայերս ինքնատիպ ենք հին ու յուրօրինակ մշակույթով, միևնույն ժամանակ շատ ծանր ճակատագրով: Ծանր 

ճակատագիրը սերտորեն առնչվում է մարդկային կորուստների հետ, որոնցից առավել ծանրը հայոց մեծ եղեռնն էր: 

Եղեռնից հետո ¦Հայի ճակատագիր», ¦Զոհ» արտահայտությունները շրջասույթի ձևով սկսեցին շրջանառվել: ¦Հայի 

ճակատագիր» շրջասույթը, որը հաճախ զուգորդվում է զոհի բարդույթի հետ, կապված է հենց եղեռն ապրած հայերի 

ճակատագրի հետ: Արցախյան պատերազմը, քառօրյա պատերազմն առավել ևս, ընդմիշտ փոխեցին պատմության 

ընթացքը, և իրավամբ, ¦զոհի բարդույթը» մեկընդմիշտ հաղթահարվեց՝ դառնալով կորստի հաղթահարման 

պաշտպանական ճանապարհ, որտեղ պաշտպանական գործընթացները հոգեբանական պաշտպանությամբ չէ 

(ագրեսիա, սուբլիմացիա, պրոյեկցիա, ատրիբուցիա, ռացիոնալիզացիա), որ տեղի են ունենում, այլ հստակ 

նպատակադրմամբ, իրատեսական ու կառուցողական քայլերի կիրառմամբ:  
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Մտերիմ մարդու և առհասարակ կորստի զգացմանը առնչվում է մարդկանց մեծամասնությունը: Մտերիմ ու 

նշանակալի անձի կորուստը մարդու համար դառնում է ամենաողբերգական ու ամենածանր իրադարձությունը, որը 

առաջացնում է վշտի անեզր ապրում` խորը հետևանք թողնելով մարդու հոգեկան աշխարհի վրա: Մտերիմ անձի 

կորուստը և կորստի զգացումը աներկբա առաջատար տեղ են զբաղեցնում մարդու հոգեկանում, և ներգործում են ոչ 

միայն անձի հուզա-զգացմունքային ոլորտի, այլև աշխարհայացքի, կենսագործունեության, վարքի, միջանձնային 

հարաբերությունների, արժեքային համակարգի, ինքնագնահատականի,  համոզմունքների և ստերիոտիպերի 

ձևավորման վրա:  

Հայ իրականության մեջ զրկանքը և կորուստը բազմիցս հանդիպող երևույթներ են: ¦Հայի բախտ»-ը, կամ ¦Հայի 

ճակատագիր»-ը կոնտեքստում կարող ենք պարզաբանել այդ ստերիոտիպերի ձևավորման աղբյուրները. կորուստն ու 

զրկումը: Մտերիմի կորուստը ցնցում է անձի ողջ հոգեկանը և դրդում մարդուն դիմելու դրանից ազատվելու 

միջոցների: Կորստի զգացումից անմիջապես հետո մարդը սկսում է դիմել գիտակցական և անգիտակցական 

հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների: Վշտի ապրման առավել բնորոշ ռեակցիաները հետևյալներն են. 

շոկ, ժխտում, զայրույթ, մեղավորության զգացում, տխրություն, հաշտվելֈ Որոշ մարդիկ վիշտն ապրում են հենց այս 

հաջորդականությամբֈ Առավել հաճախ մարդիկ այս հույզերն ունենում են միաժամանակ՝տարբեր ուժգնությամբֈ 

Կորստին հետևող առաջին ռեակցիան շոկն էֈ Մարդը մի տեսակ ներքուստ քարանում, թմրում է կամ չի 

հավատում կատարվածինֈ Այս փուլին բնորոշ է խառնաշփոթը և ախորժակի կորուստըֈ Շոկի վիճակում մարդն ի 

վիճակի չի լինում նույնիսկ ամենահասարակ որոշումները կայացնելֈ Ազգականներն ու ընտանիքի անդամները 

պետք է պարզապես նստեն, լսեն նրան և օգնեն հոգալ ամենօրյա կարիքներըֈ Շոկի վիճակը կարող է տևել մի քանի 

րոպեից մինչև մի քանի օր՝շատ տրավմատիկ կորուստների դեպքումֈ 

Շոկին անմիջապես հետևում է ժխտման  փուլըֈ Մարդիկ կարող են գիտակցել, որ իրենց սիրելին մահացել է, բայց 

ներքուստ չեն կարողանում հաշտվել այդ իրողության հետֈ Նրանց հաճախ թվում է, որ մահացածն ուր որ է ներս 

կմտնի դռնից, ասես ոչինչ էլ չի պատահելֈ Շատերը մահացածի սենյակում ոչինչ չեն փոխում և իրենց պլաններն 

այնպես են կազմում, ասես մահացածը պետք է մասնակցի դրանց իրագործմանը՝ ինչպես դա լինում էր անցյալումֈ 

Երբ շոկն ու ժխտումը սպառում են իրենց, իրականությունը դանդաղորեն սկսում է գիտակցվելֈ Մարդիկ սկսում 

են գիտակցել, որ կորուստն իսկապես տեղի է ունեցելֈ Այդ իրավիճակում իրեն լքված զգալն ու զայրանալը 

միանգամայն նորմալ էֈ Մարդիկ այդ զայրույթը կարող են ուղղել Աստծո կամ կրոնի դեմ, բուժանձնակազմի, 

մահացածի, իրենց հարազատների կամ նույնիսկ իրենց դեմֈ 

Շատ քիչ մարդիկ կա, որոնք սգալու ընթացքում մեղավորության և ափսոսանքի զգացումներ չեն ունենումֈ ¦Ես 

պետք է ավելին անեի», _ այս միտքը հետապնդում է շատերինֈ Ինքնամեղադրանքների համար պատճառներ գտնելու 

մեջ մարդիկ շատ հնարամիտ են լինումֈ ¦Այնքա՜ն բաներ կարելի էր այլ կերպ անել, եթե ես իմանայի§ֈ 

Տխրությունը վշտի ապրման պարտադիր մասն է կազմումֈ Միայնակության, լքվածության և վախի զգացումները 

միանգամայն նորմալ ենֈ Երբ շոկն ու ժխտումն արդեն անցել են, իսկ զայրույթը սպառել է իրեն, դրանք իրենց տեղը 

զիջում են տխրությանն ու հուսահատությանըֈ Մարդու եռանդը կարող է չբավականացնել առօրյա նույնիսկ 

ամենափոքրիկ գործերը կատարելու hամարֈ Լացի նոպաներն անվերջ են թվումֈ 

Միայն ժամանակը վիշտը բուժել չի կարողֈ Կորստի գիտակցումը և ցավ ապրելը կարող են ազատել մշտապես 

անցյալին վերադառնալու գայթակղությունիցֈ Միայն այն իրողության հետ հաշտվելը, որ այլևս հարկավոր է ապրել 

առանց սիրելի մարդու, կարող է ապագայի հետ կապված հեռանկարներ բացելֈ Հաշտվելը չի նշանակում մոռանալ, 

ավելի շուտ հուշերը ծառայում են առանց սիրելիի նոր կյանք ստեղծելունֈ Հուսալը, որ ամեն ինչ հունի մեջ կընկնի, 

վերածվում է նոր հարաբերությունների ու գործուննեությունների որոնմանըֈ Ոմանք իմաստ են գտնում իրենց 

կորստի մեջ և ընդգրկվում են այլ մարդկանց օգնելու գործերի մեջֈ Նրանք կարող են ավելի զգայուն և նրբանկատ 

դառնալ ուրիշների նկատմամբ, որն ավելի խոր և հագեցած հարաբերությունների հորիզոններ է բացում նրանց առջևֈ 

Այլոք նոր ուժ և անկախություն են հայտնաբերում իրենց մեջ, որը մինչ այդ չէին էլ գիտակցումֈ Կորստից հետո նրանք 

զգացմունքների նոր ռեսուրսներ են հայտնաբերում, որից նախկինում չէին օգտվումֈ 

Բլոկն, ուսումնասիրելով վշտի վիճակը սեմանտիկ  դիֆֆերենցիալի սանդղակի օգնությամբ, բացահայտեց, որ 

վշտի ապրումը բնորոշվում է մեղքի հույզի ներառման վառ արտահայտված միտումովֈ Բլոկի հետազոտությունները 

նաև ցույց տվեցին, որ ¦վիշտ» հասկացությունը դրականորեն է կոռելացվում այնպիսի հասկացությունների հետ, 

ինչպիսիք են անհանգստություն և նախանձ և բացասականորեն՝ բավարարվածություն հասկացության հետֈ 

Հետաքրքիր կապ է բացահայտվում նաև վշտի ու զայրույթի, վախի հույզերի միջևֈ 

Վիշտն իրականացնում է կենսաբանական և սոցիալական ֆունկցիաներ՝ նպաստելով սոցիալական կապերի ու 

խմբային կապակցության ամրապնդմանըֈ Ինչպես ցանկացած հույզ կամ հուզական կոմպլեքս վիշտը վարակիչ է և 

այս հատկանիշի շնորհիվ է, որ վիշտը ծնում է էմպաթիա, ամրապնդում կապերը այն մարդկանց միջև, ովքեր տարել 

են ծանր կորուստֈ Այս էֆեկտը տարածվում է առավել լայն մասսաների վրա, քանի որ սուգի արարողակարգերը, 

որպես կանոն, իրականացվում են հասարակայնորենֈ Վշտի վերոնշյալ ֆունկցիան հանդիսանում է թե' սոցիալական, 

թե' կենսաբանական, սակայն վիշտն ունի նաև հոգեբանական հարմարման կամ ադապտացիայի ենթատեքստ: Վշտի 

ապրումը իրենից միշտ սթրես է ենթադրում և այն դրդում է մարդուն անձնային ավտոնոմիայի վերականգնմանֈ 

Բոուլբիի համաձայն, վշտի ադապտատիվ նշանակությունը նրանում է, որ այն մարդուն մոտիվացնում լրացնել 
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տարած կորուստըֈ Բացի այդ վշտի որոշ արտաքին դրսևորումներ կարող են իրականացնել կոմունիկատիվ 

ֆունկցիա, մարդկանց մեջ ծնելով աջակցել ու ցանկություն և ապրումակցում /էմպաթիա/ ։Եվ վերջապես, ապրելով և 

արտահայտելով սեփական վիշտը, անհատը մարդկանց հայտնում է այն մասին, որ ինքը սիրող և հոգատար էֈ 

Բոուլբին (Bowlby 1969, 1973) իր մոնումենտալ երկհատորանոց աշխատությունում ներկայացրեց կապվածության 

և բաժանման տեսությունները և տվեց հոգեբանական այն խնդիրների վերլուծությունը, որոնք կապված են այս 

երևույթների հետֈ Բոուլբին մոտենում է վշտի վերլուծությանը մոր և նորածնի միջև եղած կապի ու դրա քայքայման 

կոնտեքստում, ռեակտիվ սեպարացիոն համախտանիշի կոնտեքստումֈ Նա պնդում է, որ այն երեխան, ով ուներ 

սոցիալական զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները և կապված էր մոր հետ, ենթարկվում է 

սթրեսի, երբ նրան բաժանում են մորիցֈ Բաժանումից հետո նորածնի կամ փոքր երեխայի վարքն անցնում է տիպիկ 

փուլերի շարք՝ 

ա) Բողոքի փուլ- բնորոշվում է մորը կամ խնամակալին (մարդ, ով մոր պես հոգ է տանում իր մասին) հետ բերելու 

էներգիկ փորձերովֈ 

բ) Հուսահատության փուլ- բնորոշվում է նրանով, որ երեխան անընդհատ լացում էֈ 

գ) Օտարման փուլ- երեխայի մոտ ձևավորվում են տարատեսակ պաշտպանական մեխանզմներ, որոնք օգնում են 

նրան կոմպենսացնել կորուստըֈ 

Բաժանման նկատմամբ ցուցաբերվող ռեակցիան որոշակիորեն էլ տարիքային ֆունկցիա էֈ 

Ըստ Բոուլբիի ռեակտիվ սեպարացիոն համախտանիշի բողոքի փուլը բնորոշվում է վախի հույզի գերակայմամբֈ 

Բաժանում նշանակում է մենակություն, և Բոուլբին բերում է ծանրակշիռ փաստարկումներ, որ հաստատում են նրա 

պոստուլատն այն մասին, որ հանդիսանում է հասունացած վտանգի բնական ազդանշաններից մեկը, ահա թե ինչու է 

այն վախ հարուցումֈ 

Ռեակտիվ սեպարացիոն համախտանիշի հուսահատության փուլը բնորոշվում է նրանով, որ երեխան 

ցուցաբերում է վշտին ու սգին բնորոշ հատկանիշներֈ Վշտի մասին Բոուլբիի համակարգում վշտի մեջ ներառված այլ 

հույզերը դիտարկվում են առանձին, տվյալ համախտանիշի այլ փուլերի շրջանակներումֈ 

Օտարման փուլում երեխայի մոտ ձևավորվում են զանազան պաշտպանական մեխանիզմներֈ Նորածնի և փոքր 

երեխայի մոտ մորից բաժանման արդյունքում առաջացած հոգեկան տրավմայի բուժման հիմնական միջոցն այլ 

մարդու հետ առողջ, կապվածության ձևավորումն էֈ Ավելի մեծ տարիքի երեխաները, դեռահասները, 

մեծահասակները կարող են կիրառել ցանկացած պաշտպանական մեխանիզմ, որոնցից ամենահաճախը թերևս 

ռեգրեսսիան կամ ճնշման մեխանիզմըֈ Մարդը կարող է ճնշել բոլոր հիշողություններն ու պատկերացումները, որ 

կապված են իրեն ցավ պատճառող, տխուր ապրումների հետֈ Ինչպես նշում է Պերեցը (Peretz, 1970), անհատը կարող է 

կիրառել նաև այնպիսի պաշտպանական մեխանիզմներ, ինչպիսիք են աֆֆեկտի մեկուսացումը, արտամղումը, 

տեղափոխումը և ժխտումըֈ 

                    
Ծնու՞մ է արդյոք վիշտը զոհայնության վիճակ:    

¼áÑ³ µ³ Ý³ Ï³ Ý Ñ»ï ³ ½áï áõÃ ÛáõÝÝ»ñÝ ³ ÝÙÇç³ Ï³ Ýáñ»Ý ³ éÝãíáõÙ »Ý ³ ÝÓÇ Ñá·»Ï³ Ý  ³ éáÕçáõÃ Û³ Ý áõ ³ Ýíï ³ Ý·áõÃ Û³ Ý 

áõëáõÙÝ³ ëÇñÙ³ Ý Ë Ý¹ÇñÝ»ñÇÝ, ÇÝãÇ Ñ³ Ù³ ï »ùëï áõÙ Ï³ ñÇù Ï³   Ñ³ ï Ï³ å »ë ÁÝ¹·Í»Éáõ ³ ÝÑ³ ï ³ Ï³ Ý áõ Ë Ùµ³ ÛÇÝ 

³ Ýíï ³ Ý·áõÃ Û³ Ý ³ ÝÑñ³ Å»ßï õÃ ÛáõÝÁ: ² Ûëï »Õ Ñ³ ñÏ ¿ Ýß»É, ³ ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ù³ ëÇÝ, áñáÝù ³ å ³ ÑáíáõÙ  »Ý 

³ Ýíï ³ Ý·áõÃ ÛáõÝÁ. ï »Õ»Ï³ ï í³ Ï³ Ý, Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý,  Ñá·»ýÇ½ÇáÉá·Ç³ Ï³ Ý, µ³ ñáÛ³ Ï³ Ý, Ï³ ñ·³ íÇ×³ Ï³ ÛÇÝ, ÝÛáõÃ ³ Ï³ Ý ¨ 

³ ÛÉÝ: Ü ß»Ýù Ý³ ¨ ¦½áÑ³ ÛÝáõÃ ÛáõÝ» Ñ³ ëÏ³ óáõÃ Û³ Ý  Ù³ ëÇÝ,  áñÁ ë³ ÑÙ³ ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ ÇÙ³ ëï áí՝ áñå »ë áñáß Ù³ ñ¹Ï³ Ýó ½áÑ 

¹³ éÝ³ Éáõ Ý³ Ë ³ ï ñ³ Ù³ ¹ñí³ ÍáõÃ ÛáõÝ  ¨  áñå »ë Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Û³ Ý ¨ å »ï áõÃ Û³ Ý ³ ÝÏ³ ñáÕáõÃ ÛáõÝ ՝ å ³ ßï å ³ Ý»Éáõ Çñ 

³ ½·³ µÝ³ ÏãáõÃ Û³ ÝÁ: ¶Çï ³ Ï³ Ý  ·ñ³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý Ù»ç ßñç³ Ý³ éíáõÙ ¿ Ý³ ¨ ¦¼áÑ³ ÛÇÝ í³ ñù» Ñ³ ëÏ³ óáõÃ ÛáõÝÁ : 

Ø . ú¹ÇÝóáí³ ÛÇ µÝáñáßÙ³ Ùµ ¦½áÑÁ» ½áÑ³ ÛÇÝ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï áõÏ Ý»ñùÇÝ  ³ Ïï ÇíáõÃ Û³ Ùµ ³ ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ³ ÝÓÝ ¿  

/Ï³ Ë í³ ÍáõÃ Û³ Ý ¨ ³ Ýû·Ý³ Ï³ ÝáõÃ Û³ Ý ½·³ óáõÙ, ãùÝÝ³ ¹³ ï »Éáõ Ñ³ ÏáõÙ/, áñÝ áõÕÕí³ Í ¿ ³ ÛÝå ÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ 

³ ñ³ ñùÝ»ñÇ íñ³ , áñáÝù Ýñ³ Ý ¹³ ñÓÝáõÙ »Ý ½áÑÇ Ë ³ Õ³ óáÕ /½áÑÇ Ë ³ Õ³ óáÕ ¹»ñÁ/  Ï³ Ù ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ï Çå Á /½áÑÇ 

ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ¹»ñÁ/ : 

¼áÑÇ Ë ³ Õ³ óáÕ ¹»ñÁ ¹³  ÙÇç³ ÝÓÝ³ ÛÇÝ ÷ áË ³ ½¹»óáõÃ Û³ Ý ³ Ý¹³ ÙÝ»ñÇ ÷ áË ß³ Ñ³ í»ï , ë»÷ ³ Ï³ Ý ó³ ÝÏáõÃ Û³ Ùµ ¨ 

Ñ»ßï áõÃ Û³ Ùµ ÁÝ¹áõÝí³ Í ¹»ñ³ ÛÇÝ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ÷ ³ Ë Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ»-óí³ Í »Ý ½áÑ³ ÛÇÝ ³ ÝÑ³ ï Ç  Ý»ñùÇÝ 

Ñá·»µ³ Ý³ Ï³ Ý ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï  /óáõó³ ¹ñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ, Ù³ ÝÏ³ -Ùï áõÃ ÛáõÝ, Ù³ ÝÇå áõÉÛ³ ï ÇíáõÃ ÛáõÝ ¨ ³ ÛÉÝ/ 

¨ Çñ»Ýó ÑÇÙùáõÙ áõÝ»Ý Ã ³ ùÝí³ Í Ùáï Çí³ óÇ³ , áñÁ  Ý»ñ¹³ ßÝ³ Ïáñ»Ý í»ñ³ ·ñ³ íáõÙ ¿ Ë ³ Õ³ óíáÕ Çñ³ ¹ñáõÃ Û³ ÝÁ: 

¼áÑÇ ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý ¹»ñÁ ¹³  í»ñ³ ·ñí³ Í Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃ Û³ Ý  ÙÇ³ íáñ ¿, áñÁ Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝ»óí³ Í 

¿½áÑ³ ÛÇÝ ³ ÝÑ³ ï Ç ³ ÛÝå ÇëÇ ³ é³ ÝÓÝ³ Ñ³ ï ÏáõÃ ÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï , ÇÝãå ÇëÇù »Ý ³ áõï á³ ·ñ»ëÇ³ Ý, ³ Ýû·Ý³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÁ, 

Ï³ Ë í³ ÍáõÃ ÛáõÝÁ ¨ ³ ÛÉÝ, áñáÝù Ýå ³ ëï áõÙ »Ý Ýñ³  ëï Ç·Ù³ ï Ç½³ óÇ³ ÛÇÝ, ëáóÇ³ É³ Ï³ Ý 

Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃ ÛáõÝÝ»ñáõÙÙ»Ïáõë³ óÙ³ ÝÁ, ÇÝãÁ Ó¨³ Ë »ÕáõÙ ¿ Ýñ³  Ùáï ³ Ï³  ¨ Ñ»é³ Ï³  ÝáñÙ³ É Ï»Ýë³ ·áñÍáõÝ»áõÃ ÛáõÝ 

Í³ í³ É»áõ Ñ»é³ ÝÏ³ ñáõÝ»Ý³ Éáõ ÑÝ³ ñ³ íáñáõÃ ÛáõÝÁ: 

¸ Åí³ ñ Å³ Ù³ Ý³ ÏÝ»ñÁ, áñ ³ å ñáõÙ »Ýù Ù»Ýù, Çñ³ Ï³ ÝáõÙ ½áÑ³ ÍÇÝ/íÇÏï ÇÙá·»Ý/ »Ý Ï³ ñáÕ ¿ Ýå ³ ëï »ÉÅ³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 

Ù³ ñ¹áõ ³ ÝÓÇ ½áÑ³ ÛÝ³ óÙ³ ÝÁ /É³ ï . Victim, ½áÑ/: ² . ì . Ø áõ¹ñÇÏÇ ë³ ÑÙ³ ÝÙ³ Ùµ ½áÑ³ ÛÝ³ óáõÙÁëáóÇ³ É³ Ï³ Ý³ óÙ³ Ý 

³ Ýµ³ ñ»Ýå ³ ëï  å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñÇ ³ ½¹»óáõÃ Û³ Ùµ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó áõ Ù³ ñ¹Ï³ Ýó Ë Ùµ»ñÇ ½áÑ ¹³ éÝ³ ÉÝ ¿ :¼áÑÇ ¹»ñáõÙ ·ï Ýí»Éáí՝ 
Ù³ ñ¹ÇÏ ÑÇÙÝ³ Ï³ ÝáõÙ ëÏëáõÙ »Ý ÏÛ³ ÝùÇó ¹Å·áÑ»É: Æ ñ»Ýó Ï³ ñÍÇùáí, Çñ»Ýù ³ Ù»Ý³ ¹Åµ³ Ë ï  Ù³ ñ¹ÇÏ »Ý, ³ Ù»Ý ÇÝãáõÙ 

Çñ»Ýó µ³ Ë ï Á ãÇ µ»ñáõÙ, Ýñ³ Ýó áõë»ñÇÝ ¿ ¹ñí³ Í µáÉáñ Ë Ý¹ÇñÝ»ñÁ: 
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Արցախյան պատերազմից հետո որոշ  մարդիկ իսկապես հնազանդի, ստրուկի հոգեբանություն ձեռք բերեցին և 

իրենց սկսեցին պահել մանկամտությամբ (ինֆանտիլ՝ մանկամիտ): Նրանց բնորոշ դարձավ հատկապես 

եսասիրությունը: Բայց նրանց թիվը մեծ չէր: Կորուստ ունեցողները պատվով կրեցին «զոհված ունենալու» անունը: 

Պետական կառույցները ևս նպաստեցին կորուստ ունեցողների զոհային վիճակի հաղթահարմանը: Գործեցին և առ 

այսօր գործում են բազում ծրագրեր ու նախաձեռնություններ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն զոհայնության 

հաղթահարման գործում: Զոհված ազատամարտիկները մեծարվում են ոչ միայն սոցիալական արտոնությունների 

ծրագրերում, որտեղ լուծվում են կենցաղային բարեկեցությանն առնչվող բազում հարցեր, այլև գեղարվեստական, 

հայրենասիրական, մշակութային ու կրթական ոլորտներին առնչվող միջոցառումներում: Զոհված 

ազատամարտիկների նկատմամբ այսպիսի մոտեցումը ինստիտուցիոնալացված է, ինչը էական ներգործություն ունի 

զոհային վիճակի հաղթահարման գործում:   

Արցախյան պատերազմից ի վեր պատերազմական գործողություններից մինչև զինադադար, իսկ վերջերս նաև 

քառօրյա պատերազմի հետևանքները հաղթահարվեցին ռացիոնալ պատկերացումների և իմաստավորումների 

վերջնարդյուքնով: Կորուստ ունեցողներն անգամ ցույց տվեցին զոհային վիճակի մերժման վարքագիծ: Դա են 

կորուստ ունեցող մայրերի ու հայր ծնողների ելույթները, որոնց մեջ առկա է հպարտությունը, իմաստնությունը, 

առաքինությունն ու բարձր արժեքայնությունը:  

Բոլոր պաշտպանական մեխանիզմների արդյունավետությունն էլ ժամանակավոր է, եթե այն չափազանց մեծ է 

ապրված սթրեսի կամ վշտի մեծությունից:  

 

Օգտագործված գրականություն 

1. Мудрик А.В. Человек – объект, субъект и жертва социализации // Известия РАО. 2008. № 8. C. 48. 
2. Í àë÷àäæ ÿí À . À ., Ý òíîïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñàìîçàù èòà è àãðåсñèÿ, Å ., 2000, 406 ñ. 

3. Í àë÷àäæ ÿí Ê . À ., Ý òíè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå è åãî ïîäñòðóêòóðû  íà ïðèìåðå àðìÿíñêîãî ýòíîñà // Â îïðîñû  ïñèõîëîãèè, 2006, 

N5, ñòð. 84-90 
4. Одинцова М. А., Ролевая виктимность в поведении подростков из социально незащищенных семей Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru /ISSN: 2074-5885/ E-mail: psyedu@mgppu.ru 2012, №3. С. 2. 

5. Ñ òåô àíåíêî Ò . Ã., Ñ îöèàëüíû å ñòåðåîòèïû  è ìåæ íàöèîíàëüíû å îòíîø åíèÿ // Î áù åíèå è îïòèìèçàöèÿ ñîâìåñòíîé 

äåÿòåëüíîñòè. Ì .: 1987, 348 ñ. 

6. Ñ òåô àíåíêî Ò . Ã., Ý òíîïñèõîëîãèÿ, Ì .: 2007, 364 ñ. 

7. Черных Н. С., Виктимологическая практика и культура общества //Преступность и культура. М., 1999. 
8. Черных Н. С., Виктимологическая практика и культура общества //Преступность и культура. М., 1999. 

 
 

 

 

        

               

            

  


