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ABSTRACT: The presence of the Kurds in Karabakh, the contemporary Armenian-Azer-
baijani borderland, since the beginning of the 18th century was used by great powers 
in their geopolitical rivalry in the South Caucasus. In the beginning of the 20th century, 
the Kurdish minority in Karabakh became part of the conflict between Armenian and 
Azeri nationalists as well as an element in the Soviet policy on nationalities. As a result, 
the Kurds got an autonomous county within Soviet Azerbaijan. They were indirectly 
supported by Armenians against the Azeris and finally assimilated by the Azerbaijani 
majority. The article is a short overview of the history of the Kurds in Karabakh and 
contains an analysis of their role in the Armenian-Azerbaijani conflict. The paper main-
tains that both Armenians and the Azeris used the Kurds for their own political goals.
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Spór ormiańsko-azerbejdżański jest obecnie najpoważniejszym konfliktem na Kauka-
zie Południowym. Jego podłoże ma charakter etniczno-terytorialny, zaś obecnie toczy się 
w wymiarze politycznym i militarnym. Politycznie angażuje on Republikę Armenii i Repu-
blikę Azerbejdżanu oraz pozbawioną międzynarodowego uznania Republikę Górskiego 
Karabachu, militarnie zaś uczestniczą w nim bezpośrednio dwa ostatnie z wymienionych 
państw. Podstawowym źródłem antagonizmu są aspiracje do panowania nad spornym 
obszarem pogranicza ormiańsko-azerbejdżańskiego. Obecnie jest to terytorium uznawane 
przez społeczność międzynarodową za część Azerbejdżanu, jednak w praktyce znajduje 
się pod kontrolą Republiki Górskiego Karabachu. W okresie istnienia Związku Radziec-
kiego był to zamieszkany głównie przez Ormian Górnokarabaski Okręg Autonomiczny 
w granicach Azerbejdżańskiej SRR. Legitymizacja roszczeń obu stron do Górskiego 
Karabachu – nazywanego przez Ormian Arcachem1 – odbywa się poprzez argumentację 
historyczną i próby udowodnienia pierwszeństwa w jego zasiedleniu.

Zarysowująca się od pierwszej połowy XVIII w. na obszarze Kaukazu Południowego 
rywalizacja mocarstw: Rosji, Imperium Osmańskiego i Persji wpłynęła na narodziny 
współczesnego konfliktu karabaskiego. Podkreślić przy tym należy, że jeszcze do końca 
XIX w. tworzyło się bardziej zarzewie konfliktu ormiańsko-azerbejdżańskiego niż otwarta 
agresja. Co więcej, można skłonić się ku tezie, że geopolityczna rywalizacja mocarstw 
z czasem stała się katalizatorem napięć pomiędzy Ormianami i Kaukaskimi Tatarami 
(jak wówczas określano dzisiejszych Azerbejdżan)2. 

1 Nazwy Arcach, mającej dowodzić ormiańskości Górskiego Karabachu (nazwa Karabach, o zna-
czeniu „czarny ogród”, jest pochodzenia tureckiego) zaczęli aktywnie używać historycy ormiańscy 
w latach 80. XX w. Wcześniej zaś praktycznie nie była znana w szerszych kręgach społeczeństwa 
Armenii. Aleksandr I s k a n d a r j a n, Babken A r u t j u n j a n, Armenija: „karabachizacija” nacio-
nalnoj istorii, w: Karl A j m i e r m a c h i e r, Giennadij B o r d j u g o w  (red.), Nacionalnyje istorii 
w  sowietskim i postsowietskich gosudarstwach, Fond Fridricha Naumanna, Moskwa 1999, s. 153.

2 Audrey L. A l t s t a d t, The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule, Hoover 
Press, Stanford 1992, s. 28.
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Narzędziem wykorzystywanym w konflikcie przez mocarstwa w XVIII i XIX w., 
a w XX stuleciu bezpośrednio przez dwie zantagonizowane strony, stała się społeczność 
kurdyjska. Jej funkcjonowanie na pograniczu dzisiejszej Armenii i Azerbejdżanu, a także 
efemeryczne próby organizacji politycznej w latach 20. i 90. XX w. ściśle wiążą się z nie-
rozwiązanym do dzisiaj konfliktem. O ile od XVIII w. jeszcze do lat 30. XX stulecia 
kwestia obecności Kurdów na Kaukazie Południowym była instrumentem w politycznej 
rywalizacji Imperium Osmańskiego, Rosji, a następnie Związku Radzieckiego, to w póź-
niejszym okresie straciła swój geopolityczny wymiar, przekształcając się w narzędzie 
w,  lokalnym w swej naturze, sporze ormiańsko-azerbejdżańskim.

1.  HISTORIA ROZWOJU OSADNICTWA KURDYJSKIEGO W GÓRSKIM KARABACHU 
DO XX W.

W okresie średniowiecza na terenie historycznych prowincji Armenii – Arcach i Sju-
nik – funkcjonowały ormiańskie księstewka, korzystające z patronatu perskiego szacha. 
Pozostawały one niejednorodne etnicznie, choć większość zamieszkującej je ludności 
aż do początku XVIII w. stanowili Ormianie3. Poważne zmiany przyniosły rozpoczęte 
w 1722 r. perskie pochody rosyjskiego cara Piotra Wielkiego. Dążenia Rosji do podboju 
Persji i Morza Kaspijskiego zostały wsparte przez ormiańskie księstwa, w tym przez 
położone w zachodnim Karabachu Car i Kaszatag (okolice dzisiejszego miasta Berdzor).

Zaangażowanie Imperium Osmańskiego w kampanię perską przeciwko osłabionej 
wojną ze Szwecją Rosji skłoniło władze carskie do zawarcia pokoju z Portą. Na mocy 
porozumienia zawartego w Stambule w czerwcu 1724 r. Osmanowie zyskali prawo swo-
bodnego działania na obszarze Kaukazu Południowego. Zaczęli też z niego bezwzględnie 
korzystać, rozbijając księstwa ormiańskie i prześladując ludność chrześcijańską. Przyczy-
niło się to do exodusu ludności i ogólnego opustoszenia zachodniej części Górskiego 
Karabachu4.

Stosunkowo szybka odbudowa potencjału militarnego Persji doprowadziła do odbicia 
wschodniej części Kaukazu Południowego z rąk Porty, co potwierdzały traktaty z 1732 
i 1735 r. Ormianie jednak, ze względu na wcześniejsze poparcie Rosjan przeciwko szacho-
wi, do swych domów nie powrócili. W tym czasie wyludnione i trudno dostępne obszary 
znalazły się pod kontrolą Panacha, jednego z lokalnych tureckich przywódców, który 
zaczął sprowadzać w to miejsce wyznających islam koczowników kurdyjskich i tureckich5. 
Napływ ludności kurdyjskiej trwał również po powstaniu w 1747 r. Chanatu Karabaskie-
go, na czele którego stał Panach6. Obszar ten w 1805 r. został podbity przez Rosjan, 

3 Persidskije dokumenty, ukazy, chraniaszczejesja w Matenadaranie (1601−1650 godow), t. 2, 
Matenadaran, Jerewan 1957, s. 88−89.

4 Istorija Azerbajdżana, t. I, Izdatielstwo AN Azerbajdżanskoj SSR, Baku 1958, s. 310−311.
5 Badacze wskazują, że Kurdowie na obszarze Górskiego Karabachu pojawiali się już dużo 

wcześniej. Wiadomo o okresowym panowaniu kurdyjskich dynastii na Kaukazie Południowym już 
w X−XII w. oraz o obecności Kurdów na tych terenach jako żołnierzy zwycięskiej armii tureckiej, 
która pokonała siły perskie w końcu XVI w. Tatiana F. A r i s t o w a, Iz istorii wozniknowienija 
sowremiennych kurdskich sielenij w Zakawkazie, „Sowietskaja etnografija” 1962, nr 2, s. 20.

6 Tadeusz Św i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielo-
nym kraju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 22; Thomas de Wa a l, The Cau-
casus. An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 102; Przemysław A d a m c z e w s k i, 
Przyłączenie chanatu karabachskiego do Cesarstwa Rosyjskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2009, 
nr 1−2, s. 52−63.
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zaś Chanat uległ likwidacji w 1822 r.7. Panowanie Rosjan przyniosło powrót Ormian 
na zajęte terytoria, czemu sprzyjały władze w Petersburgu. W kolejnych dekadach liczba 
Ormian rosła głównie w ośrodkach miejskich, zaś obszar trudno dostępnego, wysoko-
górskiego zachodniego Karabachu pozostawał zdominowany przez ludność kurdyjską, 
która na tym obszarze miała już wielowiekową tradycję obecności. Sytuacji tej sprzyjała 
znacząca fala kurdyjskich uchodźców z Turcji i Iranu, gdzie na przełomie XIX i XX 
w. byli oni prześladowani z przyczyn narodowych i religijnych8. Część prześladowanych 
Kurdów, trafiając pod panowanie cara rosyjskiego, wyrażała gotowość prowadzenia 
wspólnej z Rosjanami wojny przeciwko Imperium Osmańskiemu. Jednak przywiązanie 
caratu do zasady ograniczonego zaufania i ostrożnego postępowania z muzułmanami 
sprawiło, że przy zachowaniu dla Kurdów życzliwości, w Petersburgu nie rozpatrywano tej 
możliwości poważnie9. Deklaracje kurdyjskie sprzyjały jednak zbliżeniu ze społecznością 
ormiańską, a Armenia stała się obszarem kurdyjskiego osadnictwa.

W pierwszych dwóch dekadach XX stulecia część z osiadających w Karabachu i Zan-
gezurze Kurdów pochodziła z Iranu, skąd migrowała w poszukiwaniu nowych pastwisk 
i  lepszych warunków do gospodarowania. Przekazywanie przez carskie władze ziem 
pod uprawę sprawiało, iż Kurdowie osiedlali się w nieprzydatnych dla rolnictwa i odlud-
nych częściach Górskiego Karabachu10. Z tego powodu na obszarze od Kelbadżaru 
do Dżebrailu nie miały miejsca poważniejsze konflikty etniczne. Dyskurs nacjonalistyczny 
narodził się dopiero na przełomie XIX i XX w., dotyczył jednak Ormian i Tatarów 
Kaukaskich, natomiast zasadniczo bagatelizował kwestię kurdyjską, traktując zarówno 
Kurdów, jak i zamieszkiwany przez nich obszar za nieszczególnie istotny. Przedmiotem 
sporu były przy tym głównie kwestie pierwotnej przynależności ziemi do Ormian czy 
Tatarów Kaukaskich. Dotyczące tego twierdzenia stały się w latach 1905–1907 oraz 
1918–1920 przyczyną walk etnicznych w Karabachu11. 

Okupujące w czasie I wojny światowej znaczne połacie południowego Kaukazu wojska 
brytyjskie, dążąc do ułatwień transportu azerskiej ropy, na początku 1919 r. zdecydowały 
o  przekazaniu Karabachu Azerbejdżanowi12. Dążyły do tego również władze w Baku, 
którymi oprócz czynnika narodowościowego kierowała chęć utrzymania więzów z Nachicze-
waniem oraz sojuszniczą Turcją. Kwestionujący tę decyzję Ormianie podjęli walkę, jednak 

7 Mirza D. D ż a w a n s z i r, Istorija Karabacha, t. 1, Azerneszr, Baku 1989, s. 142; Wagram 
B a ł a j a n, Istoriografija Arcacha (Nagorno-Karabachskaja Respublika), w: Kimitaka M a c u z a t o 
(red.), Istoriograficzeskij diałog wokrug niepriznannych gosudarstw: Pridniestrowie, Nagornyj Karabach, 
Armenija, Jużnaja Osetija i Gruzja, Hokkaido University, Sapporo 2007, s. 42.

8 Na teren Azerbejdżanu docierały fale kurdyjskich uciekinierów głównie z Iranu, podczas 
gdy Kurdowie z Turcji trafiali w okolice Nachiczewania, ziemie na północ i zachód od Erywania 
oraz do Gruzji. Tatiana F. A r i s t o w a, Opyt srawnitelnogo izuczenija materialnoj kultury kurdow, 
„Sowietskaja etnografija” 1970, nr 4, s. 45.

9 Konstantin P. M a t w i e j e w, Iosif I. M a r - J u c h a n n a, Assirijskij wopros wo wremia i posle 
pierwoj mirowoj wojny (1914−1933 gg.), Izdatielstwo „Nauka”, Moskwa 1968, s. 15. 

10 Potwierdziły to badania terenowe prowadzone w latach 50. XX wieku. T. F. A r i s t o w a, 
Iz istorii wozniknowienija, op. cit., s. 21; Egnara G. Wa r t a n j a n, Zakawkazie i Małaja Azija w poli-
tikie Rossii w pierwoj połowinie XIX w. i kurdskij wopros, „Istoriczeskaja i socialno-obrazowatielnaja 
mysl” 2012, nr 6 (16), s. 29.

11 Przemysław A d a m c z e w s k i, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydaw-
nictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012, s. 51.

12 Tadeusz Ś w i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006, s. 73; 
P. A d a m c z e w s k i, Górski Karabach…, op. cit., s. 95−96.
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wobec znacznych strat w sierpniu 1919 r. zawarli porozumienie uznające tymczasową wła-
dzę Azerbejdżanu pod warunkiem powołania mieszanej azersko-ormiańskiej administracji 
w Karabachu oraz zapewnienia ludności ormiańskiej szerokiej autonomii kulturowej13.

Wraz z zakończeniem I wojny światowej i epizodem utworzenia niepodległej Azer-
bejdżańskiej Republiki Demokratycznej w latach 1918−1920 kwestię kurdyjską zaczęto 
wykorzystywać w celu wzmocnienia związków Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem. 
W czasie, gdy trwał konflikt z Armenią o przynależność Górskiego Karabachu, a Liga 
Narodów oficjalnie potwierdziła, że obszar ten pozostaje sporny, władze w Baku starały 
się wykorzystać Kurdów w celu stworzenia bariery oddzielającej Ormian karabaskich 
od Zangezuru i zasadniczej części Armenii. Kurdowie mieli stać się etniczną barierą 
rozdzielającą etnos ormiański i osłabiającą pozycję Ormian w Karabachu. W obliczu 
upadku caratu oraz powstania niepodległego Azerbejdżanu i Armenii, rządzący w Baku 
protureccy musawatyści14, dążąc do opanowania jak największego terytorium, zaczęli 
podżegać ludność kurdyjską do wystąpień antyormiańskich w zachodniej części Górskiego 
Karabachu. W rezultacie tych działań powstały kurdyjskie konne oddziały wojskowe, które 
prześladowały Ormian. Wykorzystanie Kurdów było po myśli władz azerbejdżańskich, 
gdyż zdejmowało z nich odium uczestnictwa w kolejnej – po ludobójstwie w 1915  r. 
– fali pogromów skierowanych przeciw Ormianom15. Azerbejdżanie mogli zakładać, 
że po wyeliminowaniu żywiołu ormiańskiego z Karabachu asymilacja wyznających szy-
ityzm i mających słabą tożsamość narodową Kurdów nie będzie nastręczać kłopotów16. 
Już w  1919 r., gdy zlikwidowano stosunkowo niewielkie skupiska Ormian, zwłaszcza 
w okolicach Abdaljaru, Azerbejdżanie skierowali represje przeciwko Kurdom, których 
zmuszano do publicznego wyrzekania się języka i narodowości.

Zagrażające istnieniu niepodległej Armenii i Azerbejdżanu nadejście bolszewików 
na początku 1920 r. spotkało się z pozytywnym odzewem wśród Kurdów. Zajęcie Gór-
skiego Karabachu przez Armię Czerwoną odegrało kluczową rolę w podboju Kaukazu 
Południowego, a zwłaszcza Armenii. Właśnie pod naporem bolszewickich sił zmierzają-
cych z Szuszy i Abdaljaru upadła broniąca się do ostatnich sił pod dowództwem Garegina 
Nżdeha Górska Armenia. Mimo przychylności Kurdów, bolszewicy nie zdecydowali się 
na ich użycie w walce przeciwko Ormianom. Zapewne nie chciano „pochodowi prole-
tariackiej rewolucji” przydawać wydźwięku narodowego oraz komplikować przyszłego 
zarządzania dodatkowym antagonizmem17. Co więcej, mimo życzliwej postawy Kurdów, 
bolszewicy w krótkim czasie uczynili ich obiektem represji.

Pierwsze decyzje o losie regionu po włączeniu go w skład państwa bolszewików przy-
niosły ustalenia azerskiego Komitetu Rewolucyjnego, który w kwietniu 1920 r. ogłosił 
powstanie Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Karabach, jak i całe 
pogranicze ormiańsko-azerskie, znajdował się w stanie szczególnego napięcia, a sytuacja 
groziła wybuchem konfliktu na tle etnicznym. W sierpniu 1920 r. władze ormiańskie 

13 Paweł O l s z e w s k i, Historyczne uwarunkowania konfliktów etniczno-politycznych na Kaukazie 
Południowym – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 2 (164), s. 242.

14 Partia Musavat (Równość), powstała w 1911 r., odgrywała czołową rolę w budzeniu azer-
bejdżańskiej świadomości narodowej w duchu panturkizmu. T. Św i ę t o c h o w s k i, Azerbejdżan, 
op. cit., s. 74−75. 

15 Dawid B a b a j a n, Krasnyj Kurdistan: geopoliticzeskije aspekty sozdanija i uprazdnenija, 
„21-j wiek” 2009, nr 2, s. 119−120.

16 Ibidem, s. 120.
17 D. B a b a j a n, op. cit., s. 121.
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zostały zmuszone do zgody na bolszewicką okupację ziem będących przedmiotem sporu, 
a o ich przyszłości miały zadecydować ormiańsko-azerskie negocjacje pokojowe18. W końcu 
listopada 1920 r. w sprawie spornego obszaru Karabachu, Nachiczewania i Zangezuru 
komunistyczne kierownictwo Azerbejdżańskiej SRR podjęło decyzję o przekazaniu tych 
terenów kształtującej się Armeńskiej SRR19. W lipcu 1921 r. decyzja ta została zmieniona 
– Kaukaskie Biuro Centralnego Komitetu Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewi-
ków) zadecydowało o włączeniu Karabachu w skład Azerbejdżańskiej SRR i zapewnieniu 
mu szerokiej autonomii. Koniunkturalne zagranie kartą przynależności terytorialnej było 
prawdopodobnie podyktowane chęcią tymczasowego wsparcia bolszewików walczących 
o wprowadzenie władzy sowieckiej nad Armenią. Gdy cel został osiągnięty, a społeczne 
poparcie dla ormiańskich komunistów w związku z  ich triumfem nie było tak istotne, 
Karabach został przekazany Azerbejdżańskiej SRR, by spełnić kolejne zadanie o charakte-
rze politycznym20. W 1923 r. rozpoczął funkcjonowanie Autonomiczny Obwód Górskiego 
Karabachu, oddzielony od Armeńskiej SRR wąskim pasem wysokich gór, zamieszkiwa-
nych przez ludność kurdyjską, który wszedł w skład nowo powstałej kurdyjskiej jednostki 
administracyjnej – Czerwonego Kurdystanu w granicach Azerbejdżańskiej SRR.

2. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA I ROZWIĄZANIA CZERWONEGO KURDYSTANU

Brak dokładnych danych dokumentujących, kiedy bolszewicy zaczęli rozważać powo-
łanie odrębnej kurdyjskiej jednostki autonomicznej, jednak samego pojęcia Kurdystanu 
jako obszaru na pograniczu ormiańsko-azerbejdżańskim używano w 1921 r., gdy obszar 
ten cierpiał poważną klęskę głodu21. Spowodowana była ona grabieżczą polityką bol-
szewików oraz fizycznym prześladowaniem Kurdów22.

18 Paweł O l s z e w s k i, Geopolityczne znaczenie Kaukazu Południowego po I wojnie światowej, 
„Przegląd Geopolityczny” 2011, t. 4, s. 87−88.

19 Jurij G. B a r s i e g o w, Nagornyj Karabach w mieżdunarodnom prawie i mirowoj politikie. 
Tom 2. Kommientarij k dokumientam, Krug, Moskwa 2009, s. 200; W. B a ł a j a n, op. cit., s. 44−45.

20 Znajdującą uzasadnienie wydaje się teza, iż przekazanie regionu pod jurysdykcję Baku odbyło 
się na polecenie Józefa Stalina, któremu zależało na utrzymaniu poprawnych stosunków z Turcją 
Mustafy Kemala Paszy oraz zdobyciu sympatii włączanych w skład państwa radzieckiego narodów 
muzułmańskich. Protest przeciwko przekazaniu Armenii Karabachu, Zangezuru i Nachiczewania 
kemalistowski rząd Turcji zgłosił już w grudniu 1920 r. Andriej D. S a c h a r o w, Nieizbieżnost 
pierestrojki, w: Jurij N. A f a n a s j e w  (red.), Inogo nie dano. Sudby pierestrojki. Wgljadywajas w pro-
szłoje. Wozwraszczenije k buduszczemu, Progress, Moskwa 1988, s. 131; Władimir A. Ż d a n o w i c z, 
Mieżnacionalnyje konflikty w Nagornom Karabachie i Abchazii (1988−1998 gg.), b.n.w., Kaliningrad 
b.r.w., s. 18. Szerzej o problemie przynależności Karabachu w okresie kształtowania się państwa 
radzieckiego: P. A d a m c z e w s k i, Górski Karabach..., op. cit., s. 102−116. 

21 W ówczesnych materiałach prasowych donoszono, że w Czerwonym Kurdystanie panuje klęska 
głodu porównywalna z podobnymi zjawiskami na Powołżu. Co ważne, w stosunku do nieistniejące-
go jeszcze de iure Czerwonego Kurdystanu operowano wówczas pojęciem „republiki traktatowej”. 
Może to świadczyć, że władze bolszewickie rozważały powołanie do życia kurdyjskiej republiki 
radzieckiej, która funkcjonowałaby w ramach Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. W dogowornych Sowietskich respublikach. W Kurdistanie, „Żizn nacionalnostiej” nr 20, 
z dn. 3.10.1921 r.; Władimir L e n i n, Połnoje sobranije soczinienij, t. 54, Izdatielstwo Politiczeskoj 
litieratury, Moskwa 1975, s. 560.

22 Chodzi tutaj o odbieranie majątku, m.in. stad owiec „na potrzeby pracujących w Baku”, ale 
również prześladowanie osób deklarujących przywiązanie do języka i tradycji kurdyjskiej. Wakil 
M u s t a f a j e w, Istorija kawkazskogo Kurdistana, Izdatielskij dom Zangezur, b.m.w. 2011, s. 136.
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Powołanie kurdyjskiej jednostki autonomicznej miało na celu realizację ważnego 
dla młodego radzieckiego państwa zadania. Zachowanie przez bolszewików struktu-
ry trzech republik, kontynuujących krótkotrwałe tradycje nowoczesnej państwowości 
Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, skłaniało ich do podjęcia takich działań, które zgodnie 
z zasadą divide et impera miały doprowadzić do osłabienia poszczególnych republik 
i ich uzależnienia od radzieckiego centrum. Utworzenie kurdyjskiej autonomii miało 
postawić ją w szeregu z innymi tego typu jednostkami Azerbejdżańskiej SRR: Nachicze-
wańską Autonomiczną SRR i Autonomicznym Obwodem Górskiego Karabachu. Takie 
wewnętrzne osłabienie republiki mogło sprzyjać bolszewikom w wywieraniu wpływów 
na władze w Baku. Ponadto w pewnym stopniu kurdyjska autonomia, będąca swoistą 
strefą buforową pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem była postrzegana jako narzędzie 
stabilizujące konflikt pomiędzy dwiema republikami, tym bardziej, że pas w omawianym 
okresie od Kelbadżaru do Dżebrailu – późniejszy Czerwony Kurdystan – postrzegany 
był jako część Karabachu, a więc spornego terytorium. Powołanie kurdyjskiej autonomii 
mogłoby propagandowo zmiękczyć wydźwięk decyzji bolszewików z lipca 1921 r. o włą-
czeniu Karabachu w skład Azerbejdżanu i nieco uspokoić Ormian. Wreszcie utworzenie 
kurdyjskiej autonomii miało realizować geopolityczne interesy młodego państwa radziec-
kiego. Początek lat 20. XX w. przyniósł bowiem znaczne ożywienie w kwestii kurdyjskiej 
na Bliskim Wschodzie. Powstanie takiej autonomii narodowościowej w składzie ZSRR 
miałoby do spełnienia ważne cele ideologiczno-propagandowe. 

Zagadnienie utworzenia kurdyjskiej jednostki administracyjnej w składzie radziec-
kiego Azerbejdżanu było na przełomie 1922 i 1923 r. rozpatrywane trzykrotnie przez 
ówczesny rząd republiki. Decyzja wówczas nie zapadła, gdyż nie było konsensusu w kwestii 
granic. Zastanawiano się, czy jednostka taka winna ograniczać się wyłącznie do obsza-
rów z dominującym etnosem kurdyjskim, czy również włączać obszary zamieszkiwane 
przez ludność azerską. Władze w Baku, najprawdopodobniej obawiając się ewentualnych 
tendencji separatystycznych wśród Lezginów, Tałyszy i Kurdów, nieprzychylnie oceniały 
tworzenie jednostek terytorialnych o charakterze narodowościowym23. 

Postanowienie organu egzekutywy Azerbejdżańskiej SRR o powołaniu ujazdu 
(odpowiednik powiatu) kurdystańskiego został wydany 16 lipca 1923 r. Składał się on 
z 6  dajr (gmin): karakiszlagskiej, kelbadżarskiej, koturlińskiej, kurd-gadżyńskiej, mur-
dachanlińskiej i kubatlińskiej, zaś siedzibą władz miał zostać Abdaljar (przemianowany 
na Laczyn), który otrzymał prawa miejskie. We wszystkich dajrach, oprócz dajry kuba-
tlińskiej, 98−99% ludności stanowili Kurdowie24. W tym samym czasie w bezpośrednim 
sąsiedztwie ujazdu kurdystańskiego powstał zamieszkiwany przez Ormian Autonomiczny 
Obwód Górskiego Karabachu. Istnienie obu jednostek miało być dowodem na reali-
zację bolszewickiej polityki narodowościowej (stąd też zwyczajowe określenie powiatu 
kurdyjskiego „Czerwony Kurdystan”) oraz realizować geopolityczne interesy Kremla. 
Szefem administracji kurdystańskiego ujazdu został Gusi Gadżijew, który w okresie 
wojny organizował kurdyjskie oddziały samoobrony, chroniące ludność od azerskich 
musawatystów i ormiańskich dasznakowców25. Jednocześnie istnienie jednostki kurdyj-
skiej nie było życzliwie traktowane przez Baku. O ile samo włączenie Karabachu w skład 

23 D. B a b a j a n, op. cit., s. 126.
24 Tatiana F. A r i s t o w a, Kurdy Zakawkazia: istoriko-etnograficzeskij oczerk, Izdatielstwo 

„Nauka”, Moskwa 1966, s. 40−41.
25 W. M u s t a f a j e w, op. cit., s. 129.
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Azerbejdżańskiej SRR traktowano pozytywnie, to istnienie jednostek o charakterze 
narodowościowym spotykało się z niechęcią władz, które podejmowały różne działania 
zmierzające do ich likwidacji. Do Czerwonego Kurdystanu zaczęły napływać grupy lud-
ności kurdyjskiej z Armenii oraz Nachiczewania (w 1926 r. autonomię zamieszkiwało 
232 tysiące Kurdów), choć tworzenie dużych i zwartych skupisk mniejszości narodowej 
kłóciło się z interesami władz Azerbejdżańskiej SRR.

W kwietniu 1929 r. na mocy decyzji VI Ogólnoazerbejdżańskiego Zjazdu Rad ujazd 
kurdystański został zlikwidowany. Decyzja ta wynikała z ogólnozwiązkowej reformy admi-
nistracyjnej i likwidacji ujazdów, które zostały zastąpione okręgami. W Azerbejdżańskiej 
SRR miejscowe władze postanowiły, że 13 dotychczasowych ujazdów zostanie zastąpio-
nych 8 okręgami. Czerwony Kurdystan został włączony w skład okręgu karabaskiego, 
do  którego przynależał Górski Karabach oraz obszar pogranicza z Iranem nad rzeką 
Araks. Już w maju 1930 r., prawdopodobnie pod naciskami radzieckich władz centralnych, 
Centralny Komitet Wykonawczy Azerbejdżańskiej SRR powołał do życia okręg kurdy-
stański, który objął większy obszar niż Czerwony Kurdystan z lat 1923−1929, sięgając 
do granicy z Iranem. W praktyce jednak okręg kurdystański nie zaczął funkcjonować. 
Już w lipcu 1930 r. władze ZSRR przeprowadziły kolejną reformę administracyjną, 
zgodnie z którą okręgi miały zostać zastąpione rejonami. Po likwidacji przez władze 
Azerbejdżańskiej SRR 8 sierpnia 1930 r. okręgu kurdystańskiego nowa kurdyjska jed-
nostka administracyjna już nie powstała.

Analizując przyczyny upadku kurdyjskiej jednostki terytorialnej, należy wskazać 
na  dwie okoliczności. Po pierwsze, sprawie kurdyjskiej w ZSRR przestała sprzyjać 
zmiana w relacjach radziecko-tureckich, jaka nastąpiła po zawarciu przez rządy obu 
państw traktatu o współpracy w końcu 1925 r. Kreml, będąc zainteresowany dobrymi 
relacjami z Ankarą, zadecydował, by nie prowokować Mustafy Kemala Paszy działalnością 
w  jakikolwiek sposób sprzyjającą Kurdom, tym bardziej że ci w 1927 r. wzniecili w Tur-
cji, Iraku i Iranie tzw. powstanie ararackie, które przyniosło utworzenie efemerycznej 
Kurdyjskiej Republiki Araratu26. Co więcej, dążący do rozbudowy sieci własnych rezy-
dentów radziecki wywiad rozpracował obejmującą cały Bliski Wschód siatkę powiązań 
między działaczami kurdyjskimi a proniepodległościową Ormiańską Frakcją Rewolucyjną 
„Dasznakcutiun” i przekazał tę informację władzom Turcji i Iranu. Po drugie, działa-
nia na rzecz asymilacji Kurdów i likwidacji jakichkolwiek śladów kurdyjskiej obecności 
w Górskim Karabachu podejmowały władze w Baku. Likwidacja autonomii kurdyjskiej 
stała się ciosem w aktywność samoorganizacyjną karabaskich Kurdów i spowodowała 
upadek kurdyjskiego szkolnictwa, teatru i działalności wydawniczej.

26 Niechętna Kurdom postawa władz radzieckich pogorszyła ich położenie, gdy w 1926 r. 
we wschodniej Turcji wybuchło powstanie kurdyjskie, któremu przewodził Szejch Said. Do wciąż 
istniejącego Czerwonego Kurdystanu nielegalnie udało się wówczas około 2 tysięcy tureckich Kur-
dów. Kurdyjskie powstanie zakończyła akcja militarna kemalistowskiego rządu, a następnie miała 
miejsce reforma administracyjna (1932 r.), w wyniku której turecki Kurdystan został rozczłonkowany 
na 4  jednostki. D. B a b a j a n, op. cit., s. 124; Michaił S. M e j e r, Sowietsko-turieckije otnoszenija 
wo wremia Lozannskoj konfierencii w swietie archiwnych dokumientow, w: Turcija w XX wiekie, Institut 
Wostokowiedienija RAN, Moskwa 2004, s. 9; Wadie J w a i d e h, The Kurdish National Movement: 
its Origins and Development, Syracuse University Press, Syracuse 2006, s. 203−211.
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3. KURDOWIE W POLITYCE RADZIECKIEGO AZERBEJDŻANU I ARMENII

W zasadzie od momentu powołania kurdyjskiej jednostki terytorialnej władze Azer-
bejdżańskiej SRR starały się udowodnić władzom związkowym, że proces asymilacji 
ludności kurdyjskiej dokonał się w pełni i dalsze istnienie powiatu jest bezcelowe. 
Już w momencie powstania Czerwonego Kurdystanu w 1923 r. w jego skład włączono 
zamieszkiwaną w 99% przez ludność turecką dajrę kubatlińską. Działanie to miało na 
celu neutralizację etnosu kurdyjskiego w ramach całego ujazdu27. Od połowy lat 20. 
trwały zaplanowane przesiedlenia ludności azerbejdżańskiej w wysokogórskie regiony 
zachodniego Karabachu. Ich zamierzonym efektem była zmiana struktury etnicznej regio-
nu: pomiędzy rokiem 1925 a 1926 udział Kurdów w ludności ujazdu kurdystańskiego 
spadł z 80,7% do 73,1%28. Wobec Czerwonego Kurdystanu władze w Baku stosowały te 
same metody ograniczania możliwości funkcjonowania lokalnej społeczności, co i wobec 
Ormian w Górnokarabaskim Obwodzie Autonomicznym. Przede wszystkim utrudniano 
rozwój szkolnictwa kurdyjskiego, języka i kultury. W Azerbejdżanie celowo zakorzeniono 
stereotyp Kurda jako osoby niewykształconej, zacofanego koczownika29. Pierwsze szkoły 
kurdyjskie pojawiły się w 1931 r., a więc już po rozwiązaniu okręgu kurdystańskiego 
i przetrwały tylko do roku 193830. W założeniu kurdyjska gazeta – wydawany w Laczy-
nie od 1931 r. „Radziecki Kurdystan” – ukazywała się w języku azerskim (wychodziła 
do  1962  r.). W zasadzie w Azerbejdżanie nie wolno było publikować żadnych prac 
naukowych na temat miejscowej społeczności kurdyjskiej31.

Inaczej sytuacja rozwijała się w Armeńskiej SRR. Lokalna społeczność kurdyjska 
w 1925 r. podjęła walkę z analfabetyzmem oraz opracowanie alfabetu dla języka kurdyj-
skiego. Powstał zarówno alfabet bazujący na piśmie łacińskim, jak i cyrylicy. W latach 20. 
i 30. rozwijano szkolnictwo kurdyjskie: w Armenii funkcjonowało 45 szkół narodowych, 
do których uczęszczało ponad 90% kurdyjskich dzieci. W 1930 r. w Erywaniu rozpoczęto 
wydawanie pierwszej gazety kurdyjskiej „R’ya t’eze” („Nowy Szlak”), zaś rok później 
uruchomiono Zakaukaskie Kurdyjskie Technikum Pedagogiczne w Erywaniu, kształcące 
kadry kurdyjskie32. Mimo to komuniści Armenii z dużą rezerwą traktowali Kurdów, co 
nawet spotykało się z reprymendami ze strony władz centralnych oraz oskarżeniami 
o praktyki dyskryminacyjne względem tej społeczności33.

Wyraźnie widać, że władze Armeńskiej SRR w pewnym stopniu sprzyjały rozwojowi 
społeczności kurdyjskiej, podczas gdy kierownictwo Azerbejdżańskiej SRR podejmowało 
działania zmierzające do degradacji kultury i pełnej asymilacji Kurdów z dominującym 
etnosem. Wśród przyczyn tych odmiennych podejść można doszukiwać się wątku karaba-
skiego. Ormianie, popierając rozwój języka i kultury kurdyjskiej, dążyli do ograniczenia 
procesów asymilacyjnych zachodzących na obszarze dawnego Czerwonego Kurdystanu 
i całego Azerbejdżanu. Wielonarodowy Azerbejdżan, z silnymi etnosami mniejszościo-

27 A. B u k s z p a n, Azerbajdżanskije kurdy. Laczin, Kelbadżary, Nachkraj. Zamietki, Azerbajdżan-
skij Gos. Nauczno-Issledowat. Institut. Otdielenije Wostoka, Baku 1932, s. 52−53.

28 D. B a b a j a n, op. cit., s. 126.
29 Kurdy w stranach SNG, www.ezdixane.ru/content/view/334/ [5.02.2014 r.].
30 T.F. A r i s t o w a, Kurdy Zakawkazia, op. cit., s. 29.
31 Daniel M u l l e r, The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920−91, „Central Asian Survey” 2000, 

t. 19, nr 1, s. 65.
32 Kurdy w stranach SNG, www.ezdixane.ru/content/view/334/ [5.02.2014 r.].
33 W. J w a i d e h, op. cit., s. 124.
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wymi mógł stać się obiektywnie słabszy, a więc mniej zagrażający Armenii i Ormianom 
rozsianym od Baku do Stepanakertu. Z kolei azerbejdżańskie dążenie do etnicznej 
homogeniczności miało na celu konsolidację społeczeństwa i petryfikację politycznych 
struktur republiki. Skuteczności tych działań dowodzi fakt, że Kurdowie azerbejdżańscy 
wyznający islam, w odróżnieniu od większości Kurdów w Armenii wyznających jezydyzm, 
stosunkowo szybko zatracali pamięć o przodkach oraz nadawali dzieciom niekurdyjskie 
imiona34. Z pewnością można w tym upatrywać konsekwencji odmiennej polityki Baku 
i Erywania.

Obawy władz Azerbejdżanu mógł budzić rodzący się w latach 20. pankurdyjski ruch 
na rzecz stworzenia autonomii narodowej na bazie ujazdu kurdystańskiego. Aktywizacji 
Kurdów towarzyszyły hasła nacjonalizacji części ziem Azerbejdżanu pod przyszłą jed-
nostkę narodową, zmiany trybu życia na osiadły oraz podnoszenie kwestii kulturowych 
i oświatowych. Niebagatelną rolę w rozwijaniu tych aspiracji odegrały wąskie kurdyjskie 
elity intelektualne, w tym głównie związani z Armeńską SRR literaci: Arab Szamiłow 
i Adżie Dżindia35. Tym samym obawy władz w Baku, że za wzmożoną działalnością 
Kurdów stoją interesy Ormian nie pozostawały bez uzasadnienia. Przełom lat 20. i 30. 
przyniósł kolejną falę głodu na Kaukazie Południowym, zaś od połowy lat 30. rozpoczęła 
się wpisująca się w ogólnoradziecką psychozę fala poszukiwania „wrogów wewnętrznych”. 
Rozstrzeliwaniami Kurdów w Laczynie sekretarz Komunistycznej Partii Azerbejdżanu, 
Mirdżafar Bagirow, rozpoczął azerbejdżańską walkę z „kurdyjskim nacjonalizmem”36. 
Represje wobec Kurdów w Armenii miały mniejszy zasięg i na ogół dotyczyły tylko 
społeczności muzułmańskiej, a nie jezydzkiej.

W rezultacie tych działań kolejne spisy ludności Azerbejdżańskiej SRR notowały 
znaczny spadek liczby Kurdów. W 1937 r. miało ich być 10,8 tysiąca, w 1939 r. 6 tysięcy, 
w 1959 r. 1,5 tysiąca, w 1970 r. 5,5 tysiąca, zaś zgodnie ze spisem z roku 1979 Kurdów 
w Azerbejdżańskiej SRR już nie odnotowano37. Badacze stwierdzają, że oprócz pozo-
stałych w 1939 r. 6 tysięcy Kurdów, reszta przedstawicieli tego narodu była z Azerbej-
dżanu deportowana (deportacje miały miejsce w latach 1936−1937 i dotknęły ponad 
1300 osób, zaś w 1944 r., w ramach konieczności zapewnienia bezpieczeństwa granic 
ZSRR, prawie 3200 Kurdów zostało zesłanych do Azji Środkowej) lub w obawie przed 
represjami unikała przyznawania się do pochodzenia kurdyjskiego38.

Interesującym, aczkolwiek mało zbadanym, epizodem historii Kurdów na Kauka-
zie Południowym pozostaje obecność w Azerbejdżanie liczącego 499 osób kurdyjskie-
go oddziału wojskowego, który trafił tam, uciekając przez władzami Iranu po upadku 
wspieranej przez ZSRR Republiki Mahabadzkiej w 1947 r.39. Oddział został internowany 
w  pobliżu Baku, a żołnierze, na prośbę dowódcy Mustafy Barzaniego, mieli przejść 
szkolenie wojskowe, tak by kontynuować walkę o państwo kurdyjskie. Życzliwe stano-
wisko Stalina, który traktował Kurdów i oddział Barzaniego jako potencjalne narzędzie 

34 T.F. A r i s t o w a, Iz istorii wozniknowienija, op. cit., s. 28.
35 D. B a b a j a n, op. cit., s. 130.
36 W. M u s t a f a j e w, op. cit., s. 145.
37 Szakro M g o i, Jeszczio raz ob azerbajdżanskich kurdach, www.aha.ru/~said/shakro1.htm 

[5.02.2014 r.]
38 Nikołaj F. B u g a j, Aleksiej M. G o n o w, Kawkaz: narody w eszelonach (20je−60je gody), 

INSAN, Moskwa 1998, s. 104, 213; D. M u l l e r, op. cit., s. 62.
39 Amir G r g i e s, Sprawa kurdyjska w XX wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, War-

szawa 1997, s. 31.
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destabilizacji Bliskiego Wschodu, sprawiło, że żołnierze przechodzili gruntowne szkolenie. 
Sam Barzani powrócił do podejmowanych jeszcze w 1945 r. w Tebrizie i Baku rozmów 
z  przedstawicielem Kremla ds. azerbejdżańskich i kurdyjskich i jednocześnie szefem 
Komunistycznej Partii Azerbejdżanu, Mirdżafarem Bagirowem, na temat powołania 
kurdyjskiej autonomii w rejonie noraszeńskim, wchodzącym w skład Nachiczewańskiej 
ASRR40. Spowodowało to ostrą reakcję władz Azerbejdżańskiej SRR, tym bardziej że 
Bagirow podejrzewał, iż Barzani jest szpiegiem brytyjskim41. Polityk azerbejdżański 
przedstawił rządowi ZSRR wniosek, by oddział kurdyjski i jego dowódcę przenieść 
jak najdalej od granicy z Iranem. Oddział trafił w 1948 r. do Uzbekistanu, zaś Barzani 
został ulokowany w Moskwie, tak by osłabł jego kontakt ze środowiskiem kurdyjskim. 
Walkę o państwo kurdyjskie kontynuował w Iraku, do którego przyjechał po upadku 
monarchii w 1958 r. 

W 1960 r. władze ZSRR anulowały akt prawny o bezpieczeństwie granicy państwo-
wej, będący podstawą wysiedleń Kurdów. Przedstawiciele tej społeczności zwracali się 
do władz z prośbą o przywrócenie autonomii kurdystańskiej, jednak przy zasadniczej 
zgodzie armeńskiego kierownictwa republikańskiego, Azerowie odmawiali wszczęcia 
rozmów w tej sprawie42. Część Kurdów powracała na Kaukaz Południowy, część pozo-
stała w Azji Środkowej lub innych częściach ZSRR. Liczba Kurdów w 1989 r. w całym 
ZSRR, zgodnie ze spisem powszechnym, wynosiła prawie 173 tysiące43. 

4.  KWESTIA KURDYJSKA WE WSPÓŁCZESNYM KONFLIKCIE 
ORMIAŃSKO-AZERBEJDŻAŃSKIM 

W drugiej połowie lat 80. XX w., korzystając z pierestrojkowej liberalizacji i jawno-
ści życia publicznego, Ormianie zamieszkujący Górnokarabaski Obwód Autonomiczny 
zaczęli zgłaszać postulat włączenia autonomii w skład Armeńskiej SRR. Żądania te 
wpisywały się w ogólnozwiązkowy ferment narodowy, jednakże Kurdowie mieszkający 
w Azerbejdżańskiej SRR i Armeńskiej SRR w swej aktywności nie wykraczali poza ramy 
działalności kulturalnej. W 1989 r., zgodnie ze spisem powszechnym w Azerbejdżanie 
żyło 12 tysięcy Kurdów, zaś w Armenii 52 tysiące jezydów oraz 4 tysiące Kurdów-
-muzułmanów44.

Wzrost napięcia w całym Azerbejdżanie wokół Górskiego Karabachu po fali wystą-
pień antyormiańskich w 1988 r. oraz rozpoczęcie działań militarnych spowodował, że 
w  wyniku ormiańskich akcji odwetowych ludność muzułmańska, Azerbejdżanie oraz 
część zasymilowanych Kurdów-muzułmanów, zmuszona została do opuszczenia Gór-

40 Nikołaj F. B u g a j, I.W. Stalin i kurdy w Sojuzie SSR: ot emigracii do repatriacii. 1940−1950-je 
gody, „Priwołżskij naucznyj wiestnik” 2013, nr 5 (21), s. 35; Michaił S. L a z a r i e w, Kurdistan 
i kurdskij wopros (1923−1945), Wostocznaja litieratura RAN, Moskwa 2005, s. 235.

41 Napięcie w relacjach między Bagirowem i Barzanim ujawniły się jeszcze w 1945 r. i w zasadzie 
odzwierciedlały konflikty między działaczami azerbejdżańskimi i kurdyjskimi. Bagirow już wówczas 
z dużą rezerwą odnosił się do wizji stworzenia państwa kurdyjskiego z terenów Iranu, Iraku i Turcji. 
Prawdopodobnie obawiał się, że takie państwo będzie destabilizować wieloetniczny Azerbejdżan. 
M.S. L a z a r i e w, op. cit., s. 236; William E a g l e t o n  jr., The Kurdish Republic of 1946, Oxford 
University Press, London 1963, s. 42.

42 W. M u s t a f a j e w, op. cit., s. 149.
43 Wsiesojuznaja pierepis nasielenija 1989 goda. Nacionalnyj sostaw nasielenija po respublikam 

SSSR, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php [6.02.2014 r.].
44 Ibidem.



KWESTIA KURDYJSKANR 1 – 2 39

skiego Karabachu. Takie same działania były skierowane przeciwko Azerbejdżanom 
i Kurdom-muzułmanom w Armenii: w 1989−1990 r. deportowano w okolice Kelbadżaru, 
Laczyna i Kubatlina około 11 tysięcy osób, w tym około 2 tysięcy Kurdów. Do akcji 
przeciwko muzułmanom z Armenii włączyli się podżegani przez ormiańskich nacjona-
listów przedstawiciele tzw. „nowych jezydów”45. W kolejnych dwóch latach, w wyniku 
operacji wojskowej i zajęcia obszaru dawnego Czerwonego Kurdystanu przez Armię 
Obrony Republiki Górskiego Karabachu, cała miejscowa ludność wyznająca islam została 
zmuszona do ucieczki w głąb Azerbejdżanu46.

Konflikt karabaski stał się w latach 1989−1990 najpoważniejszym konfliktem etnicz-
nym w ZSRR i przykuł uwagę jego władz centralnych. Na tej fali ponownie wypłynęła 
kwestia przywrócenia autonomii kurdyjskiej w granicach dawnego Czerwonego Kurdy-
stanu, wspierana kurdyjskimi akcjami protestów w Moskwie i pisania petycji. Postulat 
taki na forum radzieckiego parlamentu w 1990 r. wysunęli jego ormiańscy członkowie, 
co spotkało się z protestem przedstawicieli Azerbejdżanu.

Gwałtowny wzrost napięcia, ucieczki Ormian, Azerbejdżan i Kurdów w obawie przed 
pogromami oraz zagrożenie wybuchem wojny skłoniło władze w Baku do wezwania 
Kurdów, by odpierali ormiańskich agresorów. Prawdopodobnie z inicjatywy Azerbejdżan 
powołano kurdyjski oddział pod dowództwem Hosrowa Mustafajewa. Kontrdziałania 
podjęli Ormianie, inicjując uruchomienie kurdyjskiego (jezydzkiego) radia i gazety oraz 
wspierając działania „nowych jezydów”, spośród których rekrutowali się partyzanci – 
fedaini. Próbując w pewnym stopniu zapobiec bratobójczej walce, kurdyjskie stowarzy-
szenie Yekbun (Jedność) zgłosiło postulat utworzenia własnej republiki. W odpowiedzi 
na przejęcie władzy w Baku przez Narodowy Front Azerbejdżanu i objęcie prezydentury 
przez Abulfaza Elczybeja w maju 1992 r. oraz na wycofanie się wojsk azerbejdżańskich 
z Laczyna, miejscowa społeczność kurdyjska (pod przewodnictwem Wekila Mustafajewa) 
i ormiańska 9−10 czerwca 1992 r. ogłosiła Deklarację o odbudowie państwowości kurdyj-
skiej. Stwierdzono w niej negatywne dla Kurdów skutki przynależności do Azerbejdżanu 
oraz ogłoszono powstanie własnej państwowości ze stolicą w Laczynie47. Zadeklarowano 
neutralność w konflikcie karabaskim i budowę poprawnych relacji z oboma sąsiadami, 
zaś w kolejnych dniach na mocy niejawnego porozumienia ze sztabem Armii Rosyjskiej 
ustalono przyszłą dyslokację wojsk rosyjskich i sojusz z Armenią48. 

Działania propagandy azerbejdżańskiej, nieprzychylne stanowisko Partii Pracują-
cych Kurdystanu, która obawiała się wewnętrznego rozbicia ruchu kurdyjskiego, oraz 
niejednoznaczne stanowisko przedstawicieli kurdyjskiej diaspory sprawiło, że szeregi 
tworzonej armii Kurdystanu zasiliły stosunkowo nieliczne grupy jezydów, a idea własnej 
państwowości nie została zrealizowana. Ówczesny szef rządu utworzonej w styczniu 
1992  r. na bazie Górnokarabaskiego Obwodu Autonomicznego Republiki Górskiego 
Karabachu zapewniał Kurdów o życzliwości Ormian, jednak wobec braku ich zaangażo-
wania w działalność polityczną – główny animator kurdyjskiego odrodzenia Mustafajew 

45 Kak „nowyje jezidy” sozdali „Nowuju naciju”, www.kurdist.ru/index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=1071 [7.02.2014 r.]

46 Arif J u n u s o w, Etniczeskij sostaw Azerbajdżana (po pierpisi 1999 goda), http://demoscope.
ru/weekly/2004/0183/analit05.php [6.02.2014 r.].

47 Diekłaracija o wosstanowlenii kurdskoj gosudarstwennosti, w: W. M u s t a f a j e w, op. cit., s. 160; 
Edgar O ’ B a l l a n c e, Wars in the Caucasus 1990−1995, New York University Press, New York 
1997, s. 63. 

48 W. M u s t a f a j e w, op. cit., s. 162.
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udał się na emigrację do Rosji, a następnie do Włoch, zaś obszar dawnego Czerwonego 
Kurdystanu stał się de facto częścią Republiki Górskiego Karabachu49. 

Ze względu na zanik zwartego osadnictwa kurdyjskiego w Azerbejdżanie oraz utrzy-
mywanie się państwowości Republiki Górskiego Karabachu, kontrolującej dawny Czerwo-
ny Kurdystan oraz znaczne połacie pogranicza irańsko-azerbejdżańskiego wzdłuż Araksu, 
kwestia kurdyjska nie jest obecnie ważnym narzędziem wykorzystywanym w konflikcie 
ormiańsko-azerbejdżańskim. Należy wskazać jednak, że potencjalna zmiana obecnego 
status quo może ożywić kwestię kurdyjską. Kluczową rolę wydaje się tutaj odgrywać 
polityka Turcji wobec Kurdów i funkcjonowanie autonomii kurdyjskiej w Iraku. Wzrost 
kurdyjskich tendencji niepodległościowych może w tym wypadku w równym stopniu 
stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności wewnętrznej Azerbejdżanu, jak 
i Armenii.
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