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Mały, globalny konflikt: międzynarodowe implikacje ormiańsko-
azerskiej wojny lipcowej w regionie Tawusz-Tovuz 

Lipcowe starcia między Armenią i Azerbejdżanem to najbardziej intensywne 
działania zbrojne na tym obszarze od czasów wojny kwietniowej w 2016 roku. 
Choć sytuacja na granicy pozostaje napięta, lokalny konflikt powoli ulega 
deeskalacji. Tymczasem walki przeniosły się na poziom diaspor obu państw, 
których przedstawiciele zwalczają siebie nawzajem już poza Kaukazem 
Południowym, jednocześnie stając się próbą sił między Rosją i Turcją, 
rywalizującymi o wpływ również w tym regionie.  

Konflikt między Armenią i Azerbejdżanem, choć głęboko zakorzeniony w historii, na 
intensywności przybrał u schyłku istnienia Związku Sowieckiego. Głównym przedmiotem 
sporu jest region Górskiego Karabachu i okolicznych terenów. Choć de iure należą one do 
Azerbejdżanu, obecnie kontrolę nad nimi sprawują Ormianie w ramach nieuznawanej 
Republiki Górskiego Karabachu (RGK; w ormiańskiej wersji Republika Arcachu). 
Zawieszenie broni z 1994 roku jest regularnie naruszane przez obie strony, mimo 
oficjalnego procesu pokojowego w ramach Grupy Mińskiej OBWE. Zbrojne działania 
zdarzają się również poza terenem RGK, np.: na granicy z  Nachiczewaniem1 i pomiędzy 
prowincjami Tawusz (Armenia) a Qazax i Tovuz (Azerbejdżan).  

Region Tawusz-Tovuz, gdzie toczyły się walki, to teren położony po obu stronach 
północnego odcinka granicy między skonfliktowanymi państwami, poza RGK. Przez 
azerski region Tovuz przebiegają wszystkie rurociągi i gazociągi biegnące dalej na zachód. 
Najistotniejszy jest rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), w którym większość udziałów 
mają zachodni giganci, m.in.: brytyjskie BP (30,1 proc.), norweski Equinor (8,71 proc.) 
i amerykański Exxon Mobil (2,50 proc.)2. Dodatkowo, przez ten region przebiega ważna 
magistrala kolejowa Baku-Tbilisi-Kars, łącząca Azję Centralną i Chiny z Turcją, droga 
Baku-Tbilisi oraz światłowody. Od sprawności infrastruktury w Tovuzie zależy też 
uruchomienie dostaw azerskiego gazu do Europy, które mają się rozpocząć w najbliższych 
miesiącach.  

Intensyfikacja konfliktu przypadła na silne trudności wewnętrzne w obu krajach, 
związane z kryzysem zaufania do władz po krytycznie ocenianych działaniach wobec 
pandemii koronawirusa oraz wzmożoną aktywnością opozycji. Od kilku miesięcy Baku 
wysyła także wyraźne sygnały o swoim niezadowoleniu z braku postępów w negocjacjach 
międzynarodowych w sprawie Górskiego Karabachu. Niedawne przemiany polityczne 
w samym RGK, zainicjonowane przez Erywań, oraz wizyty tam premiera Armenii, Nikola 
Paszyniana, zostały zinterpretowane jako prowokacja i zaprzeczenie tezom o pokojowym 
rozwiązaniu3. Efektem tego jest powrót Azerbejdżanu do wojennej retoryki i coraz 
bardziej stanowcze żądania kierowane do społeczności międzynarodowej. Oficjalnie, 
z powodu zbyt miękkiej polityki wobec Armenii, 16 lipca br. stanowisko stracił Elmar 
Məmmədyarov, minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu od 2004 roku.  
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Prawdopodobny przebieg konfliktu 
12 lipca br. Ormianie ostrzelali UAZa z żołnierzami azerskich Sił Zbrojnych, który miał 
wjechać na terytorium Armenii w regionie Tawusz. Możliwe jednak, że UAZ poruszał się 
po pasie „ziemi niczyjej” między posterunkami obu stron. Według oficjalnych ormiańskich 
komunikatów, UAZ miał próbować zdobyć jeden z ormiańskich posterunków. Jest to mało 
prawdopodobne ze względu na łatwość zauważenia pojazdu na górzystym, trudnym do 
jazdy terenie. W rosyjskich i azerskich mediach pojawiły się spekulacje, że mógł to być 
błąd w nawigacji, związany z brakiem demarkacji granic, próba odzyskania zagubionego 
sprzętu lub „rozpoznanie bojem” jako reakcja Sił Zbrojnych Armenii na tym odcinku.  

Ostrzał artyleryjski najprawdopodobniej rozpoczął Azerbejdżan, na co strona ormiańska 
odpowiedziała tymi samymi działaniami, zgodnie z przyjętą w regionie zasadą 
symetryczności. W atakach z użyciem ciężkiej artylerii i dronów po obu stronach zginęli 
żołnierze (w tym wysocy stopniem oficerowie – po stronie azerskiej dwugwiazdkowy 
generał oraz pułkownik, po stronie ormiańskiej – pułkownik oraz major) oraz jeden cywil, 
ucierpiały także okoliczne wioski i gazociąg Gazpromu na terenie Armenii. Choć sytuacja 
na granicy nadal pozostaje napięta, po 17 lipca br. prowadzony jest raczej ostrzał 
snajperski. Ministerstwo obrony Armenii poinformowało 21 lipca o nieudanej próbie 
przejęcia posterunku Anwach (z orm. „Nieustraszony”) przez azerskie oddziały specjalne, 
który miał ponieść ciężkie straty. Azerskie ministerstwo obrony opublikowało 
informację, że ostrzał między państwami nie był prowadzony, słyszano jednak strzały 
w okolicach ormiańskiego posterunku – pojawiły się spekulacje, że z powodu ulewnego 
deszczu w tym regionie Ormianie mogli stracić orientację i strzelić do swojego oddziału. 
Łącznie w wyniku działań militarnych zginęło co najmniej 17 osób4.  

Walki wkrótce przeniosły się poza obszar Kaukazu Południowego. Oprócz bójek, doszło 
także do aktów wandalizmu, np.: w ormiańskiej szkole w San Francisco, ataków na 
placówki dyplomatyczne Armenii i Azerbejdżanu oraz „polowań” na osoby pochodzenia 
azerskiego w Los Angeles z prośbami o przekazywanie informacji o tamtejszych Azerach. 
16 lipca br. przed ambasadą Azerbejdżanu w Warszawie policja musiała oddzielać dwie 
grupy protestujących. Największe napięcia w walce diaspor zauważono jednak w Rosji. 
Z tego powody 23 lipca br. minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zwołał 
spotkanie przedstawicieli obu diaspor. Ekonomicznego wymiaru konflikt nabrał przez 
„wojnę morelową”, jak zaczęto określać odmowę sprzedaży ormiańskiej moreli, symbolu 
narodowego i jednego z najważniejszych towarów eksportowych, przez sieci domów 
handlowych należących do etnicznych Azerów.  

Elementy wojny informacyjnej 
Ministerstwa obrony zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanu, publikowały materiały wideo 
z prowadzonych ataków. Erywań ponadto prowadził kampanię prezentowania sukcesów 
ormiańskiej armii w walce przeciwko azerskim samolotom bezzałogowym. Jednak 
zorganizowana 21 lipca br. przez ormiański MON wystawa strąconych dronów składała 
się głównie z tych, które zestrzelono lub które spadły na terytorium Armenii z powodu 
awarii w latach poprzednich, zaś doniesienie o zestrzeleniu azerskiego UAVa izraelskiej 
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produkcji zilustrowano zdjęciem amerykańskiej maszyny zestrzelonej w 2014 roku w 
Pakistanie. Ormiańskie wojsko opublikowało filmik, mający przedstawić zestrzelenie 
Hermesa 900 – zaawansowanego technologicznie azerskiego drona izraelskiej produkcji, 
lecz nie pokazano jego szczątków. Samo wideo spotkało się ze sceptycyzmem ekspertów, 
przez co podano w wątpliwość fakt zestrzelenia maszyny, przyciągnęło jednak uwagę 
rosyjskich ekspertów5.  

Konflikt eskalował po pojawieniu się sugestii, że z obecnych pozycji Armenia byłaby 
w stanie zaatakować tamę na Zbiorniku Mingeczaurskim. W odpowiedzi azerskie 
ministerstwo obrony poinformowało, że za pomocą posiadanych przezeń systemów 
rakietowych ma możliwość zbombardowania ormiańskiej elektrowni jądrowej Mecamor 
„z dużą dokładnością”6. Realizacja którejkolwiek z gróźb jest jednak mało 
prawdopodobna ze względu na potencjalne katastrofalne skutki dla ludności cywilnej. 

Z kolei kurdyjska agencja informacyjna ANF (Firat) podała informację o rekrutowaniu 
przez Turcję najemników spośród arabskich ugrupowań w północnej Syrii, którzy mieliby 
otrzymywać 2,5 tys. dolarów miesięcznie za walkę po stronie Azerbejdżanu. Jest to jednak 
mało prawdopodobne ze względu na różnice religijne (Azerowie to w większości mało 
religijni szyici, podczas gdy Turcy i Arabowie to sunnici) oraz niechęć azerskiego reżimu 
do silnych ugrupowań religijnych. Tę wiadomość opublikowały  również rosyjskie media, 
jak Gazeta.ru powołująca się na państwową agencję prasową TASS, i cieszący się 
przychylnością ormiańskich władz Siemion Piegow. O rosyjskim śladzie w tworzeniu tej 
dezinformacji świadczy też dementowanie jej na prorosyjskiej platformie The National 
Interest. Najprawdopodobniej celem tej dezinformacji było wywołanie niechęci wobec 
Turcji i Azerbejdżanu jako państw powiązanych z islamskimi terrorystami. 

Podsycaniem atmosfery strachu i osaczenia w Armenii zainteresowana jest Rosja. 
Za pomocą dezinformacyjnej strony Avia.pro dystrybuowano fake news o rzekomej 
symulacji przez azerskie i tureckie lotnictwo – w tym dwa tureckie F-16 – ataku na 
Erywań z Nachiczewania, którego granica położona jest około 56 km od stolicy Armenii. 

Dostawy broni dla Armenii 
Azerskie media donosiły o obecności w Armenii serbskich moździerzy rosyjskiej 
produkcji, wysłanych z Serbii przez terytorium Gruzji (prawdopodobnie bez wiedzy 
Tbilisi). Z drugiej zaś nieuznawanie przez Azerbejdżan Kosowa i niedawną pomoc 
humanitarną dla Serbii. Charge d’affairs Serbii Danica Wejnowić została wezwana 20 lipca 
br. do azerskiego MSZ w tej sprawie, oznajmiła jednak, że nie posiada informacji 
o sprzedaży przez Serbię broni Armenii7. Dwa dni później, serbski minister handlu Rasim 
Ljajić przyznał, że transakcji dokonała prywatna firma, która jednak musiała uzyskać 
licencję od ministerstwa spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony8. 
Do azerskiego MSZ 27 lipca br. wezwano także ambasadora Jordanii, która również miała 
sprzedawać broń Armenii. Erywań miał też otrzymać wsparcie od Rosji w postaci ośmiu 
dywizjonów zestawów rakietowych ziemia-powietrze S-3009.  
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Zdecydowana reakcja Turcji 
Zaskoczeniem była silna reakcja Turcji, wykraczająca poza tradycyjne polityczne 
wspieranie Azerbejdżanu. Ankara przekazała kaukaskiemu sojusznikowi drony 
Bayraktar TB2. Ze względu na niewielki obszar walk oraz znajdowanie się większości 
ormiańskich pozycji na wzgórzach, tureckie drony mogą dać Azerbejdżanowi dużą 
przewagę. Turcja ma także przekazać sojusznikowi systemy walki elektronicznej KORAL, 
umożliwiające detekcję, identyfikację i zakłócanie emisji elektromagnetycznych, np.: 
pracę wrogich systemów przeciwlotniczych10. Było to możliwe m.in. dzięki ratyfikowanej 
pod koniec maja br. umowie o współpracy wojskowej obu państw, umożliwiającej Baku 
zakup sprzętu tureckiej produkcji za około 30 mln dolarów11. W czasie konfliktu odbyło 
się kilka niezaplanowanych spotkań azerskich i tureckich wojskowych, a turecki 
parlament i Rada Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie potępiły „ormiańską agresję”. 
Na przełom lipca i sierpnia br. zaplanowano także azersko-tureckie manewry z udziałem 
wojsk lądowych, lotnictwa i sprzętu do obrony przeciwlotniczej w Nachiczewaniu, Baku, 
Gandży i innych regionach.  

Na zdecydowaną reakcję Turcji mają wpływ przeciągające się negocjacje w sprawie cen 
gazu, który Kreml ma eksportować do Turcji przez gazociąg Turecki Potok (TurkStream). 
Rosja – dotychczas największy eksporter gazu do Turcji (33 proc. udziału w marcu 
2019 roku), straciła swoją pozycję na rzecz Azerbejdżanu (23,5 proc. na marzec 
2020 roku) i państw eksportujących LNG. Obecnie Rosja odpowiada za 9,9 proc. (marzec 
2020 roku) gazu importowanego do Turcji12. Przyczyną jest m.in.: wyłączenie 
z użytkowania gazociągu Błękitny Potok (BlueStream) od maja br. w związku z pracami 
konserwacyjnymi i korzystaniem tylko z jednej nitki Tureckiego Potoku. Z tego względu 
działania zbrojne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów na terenie Azerbejdżanu 
uderzają bezpośrednio w turecki interes narodowy. Jednocześnie w wyniku azerskich 
aktywności uszkodzono biegnący przez terytorium Armenii gazociąg rosyjskiego 
Gazpromu. 

Przekazy z Moskwy 
Na początku konfliktu Armenia zawnioskowała o spotkanie w ramach Organizacji Układu 
o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ)13, które najpierw wyznaczono na 13 lipca br., 
a następnie przełożono na nieokreślony termin, ku rozczarowaniu Erywania. Prezydent 
Azerbejdżanu Ilham Əliyev skomentował potencjalne zaangażowanie OUBZ jako 
bezprzedmiotowe, gdyż azerskie wojsko, jego zdaniem, nie naruszyło ormiańskiej 
granicy14.   

Kreml ograniczył się do wezwania do zaprzestania walk i kontynuowania procesu 
pokojowego przez obie strony. Ławrow rozmawiał ze swoimi odpowiednikami w Armenii 
i Azerbejdżanie 13 lipca br.; wystosował też oświadczenie do członków Grupy Mińskiej 
OBWE o niepodejmowanie działań, które mogłyby doprowadzić do dalszej eskalacji, 
mając na myśli ewidentnie Turcję. Z kolei prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, 
zaznaczył, że skala konfliktu „wykracza poza kaliber Armenii” oraz, że Turcja nie 
pozostanie obojętna na rozlew krwi jej braci w Azerbejdżanie15. W rozmowie 
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telefonicznej 23 lipca br. z Mevlütem Çavuşoğlu, szefem tureckiej dyplomacji, Ławrow 
wezwał Turcję do wspólnych wysiłków na rzecz zaprowadzania stabilności w regionie 
i bardziej wstrzemięźliwego podejścia do konfliktu16. 

Moskwa wysłała jednak kilka sygnałów ostrzegawczych w stronę Baku, m.in. 
przeprowadzając manewry na Morzu Kaspijskim. Od 24 lipca br. trwają także wspólne, 
rosyjsko-ormiańskie manewry, których celem jest zwiększenie gotowości bojowej 
ormiańskiej obrony przeciwlotniczej oraz ulepszenie zdolności obronnych przed 
samolotami bezzałogowymi i artylerią.  

Znacznie silniejsze przekazy płynęły od kremlowskich elit. Duże wzburzenie po obu 
stronach wzbudziła odezwa Margarity Simonian, szefowej rosyjskiej propagandowej 
platformy RT, w której Azerów nazwała „janczarami z krzywymi nożami”, Ormianom 
w Armenii zarzuciła niewdzięczność wobec Rosji, objawiającą się nieuznaniem Krymu, 
postępowaniem przeciwko Robertowi Koczarianowi, byłemu prezydentowi Armenii, 
„zalaniem kraju antyrosyjskimi NGOsami”, wygonieniem rosyjsko-ormiańskich 
biznesmenów i pozwalaniem na negatywne wypowiedzi o prezydencie Rosji Władimirze 
Putinie17. 

Wnioski 
 Chociaż przypadkowość wybuchu walk jest realnym scenariuszem, jest wysoce 

prawdopodobne, że do rozniecenia konfliktu na nowo dążyła Rosja. Dostawy 
azerskiego gazu do Turcji stawiają Rosję w gorszej pozycji negocjacyjnej, gdyby 
Ankara chciała w przyszłości renegocjować kontrakty na dostawy rosyjskiego 
gazu, nieopłacalne przez jego wysoką cenę. Kolejne walki w tym regionie mogą też 
odstraszyć europejskich odbiorców azerskiego gazu ze względu na niestabilność 
dostaw. Liczne manipulacje informacyjne, zwłaszcza w obszarze obrony 
przeciwlotniczej, oraz fake newsy uderzające w Turcję i Azerbejdżan również 
wskazują na ślad rosyjski. Kreowany w ten sposób obraz ormiańskiej armii jako 
bezwzględnych zwycięzców każdego starcia pozwala na wzmocnienie pozycji 
silnie związanego z Rosją Dawida Tonojana, szefa ormiańskiego MON. 
Jednocześnie Kreml nie udzielił Armenii pomocy w ramach OUBZ, co uderza 
w premiera Armenii, który wzrost znaczenia organizacji uczynił jednym z ważnych 
elementów polityki zagranicznej. 

 Powrót Azerbejdżanu do wojennej retoryki i zmiana na stanowisku ministra spraw 
zagranicznych sugerują, że w przyszłości Azerbejdżan będzie starał się 
wykorzystywać w dyplomacji coraz silniejszą presję militarną na negocjacje 
w sprawie Górskiego Karabachu. Wezwania serbskich i jordańskich dyplomatów 
do azerskiego MSZ wskazują także, że Baku zamierza podjąć bardziej stanowcze 
kroki wobec krajów trzecich, dostarczających broń Armenii. Powodem tych 
działań jest chęć ograniczenia tych dostaw i zahamowanie rozbudowy 
ormiańskich zasobów militarnych, jak i odstraszenie potencjalnych dostawców 
i krajów tranzytowych. 
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 Azerbejdżan będzie unikał pełnowymiarowej wojny konwencjonalnej, starając się 
wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną poprzez budowanie arsenału – przede 
wszystkim zaawansowanych technologii UAV i walki elektronicznej – zdolnego 
zastraszyć przeciwnika. Celem jest zrealizowanie chociaż części postulatów Baku 
w procesie pokojowym, jak zwrot przez Armenię terenów niebędących częścią 
Górskiego Karabachu, a okupowanych przez RGK, lub wdrożenie rozwiązania 
etapowego osadnictwa karabachskich Azerów na tym obszarze. Obecna sytuacja 
geopolityczna stwarza dogodne okoliczności takiego podejścia. Kreml 
skonfliktowany jest z porewolucyjnymi władzami Armenii, zaś Stany Zjednoczone 
ograniczyły swoją obecność na Kaukazie, przez co ormiańska diaspora również ma 
mniejszy wpływ na politykę USA w tej kwestii. Rywalizacja Moskwy i Ankary 
pozwala Azerbejdżanowi na bilansowanie rosyjskich wpływów tureckimi, co 
sprawia, że jest mniej uzależniony od północnego sąsiada. Przy strategii podobnej 
do tej zastosowanej przez Rosję na Ukrainie – zagarnięcie części terytorium 
i zaprzestanie dalszych walk – Ilham Əliyev może osiągnąć swój cel i na nowo 
zdobyć popularność, umacniając tym samym swoją władzę. 

 Choć oba kraje silnie opierały się też na walce informacyjnej, przez co nieznane są 
właściwa liczba ofiar i rannych i straty w sprzęcie, Armenia stara się wykreować 
swój obraz jako specjalistów od obrony przeciwlotniczej. W ten sposób ma 
nadzieję na uzyskanie przychylności i większego wsparcia ze strony Moskwy bez 
rezygnowania z demokratycznych reform i prozachodniej polityki. Próby 
zbudowania narracji o bezsensownym inwestowaniu w rozbudowę zdolności 
militarnych przez Baku z powodu łatwości w neutralizowaniu dronów pośrednio 
uderzają też w izraelski przemysł zbrojeniowy, co w dłuższej perspektywie może 
przełożyć się na napięcia w relacjach obu państw.  

 Ponowne rozbudzenie konfliktu bardzo negatywnie wpłynęło na młodzież 
Armenii i Azerbejdżanu, która do tego momentu widziała możliwość budowaniu 
relacji dwustronnych w oparciu o dyplomację. Diaspory obu krajów, poza 
Kaukazem Południowym żyjące dotychczas we względnie poprawnych relacjach, 
zareagowały bardzo emocjonalnie, co doprowadziło do niespotykanego natężenia 
przemocy po obu stronach. Niewykluczone, że Azerbejdżan będzie próbował 
wykorzystywać swoją diasporę, na podobieństwo ormiańskiej, do wywierania 
nacisku na inne państwa i równoważenia dominującej zazwyczaj w krajach 
zachodnich narracji proormiańskiej. 
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