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Երախտագիտության խոսք

ՀՌԿԿ-Հայաստաննիրերախտագիտություննէհայտնումբոլորնրանց,ումշնորհիվ
հնարավորդարձավհաջողությամբհրապարակելներկայացվողզեկույցը:Մասնավո-
րապես,դաշտայինաշխատանքներնիրականացնողթիմիներկայացուցիչներին,հար-
ցազրուցավարներին, ինչպես նաև այն բոլոր Արցախից տեղահանվածներին, ովքեր
իրենցթանկժամանակնենտրամադրելխորինհարցազրույցներինմասնակցելուհա-
մար՝կիսելովիրենցկենսափորձը:

ՀՌԿԿ-Հայաստանըբարձրէգնահատումայնմասնագիտականներդրումը,որնունե-
ցելէհետազոտականթիմը՝

• ՍրբուհիՄիկիչյան(զեկույցիառաջինհամահեղինակ),

• ՄարիամԲաբայան(զեկույցիերկրորդհամահեղինակ),

• ՍոնաԲալասանյան(հետազոտականմեթոդաբանությանգծովխորհրդատու)

• ՄարիամԱռաքելյան (խորին հարցազրույցներ իրականացնող, զեկույցի վերջ-
նականխմբագիր),

• ԻրինաԵսայան (խորինհարցազրույցներիրականացնող,ամփոփագրերիմշա-
կող,զեկույցիխմբագիր),

• ՄարիամԵվդոկիմովա(խորինհարցազրույցներիիրականացմանևամփոփագ-
րերիմշակմանպատասխանատու)։
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Հիմնական 
հասկացությունների 
սահմանում

Արցախյաներկրորդպատերազմ (նաև՝ Հայ-ադր բե ջա-
նա կան պա տե րազմ կամ 44-օր յա պա տե րազմ).պատե-
րազմԱրցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հան-
րապետության միջև, որը սկսվել է 2020թ. սեպտեմբերի
27-ինևավարտվելնոյեմբերի10-ին։

Կենսափորձ-փորձևգիտելիք,որըձեռքէբերվելորևէ
իրադարձությանև/կամսեփականկյանքիապրմանմի-
ջոցով:

Որակականհետազոտություն -ոչթվայինտեղեկատ-
վության հավաքագրում և վերլուծություն (տեքստ, ձայ-
նագրություն, տեսագրություն), որն ուղղված է դրդա-
պատճառների,փորձի,կարծիքներիմասինխորըտվյալ-
ներիուսումնասիրությանը։

Խորին հարցազրույց - որակական հետազոտության
իրականացմանմեթոդ, որըներառում է ինտենսիվան-
հատական հարցազրույցներ փոքր թվով հարցվողների
հետ`որոշակիգաղափարիկամիրավիճակիվերաբերյալ
նրանցկարծիքըկամփորձըուսումնասիրելուհամար:

Պիլոտայինհարցազրույց - հարցազրույց, որընախա-
տեսվածէոչթետվյալներիհավաքագրման,այլհարցա-
թերթիկամհարցազրույցիուղեցույցիճշգրտություննու
գործունեությունըստուգելուհամար։

Դաշտային աշխատանք - հետազոտության իրակա-
նացմանփուլ,որիընթացքումհետազոտողըմարդկան-
ցից,փաստաթղթերից կամտեղեկատվությանայլաղբ-
յուրներից (տեսագրություն, ձայնագրություն, լուսանկար
ևայլն)համակարգվածկերպովհավաքագրումէհետա-
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զոտականտվյալներ։

Հետազոտությանընտրանք-հետազոտությանհիմնախնդիրըկրողներիամբող-
ջական համախմբից նախապես սահմանված սկզբունքով կազմվող միավորների
խումբ,որիցհետազոտողնանմիջականորենտեղեկատվությունէհավաքագրում։

Ձնակույտիմեթոդ-հետազոտությանընտրանքիկազմմանտեխնիկա,որիընթաց-
քումհետազոտողըհետազոտությանմասնակիցներիօգնությամբ/խորհրդովհայտ-
նաբերումէհետազոտությանմյուսհավանականմասնակիցներին:

Հապավումներ

ՀՀ  ՀայաստանիՀանրապետություն

ԱՎ  Արցախվերադարձած

ՈՒ  ուժեղարտահայտվածկապվածություն

Թ  թույլարտահայտվածկապվածություն

Մ  միջինարտահայտվածկապվածություն

Մ-ՈՒ միջինիցուժեղարտահայտվածկապվածություն

Թ-Մ  թույլիցմիջինարտահայտվածկապվածություն

ՏԻՄ  տեղականինքնակառավարմանմարմին
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Ներածություն և
մեթոդաբանություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Արցախյան երկրորդ
պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբ-
նակներիկենսափորձիուսումնասիրությանարդյունքնե-
րը։Հետազոտությունընպատակէունեցելուսումնասիրել
պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբ-
նակների կենսափորձը, որում կենտրոնական են եղել
վերջիններիստեղահանմանևԱրցախվերադարձիգոր-
ծընթացները։Այդնպատակիշրջանակներումկարևորվել
ենարցախաբնակներիտեղահանմանևՀՀ-ումպատե-
րազմիընթացքումհաստատմանգործընթացները,որոնց
համատեքստումվերենհանվելպատերազմիցհետոՀՀ-
ումհաստատվելուկամԱրցախվերադարձիդրդապատ-
ճառները։

Արցախյաներկրորդպատերազմիընթացքումտեղա-
հանվածարցախաբնակներիտեղահանմանկենսափոր-
ձիուսումնասիրությանհամարնախատեսվածուղեցույցը
մշակվելէՀՌԿԿ-Հայաստանհիմնադրամիհետազոտա-
կանթիմիկողմից։Նախքանտվյալներիհավաքագրումը
ուղեցույցը փորձարկվել է երկու հարցազրուցավարնե-
րիկողմից՝1պիլոտայինխորինհարցազրույցիմիջոցով։
Փորձարկմանարդյունքումուղեցույցըլրամշակվելէ։Այն
ներառումէ32հիմնականհարցևկազմվածէհետևյալ
բաժիններից՝ մինչ տեղահանման փուլ, տեղահանում,
փոխօգնություն/հարմարում, հաստատում ՀՀ-ում և վե-
րադարձԱրցախ(տե՛սհավելված3):

Դաշտայինաշխատանքներըսկսվել են 2021թվակա-
նի մարտի 23-ինևտևել 50 օր:Իրականացվել է 16խո-
րին հարցազրույց Արցախյան երկրորդ պատերազմի
արդյունքում Հայաստան տեղահանված քաղաքացինե-
րիհետ,որոնցից8-ըհետազոտություննիրականացնելու
ընթացքում գտնվել են Հայաստանի Հանրապետությու-
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նում,իսկ8-ըարդենվերադարձածենեղելԱրցախ։Հարցազրույցներիմասնակից-
ներից3-ըարականսեռիներկայացուցիչներեն,իսկ16-ը՝իգական։Նմանբաշխու-
մըպայմանավորված է հետազոտական նպատակիառանձնահատկություններով
(տեղահանմանփորձիառկայություն),իսկչափահաս,ոչթոշակառուտղամարդիկ
պատերազմիընթացքումհիմնականումչենտեղահանվելԱրցախից։Հետազոտութ-
յանըմասնակցելէ63+տարիքայինխմբինպատկանողերեքտղամարդ։Մնացած
մասնակիցներըհետևյալտարիքայինխմբերիիգականսեռիներկայացուցիչներեն՝

● 22-26տարեկաններ՝4հոգի,
● 31-39տարեկաններ՝5հոգի,
● 45-57տարեկաններ՝4հոգի։

Հարցազրույցի մասնակիցները հավաքագրվել են ձնակույտի մեթոդով, ամեն
խմբինպատկանողառաջին մասնակիցը ընտրվել էանձանց օգնությամբ, ովքեր
հետազոտությանդաշտայինաշխատանքներիփուլն իրականացնելու ընթացքում
ապահովելենհետազոտողիհասանելիությունըորևէխմբիանդամներին:

Դաշտային աշխատանքներին մասնակցել է խորին հարցազրույցներ իրակա-
նացնելու փորձ ունեցող 4 հարցազրուցավար։ Դաշտային աշխատանքների վե-
րահսկողություննիրականացրելէՀՌԿԿ-Հայաստանհիմնադրամիհետազոտական
թիմը։Պատերազմիևտեղահանմանհամատեքստումկենսափորձիուսումնասիր-
մանհիմքումորպեսգերակագործոնկարևորվելէկորուստը։Պատերազմիհետ-
ևանքովտեղահանումընախևառաջենթադրումէսեփականության(բնակավայրի,
ունեցվածի,տանևայլն)կորուստ,իսկպատերազմը,առահասարակ,ենթադրումէ
մարդկայինկորուստ։Այսգործոններըհամադրելով՝ստանումենքպատերազմիըն-
թացքումԱրցախիցՀայաստանտեղահանվածներիչորսխումբ,որոնքառանձնա-
նումենհետևյալբնութագրիչներով՝սեփականությանկորուստունեցող,մարդկա-
յինկորուստունեցող,և՛սեփականության,և՛մարդկայինկորուստունեցող,կորուստ
չունեցող։ՔանիորհետազոտությաննպատակըԱրցախիցտեղահանվածներիտե-
ղահանմանևԱրցախվերադառնալուփորձիուսումնասիրություննէեղել,այսչորս
խմբերըուսումնասիրվելենըստՀայաստանումբնակությանհաստատմանկամԱր-
ցախվերադարձի:Ստորևբերվածաղյուսակներումներկայացվածէհարցազրույց-
ներիբաշխումնըստընտրվածչափանիշների՝
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Աղյուսակ1. 

Հետազոտությանմասնակիցներիքանակնըստընտրվածչափանիշների

Մարդկային
կորուստունեցող

Սեփականության
կորուստունեցող

Ե՛վ
սեփականության,
և՛մարդկային

կորուստունեցող

Կորուստ
չունեցող

Հայաստանում
բնակվող

2 2 2 2

Արցախ
վերադարձած

2 2 2 2

Հետազոտությանարդյունքներիուսումնասիրմանհամարիրականացվելէկոն-
տենտ վերլուծություն։ Նման վերլուծության համարանհրաժեշտ է իրականացնել
հավաքագրվածտեղեկատվությանկոդավորում։Կոդավորումըորակականտվյալ-
ներիկազմակերպմանգործընթացէ,որիմիջոցովառանձնացվումենառանցքային
թեմաներըևբացահայտվումվերջիններիսմիջևկապը։Կոդավորումնիրականաց-
վելէԷնվիվո (անգլ.`NVivo)ծրագրիմիջոցով։Հարցազրույցիուղեցույցիփուլերին
համապատասխանստեղծվելենհիմնականկոդերը,որոնքունեցելեննաևենթա-
կոդեր։Արդյունքումստեղծվելէկոդերիցուցակ,որովերկուվերլուծաբանմիևնույն
ժամանակահատվածումկոդավորելենկենսափորձերը։Յուրաքանչյուրկենսափոր-
ձիկոդավորմանըզուգընթացկոդերիցուցակնըստանհրաժեշտությանհամալրվել
է։Նախորդ՝արդենիսկվերլուծվածկենսափորձերիկոդավորումըթարմացվելէ՝ըստ
նորենթակոդերի։Յուրաքանչյուրկենսափորձիկոդավորումըստուգվելևքննարկ-
վելէկոդավորողներիկողմից։

ՀաշվետվությանմեջառկաենԱրցախիցտեղահանվածներիկենսափորձումկո-
դերիկրկնությանընդհանուրթվինառնչվողնշումներ։Տվյալնշումներընախատես-
վածենընդհանուրպատկերացումկազմելուհամար:Հաշվիառնելով,որորակական
հետազոտությանտրամաբանությունը ենթադրում է յուրաքանչյուրանհատի կեն-
սափորձդիտարկելորպեսմեկտիպականդեպք,ապանույնիսկմեկկենսափորձում
արտահայտվածկոդերըկարևորևէականենհետազոտությանհամար։

Հարկէնշելնաև,որ,կենսափորձերիյուրահատկություններիցելնելով,հաշվետ-
վությանմեջառկամեջբերումներըվերաշարադրվելեն՝տվյալներիանանունությու-
նըպահպանելունպատակով։
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Ակնարկ

2021թ.մարտի15-իդրությամբՀՀ-ումԱրցախիՀանրա-
պետության կառավարության օպերատիվ շտաբի կող-
միցըստշրջաններիևհամայնքներիկատարվելէՀՀ-ում
ժամանակավոր(փաստացի)բնակվողԱրցախիցտեղա-
հանված բնակչության թվաքանակի նախնական հաշ-
վարկ:

Աղյուսակ2.

ՊատերազմիցհետոՀՀ-ումբնակվողտեղահանվածներ1

ԱՀշրջաններ
ՊատերազմիցհետոՀՀ-ումփաստացի
բնակվողտեղահանվածբնակչության

թվաքանակ

Հադրութիշրջան 2388ընտանիք՝8575անձ

Մարտակերտիշրջան 57ընտանիք՝309անձ

Շուշիիշրջան 410ընտանիք՝1632անձ

Ասկերանիշրջան 95ընտանիք՝411անձ

Մարտունուշրջան 96ընտանիք՝424անձ

Շահումյանիշրջան 540ընտանիք՝2772անձ

Քաշաթաղիշրջան 2720ընտանիք՝10329անձ

 Պե տա կան մա կար դա կում ե ղել են ար ցախ ցի նե րին 
ա ջակ ցութ յան մի քա նի նա խագ ծեր, ո րոն ցից ա ռա ջին 
խում բը ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րերն են։ 2020թ.
նոյեմբերի20-ինհաստատվելէաջակցությանծրագիրը2։

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբ, 
Տարածաշրջանային բաժին   «ՀՀ-ում ժամանակավոր (փաստացի) բնակվող 
Արցախից տեղահանված բնակչության թվաքանակի  վերաբերյալ նախնական 
հաշվարկ» 
2. ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Սոցիալական 
աջակցության ծրագիր՝ Արցախի տեղահանված քաղաքացիներին https://www.
mlsa.am/?p=26970
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Ծրագրիշրջանակում68հազարդրամէտրամադրվելբոլորայնարցախցիներին,
որոնք2020թ.նոյեմբերի16-իդրությամբգտնվումէինՀայաստանիՀանրապետութ-
յունումկամվերադարձելէինԱրցախ։Գումարըտրամադրվելէընտանիքիյուրա-
քանչյուրանդամին։

Բացի68հազարդրամից՝շահառուինտրվելէլրացուցիչևս15հազարդրամ,եթե
նաՀայաստանիՀանրապետությունում չունիանշարժգույք (բացառությամբգյու-
ղատնտեսականնշանակությանհողամասերը)։

2020թ.դեկտեմբերիի2-ինմեկնարկելէնաևարցախցիներիմիանվագդրամական
աջակցությանծրագրերիցարցախցիներինսոցիալականաջակցությանտրամադր-
մաներկրորդծրագիրը3։Ծրագրովնախատեսվածմիանվագդրամականաջակցութ-
յունից օգտվել են Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում
հաշվառված  բոլոր քաղաքացիները, որոնքառնվազնվերջին երեքամիսըփաս-
տացիբնակվելենայդհամայնքներում։Աջակցությունըընտանիքի յուրաքանչյուր
անդամիհամարկազմելէ300,000դրամ։

Հաջորդմիանվագաջակցությանծրագիրը ընդունվել է 2020թ. դեկտեմբերի 10-
ին4,ըստորիԱրցախիՀանրապետությանքաղաքացիներինտրամադրվելուէր250
հազարդրամմիանվագաջակցություն, եթենրանցբնակելիանշարժգույքըպա-
տերազմականավերածություններիհետևանքովկամայլպատճառներովդարձելէր
բնակությանհամարոչպիտանի:

Բացի վերը նշվածից, պետական մակարդակում առկա են եղել ֆինանսական
աջակցության ծրագրեր, որոնք տրամադրվել են հարկադիր տեղահանված ար-
ցախցիներինժամանակավորապեսհյուրընկալողներին։Նմանծրագիր ըն դուն վել է 
2020թ.դեկտեմբերի4-ին,որիհիմնականշահառուենհանդիսանումԱրցախիվե-
րահսկողությունիցդուրսմնացածհամայնքներումհաշվառվածչափահասքաղա-
քացիներին ժամանակավոր հյուրընկալողները5։ Արցախից հյուրընկալված յուրա-
քանչյուրքաղաքացուհամարնախատեսվումէրտրամադրելՀայաստանում՝30,000
դրամ,Արցախում՝45,000դրամ:

Ինչ վերաբերում է հարկադիր տեղահանված արցախցիների զբաղվածության
ապահովմանը, ապասրավերաբերյալառաջիննախագիծըհաստատվելէ2020թ.

3. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն; «Մեկնարկել է արցախցիներին սոցիալական 
աջակցության տրամադրման երկրորդ ծրագրի դիմումների ընդունման գործընթացը»; [դիտված` 20.04.21] ; Աղբյուր՝ 
https://www.mlsa.am/?p=26646
4. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն; «250 հազար դրամ՝ ավերածությունների հետևանքով 
անշարժ գույքը կորցրած արցախցիներին»; [դիտված` 20.04.21]; Աղբյուր՝ https://www.mlsa.am/?p=26711
5. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն; «Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած 
համայնքներում հաշվառված չափահաս քաղաքացիներին ժամանակավոր հյուրընկալողներին կտրվի վեցամսյա 
սոցիալական աջակցություն»; [դիտված` 20.04.21] ; Աղբյուր՝ https://www.mlsa.am/?p=26679
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դեկտեմբերի17-ին6։ՄիջոցառումընախատեսելէԱրցախիգործազուրկքաղաքա-
ցունընդգրկելհամայնքներումիրականացվողվարձատրվողհասարակականաշ-
խատանքներումևմեկաշխատանքայինօրվահամարվճարել8,000դրամ՝ներառ-
յալեկամտայինհարկըևպարտադիրվճարները:Մեկայլնախագիծ7ուղղվածէեղել
պատերազմիհետևանքովտեղահանվածևՀՀ-ումգտնվողգործազուրկարցախ-
ցիներինաջակցությունտրամադրելուն,աշխատանքայինփորձձեռքբերելուն։Գոր-
ծազուրկանձըմիջոցառմանշահառուէդարձելմեկանգամ3ամիսժամկետովև
ստացելամսականմաքուրաշխատավարձ`100,000դրամիչափով։
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Պատերազմի արդյունքում 
տեղահանվածների 
կենսափորձի 
նկարագրություն

Հետազոտությունընպատակէունեցելուսումնասի-
րելԱրցախյան երկրորդպատերազմիարդյունքումԱր-
ցախից Հայաստան տեղահանված հետևյալ 4 խմբերի
կենսափորձը՝ մարդկային կորուստ ունեցողներ, սեփա-
կանությանկորուստունեցողներ,և՛մարդկային,և՛սեփա-
կանությանկորուստունեցողներևկորուստչունեցողներ։

Ճգնաժամայինպայմաններումկարևորէքննարկել
տեղահանվածներիկենսափորձըհետևյալփուլայինհա-
ջորդականությամբ՝ պատերազմի սկիզբ, տեղահանում,
հաստատումՀայաստանումկամվերադարձԱրցախ։

Անդրադառնալով կենսափորձում պատերազմի
սկզբնականփուլին`նախևառաջներկայացնենքհետա-
զոտությանմասնակիցների՝պատերազմիմասինպատ-
կերացումներիփոփոխությունները։Այդպատեկարցում-
ներըփոփոխվել ենտարբեր իրադարձություններիազ-
դեցությամբ։ Պատերազմի բռնկմանառաջին րոպեները
հետազոտությանմասնակիցներըհիմնականումնույնա-
կանացրել են ոչ պատերազմական գործողությունների
հետ (հրավառություն, վերանորոգման աշխատանքներ,
մեքենայի ձայներ)։ Այնուհետև պատերազմի առաջին
պատկերացումներըեղելեն.

 ○ նույնականացում Ապրիլյան պատերազմին/
կարճատև ռազմական գործողությունների
պատկերացումներ (կենսափորձերի հանրագու-
մարումշեշտվումէ11անգամ),

 ○ լայնամասշտաբ պատերազմի պատկերացում-
ներ (կենսափորձերի հանրագումարում շեշտ-
վումէ3անգամ):
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Չեմ կա րա հի մա բա ցատ րեմ, բայց միան գա մից Ապ
րիլ յանն եմ հի շել, է լի նույն ձայ նե րը, բան...

(Կորուստչունեցող,իգական,26տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Չենք  պատ կե րաց րել, որ եր կար կտևի, Ապ րիլ յա նին 
ենք խաբ վել եր ևի…

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան, 
Արցախվերադարձած)

Նենց քնից որ արթ նա նում ես, մտա ծում ես, որ եր
ևի դեռ մութ ա, հրա վա ռութ յան ձայ ներ են, ու դեռ 
փոր ձում ես շա րու նա կես քնես, բայց հե տո աչ քերս 
բա ցե ցի տես նեմ, որ լույս ա, ի՞նչ հրա վա ռութ յուն... 

(Կորուստչունեցող,իգական,22տարեկան,
ՀՀտեղափոխված)

Կարևորէնշել,որհետազոտությանայնմասնակիցները,որոնքսկսվողռազմա-
կանգործողություններըառաջինօրերիննույնականացրելենլայնամասշտաբպա-
տերազմիհետ,ականատեսենեղելՍտեփանակերտիհրետակոծությանը,ինչըշե-
ղելէասոցիացիաները2016թ.Ապրիլյանպատերազմից։

Ար դեն տե սել եմ, որ քա ղա քի վրա են խփում, օ րի
նակ, 16 թ ին որ սկսել են [խմբ. խոս քը գնում է Ապ
րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մի մա սին], էտ աս տի
ճա նի չի ե ղել, Ս տե փա նա կեր տից չեն սկսել, բայց 
էս մե կը, որ ար դեն  քա ղա քի վրա ա ե ղել, ար դեն ես 
պատ կե րաց րել եմ…

(Ե՛վսեփականության,և՛մարդկայինկորուստ,իգա
կան,39տարեկան,ՀՀտեղափոխված)
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Տենց ինքն էլ ե կավ, ա սեց Ս տե փա նա կեր տին են 
խփել, ա սինք ո՞նց, մայ րա քա ղա քի՞ն։ Ու էդ պա հին 
զգում ես է լի, որ չէ, մի քիչ Ապ րիլ յա նից տար բեր
վում ա, ո րով հետև հա՛ էն ան գամ էլ նենց ա հա վոր 
խփում էին... Բայց մայ րա քա ղա քի՞ն, էդ մի քիչ ար
դեն զգում էս, որ չէ, է լի, ար դեն մի քիչ լայն ա... 

(Մարդկայինկորուստ,իգական,26տարեկան,
Արցախվերադարձած)

Ուսումնասիրված16կենսափորձումպատերազմիվերաբերյալպատկերացումնե-
րիփոփոխություններըտեղիենունեցելմիշարքդեպքերիազդեցությամբ,որոնցից
հատկապեսընդգծվելէմարդկայինկորստիառկայությունը։Մարդկայինկորուստ
չունեցողների՝ կարճաժամկետ պատերազմի պատկերացումները հիմնականում
պահպանվելենմինչպատերազմիավարտը,իսկմարդկայինկորուստունեցողնե-
րինըփոխվելենհարազատինկորցնելուօրվանիցսկսած։

Երկրորդէականգործոնը,որըպայմանավորելէպատերազմիվերաբերյալպատ-
կերացումներիփոփոխությունը,այլընտրանքայինլրատվամիջոցներինհետևելնէ,
որտեղներառվելենինչպեսհակառակորդիլրատվամիջոցները,այնպեսէլառաջ-
նագծումեղածանձնականաղբյուրները։

Ստորևներկայացվածենպատերազմիվերաբերյալպատկերացումներիփոփո-
խությանվրաազդողհիմնականգործոնները.

 ○ մարդկայինկորստիմասինլուր(հարազատիև/կամծանոթի,շեշտվումէ5
մասնակցիկողմից),

 ○ ծանոթներիցև/կամայլաղբյուրիցկոնկրետտեղեկություններ (տարածք-
ներիհանձնման,առաջնագծումդրությանմասին,շեշտվումէ5մասնակցի
կողմից),

 ○ 44-օրյապատերազմիընթացքումզինադադարիխախտումներ(շեշտվում
է3մասնակցիկողմից),

 ○ կոնկրետ ռազմական գործողություններին ականատես լինելը (եկեղեցու
ռմբակոծություն,հիվանդանոցիռմբակոծություն,շեշտվումէ2մասնակցի
կողմից),

 ○ սեփականությանկորուստ(շեշտվումէ1մասնակցիկողմից):
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Ուսումնասիրելովճգնաժամայինիրավիճակումանհատներիգործողությունների
առանձնահատկությունները`կարելիէեզրահանգել,որ,պատերազմիիրողությունը
գիտակցելուցհետո,տեղահանվածներիկենսափորձումառանձնացելենհետևյալ
առաջինգործողությունները.

 ○ պատսպարումնկուղում/տանը(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ6անգամ),

 ○ հեռացումհիմնականբնակավայրից(ժամանումՍտեփանակերտ,կամհա-
րազատներիտուն՝միվայր,որըռազմականգործողություններիցհամեմա-
տաբարհեռուկամապահովէդիտարկվել,մասնակիցներիկողմիցշեշտ-
վումէ6անգամ),

 ○ ծանոթներին և իրավիճակին առնչվող տեղեկատվության հավաքագրում
(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ4անգամ),

 ○ մասնակցությունպատերազմին(ըստմասնագիտության՝բժիշկներ,նախ-
կինումռազմականկրթությունունեցողներ,ընդհանուրառմամբշեշտվում
է2անգամ):

Հատկանշական է, որ տեղահանվածների կենսափորձում խուճապի ակնառու
արտահայտումդրսևորվելէմիայն1դեպքում։

Պատերազմիմասինպատկերացումներիփոփոխությունըևտեղահանվածների
առաջնայինքայլերըկարևորնշանակությունենունեցելհետագայումնրանցտե-
ղահանմանգործընթացում։Քանիորպատերազմըսկզբնականշրջանումնույնա-
կանանում էր, օրինակ, Ապրիլյանպատերազմի կամ կարճաժամկետ գործողութ-
յուններիհետ,բնակիչներըհիմնականումտեղափոխվելենԱրցախումգտնվողոչ
սահմանամերձտարածքներ։ Այնփուլում, երբ նույնականացումը կարճաժամկետ
ռազմականգործողություններինդադարելէ,սկսվելէտեղացիներիտեղահանու-
մըՀայաստանիՀանրապետություն։Հետազոտությանարդյունքներըցույցենտվել,
որԱրցախիցՀՀտեղահանմանամենահաճախհանդիպողժամանակահատվածը
առաջին 1-1,5շաբաթնէ,ընդորում,տեղահանմանորոշումըեղելէինչպեսհար-
կադրված,այնպեսէլ՝կամավոր։Ստորևկարողենքտեսնելպատերազմիընթաց-
քումԱրցախիցՀայաստանտեղահանմանհիմնական ժամանակահատվածները՝
ըստամենատարածվածպատասխանի.

 ○ պատերազմիբռնկմանառաջիներեքօրերիընթացքում(շեշտվումէ5դեպ-
քում),
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 ○ սեպտեմբերի30-իցմինչհոկտեմբերի10-ը(շեշտվումէ7դեպքում),

 ○ հոկտեմբերի11-իցմինչհոկտեմբերիվերջը(շեշտվումէ3դեպքում),

 ○ պատերազմիվերջինօրերին(շեշտվումէ1դեպքում):

Տեղահանման փուլի վերլուծության արդյունքում դուրս են բերվել Արցախից
տեղահանվելուհետևյալհիմնականդրդապատճառները.

 ○ հարկադրվածություն (այլընտրանքների բացակայություն, օրինակ, վատ
պայմաններնկուղում,նկուղիբացակայություն,խնամակալներիբացակա-
յությունտանը,բնակավայրը լքելուկարգադրություններ,վիրավորհարա-
զատ,ընդհանուրառմամբշեշտվումէ13անգամ),

 ○ տեղահանումհարազատների/ծանոթներիխորհրդով(ընդհանուրառմամբ
շեշտվումէ11անգամ),

 ○ վախ(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ8անգամ),

 ○ սեփականությանկորուստ(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ2անգամ),

 ○ մարդկայինկորուստ(շեշտվումէ1դեպքում):

Տեղահանմանպատմություններումառկաէմիայնմեկդեպք,երբտեղահանվողի
առաջնայինդրդապատճառըեղելէօգնելծանոթինտեղափոխվելՀՀ՝հետագայում
Արցախվերադառնալուակնկալիքով,սակայն,հասնելովԵրևան,վերջինսխորհուրդ
էստացելմնալայնտեղևչվերադառնալԱրցախ։

Հարցվողներիկենսափորձումմանրամասննկարագրվումեննաևվերջիններիս
տեղահանմանճանապարհըևխոչընդոտները։Այնտեղահանվածներիկենսափոր-
ձում,որոնքունեցելենպատերազմինմասնակիցմոտհարազատներ(որդի,ամու-
սին,եղբայր)առկաէդավաճանությանևմեղքիզգացմանարտահայտում։

Կակ բուդ տո գի տեմ, թե իմ ե րե խոցս դա վա ճա նում 
եմ, դե էն ժա մա նակ [որ դու ա նու նը] ողջ ա ե ղել, գի
տեմ թե գնամ՝ հետ ևիցս բա նա  պա տա հե լու... դե 
տենց էլ ե ղել ա...

(Մարդկայինկորուստ,իգական,45տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)
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Մենք, ա սենք, դա վա ճա նում ենք մեր ծնող նե րին..., որ 
գնում ենք։  Ա հա վոր էր, ան կեղծ եմ ա սում, ամ բողջ 
ճա նա պար հին հա մար յա լա ցում էինք։ Ու տենց... Էն 
որ դա վա ճա նի նման գնում ենք…

(Մարդկայինկորուստ,իգական,26տարեկան, 
Արցախվերադարձած)

Բացիայդնկատելիէդառնում,որհարցազրույցիմասնակիցներիմեծմասըգրե-
թեոչմիիրչիվերցրել՝վերադառնալուակնկալիքով:Արցախիցտեղահանմանարդ-
յունքումտեղահանվածներիկենսափորձերից13-ումշեշտվումենԱրցախումմնա-
ցածարժեքավորհետևյալիրերը.

 ○ հուշերպարունակողիրեր (Նկարներ, լուսանկարներ,հարազատիգերեզ-
ման,շեշտվումէ8դեպքում),

 ○ սեփականություն(մեքենա,հողատարածք,մանր/խոշորեղջերավորանա-
սուններ,տուն,խանութևայլն,շեշտվումէ4դեպքում),

 ○ հոգևորիրեր(Աստվածաշունչ,շեշտվումէ1դեպքում),

 ○ փաստաթղթեր(շեշտվումէ1դեպքում),

 ○ թանկարժեքիրեր(շեշտվումէ1դեպքում),

 ○ ընտանիկենդանի(շեշտվումէ1դեպքում):

Նրանք,ովքերունեցելենմարդկայինկորուստ,որպեսհիմնականարժեքավոր
իրերավելիշատկարևորելենհուշերը՝մարդկանցնկարները։Նրանք,ովքերունեցել
ենսեփականությանկորուստկամկորուստչենունեցել,շեշտադրելենսեփակա-
նությունըկամայլնյութականբարիքներ։

Իրականացվածհարցազրույցների13դեպքից9-իպարագայումԱրցախիցՀա-
յաստանտեղահանվածները(որոնքհաստատվելենՀայաստանում)չենկարողվե-
րադարձնելիրենցարժեքավորիրերը,քանիորդրանքկապվածենունեցածսեփա-
կանությանհետկամգտնվելենտանըևռազմականգործողություններիարդյուն-
քումանցելենԱդրբեջանիվերահսկողությանտակ։Արցախումմնացածարժեքա-
վորիրերիմասինչիհիշատակվում3կենսափորձում(մեկը՝Արցախվերադարձած
մարդկայինկորուստունեցողի,երկուսը՝Արցախվերադարձածկորուստչունեցող-
ների)։
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ՀետազոտությանարդյունքումՀայաստանտեղափոխվելուընթացքումևդրանից
հետոտեղահանվածներինաջակցողներըբաժանվելենհետևյալխմբերի.

 ○ անհատներ(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ69անգամ),
● ծանոթներՀՀ-ում(38 ան գամ),
● անծանոթներՀՀ-ում(13 ան գամ),

▫ Հայաստանումբնակվողներ (7 ան գամ),
▫ արտասահմանումբնակվողներ (6 ան գամ),

● արցախաբնակներ(3 ան գամ),

 ○ պետականծառայություններ(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ24անգամ),
● ՏԻՄ-եր(17 ան գամ),
● նախարարություններ (7 ան գամ),

 ○ հիմնադրամներ(ընդհանուրառմամբշեշտվումէ3անգամ):

Վերը նշվածից հասկանում ենք, որ Հայաստան տեղափոխվելու և ընթացքում
աջակցությունստանալուգործընթացումտեղահանվածներիկենսափորձումամե-
նահաճախը հիշատակվում է օգնությունն անհատներից, այնուհետև՝ պետական
կառույցներից։Հետազոտությանըմասնակցած16տեղահանվածներից14-ըծանոթ-
ներենունեցելՀՀ-ում,որոնցօգնություննուաջակցությունըկարևորդերէկատա-
րելնրանց՝Հայաստանումհաստատմանգործընթացներում։

Մոր քու րիս, մա մա յի քե ռու ըն տա նիքն էր։ Ի րանք մեզ 
ա մեն ին չով ա պա հո վում էին, ա նընդ հատ գնում, 
գա լիս, զան գում, տենց ի րանք են օգ նել շատ... Ես 
նոր էի գնա ցել, ոչ մի բան հետս չէի վերց րել։ Մ տանք 
խա նութ ա սեց` ինչոր պետք ա վերց րու, ին քը վճա
րեց, հե տո տա րավ ի րանց տուն…

(Կորուստչունեցող,իգական,22տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)
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Մեր ե րե խու ըն կե րոջ տանն ենք մնա ցել, ա մեն ա ռա
վոտ գա լիս էր սառ նա րա նի դու ռը բա ցում տե նա ու
տե լի քը քչա ցել ա, որ նո րից բե րի լցնի, չի թո ղել, որ 
մենք  գու մար ծախ սենք…

(Սեփականությանկորուստ,արական,70տարեկան,
Արցախվերադարձած)

Անծանոթներից օգնությունը նույնպես կարևոր դեր էխաղացելտեղահանման
սկզբնականփուլերում։

ֆեյս բու քում էդ աղջ կա հա մա րը գրած էր, զան գե
ցինք, դրա նից հե տո էդ աղ ջիկն էլ շատ հե տաքրքր
վեց, ա հա գին ծա նոթ ներ գտավ, ա մեն ին չով օգ նե
ցին՝ էլ սնուն դով, էլ հա գուս տով, դեղն էլ էին ի րանք, 
ա մե՛ն ինչ, առ նում բե րում, ա մեն ին չով օգ նել էին 
մեզ, չէինք պատ կե րաց նում, միշտ ա սում էինք եր
ևան ցին, հա յաս տան ցին ինչ պի տի ա նեին, էդ բա
նը չգի տեմ, միշտ ա սում էինք, բայց որ ե կանք տե
սանք էդ հար գան քը, էդ ա մեն ին չը, ա մեն ինչ իս
կույն փոխ վեց, ա սում են մե կա ա մեն տեղ լավն էլ 
կա, վատն էլ կա, շատ շատ լավ հյու րըն կա լե ցին, 
շատ...

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան,
ՀՀտեղափոխված)

Արտասահմանումբնակվողանհատներիցստացվածօգնությունըհիմնականում
եղելէֆինանսականևկեցությանվայրիհամար։

Էտ տղան ա ռա ջար կել ա կնոջս՝ «[տե ղա նուն] մենք  
տուն ու նենք,  կա րաք  գնաք,  մե ջը ապ րեք, մենք հեն 
ենք [ար տա սահ ման յան տե ղա նուն] է լի»։ Դե էս տու
նը մեզ ա  տվել, դե հե նա մե ջը ապ րում ենք  է լի, բայց 
ժա մա նա կա վոր, հե սա  պի տի դուրս գանք...
(Սեփականությանկորուստ,արական,63տարեկան,ՀՀ

տեղափոխված)
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Սփ յուռ քից մի աղ ջիկ 6 ա միս ա ինձ օգ նում ա, 100 
դո լար, 150, ինչ քան կա րո ղա նում ա օգ նութ յուն ու
ղար կում ա։ Մի բա րե րար էլ ե րե խա նե րի հա մար 
հա տուկ նվեր ներ ու ղար կեց…

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան,
ՀՀտեղափոխված)

Մասնակիցները պետական մակարդակում նշանակալի օգնություն են ստացել
Տեղականինքնակառավարմանմարմիններից(ՏԻՄ)-երից(ավելիմանրամասն՝տե՛ս
հավելված2)։

Մենք որ ե կանք, [ա նուն] տանն էինք մնում, հե տո 
մեզ հյու րա նոց տա րան [խմբ. նկա տի ու նե նա լով 
ՏԻՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը տա րան], ու մենք էն տեղ 
էինք մնում, ա ռանց վճա րի, ի րանք էին ա մեն ին չը 
ա պա հո վում, մենք ո չինչ չէինք տա լիս, ըդ տեղ մնա
ցինք մինչև վերջ, մինչև ստեղ հետ գա լը...

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան, 
Արցախվերադարձած)

Երկ րորդ կեսն էր պա տե րազ մի, ա սե ցին թա ղա
պե տա րան նե րում կա [խմբ.  օգ նութ յուն], պետք ա 
գրանց վեք, ի րանք սնունդբան բե րում են։ Մենք 
գնա ցինք, գրանց վե ցինք, ա ռա ջին ան գամ, որ թա
ղա պե տա րա նը տվեց, էդ բրինձ, գրեչ կա, ձեթ, տենց 
բա ներ էին, հի գիե նա յի պա րա գա ներ դեռ չկար... 
հե տո, որ ար դեն ա վե լի ան ցավ ժա մա նակ, դա էլ 
սկսե ցին բե րել... Ինչ քան անց նում էր պա տե րազ մից 
ու մար դիկ քչա նում էին, էդ քան ոնց որ ա վե լի շատ 
մեզ բան բե րեին...

(Կորուստչունեցող,իգական,22տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Ուսումնասիրված 16 պատմություններից 7-ում Արցախից տեղափոխված ան-
հատների կենցաղայինպայմաններըտեղահանման սկզբնականփուլում եղել են
անբավարար,որիցմիայնմեկդեպքումհետագայումկենցաղայինպայմաններըչեն
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բարեկարգվել (ավելի մանրամասն՝տե՛ս հավելված 2)։ Անբավարար կենցաղային
պայմանները տեղահանվածների կենսափորձում ամենահաճախը նկարագրվում
էինանձնականտարածքիևբարեկամներիտանըազատգործառնելուհնարավո-
րություններիբացակայությամբ։Հենցայսգործոններիապահովումնէպայմանա-
վորել կենսափորձում կենցաղայինպայմանների վերաբերյալպատկերացումների
փոփոխությունը՝բացասականիցդրականի։

Պատերազմիավարտիցհետո,տարբերնախապայմաններիազդեցությամբ,ար-
ցախցիներըորոշելենկա՛մմնալՀայաստանում,կա՛մվերադառնալԱրցախ։

Հայաստանում մնացած արցախցիների՝ Արցախ չվերադառնալու հիմնական
դրդապատճառներըհետևյալներնեն.

 ○ վախԱրցախումապրելուց(շեշտվումէ4դեպքում),

 ○ հեռանկարներիկորուստ(շեշտվումէ3դեպքում),

 ○ սեփականությանկորուստ(շեշտվումէ3դեպքում),

 ○ Եռաբլուրում հուղարկավորված զոհված հարազատ (շեշտվում է 2 դեպ-
քում),

 ○ կախվածությունընտանիքիանդամներից(շեշտվումէ1դեպքում):

ԻնչվերաբերումէԱրցախվերադառնալուդրդապատճառներին,ապա,ըստհե-
տազոտությանարդյունքների,դրանքհետևյալներնեն.

 ○ սեփականությունԱրցախում(շեշտվումէ3դեպքում),

 ○ զբաղվածությունԱրցախում(շեշտվումէ3դեպքում),

 ○ պատերազմի արդյունքում մահացած հարազատի գերեզման Արցախում
(շեշտվումէ2դեպքում),

 ○ օգնողծանոթներ/հարազատներԱրցախում(շեշտվումէ2դեպքում),

 ○ կապվածությունմիջավայրին(շեշտվումէ2դեպքում),

 ○ կախվածությունընտանիքիանդամներից(շեշտվումէ2դեպքում),

 ○ մեղքիևպատասխանատվությանզգացում(շեշտվումէ1դեպքում),

 ○ աջակցությանծրագրերիցօգտվելուհամար(շեշտվումէ1դեպքում):
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Այժմանդրադառնանքնրան,թեինչպիսիպայմաններենկարևորվելԱրցախից
տեղահանվածտարբերխմբերի՝Արցախվերադառնալուկամչվերադառնալուորո-
շումներիկայացմանգործընթացում։Հետազոտությանարդյունքներըցույցենտա-
լիս,որտեղահանվածարցախաբնակներիկենսափորձումկարևորէհաշվիառնել
հետևյալգործոններիարտահայտմանյուրահատկությունները՝կապվածությունԱր-
ցախին,կապվածությունՀայաստանիՀանրապետությանը(սրանառնչվողմիքանի
գործոններքննարկվելենարդենվերևում),հիասթափությանմակարդակ,ապագայի
նկատմամբվախևանորոշություն։

ԿապվածություննԱրցախին (տե՛սԱղյուսակ 3)և ՀայաստանիՀանրապետութ-
յանը(տե՛սԱղյուսակ4)գնահատելուհամարԱրցախիցտեղահանվածներիկենսա-
փորձումդիտարկվելենյուրաքանչյուրգործոնինառնչվողկոդերը,որոնցցուցակը
կարող եք տեսնել ստորև ներկայացված աղյուսակներում։ Կապվածության գնա-
հատումըդիտարկվելէերեքմակարդակում՝որպեսուժեղ,միջինկամթույլարտա-
հայտված։Աղյուսակներըցույցենտալիս,թեինչգործոններպետքէառկալինեն
ամենմակարդակիբավարարմանհամար։Աղյուսակիձախկողմումնշվածենկապ-
վածությաննառնչվողգործոնները,իսկաջկողմումգնահատվածէյուրաքանչյուր
գործոնիառկայությանկամբացակայությանանհրաժեշտություննըստմակարդակ-
ների։Եթեգործոնըառկաէտվյալմակարդակում,ապադրադիմացդրվումէ«+»
նշանը,եթեգործոնըբացակաէ՝«-»նշանը։«+/-»նշանըդրվումէայնդեպքում,երբ
գործոնիառկայությունըմակարդակիարտահայտմանհամարհնարավոր,սակայն
ոչպարտադիրպայմանէ։

ԱյսգործոնններիհիմանվրաԱրցախիցտեղահանվածխմբերնըստսահման-
ված4չափանիշի(սե փա կա նութ յան կո րուստ, մարդ կա յին կո րուստ, Ար ցախ չվե րա-
դար ձած, Ար ցախ վե րա դար ձած) գնահատվելենԱրցախինևՀայաստանինկապ-
վածությաներեքմակարդակում։Գնահատմանըկարողեքծանոթանալհավելված-
ներ1և2-ում։
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Աղյուսակ3.

ԿապվածություննԱրցախին
Թույլ Միջին Ուժեղ

Անձնականմասնակցությունպատերազմին - - +/-

Ընտանիքիանդամիմասնակցությունպատերազմին +/- + +

Հարաբերություններշրջապատիհետ + +/- +

Բնակությանվայրինմոտծառայությունների/հարմա-րությունների
առկայություն(դպրոց,մանկապարտեզ,հիվանդանոց...)

+/- +/- +/-

Մասնակցությունհամայնքայինիրադարձություններին - +/- +/-

Տուն/բնակարանԱրցախումպատերազմիցառաջ - + +

Այլսեփականություն(խոշորեղջերավորանասուններ,խանութ,
հողատարածք)պատերազմիցառաջ

- +/- +

ՍեփականությունԱրցախումպատերազմիցհետո - +/- +

ԱշխատանքԱրցախումպատերազմիցառաջ - +/- +

ԱշխատանքԱրցախումպատերազմիցհետո - - +/-

ԸնտանիքիանդամներիզբաղվածությունԱրցախում -/+ + +

Հեղինակությունհամայնքում - - +

Հարազատիաճյուն/հուշԱրցախում - + +

Հարազատներ/բարեկամներԱրցախում +/- +/- +/-

ՄասնակցությունԱռաջինԱրցախյանպատերազմին - - +/-

Արցախումմնացածարժեքավորիրեր - +/- +

ՊատերազմիցհետոԱրցախումհասանելիտեղեր,որոնցհետ
կապվածկանուժեղհիշողություններ

- +/- +
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Աղյուսակ4.

ԿապվածությունըՀՀ-ին
Թույլ Միջին Ուժեղ

Հայաստանաբնակներիվերաբերմունք - +/- +

Օգնողծանոթներ/հարազատներՀայաստանում +/- + +

Անծանոթներիօգնություն/աջակցություն(նյութական,
ֆինանսական)

- +/- +

Նյութականաջակցությունպետությանկողմից +/- +/- +

Ֆինանսականաջակցությունպետությանկողմից - +/- +

Ֆինանսականկարգավիճակ - - +

Առողջականաջակցություն +/- +/- +/-

Առանձինկացարանիտրամադրում - +/- +

Ժամանակավորկացարանիվարձակալում + - -

ԶբաղվածությունՀայաստանում - +/- +

Զբաղվածությանհնարավորությունհետագայում - +/- +/-

Տուն/բնակարանՀայաստանում - - +

Հարաբերություններհարևաններիհետ - +/- +/-

ԿենցաղայինպայմաններՀայաստանտեղափոխվելուսկզբնական
շրջանում

- +/- +

ԿենցաղայինպայմաններՀայաստանումհաստատվելուցհետո - +/- +/-

Հստակկարգավիճակ +/- +/- +/-

ՀարազատիաճյունԵռաբլուրում - +/- +
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Հետազոտությանարդյունքներըցույցենտալիս,որմիայնմարդկայինկորուստ
ունեցողներըհիմնականումուժեղարտահայտվածկապվածությունենունեցելԱր-
ցախին և միջին արտահայտված կապվածություն ՀՀ-ին:Միայն սեփականության
կորուստ ունեցողները հիմնականում ունեցել են ուժեղ արտահայտված կապվա-
ծությունԱրցախինևմիջինկամթույլարտահայտվածկապվածությունՀՀ-ին։Ե՛վ
մարդկային,և՛սեփականության(երկակի)կորուստունեցողմասնակիցներնունեցել
են հիմնականում միջինարտահայտվածկապվածությունԱրցախինև ուժեղար-
տահայտվածկապվածությունՀՀ-ին։Ենթադրաբարկորստիմեծացմանըզուգահեռ
ավելիուժեղէարտահայտվելկապվածությունըՀՀ-ին։

Կորուստ չունեցողները երկու դեպքում (ՀՀտեղափոխվածներ) ունեցել ենթույլ
արտահայտվածկապվածությունԱրցախինևուժեղարտահայտվածկապվածութ-
յունՀՀ-ին,իսկմյուսերկուդեպքում(Արցախվերադարձածներ)՝ուժեղարտահայտ-
վածկապվածությունԱրցախինևթույլումիջինարտահայտվածկապվածություն
ՀՀ-ին(տե՛սԱղյուսակ5)։

Աղյուսակ5.

Հարցազրույցիմասնակիցների՝ԱրցախինևՀՀ-ինկապվածությանարտահայտման

մակարդակները

Մարդկային
կորուստ

Սեփականության
կորուստ

Սեփականության
ևՄարդկային
կորուստ

Կորուստ
չունեցող

ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

Կապվածությունն
Արցախին

Մ-ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ Թ-Մ ՈՒ ՈՒ Մ Մ Մ-ՈՒ Մ Թ Թ-Մ ՈՒ ՈՒ

Կապվածությունը
ՀՀ-ին

Թ-Մ Մ Թ-Մ Մ-ՈՒ Մ Մ-ՈՒ Թ Թ Մ-ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ ՈՒ Թ Մ

* Գնահատումների մանրամասները յուրաքանչյուր խմբի համար տե՛ս հավելվածներ 1 և 2-ում։ 
Հապավումների բացատրություն՝ ՀՀ- Հայաստան տեղափոխված, ԱՎ- Արցախ վերադարձած, ՈՒ- ուժեղ 
արտահայտված կապվածություն, Թ-թույլ արտահայտված կապվածություն, Մ- միջին արտահայտված 
կապվածություն, Մ-ՈՒ- միջինից դեպի ուժեղ արտահայտված կապվածություն, Թ-Մ- թույլից դեպի միջին 
արտահայտված կապվածություն
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ԿապվածություննԱրցախին

Նրանք, ովքեր ուժեղ արտահայտված կապվածություն ունեին Արցախին, հիմ-
նականումվերադարձելենԱրցախ,կամառնվազնպլանավորումենվերադառնալ։
Նրանք, ովքեր ուժեղ արտահայտված կապվածություն ունեն Արցախին, սակայն
դեռևսչենվերադարձել,ունենսեփականությանկորուստևսպասումենվերադար-
ձիհնարավորությունների։

Հետազոտությանարդյունքումպարզվելէ,որ,ըստհետազոտությանմասնակից-
ների,Արցախինկապվածությանհամարամենաազդեցիկնեն՝(1)մահացածհարա
զատիգերեզմանըԱրցախում,(2)պատերազմիցհետոԱրցախիհասանելիտարածք
ները,որոնցհետկապվածկանուժեղհիշողություններ, (3)Արցախումհաստատման
հեռանկարները,որոնքկապվումենայնտեղզբաղվածությունգտնելուհնարավորութ
յունների,հեղինակությանևծանոթներիառկայությանհետև(4)սեփականությանառ
կայությունըԱրցախում։

Հետազոտությանայնմասնակիցները,որոնքունեցելենմիայնմարդկայինկո-
րուստ,հիմնականումուժեղարտահայտվածկապվածությունենունեցելԱրցախին։
ԴանախևառաջպայմանավորվածէԱրցախումպատերազմիարդյունքումզոհ-
վածհարազատիգերեզմանիևսեփականությանառկայությամբ։

Ինչ վերաբերում է միայն սեփականության կորուստ ունեցող հարցվողներին,
նրանցիցերկուսըվերադարձելենԱրցախ՝բարձրկապվածությունունենալուպատ-
ճառով,մեկըդեռՀՀ-ումէ,սակայննախատեսումէվերադառնալԱրցախ,իսկչոր-
րորդըչինախատեսումվերադառնալ։Կորուստչունեցողներիխմբումնրանք,ովքեր
ավելի երիտասարդեն,ավելի ցածրկապվածություն ենունեցելԱրցախին, քանի
որ չեն ունեցել իրենց սեփական երկարաժամկետ ներդրումը Արցախումտնային
տնտեսությանմեջ։Կորուստչունեցողներիխմբումնրանք,ովքերվերադարձելեն
Արցախ,ունեցել ենբարձրկապվածությունԱրցախին, կայունզբաղվածությունև
սեփականությունայնտեղ,ինչնէլապահովելէառանցայլընտրանքներիքննարկ-
մանԱրցախվերադարձիփաստը։

ԿապվածությունըՀայաստանիՀանրապետությանը

Հետազոտությանարդյունքներըցույցէտալիս,որՀՀ-ինկապվածությանհամար
կարևորդերկատարողերևույթներիմեջշեշտվումենմիջանձնայինհարաբերութ-
յուններինառնչվողգործոնները,որոնքնպաստումենտեղահանվածներիներառ-
մանգործընթացին։
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Մինչ հարցազրույցներիարդյունքների քննարկմանըանցնելը, հարկ է նշել, որ
ՀայաստանիՀանրապետությունումգործումէփախստականներիևօտարերկրյա
քաղաքացիներիներառմանծրագիր8,ըստորիներառումըապահովումէմիքանի
մակարդակով՝կացարանիտրամադրմամբ9,զբաղվածության,շուկամուտքգործե-
լըհեշտացնելուկամձեռնարկատիրականգործունեությամբզբաղվելուհնարավո-
րություններիապահովմամբ10,բժշկականօգնությամբևփաստաթղթիճանաչմամբ11։
Այնուամենայնիվ,հետազոտությունըցույցէտալիս,որՀայաստանումներառմանև
կապվածությանստեղծմանհամարկարևորվելեննաևայլգործոններ(տե՛սհավել-
ված2)։

Մարդկայինկորուստունեցողների՝Հայաստանումկապվածությանուժեղարտա-
հայտմանհամարկարևորդերէխաղացելպատերազմիարդյունքումզոհվածհա-
րազատիաճյունիտեղափոխումըԵռաբլուր։

Ներ կա  պա հին էն սի տո ւա ցիան ա, որ Ե ռաբ լու րը 
մո տիկ լի նի ինձ, մի գու ցե  տունս  էս տեղ լի ներ...

(Ե՛վսեփականության,և՛մարդկայինկորուստ,իգա
կան,39տարեկան,ՀՀտեղափոխված)

Ճիշտն ա սած հի մա չեմ կա րա հաս տատ ա սեմ,  բայց 
նախ և  ա ռաջ ստե ղից գնալն ա, տե ղա փոխ վե լը Հա
յաս տան…

(Ե՛վսեփականության,և՛մարդկայինկորուստ,իգա
կան,22տարեկան,Արցախվերադարձած)

Բացիայդ, ներառմանհամարավելի շատկարևորվել ենմարդկայինհարաբե-
րություններըևհայաստանաբնակներիվերաբերմունքը,քանպետականծրագրե-
րիցհատկացվողաջակցությունը։

Սեփականության կորուստ ունեցողների՝ ՀՀ-ին կապվածության ուժեղ արտա-
հայտմանհամարկարևորվելէսեփականությանտրամադրումը։Ներառմանհամար
հավասարապեսնշանակալիդերենունեցելհայաստանաբնակներիվերաբերմուն-
քըև հարաբերությունները, կարևորվելէնաևպետությանկողմիցտրամադրվող
ֆինանսականևնյութականաջակցությունը։

ԵթեհամադրենքԱրցախինևՀՀ-ինկապվածությանգործոնները,ապակտես-
նենք, որ սեփականության կորուստ ունեցողներից նրանք, ովքեր (1) չեն ստացել
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բնակարանՀայաստանումև(2)չունենշատմոտհարազատներայստեղ,(3)ունեն
ուժեղարտահայտվածկապվածությունԱրցախին(տե՛սհավելված1)և(4)նվազա-
գույննենշփվումհարևաններիևհայաստանաբնակներիհետ՝արդենվերադարձել
ենԱրցախ,կամակնկալումենվերադառնալ։

Ինչվերաբերումէկորուստչունեցողներիխմբին,ապանրանք,ովքերավելիերի-
տասարդենևհնարավորությունունենզբաղվածությունգտնելՀՀ-ում՝Արցախին
ավելիթույլարտահայտվածկապվածությունունեն,քանՀայաստանին։

Պատերազմիարդյունքումձևավորվածհիասթափություն

Հիասթափությանմակարդակիորոշմանհամարկարևորդերենկատարելվստա-
հությանգործոնը,տեղահանմանևկորուստունենալուփորձը։

Հետազոտությունըցույցէտվել,որպատերազմիսկզբումինչպեսկառավարութ-
յան,այնպեսէլբանակինկատմամբհարցվողներիշրջանումնկատվելէվստահութ-
յանբարձրաստիճան։Սակայնպատերազմիհետևանքովվստահությունըկտրուկ
նվազելէմասնավորապեսկառավարության,բանակիղեկավարությաննկատմամբ
(շեշ տադր վել է 23 ան գամ)։Վստահությունընվազելէմասնավորապեսայլընտրան-
քայինաղբյուրներիցտեղեկատվությունստանալու (ծանոթներ,որոնքարտասահ-
մանումեն,ոչհայկականլրատվամիջոցներ,ծանոթներառաջնագծում),ինչպեսնաև
սեփականությանումարդկայինկորստինականատեսլինելուժամանակ։Հատկան-
շականէ,որհենցզինվորներինկատմամբվստահությանմակարդակըչինվազել։

Մեր զին վո րը է լի կանգ նած ա, էս քան զո հե րից հե տո 
բա նա կը է լի կանգ նած պաշտ պա նում ա ի րա պոս
տե րը։ Ես մեր զին վո րին եմ վստա հում, չեն թող նե լու, 
որ վատ բան լի նի, ե թե լավ ղե կա վար լի ներ, հի մա 
սենց չէր լի նի։ Մեր զին վոր նե րը մեզ միշտ պաշտ
պա նե լու են…

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Հիասթափության ընդգծված արտահայտում առկա է մասնավորապես նրանց
մոտ,ովքերունենսեփականությանկորուստ։

Թուր քը ի րա  դի վա նա գի տութ յու նը տա նում ա, թուր
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քը ի րա չո բա նից թա րիփ  ա  ա նում [ցածր խա վի 
մար դուն լավ համ բա վով ներ կա յաց նել], մե րոնք  էլ 
մեր գե նե րա լին տնազ են ա նում, ի րանք մե ծա րում 
են ի րանց, մե րոնք  էլ մե րոնց տնազ  են ա նում ՝ նա
խա գա հին, վար չա պե տին, տրա  հա մար տենց... ա 
դե  ստեղ  եր կի՞ր ա,  չեմ հաս կա նում ի՞նչ երկ րի մա
սին ա խոս քը, ստեղ ի՞նչ երկ րի մա սին ա խոս քը...

(Սեփականությանկորուստ,արական,70տարեկան,
Արցախվերադարձած)

Ա մե նագլ խա վո րը, որ մենք դա ռել ենք զրո, մեր զրոն 
ֆի նան սա պես է լի...

(Սեփականությանկորուստ,իգական,53տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Ես  միշտ մտա ծել եմ, որ պի տի հա նուն հայ րե նի քի 
ա մեն ինչ ա նես,  թե կուզ  կյանքդ տաս, բայց հի մա 
էդ կար ծի քին չեմ, դա վա ճան ված, ծախ ված հո ղե
րում  էն քան  որ կո րուստ ենք  տվել, վսյո։ Հի մա  չեմ 
կա րա տենց խոր հուրդ տամ…

(Մարդկայինկորուստ,իգական,31տարեկան, 
Արցախվերադարձած)

Ապագայինկատմամբվախևանորոշություն

Ապագայինկատմամբվախիևանորոշությանզգացումառկաէիրականացված
16հարցազրույցից14-ում։Սրանառնչվողմեկնաբանություններըհարցազրույցնե-
րումհանդիպելեն53անգամ։

Ապագայինկատմամբվախիզգացումը կապվել է ընտանեկանկարգավիճակի
հետ։Այներկուպատմությունները,որոնցումչինկատվելապագայինկատմամբվա-
խիևանորոշությանզգացում,պատկանումենկորուստչունեցողներիխմբին,ով-
քերվերադարձելենԱրցախ։Վերջիններսունեցելենփոքրընտանիք,չենունեցել
երեխաներևիրենցհետագանպլանավորումենԱրցախում։

Նրանք,ովքերունեցելենիրենցհետապրողերեխաներ,չենցանկանումիրենց
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երեխաներիապագանտեսնելԱրցախում,անգամեթեիրենքվերադարձելենԱր-
ցախ։ Ստորև ներկայացված են Արցախ վերադարձած կամ այժմ Հայաստանում
բնակվողտեղահանվածներիպատկերացումներըապագայիվերաբերյալ.

 ○ ՀՀ-ումապրողներ
● գնալԱրցախ(շեշտվումէ5անգամ),
● մնալՀՀ-ում(շեշտվումէ5անգամ),
● մեկնելարտերկրիր(շեշտվումէ2անգամ),

 ○ Արցախումապրողներ
● գնալՀՀ(շեշտվումէ3անգամ),
● մնալԱրցախում(շեշտվումէ6անգամ),
● մեկնելարտերկիր(շեշտվումէ1անգամ):

Հիասթափությանընդգծվածարտահայտումևսեփականությանկորուստունեցող
մարդիկհամեմատաբարհազվադեպենշփվումՀՀ-ումիրենցժամանակավորհար-
ևաններիհետևհամեմատաբարավելի բացասականկարծիքենարտահայտում
հայաստանաբնակներիվերաբերյալ։Միևնույնժամանակ,նրանցկապվածությունը
Հայաստանինմիջինևբարձրէ,ևնրանքպլանավորումենիրենցապագանՀայաս-
տանում։

Ի մաստ չկա, ես ու՞ր գնամ, մե կա [տե ղա նուն Ար ցա
խում, ո րը գտնվում է Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ
յան տակ] չեմ գնա լու։ Ինձ հա մար տար բե րութ յուն 
չկա՝ ստեղ թե էն տեղ։ Ոչ մի ձևով ի մաս տա վոր ված 
չի իմ էն տեղ գնալս, տա նե լու էն է լի մի գյուղ,  որ 
ինձ հա մար վաբ շե խոր թա։ Խոսք  չու նեմ Ղա րա բա
ղը հա րա զա տա որ պես Ղա րա բաղ, բայց մե կա դա 
էլ իմ Ղա րա բաղս չի, իմս ար դեն վեր ջա ցե լա՝ ի մաստ 
չկա ոչ մի ձևի...

(Սեփականությանկորուստ,իգական,53տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Հետազոտությունից պարզէդարձել,որնրանք,ովքերունենինչպեսմարդկային,
այնպեսէլսեփականությանկորուստ,ցանկությունչենհայտնումԱրցախումբնակ-
վելու,իսկԱրցախվերադարձածներըպլանավորումեննորիցվերադառնալՀայաս-
տան։Նրանցիցմեկըերիտասարդէ,ևնրա՝Արցախվերադառնալըկապվածէեղել
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ծնողներից կախված լինելու հետ, իսկ երկրորդըԱրցախէ վերադարձել որոշակի
գործերկարգավորելուևկրկինՀայաստանվերադառնալունպատակով։

Ինչվերաբերումէկորուստչունեցողներիխմբին,ապանրանք,ովքերավելիերի-
տասարդենևհնարավորությունունենզբաղվածությունգտնելՀՀ-ում,Արցախին
ավելիցածրարտահայտվածկապվածությունունեն,առկաենապագայիվախիև
պատերազմիհնարավորկրկնմանպատկերացումներ,ուստինրանքիրենցապա-
գաննույնպեստեսնումենՀայաստանում։

Է լի կա րող ա պա տե րազմ լի նի, ու դու միան գա մից 
մտա ծում ես հա րա զատ նե րիդ մա սին, որ հե սա պա
տե րազ մից, փառք Աստ ծո, լավ դուրս ե կան, ու հի մա 
նո րից մի բան լի նի... Ա նընդ հատ սենց դո ղում ես է լի 
ի րանց վրա...

(Կորուստչունեցող,իգական,22տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Պատերազմի կրկնմանվերաբերյալ մտահոգություն/կանխատեսումներ/ նկատ-
վելեննաևսեփականությանկորուստունեցողներիցոմանցմոտ։

Պա տե րազ մը տա կի տակ լի նե լու ա, կամ մե րոնք  
պետք ա սկսեն կամ էլ՝ ի րանք, սենց եր կար չի շա
րու նակ վե լու, կամ մե րոնք պի տի սկսեն էն տված 
հո ղե րը հետ վերց նեն կամ ի րանք են սկսե լու ա վե լի 
շատ հող վերց նեն…

(Սեփականությանկորուստ,արական,63տարեկան, 
ՀՀտեղափոխված)

Հատկանշականէ,որապագայիհեռանկարներումորպեսիրավիճակին լուծում
տվողկողմերներկայացվումենհայզինվորները,ռուսխաղաղապահներըկամՌու-
սաստանը՝ որպես դաշնակից երկիր, սակայն ոչ ներկայիս կառավարությունն իր
ռազմավարական քայլերով։ Մասնակիցներից ոմանք գտնում են, որ իրավիճակի
դրականփոփոխություններըկարողենտեղիունենալներկայիսկառավարության
փոփոխությունիցհետոմիայն։Որոշներըկարծումեն,որկառավարությունըպետք
էկենտրոնանապետությանհզորացմանևկոնկրետռազմավարությանմշակման
վրա,այլապեսՀայաստանընույնպեսկկորսվի։
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Ե թե իշ խա նութ յու նը փոխ վի,12 ես  հա վա տում եմ, որ 
էս ճգնա ժա մը կվե րա նա։ Ե թե  վլաս ծը փոխ վի, դա
ժե ե թե հներն էլ գան, էլ ժո ղո վուր դը նույ նը չեն, դա
ժե  ե թե կա շա ռա կեր լի նեն կամ թա լան չի ներ, ժո ղո
վուր դը չպի տի սուս մնա...

(Ե՛վսեփականության,և՛մարդկայինկորուստ,իգա
կան,45տարեկան,ՀՀտեղափոխված)

Ե թե կա ռա վա րութ յու նը կոնկ րետ քայ լեր չմտա ծի, 
պլան ներ չմշա կի ու ժե ղաց նե լու հա մար Հա յաս տա
նը, այ սինքն՝ Հա յաս տանն էլ Ար ցախն էլ նույնն են, 
վատ ա լի նե լու, ե թե  մնա սենց, ոնց որ կա, վատ ա 
լի նե լու, ա վե լի վատ հետ ևանք ներ կա րա  լի նի, կա
րող ա Հա յաս տանն էլ կորց նենք...
(Սեփականույթանկորուստ,արական,63տարեկան,ՀՀ

տեղափոխված)

Հետազոտությանարդյունքումպարզէդառնում,որԱրցախվերադառնալուհիմ-
նականխոչընդոտողըվախիևանորոշությանզգացումնէապագայինկատմամբ։
Սաարտահայտվումէնրանով,որանգամայնմարդիկ,ովքերկարողենԱրցախ
վերադառնալուհնարավորություններստեղծել,ցանկությունենհայտնումմնալՀա-
յաստանում, քանի որ նորպատերազմի, շրջափակման և կորուստներ ունենալու
մտավախություններունեն։

Կենսափորձերում,որպեսպատերազմիհետևանքովկարևորվածևիմաստավոր-
վածերևույթներ,միկողմիցընդգծվումէքաղաքականինստիտուտներիհանդեպ
անվստահությանխորացումըևապագայիանորոշությանուկենսականվտանգվա-
ծությանռիսկերը,իսկմյուսկողմից՝միասնականությանանհրաժեշտությունըևու-
նեցվածքիարժևորումը։

12. Հարցազրույցը տեղի է ունեցել 2021թ. հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
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Ամփոփում

 
Պատերազմիսկիզբ

● Պատերազմի վերաբերյալ պատկերացումնե-
րըպատերազմի սկսվելուպահին հիմնականում
նույնականացվել ենկարճաժամկետռազմական
գործողություններիհետ։

● Նրանք,ովքերսկսվողռազմականգործողություն-
ներըառաջինօրերիննույնականացրելենլայնա-
մասշտաբպատերազմիհետ,ականատեսենեղել
Ստեփանակերտիհրետակոծությանը,որըշեղելէ
պատկերացումներըԱպրիլյանպատերազմից։

● Մարդկայինկորուստչունեցողհարցվողներիմոտ
կարճաժամկետպատերազմիպատկերացումնե-
րը հիմնականում պահպանվել են մինչ պատե-
րազմիավարտը,իսկմարդկայինկորուստունե-
ցողներիմոտփոխվելենհարազատինկորցնելու
օրվանիցսկսված։

● Պատերազմի վերաբերյալ պատկերացումների
փոփոխության գործում կարևորվել է նաև այ-
լընտրանքայինլրատվամիջոցներինհետևելը,որ-
տեղներառվելենինչպեսհակառակորդի լրատ-
վամիջոցները,այնպեսէլառաջնագծումանձնա-
կանաղբյուրները։

Տեղահանում

● ԱրցախիցՀՀտեղահանմանամենահաճախհան-
դիպող ժամանակահատվածըառաջին 1-1,5 շա-
բաթնէ,ընդորում,տեղահանմանորոշումըեղել
էինչպեսհարկադրված,այնպեսէլ՝կամավոր։

● պատերազմին մասնակից մոտ հարազատներ
(որդի,ամուսին,եղբայր)ունեցողտեղահանված-
ների դեպքում նկատվել է դավաճանության և
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մեղքիզգացումիարտահայտում։
● Հայաստանտեղափոխվելուևընթացքումաջակցությունստանալուգործըն-

թացումտեղահանվածներիկենսափորձումամենահաճախըհիշատակվում
էօգնությունառաջինհերթինանհատներից,ևմիայնհետո՝պետությունից։

● Անհատականմակարդակումավելիհաճախհանդիպումէծանոթներիօգ-
նությունը։

● Պետականմակարդակումմասնակիցներընշանակալիօգնությունենստա-
ցելՏԻՄ-երից։

ՀՀ-ումհաստատվելը

● Հայաստանումմնացածարցախցիների՝Արցախչվերադառնալուհիմնական
դրդապատճառներնեն Ար ցա խում ապ րե լու  վա խը, ա պա գա յի հե ռան կար նե-
րի կո րուս տը, սե փա կա նութ յան կո րուս տը և  մա հա ցած հա րա զա տը Ե ռաբ լու-
րում։

● մարդկային կորուստ ունեցողների՝ Հայաստանում կապվածության ստեղծ-
մանհամարկարևորդերէխաղացելհարազատիտեղափոխումըԵռաբլուր։
Բացիայդ,ներառմանհամարավելիկարևորվելենմարդկայինհարաբերութ-
յուններըևհայաստանաբնակներիվերաբերմունքը,քանպետականծրագրե-
րիարդյունքումտրվողաջակցությունը։

● Սեփականության կորուստ ունեցողների՝ Հայաստանում հաստատման և
կապվածությանստեղծմանհամարկարևորվելէսեփականությանտրամադ-
րումը։

● Կորուստչունեցողներիխմբումնրանք,ովքերավելիերիտասարդենևհնա-
րավորությունունենաշխատելուՀՀ-ում,ունենապագայինկատմամբվախիև
անորոշությանբարձրզգացում,ուստիչենցանկանումվերադառնալԱրցախ։

  ՎերադարձԱրցախ

● Արցախինկապվածությանամենաազդեցիկգործոններն են՝մա հա ցած հա-
րա զա տի աճ յու նը Ար ցա խում, պա տե րազ մից հե տո Ար ցա խի հա սա նե լի տա-
րածք նե րը, ո րոնց հետ կապ ված կան ու ժեղ հի շո ղութ յուն ներ, Ար ցա խում հաս-
տատ ման հե ռան կար նե րը, ո րոնք ա պա հով վում են այն տեղ զբաղ վա ծութ յուն 
գտնե լու հնա րա վո րութ յուն նե րով, հե ղի նա կութ յամբ և  ծա նոթ նե րի առ կա յութ-
յամբ, և  սե փա կա նութ յան առ կա յութ յու նը Ար ցա խում։
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● Միայնմարդկայինկորուստունեցողներըհիմնականումուժեղարտահայտ-
ված կապվածություն ունեն Արցախի հետ։ Կորուստ չունեցողների խմբում
նրանք,ովքերվերադարձելենԱրցախ,ունեցելենբարձրկապվածությունԱր-
ցախին,կայունզբաղվածությունևսեփականություն։

Ապագայիպատկերացումներ

● Արցախվերադարձիհամարհիմնականխոչընդոտողըվախիևանորոշութ-
յանզգացումնէապագայինկատմամբ։

● Պատերազմիսկզբումինչպեսկառավարության,այնպեսէլբանակինկատ-
մամբհարցվողներիշրջանումնկատվելէվստահությանբարձրմակարդակ։
Սակայնպատերազմիավարտինվստահությանմակարդակըկտրուկնվազել
էմասնավորապեսկառավարության,բանակիղեկավարությաննկատմամբ,
սակայնհենցզինվորներինկատմամբվստահությանմակարդակըչինվազել։

● Ինչպեսսեփականության,այնպեսէլմարդկայինկորուստունեցողներնիրենց
ապագանչենտեսնումԱրցախում։

● Ապագայիհեռանկարներումորպեսիրավիճակինլուծումտվողկողմերներ-
կայացվումենհայզինվորները,ռուսխաղաղապահներըկամՌուսաստանը՝
որպեսդաշնակիցերկիր,սակայնոչներկայիսկառավարություննիրռազմա-
վարականքայլերով։

● Մասնակիցներըգտնումեն,որիրավիճակիդրականփոփոխություններըկա-
րող են տեղի ունենալ ներկայիս կառավարության փոփոխությունից հետո
միայն(հարցազրույցներնիրականացվելեն2021թ.խորհրդարանականընտ-
րություններիցառաջ)։
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Հավելված 1. 
Հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի 
կապ վա ծութ յու նը Ար ցա խին13

Մարդկային
կորուստ

Սեփականության
կորուստ

Սեփականության
ևՄարդկային
կորուստ

Կորուստ
չունեցող

ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ

Կապվածությունն
Արցախին

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

Անձնական
մասնակցություն
պատերազմին

- - - - + - - - - - - - - - + +

Ընտանիքիանդամի
մասնակցություն
պատերազմին

+ + + + + - + - + + + + + + + -

Հարաբերություններ
շրջապատիհետ + + + + + + + + + + - + + + + +

Բնակավայրինմոտ
հարմարություններ
(դպրոց,մանկա-
պարտեզ,
հիվանդանոց...)

+ + + + + + + + + + + + + - + +

Մասնակցություն
համայնքայինիրա-
դարձություններին

- + - - + ԿՉ + + - - - - - - - +

13. Ինչպես հավելված 1-ում, այնպես էլ հավելված 2-ում գնահատված են հետազոտության մասնակիցների կապվածության 
մակարդակները։ Աղյուսակի ձախ կողմում նշված են գործոնները, որոնց մակարդակը գնահատվում է։ Աղյուսակի աջ 
հատվածը բաժանված է ըստ հետազոտական չորս խմբի։ Յուրաքանչյուր խումբը ներառում է 4-ական մասնակից, 
որոնցից երկուսը հաստատվել են ՀՀ-ում, երկուսը վերադարձել են Արցախ։ 
Յուրաքանչյուր մասնակցի սյունակում գնահատված է գործոնների առկայությունը (+), կամ բացակայությունը (-) 
վերջինիս կենսափորձում։ Աղյուսակում «ԿՉ» հապավումը նշանակում է «կիրառելի չէ»։ Այն տեղադրվել է այն ժամանակ, 
երբ աղյուսակի ձախ հատվածում առկա գործոնի մասին չի խոսվել տվյալ կենսափորձում, առկա չեն եղել կոդեր, 
որոնք անուղղակիորեն մատնանշում են գործոնը և/կամ գործոնը կիրառելի չէ՝ կենսափորձի ընտրման չափանիշի 
յուրահատկությունից ելնելով։
Հապավումների բացատրություն՝ ՀՀ- Հայաստան տեղափոխված, ԱՎ- Արցախ վերադարձած
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Այլ
սեփականություն
(խոշորեղջերավոր
անասուններ,
խա-նութ,
հողատարածք)

- - + - + + + + + + + + - - + -

Տուն/բնակարան
ԱրցախումՊԱ + + + + + + + + + + + + + + + +

Տուն/բնակարան,
այլսեփ.Արցախում
ՊՀ

+ + + + - - - - - - - - + + + +

ԱշխատանքԱրցա-
խումպատերազմից
առաջ

- + + + + + - + + + + + + + + +

ԱշխատանքԱրցա-
խումպատերազմից
հետո

- - + + - - - + - - + - - - + +

Ընտանիքիանդամ-
ներիզբաղվածու-
թյունԱրցախում

+ + - + - - + + - - + - + + + -

Հեղինակություն
համայնքում + + + - ԿՉ + ԿՉ + - ԿՉ - - - - ԿՉ ԿՉ

Հարազատիաճյուն/
հուշԱրցախում + + + + - - - + - - - - - - - -

Հարազատներ/
բարե-կամներ
ԱրցախումՊՀ

+ + + + - - + + + + + + + + + +

Մասնակցություն
Արցախյանառաջին
պատերազմին

- + - - + - ԿՉ - - - - - - - - -

Արցախումմնացած
արժեքավորիրեր + + + ԿՉ + + + + + + + + - - ԿՉ ԿՉ

Պատերազմից
հետոԱրցախում
հասանե-լի
տեղեր,որոնցհետ
կապվածկանուժեղ
հիշողություններ

+ + + + + - + + - - - - - + ԿՉ ԿՉ
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Հավելված 2. 
Հե տա զո տութ յան մաս նա կից նե րի 
կապ վա ծութ յու նը ՀՀ-ին

Մարդկային
կորուստ

Սեփականության
կորուստ

Սեփականության
ևՄարդկային
կորուստ

Կորուստ
չունեցող

ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ ՀՀ ԱՎ

Կապվածությունն
Արցախին

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4

Հայաստանաբնակ-
ներիվերաբերմունք

+ + + + - - - - - + + + + + + +

Օգնողծանոթներ/
հարազատներ
Հայաստանում

- + + + + + + + + + + + + + + +

Անծանոթների
օգ-նություն/աջակ-
ցություն(նյութա-
կան,ֆինանսա-
կան)

+ + + + + + + + + + ԿՉ + + + - -

Նյութականաջակ-
ցությունպետութ-
յանկողմից

+ + + + + + + + + + ԿՉ + + + ԿՉ ԿՉ

Ֆինանսական
աջակցությունպե-
տությանկողմից

+ ԿՉ ԿՉ + + + ԿՉ + + + ԿՉ + + ԿՉ ԿՉ ԿՉ

Ֆինանսական
կարգավիճակ - + - + + + + - + - + + + + + +

Առողջական
աջակցություն - - - - - + - - - - - - + - - -
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Առանձինկացա-
րանիտրամադ-
րում

+ - + + + + - + + - - - + + + -

Ժամանակավոր
կացարանիվար-
ձակալում

+ - - - + + - - - + - - + + - -

Զբաղվածություն
-Հայաստանում - - - - + - - - - - - - - + - -

Զբաղվածության
հնարավորություն
հետագայում

- - - - + - - - - + + + + + - +

Տուն/բնակարան
-Հայաստանում - + - - - - - - - - - - - - - -

Հարաբերություն-
ներհարևանների/
հայաստանաբ-
նակներիհետ

+ - + - - + - - + - - + - - + +

Կենցաղայինպայ-
մաններՀայաս-
տանումՏեղա-
փոխվելուսկզբնա-
կանշրջանում

- - - - + - + + - + + + - + + +

Կենցաղայինպայ-
մաններՀայաս-
տանումհաս-
տատվելուցհետո

- + + + + + + + + + + + + + + +

Հստակկարգավի-
ճակ - - - - - - - - - - - - - - - -

Հարազատիաճ-յուն
Եռաբլուրում - - - +* ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ + + + - ԿՉ ԿՉ ԿՉ ԿՉ

*տվյալ մաս նակ ցի հա րա զա տի աճ յու նի մի մա սը տե ղա փոխ վել է Ե ռաբ լուր, մյուս մա սը հանգ չում է Ար ցա խում։ 
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Հավելված 3. 
Խո րին հար ցազ րույ ցի ու ղե ցույց

Մարտ,2021

ԲարևՁեզ,ես____________եմՀետազոտականռեսուրսներիկովկասյանկենտ-
րոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստանհիմնադրամից։

Հետազոտականռեսուրսներիկովկասյանկենտրոն(ՀՌԿԿ)-Հայաստանանկախ
հետազոտականհիմնադրամըիրականացնումէհետազոտությունԱրցախյան2-րդ
պատերազմի ընթացքումարցախցիներիփորձի ու կենսագործունեության,ապա-
գայիտեսլականիևհետագաքայլերիվերաբերյալ։

Համաձայնելովմասնակցելմերհարցազրույցին,հնարավորությունկտաքէլավե-
լիխորըևամբողջականպատկերացումկազմելայդիրադարձությանընթացքում
տեղիունեցածգործողություններիումարտահրավերներիմասին։

Մերզրույցըկտևիմոտավոր1,5ժամ:Համաձա՞յնեքմասնակցելհարցմանը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻՍԿԻԶԲ

  Մինչև տե ղա հա նու մը

1. ԽնդրումեմմիփոքրպատմեքՁերևՁերընտանիքիմասին:

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
1.1.Ինչպիսի՞նէրՁերառօրյան,սովորականօրը:Որտե՞ղևո՞ւմհետէիքապ-
րումմինչևպատերազմը։
1.2.Ինչո՞վէիքզբաղվում,ի՞նչմասնագիտությունունեքԴուքևՁերընտանիքի
անդամները(երեխաները,մեծահասակները)։Կնկարագրե՞քայնմիջավայրը,
որտեղբնակվումէիք/եք:Ովքե՞րէին/ենՁերհարևանները:Ինչպիսի՞փոխհա-
րաբերություններունեիք/ունեքնրանցհետ:
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1.3. Ի՞նչ ծառայություններ/հաստատություններ էին հասանելի Ձեր տարա-
ծաշրջանում(դպրոց,առողջապահականծառայություններևայլն)

2. Որտե՞ղէիքայնժամանակ,երբիմացաք,որպատերազմէսկսվել,ո՞ւմհետ
էիք, ի՞նչ էիք անում:Որտե՞ղ էին Ձեր հարազատները:Որո՞նք էին առաջին
գործողությունները:

3. Ե՞րբհասկացաք,որպատերազմէսկսել։Ո՞րնէպատերազմիբռնկմանՁեր
առաջինհիշողությունը:

4. Պատերազմիբռնկումիցհետոորքա՞նժամանակմնացիքԱրցախում,ինչո՞ւ
մնացիք, ի՞նչն էր Ձեզպահում/ի՞նչըպահեցայնտեղ:Խնդրում եմպատմեք
այդ ընթացքի ամենատպավորիչ հիշողությունների, իրադարձությունների,
դեպքերիումարդկանցմասին:

5. Ե՞րբ/ո՞րփուլումհասկացաք,որայսպատերազմըԱպրիլյանիպեսկարճա-
ժամկետչէ,այլերկարաժամկետէ։Ի՞նչտեղիունեցավ,որսկսեցիքայնոր-
պեսերկրաժամկետպատերազմընկալել։

ՀիմամիփոքրխոսենքտեղահանմանՁերպատմությանմասին

  Տե ղա հա նում

6. Ինչպե՞սևե՞րբեկաքՀայաստան։Ինչո՞ւհենցայդժամանակ:

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
5.1Ինչպե՞սորոշվեց,ո՞վորոշեց:Ի՞նչտարբերակներքննարկվեցին:

7. Կնկարագրե՞քտեղափոխվելու գործընթացը:Ո՞ւմ հետտեղափոխվեցիք:Ի՞նչ
վերցրիքՁեզհետ:Ովքե՞րօգնեցին,ինչպե՞ս:

8. Տեղափոխման ընթացքում կայի՞ն դժվարություններ, եթե այո՝ որո՞նք էին
դրանք:Ինչպիսի՞ ճանապարհ անցաք:Ո՞ր հատվածում/փուլում ինչպիսի՞
աջակցող և/կամ խանգարող մարդիկ/խմբեր, օգնող և/կամ խոչընդոտող
հանգամանքներկային:

9. Ո՞րնէրտեղափոխմանգործընթացումամենատպավորիչդեպքը/պատմութ-
յունըՁեզհամար:Մանրամասնեք,խնդրեմ:

10.Եթեհնարավորլիներայդժամանակհետվերադառնալ,ի՞նչըայլկերպկփոր-
ձեիքկազմակերպել,ի՞նչիր/իրերկվերցնեիք,որչեքվերցրելՁեզհետ։



42

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
9.1. Ինչո՞ւ չէիք այդ իրերը վերցրել այն ժամանակ։ Ինչու՞ հենց դա/դրանք
կվերցնեիք:Վերցրածիրերիցո՞րնէ/էրամենաարժեքավորը,ինչո՞ւ:
9.2.Նամակներ,նկարներկամհուշերներկայացնողայլիրերվերցրե՞լեքՁեզ
հետ։Ինչի՞մասինենդրանք,ինչո՞ւհենցդրանք։

  Փո խօգ նութ յուն/  Հար մա րում

11. Ո՞վդիմավորեցՁեզ,երբեկաքՀայաստան:Ո՞ւրտեղափոխվեցիք,ո՞րբնակա-
վայր,ո՞ւմ/ի՞նչտունէրդա,ինչպե՞սգտաքայն:Ովքե՞րէինօգնումՁեզ:

12.Որո՞նքէինառաջինտպավորությունները:

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։ 
11.1.Ի՞նչդեպքերենտպավորվելՀայաստանտեղափոխվելուառաջինօրերի
վերաբերյալ:

13.Ովքե՞ր էին առաջին մարդիկ, որոնց հետ կապ հաստատեցիք Հայաստան
հասնելուցհետո:Նկարագրեքբոլորհնարավորդեպքերը:

14.Ի՞նչկարգավիճակովեք Հայաստանում։Ինչպե՞սեքտեղեկացվել Ձերկար-
գավիճակիմասին(օր՝.տեղեկատվականխմբեր,հանդիպումներ,խորհրդատ-
վություններ, ցուցումներ կարգավիճակի և հետագա հնարավորությունների
վերաբերյալ)

15.Ինչպիսի՞ն էր/է Ձեր և տեղացիների հարաբերությունները։ Ո՞ւմ եք հիշում
ամենիցշատը:Ինչո՞ւ:

16.Կնկարագր՞եքՁերառօրյանՀայաստանտեղափոխվելուառաջինօրերին։

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։ 
15.1.Ինչո՞վէիքզբաղվումօրվահիմնականմասը։Ո՞ւմհետէիքշփվում։Ով-
քե՞րէինՁեզօգնում։Ինչպիսի՞նէրՁերընտանիքիանդամներիառօրյան։

17.Այդընթացքումինչպիսի՞աջակցության,իրազեկմանկարիքունեիք։Ո՞ւմհետ
էիքկապպահպանումևստանումօգնություն(ՀՀկառավարություն,ԱՀկա-
ռավարություն,տեղիհամայնք,սոցիալականաշխատողներև/կամհոգեբան-
ներ,ՀՀ-ումբնակվողհարազատներև/կամընկերներևայլն)։ Մանրամասն
նկարագրեքյուրաքանչյուրկողմին:
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ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
16.1.Բավարարու՞մէրտրամադրվողաջակցությունը/օգնությունը։Եթեոչ,ին-
չո՞ւ։
16.2.Այդընթացքումաջակցությանինչպիսի՞կարիքներեքունեցել(օր՝. ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յուն, հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յուն, սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ-
յուն, նե րառ վե լու խնդիր նե րին առնչ վող ա ջակ ցութ յուն, կրթութ յուն, ա ռող ջութ-
յուն)։ Ինչպե՞սեքբարձրաձայնելդրանք,ո՞ւմեքդիմել,ովքե՞րենարձագանքել
(օր՝.ՀՀ կա ռա վա րութ յուն, ԱՀ կա ռա վա րութ յուն, տե ղի հա մայնք, սո ցիա լա կան 
աշ խա տող ներ և/ կամ հո գե բան ներ, ՀՀ-ում բնակ վող հա րա զատ ներ և/ կամ 
ըն կեր ներ և  այլն)։ 
16.3.Ինչպե՞սենբարձրաձայնվածխնդիրներըլուծումստացել։Բավարարո՞ւմ
էր,արդյոք,տրամադրվողաջակցությունը։Եթեոչ,ինչո՞ւ։

18.Եթեփորձեքառանձնացնել,ովքե՞րէին,որպատերազմիսկզբիցմինչայժմ
կարևորդերենխաղացելՁեզօգնելուհարցում:Ինչպե՞սևինչո՞ւ։

19.Ինչպիսի՞ դժվարությունների էիք հանդիպում տեղափոխված բնակավայ-
րում։Ինչպիսի՞նեն/էինՁերմշտականբնակավայրիևտեղափոխվածվայրի
առօրյայիտարբերությունները։

 ՀՀում մնա ցած խումբ

20.Ինչպիսի՞նէՁերառօրյան,սովորականօրնայսօր:Որտե՞ղեքապրում,ինչո՞վ
եքզբաղվումայժմ։

21.Ունե՞քարդյոքաշխատանք:

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։ 
21.1.եթեայո,ինչպե՞սեքգտելայն։Ինչպիսի՞նէաշխատանքիբնույթը,որքա-
նո՞վէհնարավորությունտալիսհոգալսեփականկարիքները։
21.2.եթեոչ,ապաի՞նչպլաններունեք,ի՞նչեքպատրաստվումանել,ի՞նչաշ-
խատանքներենտարվումայդուղղությամբ։

22.Որտե՞ղեքպլանավորումապրելհետագայում։

ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։ 
22.1.Պլանավորու՞մեքվերադառնալմշտականբնակությանվայր,եթեայո/ոչ՝
ինչո՞ւ։
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23.Պատերազմիցհետոայցելե՞լեքԱրցախ։

 ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
23.1.Եթեոչ՝ինչո՞ւ։Կցանկանայի՞քգնալ,ինչո՞ւ։
23.2.Եթեայո,ե՞րբ,ի՞նչնպատակով։Ի՞նչզգացողություններապրեցիք,երբ
գնացիքառաջինանգամ։

 Ար ցախ վե րա դար ձած խումբ

24.ՄիփոքրպատմեքՁերևՁերընտանիքիմասին:Ինչպիսի՞նէՁերառօրյան,
սովորականօրնայսօր:Որտե՞ղեքապրում,ինչո՞վեքզբաղվում:Իսկինչո՞վեք
զբաղվումայժմ։

Աշ խա տանք, ե թե ա յո, ինչ պե՞ս են գտել աշ խա տան քը, բնույ թը աշ խա տան-
քի, ծան րա բեռն վա ծութ յու նը, ինչ քա նո՞վ է հնա րա վո րութ յուն տա լիս հո գալ սե-
փա կան կա րիք նե րը։ 

Ե թե չկա աշ խա տանք, ա պա ի՞նչ պլան ներ կան, ինչ պե՞ս են պատ րաստ վում 
ի րենց հե տա գա կյան քը կա ռու ցել ՀՀ-ում, ի՞նչ աշ խա տանք ներ են տար վում 
այդ ուղ ղութ յամբ։ 

25.Ո՞ւմհետեքապրում,որտե՞ղ։Կնկարագրե՞քՁերմիջավայրը:Ովքե՞րենՁեր
հարևանները:Ինչպիսի՞փոխհարաբերություններունեքնրանցհետ:

26.Ի՞նչզգացողություններապրեցիք,երբպատերազմիցհետոառաջինանգամ
վերադարձաքԱրցախ։Ի՞նչնպատակովէիքգնում,ե՞րբէրդա,արդյո՞քդրա-
նիցհետոհետվերադարձելեքՀՀ։Եթեայո/ոչ՝ինչո՞ւ։

27.Ե՞րբևինչպե՞սորոշեցիքվերադառնալԱրցախ։Ո՞վորոշեց,ովքե՞րէինկողմ/
դեմ։Ինչո՞ւ:Մանրամասննկարագրե՛ք:

28.Արդյոքպլանավորո՞ւմեքհետգնալՀՀ,թե՞մնալուեքայստեղ։Եթեայո/ոչ՝
ինչո՞ւ:

29.Արդյո՞քվերադառնալուցհետոձերկյանքումևառօրյայումփոփոխությունէ
եղել։Եթեայո,ինչպե՞սևինչո՞ւ:

30.Որտե՞ղեքայժմբնակվում։Ո՞ւմհետեքբնակվում։Ինչո՞վէտարբերվում,ինչ-
քանո՞վ եք բավարարված։Որտե՞ղ եքպլանավորում հետագայում բնակվել,
ո՞ւմհետ։
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 Եր կու խմբե րին

31.Ինչպիսի՞հետքէթողելԱրցախյանպատերազմըՁեզևՁերընտանիքիվրա։

 ՍՏՈՒԳԻՉՀԱՐՑ։
29.1.Ո՞րնէրպատերազմիխորհուրդը,ի՞նչցույցտվեց,ինչի՞մասինմտածել
տվեց:Ինչո՞ւ։

32.Եթե նկարագրեքայսօրվա Հայաստանը ևԱրցախը, ինչպե՞ս կնկարագրեք:
Ինչպիսի՞երկիրէՀայաստանը/Արցախըայսօր,ինչպիսի՞նկլինիվաղը:

33.Փաստացիպատերազմիցհետոստեղծվելէայնպիսիիրավիճակ,որԱրցա-
խումտեղակայվելենռուսխաղաղապահները,իսկգրավվածտարածքներում
մեծացել է ադրբեջանցիների հետ համակեցության հեռանկարը։ Ըստ Ձեզ,
ինչպիսի՞նկլինենայդփոխհարաբերությունները։

34.Ինչպե՞սեքպատկերացնումՁերապագան։Որո՞նքենՁերհետագագործո-
ղությունները,ակնկալիքներըևնպատակները։

Շ նոր հա կա լութ յուն

մաս նակ ցութ յան հա մար






