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„NATO pritaiko savo atgrasymo
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Rusijos destabilizuojančius
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dialogą su Rusija.“

– teigė NATO generalinis sekretorius
Jensas Stoltenbergas.
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KALNŲ KARABACHAS: 

MASKVOS PERSPEKTYVA

Lapkričio 13 d. Džordžtauno universiteto
Eurazijos, Rusijos ir Rytų Europos studijų
centras (CERES) rengė diskusiją tema „Kalnų
Karabacho konfliktas: eskaluojamas smurtas ir
saugumo rizikos“ („Nagorno-Karabakh
conflict: escalating violence and security
risks“); diskusija rasite nuorodoje.

Įžvalgomis dalijosi Sergejus Markedonovas,
Maskvos valstybinio tarptautinių santykių
instituto vyr. analitikas. Jį kalbino Angela
Stent, CERES direktorė.

Sergejus Markedonovas

XX a. pabaigoje, prasidėjus Kalnų Karabacho
konfliktui, matėme dvi pagrindines problemas.
Pirmoji – armėnų tautos apsisprendimo teisė,
viena esminių šio konflikto priežasčių, ypač
išryškėjusi po SSRS griūties. Antroji –
Armėnijos teritorijų aplink Kalnų Karabachą
okupacija. Armėnai tai aiškino karinio
saugumo būtinybe. Tačiau tai vis tiek buvo
okupacija, nes tos teritorijos nepriklausė
Kalnų Karabacho autonominiam regionui ir
didžioji dalis gyventojų jose buvo azerai. Šias
problemas buvo bandoma spręsti prie derybų
stalo, bet, deja, nesėkmingai.

Dabar matome aplink Kalnų Karabachą
esančių teritorijų grąžinimą. Neformaliai buvo
kalbama, kad susitarimo dėl karinių veiksmų
nutraukimo metu derėtasi dėl „5+2“ teritorijų
grąžinimo formulės. Tai reiškė, kad penkių
rajonų teritorijos, kurios skiria Karabachą nuo
Azerbaidžano teritorijos, būtų atiduotos Baku,
o Kelbečero ir Lačino apskritys, užtikrinus
koridorių tarp Armėnijos teritorijos ir
Karabacho, būtų atiduotos vėliau. Ši formulė
nebuvo įgyvendinta, nes naujas paliaubų
susitarimas reikalavo minėtų dviejų apskričių.

Dar viena naujovė, kad šiais metais, skirtingai
negu anksčiau, į Kalnų Karabacho konfliktą
galime pažvelgti iš geopolitinės perspektyvos:
matome Turkiją, Iraną, Prancūzijos aktyvizmą,
kuris, greičiausiai, kilo dėl Turkijos veiksmų
Libijoje, Sirijoje, Viduržemio jūroje.
Sakartvelui Karabacho konfliktas taip pat
svarbus, nes, visų pirma, Sakartvelas turi
bendrą sieną tiek su Armėnija, tiek su
Azerbaidžanu. Šalis taip pat nemaža dalimi
priklauso nuo Azerbaidžano ir Turkijos
ekonominių investicijų. Galų gale, tai buvo ir
svarbus diskusijų objektas per neseniai
vykusius Sakartvelo parlamento rinkimus.

Daug kas klausia – o kur Rusija? Daugelis
pradėjo galvoti, ypač po 2014 metų įvykių
Ukrainoje, kad Putinas iš karto reaguos,
turėdamas revizionistinių tikslų. Rusija, savo
ruožtu, santykiuose su Armėnija ir
Azerbaidžanu stengiasi palaikyti pusiausvyrą
ir Armėniją mato kaip sąjungininkę, o
Azerbaidžaną – kaip partnerį vien jau todėl,
jog jis skiriasi nuo Ukrainos ir Sakartvelo tuo,
kad nesiorientuoja į Vakarus ir į NATO. Rusija
pasirodė kaip mediatorė ir jos iniciatyva buvo
nutraukti kariniai veiksmai, įvesti jos
taikdariai.

Šiame paliaubų susitarime apskritai nebuvo
kalbama apie Kalnų Karabacho statusą, tačiau
iš esmės siekiama palaikyti jį kaip de facto
valstybę, jog būtų galima vėliau grįžti prie
derybų. Yra daug neišspręstų klausimų, tokių
kaip Rusijos taikdarių bendradarbiavimas su
monitoringo centru Azerbaidžane, kuriame
dalyvaus ir Turkija. Kaip žinia, Turkija su
Rusija turi skirtingas nuomones dėl šio
konflikto sprendimo, todėl gali kilti
nesutarimų. Kyla klausimas: o kaip dėl
Rusijos ir Azerbaidžano santykių? Azerai
tyliai pradeda nerimauti dėl Rusijos ir
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https://www.youtube.com/watch?v=msefb5nAKJE


Sakartvelo situacijos 2008-aisiais
pasikartojimo Stepanakerte. Ar galime to
tikėtis? Taip. Dėl to nematome visiškos
konflikto pabaigos.

Angela Stent: Kaip sakėte, Kalnų Karabacho
statuso klausimas nebuvo paliestas paliaubų
susitarime. Kaip manote, ar situacija išliks
„užšaldytu“ konfliktu, ar bus bandoma
išspręsti statuso problemą?

Sergejus Markedonovas: Manau, kad šis
klausimas bus sprendžiamas. Nors Rusija šiuo
metu nebando provokuoti tokios diskusijos,
kitos valstybės jau apie tai kalbėjo, kaip
tarkime, Prancūzija – jai nėra konkrečių
rizikų, susijusių su šiuo klausimu. Rusijai
reikia balansuoti tarp Armėnijos ir
Azerbaidžano, ir ji rizikuotų prarasti kontrolę
šiame žaidime. Kita vertus, suvokdamas
augantį Turkijos vaidmenį ir įsitraukimą į
Kaukazo regioną, Azerbaidžanas ja naudojasi,
keldamas panturkizmo sentimentus,
musulmonišką brolybę, tačiau tai daro
atsargiai. Ilhamas Aliyevas yra sekuliarus
lyderis ir šalies islamizacija nėra jo tikslas. Jis
taip pat suvokia, kad įvairių tarptautinių jėgų
įsikišimas yra rizika jam pačiam, todėl jis turi
būti atsargus. Tačiau paties Karabacho statuso
klausimas bus vis aktualesnis, ypač vėliau, kai
euforija dėl pergalės nuslūgs ir į politiką ateis
kiti žmonės.

Angela Stent: Ar manote, kad Karabacho
konflikto eskalacija ir bandymas jį išspręsti
paskatins spręsti ir kitus panašius konfliktus
Abchazijoje, Pietų Osetijoje ir kitur?

Sergejus Markedonovas: Šiuo klausimu esu
skeptiškas, nes dabar Rusijos kariuomenės
daliniai saugo sienas Pietų Osetijoje ir
Abchazijoje. Jeigu būtų bandoma spręsti šių
regionų klausimą, prasidėtų tiesioginiai
kariniai veiksmai. Dabartinė vyriausybė tikrai
nesiryžtų žengti tokio žingsnio. Kalbant apie
Ukrainos krizę, nesu toks skeptiškas. Auga

Ukrainos ir Turkijos valstybių karinių
industrijų bendradarbiavimas, bendrauja ir
lyderiai. Padniestrė taip pat rizikinga zona,
kartais ten matome nedidelius susidūrimus.
Kalnų Karabacho konfliktas gali būti
pavyzdys, kaip šiuos konfliktus reikia spręsti.

Angela Stent: Jungtinės Amerikos Valstijos
šiame konflikte nevaidina praktiškai jokios
rolės. Amerikos armėnų bendruomenė norėtų,
kad Vašingtonas įsitrauktų. Kaip Amerika
galėtų prisidėti prie konflikto sprendimo?

Sergejus Markedonovas: Amerikai pietų
Kaukazo regionas nėra toks svarbus kaip,
pavyzdžiui, Rusijai. JAV pietų Kaukazo
problemas adresuoja žiūrėdama plačiau: į
Iraną, Turkiją, Rusiją, energetikos politiką.
Apie Kalnų Karabacho konfliktą buvo
kalbama rinkimų kampanijų metu, tačiau abu
kandidatai apie tai kalbėjo gana siaurai. JAV
įsitraukimas į konflikto sprendimą galimas,
bet nemanau, kad jis itin oponuotų Rusijai.
Rusija šio konflikto kontekste nėra matoma
kaip revizionistinė galia, bent jau kol kas.

Angela Stent: Kaip į Rusijos taikdarių
dislokavimą reaguoja ekspertai ir elitas
Rusijoje? Ar baiminamasi, kad Rusija nuo šiol
bus dar labiau atsakinga už Armėnijos
saugumą, jeigu Azerbaidžanas mėgins užimti
Kalnų Karabacho teritorijas?

Sergejus Markedonovas: Yra daug skirtingų
nuomonių. Šiuo metu matome proazeriškų
sentimentų Rusijos žiniasklaidoje ir
socialiniuose tinkluose aktyvėjimą. Tiek
Azerbaidžano ambasada, tiek Užsienio reikalų
ministerija pradėjo labiau akcentuoti požiūrį į
konfliktą būtent iš azerų perspektyvos. Be to,
įdomu ir tai, kad Azerbaidžano lobistai
aktyvėja ten, kur įprastai dominavo armėnų
lobistai. Yra ir kritikos, kad Rusija turėjo
daugiau įsitraukti pradinėje konflikto fazėje –
tai yra akademinio, žiniasklaidos diskurso
dalis.
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Išrinktasis Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentas Joe Bidenas pažadėjo kitais metais
surengti pasaulio demokratinių šalių lyderių
susitikimą, tikėdamasis taip parodyti, kad po
Donaldo Trumpo JAV bus labiau įsipareigojusi
demokratijai ir daugiašaliam
bendradarbiavimui.

Kaip skelbiama žiniasklaidoje, šio susitikimo
tikslas būtų nustatyti bendrus demokratinių
valstybių prioritetus. Temų aprėptis plati: nuo
pandemijos įveikimo ir jos sukelto
ekonominio chaoso iki Kinijos augimo,
klimato kaitos keliamų iššūkių. Kertinis tikslas
– ilgalaikės jungtinės strategijos sukūrimas
pradedant prekybiniais santykiais ir baigiant
modernių technologijų vystymu.

„The Economist“ teigimu, susitikime
dalyvauti bus kviečiamos visuomeninės
organizacijos iš viso pasaulio, kurios
ryškiausiai gina demokratines vertybes.
Organizatoriai taip pat planuoja pakviesti
privataus sektoriaus milžinus, įskaitant
technologijų korporacijas ir socialinės
žiniasklaidos gigantus, kad pastarieji galėtų
patys prisiimti įsipareigojimus, pripažindami
savo atsakomybę ir didžiulį suinteresuotumą
išsaugoti atvirą, demokratinę visuomenę.

Regioninis prioritetas būtų skirtas 3
regionams: Indijos ir Ramiojo vandenyno
regionui kaip vienam svarbiausių ateities
politikos taškų; Europai ir transatlantinei
bendruomenei, kuri toliau išliktų užsienio
politikos šerdimi; Pietų Amerikos žemynui,
kuris yra matomas kaip perspektyvi, bet
apleista kaimynystė.

Nahalas Tossi savo tekste portale „Politico“
pastebi, kad šios idėjos neapibrėžtumas verčia
klausti – kurios valstybės gali tikėtis kvietimo
į šį susitikimą? Pasak jo, tai ypač rūpi tokioms
valstybėms, kaip Turkija, Vengrija, Lenkija ir

Filipinai – visoms JAV sąjungininkėms ar
partnerėms, kurių lyderiai žengė ryškius
žingsnius atsitraukdami nuo demokratijos. O ir
viena ryškiausių sąjungininkių Azijoje – Indija
– viešumoje neretai sulaukia kritikos dėl
antidemokratiškų tendencijų. Nahalas Tossi
taip pat anonimiškai cituoja vieną iš
Vašingtone reziduojančių ambasadorių iš
Azijos žemyno, kuris skeptiškai žvelgia į šią
idėją: „Žinoma, čia bus britai, pasirodys ir
kanadiečiai. Bet ar tai bus tik vakarietiška
grupė? Ar Peru atitinka reikalavimus? Jie
surengė rinkimus, bet kiekvieną savaitę savo
prezidentams skelbia apkaltas.“

Michaelis Meyeris-Resende savo tekste
„Eurobserver“ teigia, kad Europos Sąjungai,
norint sėkmingai išnaudoti šį susitikimą, reikia
pasidaryti savotiškus „namų darbus“. J.
Bideno planas nėra susijęs su aukštomis ir
nepamatuojamomis idėjomis. Priešingai, jis,
prieš šnekėdamas apie pasaulinio lygio lyderių
susitikimą, kalba apie demokratijos atkūrimą
JAV ir jų moralinės lyderystės pasaulyje
palaikymą. Norint, kad šiame kontekste
Europos Sąjunga būtų vertinama rimtai, ji
pirmiausia turėtų spręsti rimtas demokratijos
problemas savo valstybėse narėse.

Aptariama idėja taip pat nutolintų J. Bideną ne
tik nuo šaliai iki šiol vadovavusio Donaldo
Trumpo, bet ir Barako Obamos. Edwardo
Luce teigimu, vėl įtraukęs demokratijos
sklaidą į JAV užsienio politiką, J. Bidenas
rizikuotų tiek užsienio, tiek vidaus politikoje.
Paskutinis JAV prezidentas, kalbėjęs apie
demokratijos sklaidą, buvo George'as W.
Bushas, kuriam valdant – 2003 metais –
pradėtas Irako karas šią diskusiją dėl tokios
užsienio politikos (ne)tinkamumo įžiebė tiek
politinėje kairėje, tiek dešinėje. B. Obama
laimėjo savo partijos palaikymą 2008 metų
prezidento rinkimuose iš dalies todėl, kad
priešinosi invazijai į Iraką, kitaip nei už ją
balsavusi Hillary Clinton. J. Bidenas taip pat
balsavo už leidimą karui Irake.
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SUVIENYTOS DEMOKRATIJOS:

KĄ SIŪLO JOE BIDENAS?
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