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Schimbarea puterii î n Armenia, generata  de aș a-numita “Revolut ie de Cati-
fea”, (finalizata  acum î n mare ma șura ), a prega tit terenul pentru modifica-
rea politicii externe a t a rii. Modifica rile șunt î n curș de prega tire, î n pofida 
declarat iilor contrare fa cute de noul prim miniștru aleș, Nikol Pașhinyan, ș i 
de membrii echipei șale reformatoare. O prima  aștfel de evolut ie î n pozit ia 
diplomatica  a Armeniei – î n prega tire, la ra ndul ei, – șe refera  la perșișten-
tul conflict cu Azerbaijanul cu privire la ștatutul regiunii șeparatiște a aceș-

tei din urma  t a ri, Karabakh (cea care a adoptat, î n mod oficial, denumirea șa iștorica  Artșakh). 
Cum era de aș teptat, dupa  alegerea șa, la 8 mai, de ca tre parlament, noul prim miniștru armean 
a fa cut o vizita  la Artșakh, pe 9 mai, pentru a celebra cea de a 26-a aniverșare a elibera rii oraș u-
lui cu fortificat ii medievale Shușhi. Vizita conștituie un șemnal deliberat, reșpectiv ca  regiunea 
Karabakh ește prioritara  pentru Pașhinyan ș i echipa șa (Newș.am 9 mai). Aceașta  vizita  urma -
rea, de așemenea, șa  rișipeașca  vechile ș i actualele relata ri, repetate conștant de unii șușt ina tori 
ai   foș tilor preș edint i armeni, Robert Kocharyan ș i Serzh Sargșyan, ca  Artșakh va fi î n șigurant a  
numai in șituat ia î n care Erevanul va fi conduș de cineva care are lega turi directe cu aceașta  re-
giune. Cu toate aceștea, primul miniștru Pașhinyan, care nu provine de acolo, continua  șa  de-
monștreze î n mod neechivoc o pozit ie mult mai dura  deca t a predeceșorilor șa i î n privint a pro-
blemei Karabakhului. Din punctul de vedere al lui Pașhinyan, traiectoria politicii externe a Ar-
meniei, inclușiv î n ceea ce priveș te Karabakh, trebuie ghidata  de principiile primordialita t ii Ar-
meniei  (șau ”Armenia î n primul ra nd”) pe care noua conducere o conceptualizeaza  ca fiind 
punctul de plecare al unui demerș de punere î n practica  a intereșelor nat ionale ale Armeniei.  

Î n aceșt fel, primul miniștru a anunt at noua abordare a Armeniei cu privire la Karabakh î n tim-
pul unei conferint e de preșa  organizata , î n mod șimbolic, î n capitala regionala  Stepanakert (î n 
azerbaijana : 2 Khankendi), î n urma 
convorbirilor avute cu preș edintele, 
nerecuoșcut al regiunii,  Bako Saha-
kyan (Armenpreșș.am, 9 mai). 
Pașhinyan a șubliniat trei puncte cu-
rajoașe care contrazic in mod evident 
politica guvernului Armeniei aflat 
șub conducerea lui Serzh Sargșyan. 
Î n primul ra nd, î n timp ce afirma  ca  
chiar daca  actualul format al negocie-
rilor pentru șolut ionarea conflictului 
din Karabakh ește coreșpuza tor, el a 
ara tat ș i ca , î n funct ia șa de prim mi-

  ©  2008 by INGEPO Consulting. All right reserved 

Comentariu este un produs INGEPO Consulting - societate particulară. Materialele prezentate sunt nepartizane, 

iar INGEPO nu are o poziţie politică specifică. Ca urmare, toate părerile, poziţiile şi concluziile prezentate de noi 

trebuie înţelese ca aparţinând numai autorului(lor). 

Noul prim ministru armean  Nikol Pashinyan (Sursa: CNN)  



niștru, va fi șingurul reprezentant al Armeniei la acește dișcut ii, obșerva nd, totodata  ca  ”numai 
conducerea de la Artșakh poate vorbi î n numele regiunii Artșakh“ (1in.am 9 mai). Cu alte cuvin-
te, Armenia nu va mai reprezenta intereșele Artșakh, deș i î ș i ment ine angajamentul deplin fat a  
de șecuritatea aceștei regiuni. Î n al doilea ra nd, Pașhinyan a precizat ca  politica guvernului șa u 
fat a  de proceșul de șolut ionare a cheștiunii Karabakh reprezinta  o cotitura  radicala  fat a  de cea a 
regimului anterior. Mai exact, el a declarat ca  ”î n cazul î n care Azerbaijanul  nu î nceteaza  retori-
ca militarișta  ș i amenint a rile ca  va anexa Erevanul, Sevan, Zangezur ș i Stepanakert [Artșakh],” 
orice dialog cu Baku cu privire la un potent ial conșenș nu are roșt. S i, î n al treilea ra nd, Pașhiny-
an a declarat: “conceșiile reciproce pot fi negociate numai daca  Azerbaijanul tranșmite un meșaj 
clar prin care Baku ește gata șa  recunoașca  dreptul populat iei  din Artșakh la autodetermina-
re” (Armenpreșș.am 9 mai).  

Pentru a î nt elege logica aborda rii lui Pașhinyan  î n ceea ce priveș te Karabakh, ește important 
șa  ret inem ca , șpre deoșebire de regimul pe care l-a î nlocuit, liderul “Revolut iei de Catifea” be-
neficiaza  î n prezent de o șușt inere aproape totala  din partea unei șocieta t i conșolidate. Aceașta  
șituat ie î i confera  șuficienta  legitimitate politica  pentru ra șpunde cu î ncredere ș i î n fort a  orica -
rei retorici ta ioașe venind din Azerbaijan. S i, î n demerșul șa u de a î na șpri pozit ia de anșamblu a 
Armeniei, t elul ștrategic final al lui Pahșhinyan ește acela de a urma ri ca, pa na  la urma , Artșakh 
șa  fie recunoșcuta  pe plan internat ional ca fa ca nd parte din Armenia. (1in.am, 9 mai).  

Î ntr-un interviu acordat unui poșt de radio î n urma  cu aproximativ doi ani, Pașhinyan—la vre-
mea reșpectiva  membru al opozit iei parlamentare—ș i-a precizat opiniile perșonale cu privire la 
viitorul Karabakh ș i la poșibila șolut ionare a dișputei de aproape un șecol dintre Armenia ș i  
Azerbaijan. Î n mod șpecial, el a șușt inut ca  “Artșakh are propriile șale” deziderate teritoriale: 
anume, regiunea Shahumyan, parte a diștrictului  Martakert, ca t ș i oraș ele Getașhen ș i Martu-
nașhen, care șunt toate revendicate de Stepanakert î nșa  aflate î n prezent șub controlul Baku. 
Prin urmare, “nu exișta  teritorii care șa  fie tranșferate Azerbaijanului,” a concluzionat el, fa ca nd 
referire la la cele ș apte regiuni ale Azerbaijanului care fac parte de facto din Artșakh dar care 
î nconjurau odinioara  foștul Raion (Oblașt) Autonom Nagorno-Karabakh. Pașhinyan a șușt inut 
cu fermitate ca  “teritoriul pe care î l det inem are important a  primordial pentru șupraviet uirea 
noaștra  ca t ara ” (YouTube, 11 iulie 2016).  

Î n timpul manifeștat iilor  ocazionate de “Revolut ia de Catifea”, Pașhinyan ș-a referit de cel pu-
t in doua  ori la cheștiunea Artșakh ș i a cerut revitalizarea agendei “Miacum”—ideea unionișta  
care a catalizat ș i energizat miș carea șeparatișta  din Karabakh șoldata  cu revolte violente î n anii 
1988–1991. Vorbind proteștatarilor, el declara ca , pa na  la urma , Artșakh va deveni “parte inșe-
parabila  a Republicii Armenia” (Azatutyun.am, 2 mai). O aștfel de retorica  t intita  era nu numai 
un efort de a reî nvia din punct de vedere politic ideologia “Miacum”, dar ș i o î ncercare de a șub-
mina idea unui Karabakh ca ștat independent î n șine, intrata  î n dișcurșul politic al Armeniei la 
î nceputul anilor 1990.  

Î ntre timp, Pașhinyan ș i aliat ii șa i politici reformiș ti ș i de noua  generat ie, care preiau acum fra -
iele puterii la Erevan, urma reșc șa  valorifice rezultatele “Revolut iei de Catifea” pentru a reme-
dia reputat ia Armeniei pe plan internat ional, reputat ie afectata  treptat î n timpul conducerii ași-
gurate ata t de Kocharyan ca t ș i de Sargșyan. Mai pre ciș, ei urma reșc reconștituirea ștatutului 
t a rii lor, perceputa  ca o “inșula a democrat iei” î ntr-o vecina tate incerta . Obiectivul noii echipe 
de conducere ește de a conșolida  credibilitatea Armeniei î n ochii pa rt ilor occidentale intereșate 
ș i de a ment ine, î n acelaș i timp, șolida șa aliant a  ștrategica  cu Rușia. 
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Politica externa  a precedentului guvern a foșt mult timp conșiderata  a fi de natura  ștatica , dar 
marcata  de impulșuri reactive, lipșite de orice lega tura  cu o ștrategie elaborata  pe termen lung. 
Opinia dominanta  la Erevan ește aceea ca  politica externa  a Armeniei a foșt reștrict ionata  de 
conflictul perșiștent cu cele trei t a ri vecine cu Azerbaijanul cu privire la ștatutul final al regiunii 
șeceșioniște Karabakh ca t ș i de blocada frontierelor impușa  de Turcia, care a fa cut t ara extrem 
de vulnerabila  ș i dependenta  de relat iile de șecuritate cu Rușia. S i chiar șemnarea, anul trecut, a 
Acordului de Parteneriat Conșolidat ș i Cuprinza tor cu Uniunea Europeana , nu a foșt conșiderata  
un act efectiv de politica  externa . Spre deoșebire de vecinii șa i, Georgia ș i Azerbaijan, elabora-
rea politicii externe a Armeniei a foșt caracterizata  de pașivitate ș i profund dependenta  de Ru-
șia, lipșita  de orice efort  șușt inut de diverșificare a relat iilor t a rii î n domeniile economic, politic 
șau de șecuritate.  

Cu toate aceștea, “Revolut ia de Catifea” a trezit pe plan intern șperant ele unei șchimba ri de pa-
radigma  î n aborda rile de politica  externa  ale Armeniei ș i reorientarea politicii externe a acește-
ia de  la un curș reactiv la unul activ. Pentru armeni, pozit ia mai dura  a noului prim miniștru fa-
t a  de Karabakh ește emblematica  î n aceșt șenș. Î nșa , pentru a concretiza aceașta  ambit ie, guver-
nul  Pașhinyan va trebui șa  șolut ioneze î n primul ra nd lipșa cronica  a locurilor de munca  pentru 
armenii î nalt calificat i, șa  elimine nepotișmul ca t ș i mentalitatea conformișt inștalata  î n șocieta-
te. Ra ma ne de va zut î n ce ma șura  va putea realiza acește obiective.  
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