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ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI V. OSKANİAN TÖHMET ALTINDA
Alev KILIÇ

1998 ጀ㈀

㠀 yıllarında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yapan ve halen muhalefetteki Varlıklı

Ermenistan Partisi başkanı olan Vartan Oskanian, zimmetine para geçirme suçlamasıyla
Ermenistan parlamentosunda yapılan dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında, 131
üyeli meclisin altıya karşı altmış dört üyesinin lehte oyuyla mahkemeye sevk edilmiştir.
Oskanianın 2008 yılında kurduğu civilitas (Latince vatandaşın topluma sorumluluğu)
vakfına Amerikalı hayırsever Jon Huntsman Sr. tarafından son olarak yapılan 1.400.000
dolarlık bağışın özel hesabına alındığı ve bunun 180.000 dolarlık bölümünün şahsi
giderlerinde kullanıldığı iddiasını Oskanian şiddetle reddetmiş, konunun gerek vakıf, gerek
Amerikalı hayırsever tarafından bilindiğini, onlardan herhangi bir şikayet bulunmadığını,
dolayısıyla iddianın ve suçlamanın tamamen siyasi olduğunu vurgulamıştır. Ermenistan
kaynaklı yorumlarda, Oskanianın ve partisinin iktidar partisinin çağrısına rağmen
koalisyona karşı çıkmasının ve önümüzdeki Şubat başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı
Sarkisian karşısında ciddi bir rakip olma endişesinin aleyhinde başlatılan adli sürece neden
olabileceği kaydedilmektedir. Oskanian da son bir açıklamasında, Gürcistan seçimlerine
işaret ederek, Gürcistanda yasama ve yürütme erki ile başkanlığın farklı partilerde
bulunması demokratik örneğinin Ermenistanda da gerçekleşmesine çalıştığı için başına
bunların geldiğini iddia etmiştir. Amerikan vatandaşı olarak Ermenistana gelen, bilahare
Amerikan vatandaşlığından çıkmak suretiyle Dışişleri Bakanlığına atanan Oskanian,
bakanlığı döneminde pragmatik bir yaklaşım sergilemiş, Ermenistanın başta ABD ve
Avrupa olmak üzere batıya ve dünyaya açılmasına ve kalıcı kurumlar oluşturmasına
öncelik vermiş, bu doğrultuda Türkiyeye karşı, tek yanlı ermeni tezlerinden ödün
vermeyen, diğer taraftan militan bir dil kullanmamaya da özen gösteren bir üslup
kullanmıştır. Oskanianın Ermenistan dış politikasına uzun vadeli bir katkısı da, SSCB
döneminde dış dünyadan kopuk Ermenistanı ABD ve batıdaki ermeni diyasporası ile
yakınlaştırması ve içine kapalı, nispeten ürkek yeni ermeni yönetimine diyasporanın
maddi ve manevi katkılarını harekete geçirmesidir. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra kurduğu
ve başına geçtiği Civilitas vakfı, kendi ifadesiyle, Ermenistana para akıtmış, iş ve aş
sağlamıştır. Aleyhinde açılan davanın siyasi yönü, kuşkusuz siyaseti yakından ilgilendiren,
başta
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kaynaklı
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diyasporanın
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yardımına

tasarrufu

da

ilgilendirmektedir. Erivandaki ABD büyükelçiliğinin resmi bir açıklama ile ciddi endişe
belirtmesi de bazı yorumculara konuya bir de Moskova-Vaşington yanlılığı boyutu getirme
olanağı vermiştir.
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