
EL CONFLICTE ETERN: LA LLUITA PEL NAGORNO-KARABAKH 

Aquest treball de recerca elabora una anàlisi del conflicte entre les nacions 
d'Armènia i Azerbaidjan per a la regió del Karabakh, que permetrà una bona 
comprensió de la situació actual del Caucas i la influència de les potències exteriors 
en la lluita. S’estudien quins són els personatges implicats, les causes, els fets 
ocorreguts, els exèrcits, la situació política i econòmica dels països afectats, les 
conseqüències de les hostilitats i la intervenció estrangera en la contesa bèl·lica.  

Basant-se en els fonaments historiogràfics de diversos investigadors, s'explica la 
història de les dues nacions a través dels segles per conèixer els armenis i àzeris, des 
de l'inici de les civilitzacions, fins al genocidi armeni i l'època soviètica. Després, 
s'exposa el conflicte modern, que començà a continuació de la caiguda de l'URSS. 
Els fonaments teòrics de la recerca giren al voltant del llibre «Black Garden: Armenia 
and Azerbaijan Through Peace and War» del periodista anglès Thomas de Wall, que 
tracta sobre la guerra dels noranta i els seus motius. Una vegada realitzada aquesta 
introducció amb profunditat, es podrà entendre la part pràctica del treball, la guerra 
del 2020, la qual ha estat investigada per mitjà d'un buidatge hemerogràfic.  

Aquest buidatge dona una visió completa dels esdeveniments i els canvis ocorreguts a finals de l’any en qüestió, a la vegada que els 
col·loca en un espai i temps determinats. Finalment, es relaten els fets que han tingut aquest any, s'examina el paper de les organitzacions 
de la pau —el Grup Minsk— i es proposa una possible solució per acabar amb les hostilitats i aconseguir una pau estable i duradora, 
basant-se amb les conclusions recollides arran de la recerca. 

Els resultats de la recerca volen demostrar que és un conflicte enquistat on les violacions a l'alto el foc són contínues. Així mateix, mentre 
que les víctimes per la guerra van en augment, la població d'ambdós bàndols es radicalitza, la regió s'empobreix, les potències exteriors 
es beneficien i les organitzacions que garanteixen la pau són incapaces de complir el seu objectiu.                            
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