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Azerska ofensywa polityczno-wojskowa w Górskim 
Karabachu 

Rosyjska inwazja na Ukrainę oraz jej późniejsze konsekwencje znacząco 

zmieniły spojrzenie władz w Erywaniu i Baku na los Górskiego Karabachu. 

Azerskie ministerstwo spraw zagranicznych wystosowało 15 marca br. 

propozycję planu pokojowego. Choć plan nie określał statusu Górskiego 

Karabachu, to strona ormiańska zaproponowała, by dalsze negocjacje 

prowadzić pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE. Jednocześnie Azerbejdżan 

kontynuuje działania eskalacyjne na niskim progu na linii kontaktu w Górskim 

Karabachu, korzystając z przerzucenia przez Moskwę części rosyjskich sił 

z Kaukazu Południowego na Ukrainę. Tłem „wymuszanego pokoju” są także 

postępy w normalizacji stosunków ormiańsko-tureckich oraz rosnące 

niezadowolenie Baku z pobytu rosyjskich żołnierzy w Górskim Karabachu, 

oskarżanych przezeń o wspieranie Ormian. 

Armenia i Azerbejdżan od jakiegoś czasu sygnalizowały chęć uregulowania wzajemnych 

stosunków. Na początku marca br. ormiańskie MSZ poinformowało o priorytetowym 

podejściu do kwestii traktatu pokojowego z Baku. To oświadczenie poprzedzone było 

wypowiedziami Ceyhuna Bayramova, szefa administracji prezydenta Azerbejdżanu, który 

stwierdził, że mimo trudności można już myśleć o normalizacji stosunków. Intensywne 

rozmowy w tym celu Erywań prowadzi także z Turcją.  

Równolegle doszło jednak do eskalacji wzajemnych relacji między Armenią 

i Azerbejdżanem. Choć większość incydentów ma miejsce na linii kontaktu – umownej 

granicy w Górskim Karabachu między terytoriami kontrolowanymi odpowiednio przez 

Azerów i Ormian – to prawdopodobnie do wymiany ognia doszło także wzdłuż linii 

granicznej z Nachiczewanem (azerska eksklawa między Armenią, Turcją i Iranem). 

Azerskie władze w ostatnich tygodniach nasiliły również negatywne narracje wobec 

rosyjskich sił pokojowych, rozmieszczonych w Karabachu.  

Dodatkową presję na ormiańskie elity wywiera redukowanie przez Kreml rosyjskiego 

personelu wojskowego i sprzętu na całym Kaukazie Południowym i przerzucanie tych sił 

na Ukrainę. Na spotkaniu przedstawicieli rosyjskich i azerskich sił zbrojnych, które 

odbyło się 22 marca br., omawiano także kwestię zakończenia rosyjskiej misji pokojowej 

w Górskim Karabachu. Do informacji publicznej nie podano jednak wyników tych 

rozmów. 

Propozycja porozumienia 
Azerski plan pokojowy zawiera pięć punktów: 1) wzajemne uznanie suwerenności 

i integralności terytorialnej, 2) wzajemne zrzeczenie się roszczeń terytorialnych i prawne 

zobowiązanie do niewysuwania ich w przyszłości, 3) wzajemne wstrzymanie się od gróźb 

naruszenia bezpieczeństwa drugiego państwa, 4) demarkacja granic oraz 5) 

odblokowanie szlaków komunikacyjnych. W propozycji nie ujęto jednak statusu 
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Górskiego Karabachu. Widoczna jest także aktywizacja azerskiej dyplomacji na arenie 

międzynarodowej – prezydent Azerbejdżanu, İlham Əliyev, przeprowadził m.in.: 

rozmowy z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem (wizytę w Paryżu złożył też 

premier Armenii). Azerski przywódca wystosował również list do prezydenta Stanów 

Zjednoczonych, Joe Bidena, w którym podkreślał gotowość swojego kraju do rozpoczęcia 

rozmów pokojowych z Armenią, jak również zapraszał amerykańskie firmy do udziału 

w rewitalizacji terenów przejętych w wyniku drugiej wojny karabachskiej1. Na inicjatywę 

Baku pozytywnie zareagowała też Moskwa. 

Pierwsza reakcja ze strony Armenii była raczej przychylna. Minister spraw zagranicznych, 

Ararat Mirzojan, stwierdził, że właściwie w propozycji nie ma nic nieakceptowalnego. 

Jednocześnie ormiański rząd zaproponował, by negocjacje prowadziła Grupa Mińska 

OBWE (GM) z uwagi na brak doświadczenia obu stron w prowadzeniu podobnych 

rozmów samodzielnie. Prawdopodobnie jednak premier Armenii, Nikol Paszinjan, kieruje 

się chęcią grania na czas, by prowadzić rozmowy w bardziej sprzyjających 

okolicznościach (np.: przyciągając większą uwagę Zachodu lub powrót rosyjskich sił na 

Kaukaz, coraz mniej prawdopodobny scenariusz), oraz nadzieją na wzmocnienie pozycji 

negocjacyjnej Armenii – USA, Francję i Rosję, należące do GM, zamieszkują liczne 

ormiańskie diaspory. Choć w swojej wypowiedzi Mirzojan zaznaczył konieczność 

uwzględnienia tematu karabachskich Ormian, to ujął to jako kwestię praw, a nie 

terytorium.  

Silny opór wobec ewentualnych rozmów demonstruje opozycja polityczna Nikola 

Paszinjana. Są to głównie nacjonaliści, obecnie skupieni wokół byłego prezydenta Roberta 

Koczariana, oraz przedstawiciele diaspory, naturalnie kładący duży nacisk na kwestię 

niepodległości tzw. Republiki Górskiego Karabachu (RGK). Były minister spraw 

zagranicznych Wartan Oskanjan (1998–2008) postulował, by na agendzie znalazła się 

niepodległość RGK, co oznaczałoby de facto rezygnację z rozmów z sąsiadem2. 

Napięcia w Górskim Karabachu 
Azerskie władze nasiliły aktywną politykę zastraszania i oddziaływania na ormiańskich 

mieszkańców Górskiego Karabachu3. Azerscy żołnierze z głośników na pojazdach 

wojskowych nadają komunikaty, wzywające lokalną ludność do porzucenia rozpoczętych 

prac rolniczych, oraz muzułmańskie modlitwy (później komunikaty, skierowane do 

azerskich wojskowych, zaczęli nadawać tzw. mirotworcy, rosyjscy żołnierze sił 

pokojowych). Doszło także do obustronnej wymiany ognia, w tym także poza 

Karabachem. Według informacji MON Armenii, w wyniku ostrzału ormiańskich pozycji 

położonych wzdłuż granicy z Nachiczewanem zginął jeden żołnierz. Już 25 marca br. 

pojawiły się doniesienia o zajęciu przez Azerów dwóch wsi, wcześniej znajdującej się pod 

kontrolą Ormian. Najprawdopodobniej azerskie wojsko skorzystało z wynegocjowanej 

przez rosyjskich żołnierzy umowy odstąpienia obu stron z zajmowanych pozycji. 

W ormiańskich mediach pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o 5 zabitych Azerach 

i 5 rannych Ormianach w wyniku nocnych walk. 
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Demonstracją możliwości Baku w uprzykrzaniu życia karabachskim Ormianom jest 

trwająca od 8 marca br. awaria gazociągu Szusza-Zariflu, doprowadzającego surowiec 

używany m.in. w celach grzewczych z Armenii do RGK. Po negocjacjach prowadzonych 

przez rosyjskich mirotworców, na których obie strony złożyły odpowiedzialność za 

rozmowy, Azerbejdżan rozpoczął naprawę rury, jednak już 22 marca br. ponownie 

przestała ona funkcjonować z nieznanych przyczyn. Przerwy w dostawie gazu wpłynęły 

także na pracę piekarni i dostawy chleba. 

Koniec rosyjskiej misji pokojowej? 
Rozmowy przedstawicieli sił zbrojnych Rosji i Azerbejdżanu na temat wyprowadzenia 

rosyjskich sił pokojowych z RGK poprzedził szereg publikacji w azerskich mediach, 

stawiających mirotworców w niekorzystnym świetle. Zarówno Əliyev, jak i azerskie media 

już wcześniej wyrażały co najmniej rozczarowanie postawą rosyjskich żołnierzy, jednak 

przybrały one na mocy od początku marca br. Sytuację dodatkowo zaostrzyło 

wymienienie Górskiego Karabachu jako państwa które udzieliło pomocy humanitarnej 

dla „uchodźców z Donbasu” (po rosyjskiej stronie) w czasie briefingu rosyjskich wojsk 

7 marca br. Wprawdzie w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Əliyev podpisał sojusz 

z Moskwą, który oprócz powtórzenia zapisów już istniejących umów bilateralnych 

obliguje strony do koordynacji polityki energetycznej, jednak o wiele silniejszy sojusz 

łączy republikę z Turcją. 

Pierwszą wiodącą narracją azerskiego przekazu jest niekompetencja rosyjskich oficerów. 

Jako przykład wskazano niemożność powstrzymania Ormian od prowadzenia wrogich 

działań wymierzonych w Azerbejdżan (np.: ostrzały) z terytorium RGK, a co za tym idzie, 

brak kompetencji by utrzymać zawieszenie ognia. Na portalu Caliber.az pojawił się 

artykuł, oskarżający dowodzącego rosyjską misją o prowadzenie nielegalnych interesów, 

jednak bez przedstawienia dowodów. W mediach społecznościowych pojawiło się także 

nagranie bójki żołnierzy, co miało świadczyć o ich niezdyscyplinowaniu. Azerski 

specjalista ds. wojskowych, pułkownik Şair Ramaldanov, posunął się nawet do 

stwierdzenia, że jeżeli prawdą jest, że Kreml nie kontroluje sytuacji w Karabachu, 

to Azerbejdżan „może być zmuszony do przeprowadzenia operacji antyterrorystycznej”4. 

Drugą tezą, niejako wykluczającą pierwszą, jest ścisła współpraca ormiańskich 

i rosyjskich wojsk. Rosjanie mieli ułatwiać lub nawet organizować transport ormiańskich 

wojskowych do RGK (Azerbejdżan uważa, że korytarz laczyński, łączący Armenię z RGK, 

może być używany tylko w celach humanitarnych). Ponadto mieli też tolerować 

formowanie uzbrojonych „band”, prace fortyfikacyjne oraz budowę nowych pozycji przez 

Ormian.  

Ormiańska perspektywa 
W patowej sytuacji znalazł się rząd w Erywaniu. Mimo nacisków ze strony oponentów 

politycznych, ormiańskie władze muszą brać pod uwagę kilka czynników. Siły zbrojne 

Armenii są znacznie osłabione zarówno przez duże straty w czasie drugiej wojny 

karabachskiej, jak i liczne zmiany generałów w ciągu ostatnich lat. Architektura 

bezpieczeństwa kraju opiera się w dużej mierze o stacjonujące w Armenii rosyjskie 
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oddziały, jednak w ostatnich dniach pojawiły się informacje o wycofaniu części rosyjskich 

żołnierzy z całego Kaukazu Południowego i przekierowaniu ich na Ukrainę. Coraz 

bardziej widoczne są prace na rzecz normalizacji stosunków również z Turcją.  

Sygnałem w stronę Ormian było również podpisanie przez Azerbejdżan umowy z Iranem 

o budowie kolei przez terytorium IRI, łączącej kraj z nachiczewańską eksklawą. 

To połączenie będzie alternatywą dla forsowanego przez Baku korytarza zangezurskiego 

– szlaku komunikacyjnego, który miał łączyć Azerbejdżan z Nachiczewanem poprzez 

infrastrukturę biegnącą przez ormiański Zangezur. Dotychczas Ormianie wykorzystywali 

nieprecyzyjność zapisu na temat korytarza w porozumieniu z listopada 2020 roku, które 

kończyło działania zbrojne w Górskim Karabachu, odmawiając jego realizacji. 

Jednocześnie Baku wcześniej sugerowało, że uważa region Sjuniku i Zangezuru 

(południowa część Armenii) za azerskie ziemie. Wśród ormiańskich analityków pojawiają 

się zatem obawy, że w przypadku odrzucenia obecnej propozycji Azerbejdżan zajmie siłą 

nie tylko pozostałości RGK, ale i część terytorium Armenii właściwej. 

 

Wnioski 
 Ormiańskie władze od dłuższego czasu dążą do normalizacji stosunków 

z turkijskimi sąsiadami. Jest to spowodowane m.in.: złą sytuacją ekonomiczną 

kraju i spadkiem zdolności obronnych, w tym w RGK, będącej rezultatem 

zaangażowania Moskwy na froncie ukraińskim oraz nałożonych na Rosję sankcji 

międzynarodowych. Normalizacja stosunków zarówno z Turcją, jak 

i z Azerbejdżanem pozwoliłaby na większą niezależność Armenii od Rosji i nowe 

możliwości gospodarcze. Możliwe zatem, że Armenia zaakceptowałaby propozycję 

planu pokojowego Azerbejdżanu pod warunkiem uwzględnienia praw 

karabachskim Ormian, np.: w formie specjalnego statusu, nawet jeśli oznacza to 

zrzeczenie się dalszych roszczeń względem Górskiego Karabachu. Zapewne jednak 

celem prezydenta Əliyeva będzie podpisanie pokoju bez dodatkowych gwarancji 

dla strony ormiańskiej i uczestnictwa pośredników z Grupy Mińskiej, 

co przedłużyłoby cały proces. W takim przypadku można spodziewać się dalszych 

eskalacji na linii kontaktu i pogłębianiu presji na Armenię, niewykluczone są także 

działania zbrojne, np.: pod pozorem operacji antyterrorystycznej. 

 Wydaje się, że na chwilę obecną celem władz w Baku jest zniesienie lub 

ograniczenie obecności rosyjskich wojsk na terytorium republiki. Prowokacje 

w Górskim Karabachu służyły z jednej strony wywarciu nacisku na Erywań, 

z drugiej zaś testowały reakcję Kremla i najprawdopodobniej będą kontynuowane. 

Przerzucenie odpowiedzialności w negocjacjach w sprawie braku gazu w Górskim 

Karabachu na mirotworców ma stwarzać wrażenie braku ich kompetencji oraz 

sprawczości zarówno wśród miejscowej ludności, jak i na arenie 

międzynarodowej. 
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 Rosyjska projekcja siły na Azerbejdżan jest obecnie znacznie zredukowana. 

Ewentualne próby siłowego oddziaływania Kremla na południowego sąsiada są 

ograniczone nie tylko przez związanie wojsk na Ukrainie, lecz również przez 

możliwość zaangażowania Turcji w taki konflikt. Baku z Ankarą łączy bowiem 

zdecydowanie głębszy sojusz niż z Moskwą.  

 

 

1 Ильхам Алиев: «Мы надеемся, что США поддержат мирную повестку Азербайджана», Turan, 
22.03.2022; https://turan.az/ext/news/2022/3/free/politics_news/ru/2878.htm [dostęp: 25.03.2022]. 
2 Խաղաղության ձգտումը օրակարգ չէ, եթե դրա տակ չկա ազգային ճանապարհային քարտեզ․ Վարդան 
Օսկանյան, Civilnet, 17.03.2022; https://www.civilnet.am/news/653997/խաղաղության-ձգտումը-
օրակարգ-չէ-եթե-դրա-տակ-չկա-ազգային-ճանապարհային-քարտեզ․-վարդան-օսկանյան/ [dostęp: 
25.03.2022]. 
3 Ormiańskie władze podają, że w Karabachu mieszka 100-120 tys. Ormian. Trudno jednak oszacować, na ile 
są to prawdziwe dane. Wielu Ormian jest zarejestrowanych w Karabachu, natomiast nie przebywają tam na 
stałe. Brakuje też informacji, ilu Ormian wróciło na te tereny po wojnie w 2020 roku. 
4 Комментарий Шаира Рамалданова по Провокациям в Зоне Временной Ответственности РМК | 
Baku TV | RU, Baku TV, 7.03.2022; https://www.youtube.com/watch?v=NKWmkPJzaOk [dostęp: 
25.03.2022]. 

                                                        


