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Společná správa území obě státy 
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Agdam, Fuzuli  a další města
 původně čistě ázerská v předhůří

Karabachu za války obsazena
karabašskými jednotkami. Dnes pustá

"města duchů" v zóně nikoho 

Lačinský koridor
Území oddělující AO Náhorní

Karabach od arménských hranic,. 
Původně osídleno Ázery a Kurdy. 

Nyní vylidněné a okupované
karabašskými silami

Hornaté území, kde skoro polovina povrchu se nachází ve vyšší nadmořské výšce
než 1 000 m n. m. 
Historicky obývané jak muslimy tak arménskými křesťany, kteří se i tradičně střídali
o jeho nadvládu. 
Až v roce 1923 Stalin jako komisař pro národnostní otázky SSSR nechal vytvořit
Autonomní oblast Náhorní Karabach (NKAO) v rámci SSR Ázerbájdžán. Což v
průběhu celého 20. století nelibě neslo většinově arménské obyvatelstvo. 
V posledním věrohodném sovětském sčítání lidu v 80. letech se 74% obyvatel
identifikovalo za Armény. 
Z hlediska národního příběhu je to velmi důležité místo pro oba národy a) centrum
arménské kultury, byla tu založena první arménsko-jazyčná škola b) původně
největší město - Šuša v 18. a 19. století bylo kulturní centrum pro zakavkazské
muslimy/Ázery  
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Podepsání mírové smlouvy a vyřešení konfliktu v Národním Karabachu? 
V současné situaci a náladě v obou státech je to neřešitelný konflikt, neboť o ústupcích nechce slyšet ani jedna strana 
Viz průzkumy veřejného mínění jak vyřešit karabašský konflikt v Arménii (graf 1) a v Ázerbajdžánu (graf 2) 

bc. et bc. Vít Volný
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"My - naše hory" nebo také "Děd a bába" - symbol horských lidí Karabachu  

1) Odmítnutí mise OSN a 
OSCE "Kavkaz je naše
 území vlivu"
2) Zdroj zbraní, techniky 
pro obě strany sklady 
sovětské armády a prodej
3) Výcvik a působení 
sovětských veteránů v
karabašských ozbrojených silách
4) Zastavení ofenzívy Ázerbájdžánu
1993
5) Čečenci a Dagestánci součástí
ázerských ozbrojených sil

 

Intervence a vliv sousedních států

1) Finanční a vojenská podpora Ázerbájdžánu
2) sepsání Rezoluce OSN a 

snaha o mezinárodní podporu Ázerbajdžánu
3) Vyjádření síly – 

manévry na arménsko-tureckých hranicích 
 

Potravinová pomoc a
dodávky elektrické

energie 
bez které by Náhorní
Karabach vyhladověl  
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Etnická homogenizace prostoru

Gorbačovova
Glasnosť umožnila

růst nacionalismu ve
společnosti a

mediálním prostoru  

Nacionalisté ve vedení
komunistických stran v

Arménii a NKAO a
požadovali 

připojeni Karabachu k
Arménii

Etnické násilí na
Arménech v rámci

Karabachu (Sumgait) a v
Baku - Černý leden

1990 

Ázerská komunistická
strana zpočátku loajální k 
Moskvě pochopila, že bez

vojenské 
akce všichni Ázeři

odejdou z Krabachu 

Postupné odcházení
Ázerů

 z Karabachu pod
nátlakem arménského

vedení NKAO

Snahy o vyřešení
konfliktu mírovou

cestou zhatila vražda
arménského vyjednavače

nacionalisty v NKAO

Puč v Moskvě v létě
roku 1991. 

Sovětský svaz ztratil
kontrolu nad děním

na Kavkaze

Ozbrojený konflikt od
podzimu 1991. Porážky

ázerské armády, pád
Šuši jako centra Ázerů v

NKAO a politický
chaos v AZE. 

1993 - Arménská
ofenziva zakončená 

dobytí předhůří NKAO,
které bylo čistě etnicky

ázerským územím

Ázerská kapitulace a podepsání
 smlouvy o příměří v Biškeku v

květnu 1994. 
Čímž konflikt končí jasným
vítězstvím arménských

karabašských ozbrojených sil 

Ruiny hlavní mešity v
původním ázerském centru 

Náhorního Karabachu v
Šuši 


