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Współpraca wojskowa państw Azji Centralnej z mocarstwami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp 



Azja Centralna już w zamierzchłych czasach często była przedmiotem tak zwanej 

Wielkiej Gry pomiędzy Rosjanami, Brytyjczykami, Persami, Mongołami i Turkami. Wynika 

to z położenia tych terenów pomiędzy mocarstwami, a terenami Bliskiego Wschodu. Region 

ten jednocześnie dzieli i łączą potęgi na ich krańcach1. Azja Centralna jest ważna dla Chin i 

Rosji z powodów geopolitycznych jak i licznych zasobów energetycznych. 

Ze wzglądu na swoje położenie region ten obarczony jest wieloma trudnościami, duża ich część 

pochodzi jeszcze z czasów sowieckich, należą do nich: problemy etniczne i narodowe, niski 

poziom inwestycji międzynarodowych oraz niskie ceny ropy2. Biorąc pod uwagę przeszłe 

wydarzenia w tym regionie i stosunki wojskowe, problemami tymi powinna zająć się Rosja, 

jako że posiada bazy wojskowe w Kirgistanie i Tadżykistanie. Ważnym elementem, który 

powinien angażować Rosję w konflikty na tym terenie jest przynależność do Organizacji 

Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, do którego należą trzy państwa Azji Centralnej: 

Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan3. Stabilizacja na tym terenie powinna mieć duże znaczenie 

dla Rosji z powodu zagrożenia terrorystycznego, które może przeniknąć na ich teren z Bliskiego 

Wschodu właśnie przez Azję Centralną. Jednak obecnie Kreml zaangażowany jest w inne 

konflikty, które odsuwają kwestię „bliskiej zagranicy” na dalszy plan.  

Chiny są drugim krajem, w którego interesie powinno leżeć rozwiązanie problemów na terenie 

Azji Centralnej. Wynika to z coraz większa współpracą między tymi regionami. Kooperacja 

tych dwóch regionów opera się głownie na energetyce i surowcach w dalszej kolejności na 

projektach infrastrukturalnych i handlowych, a ostatnio także na obronności i współpracy w 

zakresie bezpieczeństwa4. Przez Azję Centralną przebiega ważny dla Chin szlak handlowy do 

Europy, który ma się stać Nowym Jedwabnym Szlakiem. Bezpieczeństwo tego regionu jest 

także ważne dla Pekinu z powodu zagrożenia terrorystycznego, które przenika (tak samo jak w 

przypadku Rosji) z terenów Bliskiego Wschodu. Atak na ambasadę Chińską w Kirgistanie 

pokazał, że Azja Centralna zaczyna stawać się ważnym celem w rozgrywkach mi 

międzynarodowych. Destabilizacja tego terenu mogłoby bardzo zagrozić bezpieczeństwu Chin 

poprzez powstanie przy granicy przestrzeni dla działalności separatystycznej. Bezpieczeństwo 

terenu Xinjiang mogłoby zostać naruszone przez Ujgurów, co zmusiłoby Pekin do działalności 

militarnej. 

 
1 R. Baker, A New Round in the Great Game Begins, Stratfor 2016, s. 1. 
2 Tamże, s. 2. 
3 Tamże, s. 3. 
4 Tamże, s. 3. 



Trzecim graczem na terenie Azji Centralnej są Stany Zjednoczone, których wpływy w tym 

regionie są znacznie ograniczone w stosunku do Chin i Rosji. Interwencja USA na tym terenie 

jest mało prawdopodobna ze względu na przeszłe konflikty za oceanem, które były bardzo 

kosztowne. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że Waszyngton wezwałby swoich 

sojuszników do rozwiązanie powstałego konfliktu, a niżeli sam zaangażowałby się w 

działalność w tym regionie5. 

Większe zaangażowanie mocarstwa w działalność na terenie Azji Centralnej prowadzi do 

większego podporządkowanie im (Rosji i Chinom) tego regionu6. 

1) Ogólny zarys bezpieczeństwa Azji Centralnej 

Głównym czynnikami kształtującymi bezpieczeństwo w Azji Centralnej są organizacje, 

w których dominują Chiny i Rosja. Pierwszą organizacji, której inicjatorem jest Rosja to 

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OBZU). Druga, której prekursorem są 

Chiny to Szanghajska Organizacja Współpracy (SOW). Organizacje te jednak nie skupiają się 

na bezpieczeństwie wewnętrznym krajów Azji Centralnej, a bardziej na ponadnarodowych 

kwestiach, a nawet, jako narzędzie utrzymywania kontroli nad tym regionem7. Przykładem 

braku stabilizacji i wsparcie ze strony organizacji jest trwające 25 lat zawieszenie 

bezpośredniego połączenia lotniczego między Tadżykistanem a Uzbekistanem8. Sytuacja ta 

pokazuje brak integracji w regionie, co jest widoczne także w sferze handlowej. 

OUBZ i SOW współpracują ze sobą w celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, 

ekstremizmowi, międzynarodowym organizacjom przestępczym oraz separatyzmowi. Jednak 

brak dobrej integracji między tymi organizacji uniemożliwia im skuteczne reagowania na nowe 

wyzwania związane z bezpieczeństwem lokalnym i regionalnym9. 

Organizacje obronne na ternie postradzieckim miały na celu stworzenie integracji w regionie, 

umożliwienie dyskusji miedzy państwami, a także integrację obronną. 

 
5 R. Baker, A New Round in the Great Game Begins, Stratfor 2016, s.3. 
6 Tamże, s. 3, 4. 
7 N. Shukuralieva, Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 2018, s. 99. 
8 Tamże, s. 103. 
9 Tamże, s.110. 
 



Problemy bezpieczeństwa Azji Centralnej skupiają się na aspektach militarnych, 

energetycznych, integracyjnych oraz instytucjonalnych.  

2) Współpraca militarna państw Azji Centralnej z Rosją. 

 Głównym celem militarnym Rosji w Azji Centralnej jest objęcie całego regionu 

systemem bezpieczeństwa stworzonym przez Rosję, a także zminimalizowanie możliwych 

negatywnych skutków zakończenia operacji NATO w Afganistanie w 2014 roku. Aby tego 

dokonać Moskwa będzie dążyła do tego, aby powiększyć swoją obecność militarną w regionie, 

a także zapobiegać rozlokowywaniu jednostek wojskowych innych państw. Zwiększanie 

obecności militarnej na tym terenie ma także na celu zmniejszenie napływu do Rosji 

narkotyków i ograniczenia nielegalnej migracji z Afganistanu poprzez większe zabezpieczanie 

granicy tadżycko- afgańskiej10. 

W celu koordynacji działań militarnych w regionie, powołano OUBZ. Organizacja ta cechuje 

się dużą aktywności w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, praniu dochodów 

pochodzących z przestępstw, a także zorganizowanym międzynarodowym organizacjom 

przestępczym. W jej ramach powstał system, który umożliwia wielopoziomowe reagowanie w 

przypadku sytuacji kryzysowych. Zalicza się do nich Kolektywne Sił Szybkiego Formowania 

dla Azji Centralnej oraz Kolektywne Sił Reagowania Operacyjnego OUBZ. Siły te 

systematycznie biorą udział w operacjach specjalnych, szkoleniach taktycznych oraz 

wspólnych ćwiczeniach wojskowych, takich jak „Współdziałanie”, czy „Granica”. Na 

obszarach, w których zaobserwowano wzmożony przemyt narkotyków OUBZ prowadzi 

coroczne międzynarodowe operacje „Kanał”11. 

Uzbekistan jest najbardziej uniezależniony od Rosji. Taszkient wykazywał wręcz niechęć do 

jakichkolwiek działań w ramach UOBZ, Rosja uznała to nawet „faktycznym blokowaniem 

niektórych inicjatyw rozwojowych OUBZ”, co wynikało ze statusu organizacji, według którego 

wszystkie decyzje podejmowane były w oparciu o konsensus wszystkich państw 

członkowskich. Uzbekistan odnosił się negatywnie do większości przedsięwzięć w ramach 

OUBZ12. 

 
10 W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka 
Karpia 2014, s. 19. 
11 N. Shukuralieva, Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 2018, s. 110. 
12 Tamże, s. 100. 



Kazachstan zalicza się do krajów o najsilniejszej współpracy z Rosją, co jest widoczne na 

przykładzie funkcjonowania tego państwa w ramach OUBZ. Nie tylko aktywnie bierze udział 

we wszystkich przedsięwzięciach, ale także sam wykazuje inicjatywę, proponując nowe 

międzynarodowe układy13. 

 Kirgistan i Tadżykistan zachowywały stosunkową neutralność w ramach funkcjonowania w 

OUBZ. Kraje te nie posiadają strategicznych surowców naturalnych oraz dostępu do morza, są 

dość ubogie, co czynie je bardziej podatnymi na oddziaływania zewnętrzne. Dlatego ich 

politykach jest raczej mało konsekwentna i niepewna14.  

Rosyjska baza wojskowa w Tadżykistanie zapewnia bezpieczeństwo Rosjanom, Tadżykom jak 

i państwom pomiędzy nimi, ponieważ zabezpiecza granicę afgańską przed przenikaniem przez 

nią członków ugrupowań terrorystycznych, a także przemyt narkotyków. W dużej mierze 

działalnością zajmują się rosyjscy wojskowi i funkcjonariusze graniczni stacjonujący w 

Tadżykistanie15.  

8 grudnia 1991 roku na mocy układu białowieskiego powstała kolejna organizacja- Wspólnota 

Niepodległych Państw(WNP), w którą zaangażowane są wszystkie państwa Azji Centralnej, a 

także Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś i Mołdawia. Ugrupowanie to zostało utworzone 

w celu integracji krajów postradzieckich i umożliwienie im współpracy. Stan organizacji nie 

jest do końca jasny, ponieważ nie jest to nie jest to ani organizacja międzynarodowa, ani 

struktura ponadnarodowa, a jedynie ugrupowanie państw o różnym stopniu integracji i 

współpracy. Pod względem militarnym funkcjonuje podobnie do Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, a także do Unii Europejskiej pod względem przepływu osób i 

informacji16. Najważniejszym organem w zakresie polityki bezpieczeństwa jest Rada 

Ministrów Obrony Państwa WNP. Zajmuje się ona opracowaniem wspólnej strategii obronnej 

oraz koordynowaniem współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Członkowie Rady Ministrów 

WNP są wybierani tylko spośród członków, którzy wyrazili zainteresowanie współpracy w 

zakresie obronności. Kraje, które zdecydowały się uczestniczyć w tworzeniu Kwatery Głównej 

ds. Koordynacji Współpracy Wojskowej w ramach WNP z siedzibą w Moskwie17 

 
13 N. Shukuralieva, Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 2018, s. 100. 
14 Tamże, s. 101. 
15 Tamże, s. 105. 
16 P. Kuspys, Wspólnota Niepodległych Państw –stan faktyczny i perspektywy, „Biuletyn Opinie” 2009, nr. 10 
17 P. Kuspys, Wspólnota Niepodległych Państw –stan faktyczny i perspektywy, „Biuletyn Opinie” 2009, nr. 10 



W ramach WNP prowadzone są także ćwiczenia wojskowe „Combat Brotherhood”. Są to 

ćwiczenia strategiczne na dużą skalę. Odbywają się one, co roku(od 2017) w okresie od 

października do listopada na terenach kaukaskich oraz w Azji Centralnej. Dają one wgląd na 

rodzaje zagrożeń występujących w regionie18. 

Kolejnymi ćwiczeniami w ramach działań WNP jest „Interakcja-2017”. Są to pięcie dniowe 

ćwiczenie, których celem jest rozwinięcie umiejętności szybkiego reagowania w przypadku 

zagrożenia granic państwowych z wykorzystaniem lotnictwa oraz wojsk zmechanizowanych19. 

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Generał Walerij Gerasimov 

wypowiedział się o planach rozmieszczenia nienuklearnej broni precyzyjnego działania, której 

celem byłoby kontrolowanie morza oraz powietrza. Takie jednostki jak system rakietowy 

ziemia-powietrze S-400, system obrony wybrzeża K-300P Bastion oraz Iskander-M byłyby 

odpowiednim rozwiązaniem. Kilka wyrzutni pocisków balistycznych zostało już 

rozmieszczonych na terenie Tadżykistanu20. 

W ramach WNP funkcjonuje Wspólny System Obrony Powietrznej. Wszystkie państwa 

członkowskie (także Turkmenistan, jako bierny obserwator) wspierają działania, łącznie 

posiadają 19 samolotów, 38 systemów przeciwlotniczych, 16 jednostek sygnałowych, 9 

mostów obrony powietrznej oraz 3 jednostki do walki elektronicznej. Cele działania WSOP jest 

dalsza integracja sił, aktywne współtworzenie systemów rozpoznania i wczesnego ostrzegania, 

przeciwdziałania systemom lotniczym. Dodatkowo w planach jest współpraca techniczno-

militarna, a także zaopatrzenie rakiet przeciwlotniczych do Kazachstanu, modernizacja systemu 

komunikacji w Kirgistanie, dostawa lotnictwa i systemów przeciwlotniczych do 

Tadżykistanu21.  

Biorąc pod uwagę ostanie wydarzenia w Gruzji WNP na czele z Moskwą nie sprawdza się, jako 

ugrupowanie polityczno-militarne. Jest to wywołane błędnymi, aczkolwiek świadomymi 

założeniami Rosji. Bezpieczeństwo poszczególnych państw jest ważne dla Rosji o tyle ile 

będzie miała z tego korzyści. Dla Moskwy WNP jest skutecznym narzędziem do realizowania 

 
18 D. Stefanovich, Russia's Military Cooperation Goals in Central Asia, “The Diplomat” 2018. 
19 Tamże. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 



własnych założeń politycznych, wojskowych i gospodarczych, a obecność wojsk rosyjskich na 

terenie krajów członkowskich ma celu ich kontrolę22. 

Do najważniejszych militarnych inicjatyw Rosji na terenie Azji Centralnej zalicza się bazy 

wojskowe w Kirgistanie (baza wojsk lotniczych w miejscowości Kant) i Tadżykistanie (201. 

baza wojsk lądowych, która jest największą bazą wojskową poza terenami Rosji). Łącznie w 

tych bazach służy około 9 tys. żołnierzy23. Poza bazami Rosja posiada inne obiekty wojskowe 

na terenie Kirgistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu. 

Funkcjonowanie organizacji regionalnych na terenie Azji Centralnej jest trudne ze względu na 

zacieranie się granic pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami relacji. Przyczyną tego jest 

spuścizna postradziecka, w której ciężko oddzielić, co jest legalne i nie legalne, czy formalne i 

nie formalne. Można to zaobserwować na przykładzie działania powołanej w 29 maja 2014 

roku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która miała zajmować się wyłącznie kwestiami 

handlowymi i gospodarczymi, niezwiązanymi z kwestiami bezpieczeństwa, geopolityki, czy 

szerzej rozumianych stosunków politycznych. Jednak w rzeczywistości EUG nie mogło dobrze 

funkcjonować bez ingerencji także w gałęzie, które początkowo wykraczały poza zakres jej 

działań. W pewnym zakresie wynikało to także z powiązań między wszystkimi działaniami 

politycznymi prowadzonymi przez Rosję24. 

3) Współpraca militarna państw Azji Centralnej z Chinami. 

Chiny podchodzą bardzo ostrożnie, do jakich kolwiek działań militarnych poza swoimi 

granicami. Chińczycy nie wzięli udziału w żadnych ćwiczeniach wojskowych ani misjach 

pokojowych od momentu zakończenia wojny w Wietnamie. Od czasu drugiej wojny 

indochińskiej, nawet nikt z personelu wojskowego nie brał udziału w żadnej kampanii poza 

terenami kraju. Jednak wystarczy spojrzeć na wydatki zbrojeniowe Chin, aby zauważyć, że, 

pomimo iż Chińczycy nie przedstawiaj siebie, jako potęgi militarnej to statystyki przedstawiają 

ich, jako drugą potęgę zbrojeniową na świecie. 

Chińczycy inwestują głównie w rozwój ekonomiczny Azji Centralnej, jednakże sfera ta w 

państwach środka przenika się ze sferą militarną. Zapewnienie bezpieczeństwa na tym terenie 

 
22 P. Kuspys, Wspólnota Niepodległych Państw –stan faktyczny i perspektywy, „Biuletyn Opinie” 2009, nr. 10 
23 W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka 
Karpia 2014, s. 2. 
24N. Shukuralieva, Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego, Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 2018, s. 100.  



jest kluczowy faktorem umożliwiającym czerpanie korzyści z terenów Azji Centralnej. Ma to 

duże znaczenie ze wzglądu na duży import surowców energetycznych, a także możliwość pracy 

nad projektem „Nowy Jedwabny Szlak”25. Bezpieczeństwo regionu jest kluczowe dla 

zapewnienie swobodnego przepływu surowców, a także możliwości inwestycji.  

Współpraca militarna państw Azji Centralnej odbywa się w ramach SOW. Celem organizacji 

jest przeciwdziałanie terroryzmowi(poprzez utworzenie regionalnych struktur 

antyterrorystycznych), separatyzmowi i ekstremizmowi. SOW zajmuje się także koordynacją 

działań wojskowych i politycznych. 

Ważnym celem SOW jest zabezpieczenie granicy z Afganistanem, przez, którą przenikają trzy 

główna zagrożenia: terroryzm, ekstremizm i separatyzm. Chiny dostarczają sprzęt wojskowy 

do Tadżykistanu od 2003 roku, mówi się także o umowach z Uzbekistanem i Turkmenistanem 

odnośnie sprzedaży systemów przeciwlotniczych. Jednakże żadne jednostki wojskowe nie były 

zaangażowane w walki na terenie Azji Centralnej26.  

Chińczycy przewodzą ćwiczeniom antyterrorystycznym z Kirgistanem(Exercise-01), 

Tadżykistanem(„Coordination-2006”), Kazachstanem(„Tianshan I”) oraz połączone ćwiczenia 

z Tadżykami i Kirgizami(„Tianshan II”). Dodatkowo SOW stworzyło Regionalną Strukturę 

Antyterrorystyczną, której zadaniem jest zbieranie, analizowanie i dzielenie się informacjami 

w celu stworzenia bazy informacji o terroryzmie i zachowanie komunikacji pomiędzy innymi 

organizacjami bezpieczeństwa27.  

Chińczycy stworzyli w ramach SOW forum(któremu przewodzą), gdzie prowadzi się dyskusję 

na temat problemów bezpieczeństwa na ternie Azji Centralnej28, wykorzystuje je, aby w nie 

bezpośredni sposób mieć wpływ na sytuację w państwach środka, bez narażania się Rosji. 

Lutym 2018 roku pojawiły się pewne spekulacje (potwierdzone nie oficjalnie przez Washington 

Post) jakoby na granicy tadżycko-afgańskiej, po stronie Tadżykistanu powstałą Chińska baza 

wojskowa. Chińczycy zaprzeczają istnieniu tej bazy29, jednak powstanie tam takiej placówki 

wydaje się być dobrym posunięciem. 

 
25 A. Bolonina, Security Dimensions of China’s Presence in Central Asia, “Asia Focus” 2019, nr. 108. 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże 



Dla Chińczyków duże znaczenie ma osiągnięcie stabilizacji na teren Xinjiang. Teren ten jest 

dla nich istotny ze względu na duży zasób surowców oraz rozwój przemysłu. Pekin obawia się 

o bezpieczeństwo tego terenu  ze względu na Ujgurów, którzy przenikając z terenów Azji 

Centralnej przyczyniają się do rozwoju ugrupowań separatystycznych na tym terenie. 

Pekin w dalszym ciągu jest dość powściągliwy, jeżeli chodzi o ingerowanie w sprawy 

bezpieczeństwa Azji Centralnej, jego głównym motywem są interesy, a niżeli osiągniecie 

kontroli nad tym regionem30. Współpraca militarna opiera się w dużej mierze na 

wykorzystywaniu chińskiego sprzętu wojskowego takiego jak samoloty, systemy obrony 

przeciwlotniczej, czy pojazdy opancerzone. 

Ingerencja w kwestie bezpieczeństwa regionalnego wiąże się z ingerencją w sprawy 

wewnętrzne, co jest sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem Chin. Jednak w pewnym stopniu 

koncepcja ta jest omijana poprzez tworzenie tak zwanych „shadow army”. Są to prywatne 

firmy ochroniarskie zajmujące się głównie ochroną szlaku handlowego31.  

Chiny wykazują się dużą subtelności w działaniach w Azji Centralnej. Nie afiszują się sowią 

siła, a wszystkie plany wprowadzane są w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć swoją 

widoczność (głównie w sferze militarnej) na terenie Azji Centralnej. 

Zakończenie  

 Współpraca militarna Rosji z państwami Azji Centralnej w znaczący sposób różni się 

od współpracy tych państw z Chinami. Rosja nie kryje swoich zamiarów, jasno wyrażając chęć 

dominacji nad tymi krajami, co wynika z ich aspiracji do supermocarstwa. Rosjanie skupiają 

się głownie na swoich interesach i osiąganiu własnych celów, a niżeli na udzieleniu wsparciu 

krajom bliskiej zagranicy. Z drugiej strony są Chiny, których kooperacja z państwami środka 

wygląda nieco inaczej. Pekin traktuje ten region, jako równego partnera, co widoczne jest 

poprzez liczne inwestycje. Nawet, jeżeli Chiny w pewnym stopniu ingerują w funkcjonowanie 

regionu Azji Centralnej, robią to w sposób bardzo skryty i nie bezpośredni nie narażając się na 

nadmierną krytykę. 
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Współpraca z Chinami wydaje się być o wiele bardziej sprzyjająca dla Azji Centralnej. Jednak 

państwa tego regionu są w znacznym stopniu uzależnione od Rosji. Duże znaczenie mają tu 

reżimy, które popierane są przez Rosję.  

Ważnym przedsięwzięciem dla krajów Azji Centralnej jest dywersyfikacja swoich partnerów, 

tak, aby móc uniezależnić się od Rosji. 

Streszczenie 

 Współpraca militarna państw Azji Centralnej z mocarstwami opiera się głównie na 

trzech organizacjach. Dwie z nich powstały z inicjatywy Rosjan: Wspólnota Niepodległych 

Państw oraz Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym oraz Szanghajska Organizacja 

Współpracy, której prekursorem są Chiny.  

Współpraca militarna Rosji z Azją Centralną jest ukierunkowana na dominację Moskwy. 

Rosjanie udzielając wsparcia w tym regionie widząc w tym własne korzyści. Kooperacja ta jest 

bardzo powierzchowna i nie przyczynia się do rozwiązania konfliktów regionalnych a jedynie 

międzynarodowych. 

Chiny swoją współpracę militarną opierają na zasadach partnerskich, a każda ingerencja w 

funkcjonowanie państw środka jest niemal niepostrzegalna. Traktowanie Azji Centralnej, jako 

równego partnera przyczynia się do coraz większej współpracy z tym regionem. Azja Centralna 

ma dla Pekinu ogromne znaczenie ze względu na duże zasoby surowców energetycznych oraz 

plany budowy Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Abstract 

Military cooperation between the Central Asian states and the superpowers is based 

mainly on three organizations. Two of them were created on the initiative of the Russians: 

Commonwealth of Independent States and the Collective Security Treaty Organization and the 

Shanghai Cooperation Organization, of which China is a precursor. 

Russia's military cooperation with Central Asia is focused on the Moscow’s domination. 

The Russians giving support in this region seeing their own benefits. This cooperation is very 

superficial and does not contribute to solving regional conflicts but only international ones. 

China's military cooperation is based on partnership principles, and every interference 

in the functioning of these countries is almost imperceptible. The treatment of Central Asia as 



an equal partner contributes to greater cooperation with this region. Central Asia is important 

to Beijing due to the large amount of energy resources and plans to build the New Silk Road. 
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