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Koniec status quo? Azerska rekonkwista Górskiego Karabachu 

Lipcowe starcia między Armenią i Azerbejdżanem okazały się być preludium 
do odnowienia konfliktu karabachskiego. W wyniku działań bliskich progu 
wojny zginęło co najmniej 200 osób, w tym cywile po obu stronach. W użyciu 
pozostaje zarówno ciężka artyleria, jak i broń najnowszej generacji, łącznie 
z dronami służącymi do precyzyjnych ataków. Ważnym elementem pozostaje 
walka informacyjna oraz operacje psychologiczne. Decyzja o ataku 
uwarunkowana jest tak czynnikami wewnętrznymi w obu 
południowokaukaskich republikach, jak i sprzyjającą Azerbejdżanowi sytuacją 
międzynarodową, przede wszystkim zaś wsparciem ze strony Turcji. 
Rozstrzygającym czynnikiem będą jednak nowe technologie – militarne 
i informacyjne – intensywnie eksploatowane przez obie strony. 

W lipcu br., po raz pierwszy od kwietnia 2016 roku, doszło do poważniejszych walk 

na właściwej granicy między Armenią i Azerbejdżanem. Choć prawdopodobnie do starcia 

doszło przypadkowo, obie południowokaukaskie republiki zdecydowały się na użycie 

ciężkiego sprzętu oraz dronów. Rząd w Baku stanowczo poparła Ankara, oferując 

wsparcie o niespotykanej skali. Po zakończeniu starć odbyły się wspólne manewry 

Azerbejdżanu i Turcji, a w okolicach Tovuzu doszło ponownie do wzajemnego ostrzału, 

w wyniku którego zginął azerski oficer. Działania zbrojne, rozpoczęte 27 września br., 

zostały określone przez prezydenta Azerbejdżanu, İlhama Əliyeva, jako kontrofensywa 

i odpowiedź na ormiańskie prowokacje. W odróżnieniu od poprzednich starć, atak 

na ormiańskie pozycje odbywa się właściwie na całej linii kontaktu. 

Republika Górskiego Karabachu (RGK) to terytorium pod kontrolą Ormian, formalnie 

jednak należące do Azerbejdżanu. Tradycyjnie większość ludności stanowili Ormianie. 

W latach 1992–1994 trwała wojna o przynależność regionu, która, choć zakończona 

podpisaniem zawieszeniem broni, nie zakończyła walk. Na obszarze, obejmującym 

większość terenów Górskiego Karabachu oraz 7 przylegających doń regionów 

Azerbejdżanu, Ormianie powołali RGK. Zgodnie z rezolucjami ONZ z 1993 i 2008 roku 

Armenia była zobowiązana do wycofania wojsk z terenów, które wcześniej nie wchodziły 

w skład Górskiego Karabachu. Odmowa wycofania się stamtąd wojsk Armenii oraz 

uznanie za stronę w negocjacji władz w Stepanakercie, stanowią, obok statusu RGK, 

główną oś niezgody.  

Wpływ czynników wewnętrznych na eskalację 

W ostatnich latach azerskie elity sygnalizowały frustrację jałowymi z ich perspektywy 

negocjacjami w ramach procesu pokojowego pod skrzydłami Grupy Mińskiej OBWE. 

Po kontrowersyjnych wypowiedziach ormiańskiego lidera, premiera Nikola Paszyniana, 

kilka miesięcy temu rozmowy zostały praktycznie zawieszone. Z Baku coraz częściej 

płynął przekaz, że w razie dalszej stagnacji rozważy zbrojne rozwiązanie. Odzyskanie 

ziem na zachodzie to też wygodny temat zastępczy dla społeczeństwa, odczuwającego 

negatywne skutki gospodarcze związane ze spadkiem cen ropy i epidemią koronawirusa. 

W czasie lipcowych starć w stolicy odbyła się ogromna demonstracja, której uczestnicy 

wyrażali poparcie dla wojska i domagali się zbrojnego odebrania Karabachu. Odżyły 
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wówczas protureckie sentymenty, wyrażane starym hasłem „jeden naród, dwa państwa”, 

szczególnie po deklaracjach pomocy Azerbejdżanowi przez tureckie kierownictwo. 

Radykalizacja pozycji Baku wynika też z wymiany pokoleniowej kadry urzędniczej. Əliyev 

zastępuje aparatczyków o sowieckich korzeniach młodszymi, młodymi i często 

wykształconymi na Zachodzie specjalistami, których charakteryzuje jednocześnie silna 

postawa nacjonalistyczna. Najważniejsza była dymisja ministra spraw zagranicznych 

Elmara Məmmədyarova w czasie lipcowego kryzysu oraz dokonane pod pretekstem 

śledztwa antykorupcyjnego czystki wśród jego ludzi w ministerstwie. Nowym szefem 

resortu został Ceyhun Bayramov (czyt. Dżejhun Bajramow), dotychczas piastujący urząd 

ministra edukacji, bez doświadczenia pracy w dyplomacji. Nieformalnie prowadzenie 

polityki zagranicznej przejął Hikmet Haciyev (czyt. Hadżijew), doradca prezydenta ds. 

zagranicznych, który od tej pory jest głównym źródłem azerskich narracji skierowanych 

do opinii międzynarodowej. 

Zaostrzenie ormiańskiego dyskursu 
Do zradykalizowania postawy Baku przyczyniły się także działania strony ormiańskiej. 

Spodziewano się, że wyniesienie do władzy w wyniku rewolucji w 2018 roku premiera 

Nikola Paszyniana przyczyni się do realnych postępów w negocjacjach. Poprzedni liderzy, 

Robert Koczarian i Serż Sargsjan, pochodzą z Karabachu, a uznanie zdobyli jako weterani 

wojny z lat 90. XX wieku. Nowy szef rządu nie był ani personalnie, ani ekonomicznie 

powiązany ze spornym terytorium. Pogłębiający się kryzys polityczny w Erywaniu1 i chęć 

scementowania swojej popularności skłoniły premiera do radykalnych wypowiedzi 

w sprawie RGK. Przykładem może być m.in. jego kategoryczne stwierdzenie, że „Arcach 

[ormiańska nazwa Karabachu – przyp. aut.] to Armenia i kropka”2 podczas wiecu poparcia 

dla Paszyniana w sierpniu 2019 roku w czasie jego wizyty w RGK. W styczniu br. premier 

zakwestionował też zasady madryckie (format procesu pokojowego pod 

przewodnictwem Grupy Mińskiej OBWE), jako „spadek po [Serżu] Sargsjanie” i wezwał 

kandydatów w karabachskich wyborach prezydenckich do ich krytyki. 

Ostre wypowiedzi padały też z ust ministra obrony, Dawita Tonojana, który 

zaproponował w nowej doktrynie obronnej przyjęcie zasady „nowa wojna za nowe 

terytoria”. Miał być to element polityki aktywnego odstraszania, tj. rozbudowy 

ormiańskiego potencjału militarnego i zajmowania kolejnych terenów Azerbejdżanu 

w razie powtórzenia się konfliktu z 2016 roku. Doktryna ta miała trafić przede wszystkim 

do społeczeństwa, w którym zaczęły przeważać bezkompromisowe postawy wobec 

uregulowania konfliktu, tj. bez żadnych koncesji na rzecz Azerbejdżanu3. W Baku 

te stwierdzenia odebrano jako zerwanie procesu pokojowego. 

Katalizatorem była również postawa władz samozwańczej republiki. W 2018 roku, 

wspólnie z nowymi władzami w Erywaniu, lokalni liderzy ogłosili budowę trzeciej drogi 

łączącej republikę z Armenią. Taka budowa byłaby dodatkową komplikacją 

w negocjacjach pokojowych. W maju br. inauguracja nowego prezydenta RGK zamiast 

w stołecznym Stepanakercie (az. Xankəndi) odbyła się w Szuszi (az. Şuşa), mieście 

o wielkim znaczeniu kulturowym dla Azerbejdżanu. Zwycięzca wyborów, lokalny 
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oligarcha i były premier RGK Arajik Haratiunian, ogłosił też zamiar przeniesienia 

parlamentu nieuznawanej republiki do tego miasta. Strona azerska oskarżała też rządy 

Armenii i RGK o przesiedlanie na teren Górskiego Karabachu Ormian z Libanu.  

Przebieg walk 

Najprawdopodobniej to Azerbejdżan sprowokował lub zainicjował pierwsze walki 

we wrześniu. W ciągu pierwszych dni azerskie wojsko ogłosiło wyzwolenie kilku wiosek 

nieopodal miasta  Füzuli (orm. Waranda), zdobycie szczytu w paśmie górskim Murovdağ 

oraz postępach w kierunku Ağdamu, po czym ofensywa wyraźnie zwolniła. 

W rzeczywistości większość „wyzwolonych” miejscowości od lat pozostaje 

niezamieszkana. I Armenia, i Azerbejdżan ogłosiły stan wojenny i częściową mobilizację. 

Ogłoszenia o przejęciu nowych wiosek głównie służą propagandowo-symbolicznej 

narracji Əliyeva. Tylko po zdobyciu wsi Tałysz (az. Talış) na północnym odcinku frontu 

w oficjalnych azerskich mediach zamieszczono materiały wizualne, potwierdzające 

zdobycie tego terenu. Obie strony poniosły ciężkie straty, jednak Azerbejdżan nie 

publikuje danych dotyczących poległych żołnierzy ani sprzętu. 

Celem minimum azerskiej armii jest przesunięcie linii kontaktu w głąb kontestowanego 

terytorium i zajęcie lepszych strategicznie pozycji. Dotychczas siły Azerów znajdowały się 

głównie w nizinnej części regionu, podczas gdy dobrze ufortyfikowane pozycje Ormian 

znajdują się w obszarze górskim. Ataki z powietrza, prowadzone przez Azerbejdżan za 

pomocą dronów, mają na celu wycieńczenie obrońców i wyczerpanie ich zasobów 

materialnych przed większą ofensywą wojsk lądowych, które muszą poruszać się po 

trudnym, zaminowanym terenie. Z powodu braku amunicji mieli wycofać się ze swoich 

pozycji ormiańscy żołnierze w okolicach miasta Hadrut4. Media doniosły również 

o zniszczeniu mostu na drodze między RGK a Armenią, najprawdopodobniej przez 

wykorzystanie izraelskiej rakiety balistycznej Lora. 

Na początku października br. walki przeniosły się poza linię kontaktu i silnie dotknęły 

infrastrukturę cywilną. Ormianie raportowali o bombardowaniu Stepanakertu, stolicy 

RGK, a także miasta Wardenis na terenie właściwej Armenii. W wyniku bombardowań 

prowadzonych z nieuznawanej republiki ucierpiały azerskie przyfrontowe miasta, w tym 

Gandża. 7 października br. Azerowie poinformowali o próbie uszkodzenia gazociągu 

Baku-Tbilisi-Ceyhan za pomocą rakiety Smiercz.  

W przemówieniu w telewizji narodowej 4 października, a później i w wywiadach 

zagranicznych, Əliyev postawił cztery warunki zaprzestania dalszych działań: wycofanie 

się ormiańskiej armii z terytorium Azerbejdżanu; uznanie integralności terytorialnej 

Azerbejdżanu przez Armenię; przeprosiny azerskiego społeczeństwa przez Paszyniana 

i stwierdzenie przez niego, że Karabach to nie Armenia, a także przedstawienie 

harmonogramu wycofania wojsk. W Armenii pojawiają się zaś głosy o konieczności 

uznania RGK, aczkolwiek takie postulaty pojawiały się również w czasie poprzednich 

starć z Azerbejdżanem.  
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Rola nowych technologii 
O rozpoczęciu przez Azerbejdżan operacji o takiej szerokiej skali zadecydowało silne 

poparcie Turcji oraz rozbudowywany przez ostatnie lata arsenał broni najnowszych 

generacji, głównie dronów. Oprócz intensywnej współpracy z Izraelem w tym obszarze, 

Azerbejdżan zakupił bezzałogowce Bayraktar TB-2 tureckiej produkcji, które dowiodły 

swojej skuteczności w Syrii i Libii. Posiada też własnego satelitę i zaawansowane 

technologie komunikacyjne, które pozwalają nawigować pociski rakietowe z większą 

precyzją. W większości górzysty teren Karabachu oraz jego deszczowy klimat utrudniają 

użycie tradycyjnego lotnictwa i instalacji przeciwlotniczych. Według informacji 

azerskiego Ministerstwa Obrony, na terenie RGK za pomocą dronów udało się zniszczyć 

m.in. rakietowy system przeciwlotniczy S-300. Ormianie korzystają z bezzałogowców 

własnej produkcji. 

Obie strony prowadzą bardzo intensywną walkę informacyjną i operacje psychologiczne. 

Szczególnie aktywna jest Armenia, zwłaszcza na polu dyplomacji indywidualnej 

(np.: pozyskiwania dla sprawy celebrytów, takich jak Elton John czy gwiazda filmów 

porno Mia Khalifa) oraz kampanii dezinformacyjnych, w tym dwie główne. Pierwsza 

z nich dotyczy udziału tureckiego wojska w konflikcie, skierowana jest zatem w stronę 

Rosji i Francji, które rywalizują z Ankarą o wpływy w basenie Morza Śródziemnego. 

Jednym z poważniejszych zarzutów było rzekome zestrzelenie przez turecki myśliwiec  

F-16 ormiańskiego Su-25 nad terytorium RGK. Nie przedstawiono jednak żadnych 

dowodów. Druga kampania opiera się na szerzeniu przekonania, że Azerbejdżan to 

kolejne ognisko radykalnego islamu, a obecny konflikt ma być ponowną próbą 

ludobójstwa Ormian (to nawiązanie do tragicznych wydarzeń z 1915 roku, za które 

odpowiada jednak Turcja, nie Azerbejdżan). Bardzo udaną operacją w tej kampanii są 

doniesienia o syryjskich bojownikach lub dżihadystach, najętych do walki 

z Azerbejdżanem. Choć możliwe jest, że rekruci z Syrii znajdują się w Azerbejdżanie, nie 

udało się tego ani jednoznacznie potwierdzić, ani określić w jakiej roli mieliby tam 

występować. Warto zauważyć, że przydatność bojowa ugrupowań z Syrii, m.in. ze 

względu na barierę językową (nawet w przypadku syryjskich Turkmenów różnice 

językowe są istotne) i brak znajomości terenu, byłaby stosunkowo niska, ponadto 

poważnie nadwyrężyłaby wizerunek Azerbejdżanu na Zachodzie. Z drugiej strony jest to 

narracja bardzo korzystna dla Ormian, którzy dzięki temu mogą sprowadzać wojnę do 

konfliktu cywilizacji – chrześcijaństwa vs. islamu – i przedstawiać przeciwnika jako 

sprzymierzonego z terrorystami, choć jednocześnie może wzmagać strach ludności przed 

azerskim wojskiem i sprawiać, że państwa muzułmańskie mogłyby wesprzeć Baku. 

Większość dowodów to niepotwierdzone informacje od Syryjczyków, jakoby 

zwerbowanych przez Turcję, lub materiały z mediów społecznościowych, które też nie 

pozwalały na weryfikację. Oskarżenie to pojawiło się także w lipcu br. 

W odpowiedzi na te kampanie nadkaspijska republika odświeżyła starą kontrnarrację 

o najmowaniu Kurdów z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej za organizację 

terrorystyczną w Turcji, a także oskarżyła Armenię o sprowadzanie bojowników 

z Bliskiego Wschodu (w tym etnicznych Ormian). W rosyjskich mediach pojawiły się 
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pogłoski o możliwym udziale Grupy Wagnera i innych prywatnych firm wojskowych 

w Górskim Karabachu po stronie Ormian, aczkolwiek te informacje także pozostają 

niepotwierdzone. Azerbejdżan, mający mniejszy kapitał dyplomatyczny, skupia się na 

podkreślaniu aspektów prawnych oraz nieefektywności dotychczasowego procesu 

pokojowego. Ukłonem w stronę Rosji jest oskarżenie Paszyniana o niekompetencje 

w postępowaniu wobec Azerbejdżanu, w przeciwieństwie do byłych prezydentów 

(przeciwko Koczarianowi, pozostającemu w bardzo dobrych relacjach z prezydentem 

Rosji, Władimirem Putinem, toczy się obecnie postępowanie karne o nadużycie władzy). 

Əliyev nazwał też porewolucyjny rząd tworem Sorosa5.  

Wnioski 
 Azerbejdżan dąży do przejęcia całkowitej kontroli nad spornym regionem. 

Przyjęcie oferty zawieszenia broni oznaczałoby powrót do status quo i danie 

Armenii czasu potrzebnego na odbudowanie arsenału i reformę wojskową. 

Wyjątkowo korzystne ułożenie spraw międzynarodowych – poparcie ze strony 

Turcji, niechęć Rosji do obecnych władz w Armenii oraz amerykańskie wybory 

prezydenckie – mogą się nie powtórzyć. Przewaga militarna Baku w przyszłości 

nie byłaby pewna ze względu na rozwój ormiańskiej gospodarki, a z drugiej strony 

kurczące się zasoby surowców naturalnych, stanowiących podstawę dochodu 

nadkaspijskiej republiki. Sukces w postaci odbicia Górskiego Karabachu 

ugruntowałby na lata pozycję Əliyeva i jego rodziny. Kluczowe w tej wojnie jest 

nieformalne zaangażowanie Turcji, która przełamuje dyplomatyczną izolację 

Azerbejdżanu i przeciwważy wpływ Rosji. 

 W trudnej sytuacji jest ormiańskie przywództwo. Kontrowersyjne wypowiedzi 

czołowych urzędników, zwłaszcza premiera i ministra obrony, zostały 

potraktowane przez Azerbejdżan jako casus belli. Niezależnie od rezultatu 

konfliktu, z wysokim prawdopodobieństwem to premiera Paszyniana opozycja 

i część środowiska międzynarodowego będzie obarczać odpowiedzialnością za 

sprowokowanie Azerbejdżanu i śmierć ormiańskich żołnierzy. Mało 

prawdopodobne jest przyjęcie warunków postawionych przez azerskiego lidera, 

mimo że istnieje możliwość zwycięstwa przeciwnika. Premierowi zależy na 

zakończeniu konfliktu i powrocie do status quo, jest jednak wysoce wątpliwe, by 

przystał na to Azerbejdżan. Można się spodziewać poważnego osłabienia 

politycznego Paszyniana, a być może nawet zmiany na stanowisku premiera już 

po konflikcie. Z kolei wzmocnić mogą się przedstawiciele klanu karabachskiego – 

Serż Sargsjan i Robert Koczarian – trudno jednak stwierdzić, czy będą w stanie 

objąć ponownie władzę. 

 Obecnie jawne zaangażowanie Rosji jest mało prawdopodobne. Konflikt toczy się 

formalnie na terytorium Azerbejdżanu, zaś zgodnie ze statusem prawnym, wojsk 

ormiańskich nie powinno tam być. Moskwie zależy także na osłabieniu 

prodemokratycznych sił w Armenii, a utrata Karabachu byłaby poważnym ciosem 

dla całego środowiska porewolucyjnych władz. Otwarte wystąpienie po stronie 

Armenii przy skomplikowanym statusie prawnym mogłoby się też spotkać 
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ze sprzeciwem Kazachstanu, który mimo sojuszu wojskowego z Rosją i Armenią 

w przeszłości często wspierał stanowisko Azerbejdżanu. Ewentualna interwencja 

zbrojna Rosji na terenie Azerbejdżanu prawdopodobnie posłużyłby Turcji 

za pretekst do oficjalnego zaangażowania po stronie pokrewnej republiki, zaś 

ewentualne działania przeciwko Turcji mogłyby doprowadzić do konfrontacji 

z NATO. Kreml nie chce lub nie jest stanie w skuteczny sposób wesprzeć Armenii 

w obszarze bezzałogowców, choć do pewnego stopnia dysponuje nowoczesnymi 

systemami obrony przed nimi. 

 Możliwe, że w przypadku zbyt daleko posuniętych sukcesów azerskiej armii 

Moskwa zaoferuje Armenii nieformalne wsparcie, np.: w postaci udostępnienia 

usług prywatnych firm wojskowych, takich jak wagnerowcy. Choć na razie 

informacje o ich pobycie w Karabachu są niepotwierdzone, to ich obecność, choć 

korzystna militarnie, mogła stworzyć ryzyko wizerunkowe dla Armenii.  

 Wojna między Armenią i Azerbejdżanem potwierdza wagę zaawansowanych 

technologii, dobrze zaplanowanej polityki informacyjnej i rozbudowy zasobów do 

prowadzenia walki informacyjnej na współczesnym polu bitwy. Tureckie drony 

pozwoliły Azerbejdżanowi zyskać przewagę w niekorzystnym dla niego terenie. 

Jednocześnie informacje z obu stron, ze względu na silne kampanie 

dezinformacyjne, tracą na wiarygodności.  

 W porównaniu do ubiegłych lat, ataki strony azerskiej za pomocą dronów są 

znacznie bardziej precyzyjne, brak też informacji o charakterystycznych dla tych 

wojsk błędach taktycznych i strategicznych. Sugeruje to, że faktycznie po stronie 

azerskiej mogą być zaangażowani tureccy specjaliści wojskowi lub np.: operatorzy 

dronów. 
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