RYWALIZACJA
ROSJI I NATO
W AZJI ŒRODKOWEJ

Konrad
Zasztowt

W 2008 ROKU GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE AZJI ŒRODKOWEJ WZROS£O ZARÓWNO W OCZACH ZACHODU, JAK
I ROSJI. REGION TEN POZOSTAJE ATRAKCYJNYM
RÓD£EM SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH. WRAZ Z POSTÊPUJ¥C¥ DESTABILIZACJ¥ SYTUACJI W PAKISTANIE
WZRASTA POTRZEBA DYWERSYFIKACJI SZLAKÓW DOSTAW DLA WOJSK W AFGANISTANIE. ALTERNATYW¥ DLA
ZAGRO¯ONEJ ATAKAMI TALIBÓW TRASY PAKISTAÑSKIEJ
JEST SZLAK ŒRODKOWOAZJATYCKI.

Rosja d¹¿y do utrzymania gospodarczych, politycznych i wojskowych wp³ywów
na obszarze Azji Œrodkowej. Z tego wzglêdu
obecnoœæ amerykañska i europejska w regionie jest postrzegana przez Moskwê jako konkurencyjna i zagra¿aj¹ca jej interesom. G³ównymi instrumentami, za pomoc¹ których
Rosjamo¿e wp³ywaæ na sytuacjê w pañstwach
œrodkowoazjatyckich, jest pomoc gospodarcza oraz wspó³praca w sferze wojskowotechnicznej.
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ROSYJSKIE PRÓBY ZACIEŒNIENIA WSPÓ£PRACY
POLITYCZNO-WOJSKOWEJ
NA OBSZARZE POSTSOWIECKIEJ AZJI ŒRODKOWEJ

SzOW w Duszanbe, w sierpniu
2008 roku, Chiny i pañstwa
œrodkowoazjatyckie wezwa³y
strony konfliktu w Osetii P³d. do
negocjacji. Nie potêpi³y jednak,
zgodnie z wol¹ Rosji, dzia³añ stro-

W efekcie wojny z Gruzj¹

ny gruziñskiej. Nie uzna³y te¿

oraz uznania jej separatysty-

Abchazji i Osetii P³d. Moskwa nie

cznych regionów Abchazji i Osetii

uzyska³a takiego poparcia na

P³d., Rosja spotka³a siê z krytyk¹

wrzeœniowym szczycie pañstw

swoich dzia³añ ze strony UE

OUBZ w Moskwie, ani na szczycie

i USA. W zwi¹zku z tym zaczê³a

Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw

szukaæ wsparcia wœród postsowie-

(WNP) w Biszkeku w paŸdzierni-

ckich i azjatyckich sojuszników.

ku 2008 roku.

Polityka ta nie przynios³a jednak

We wrzeœniu 2008 roku, na fo-

oczekiwanych rezultatów. Jak

rum OUBZ, Rosja przedstawi³a

dot¹d, ¿adna z by³ych republik

koncepcjê stworzenia kilkunasto-

radzieckich nie uzna³a niepodle-

tysiêcznej armii regionalnej, której

g³oœci separatystycznych regio-

celem by³aby ochrona granic

nów Gruzji wspieranych przez

pañstw cz³onkowskich przed prze-

Moskwê. Rosji nie uda³o siê te¿

nikaniem islamskich bojowników

uzyskaæ poparcia eurazjatyckich

z Afganistanu3. Koncepcjê tê stro-

organizacji miêdzynarodowych –

na rosyjska prezentowa³a ju¿

SzOW1 i OUBZ2. Na szczycie

w 2005 roku, lecz wówczas nie

1) Szanghajska Organizacja Wspó³pracy.
2) Organizacja Uk³adu o Bezpieczeñstwie Zbiorowym, ros. ODKB – Organizacija Dogowora o Kollektiwnoj Bezopasnosti.
3) F. Najibullah, Eurasian Grouping Plans Regional Army Near Afghanistan, 19.09.2008;
www.rferl.org/articleprintview/1201509.html
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zosta³a ona zrealizowana4. Ostate-

Prawdopodobnie jednostki

cznie, na szczycie OUBZ w Mos-

KSOR bêd¹ stacjonowaæ w Rosji.

kwie 4 lutego 2009 roku podjêto

Zgoda œrodkowoazjatyckich cz³o-

wstêpn¹ decyzjê o utworzeniu

nków OUBZ na KSOR mo¿e

15-tysiêcznych Kolektywnych Si³

wynikaæ z przekonania, ¿e mimo

Operacyjnego Reagowania (KSOR)

decyzji o ich powstaniu, nigdy nie

5

OUBZ . Krytycy tego projektu

dojdzie do ich realnego sformo-

wskazuj¹, ¿e ciê¿ar utworzenia

wania8. Ponadto, Uzbekistan

KSOR spadnie przede wszystkim

og³osi³, ¿e nie zgadza siê z konce-

na stronê rosyjsk¹. Najbardziej

pcj¹ w³¹czenia w KSOR, oprócz

zainteresowane pañstwa – Kirgi-

formacji stricte wojskowych, tak¿e

stan, Tad¿ykistan i Uzbekistan –

jednostek s³u¿b specjalnych,

nie s¹ w stanie lub nie chc¹ zna-

ministerstwa ds. sytuacji nadzwy-

cz¹co wesprzeæ tej inicjatywy, ani

czajnych i ministerstwa spraw

finansowo, ani przez zapewnienie

wewnêtrznych9. Inne pañstwa

sprzêtu wojskowego6. Pañstwa

OUBZ maj¹ udostêpniæ KSOR

œrodkowoazjatyckie niechêtnie

tak¿e tego rodzaju formacje –

odnosz¹ siê do idei rozlokowania

w celu walki z zagro¿eniami taki-

kolektywnych si³ wojskowych

mi jak terroryzm b¹dŸ przemyt

7

na swoim terytorium .

narkotyków. Decyzjê o utworzeniu

4) Wówczas wspólne si³y wojskowe OUBZ mia³y nosiæ miano Kolektywnych Si³ Szybkiego Reagowania.

.

5) A. Dubnow, Nie chu¿e NATO. Rossija sozda³a swoj antikrizisnyj wojenno-ekonomiczeskij alians,
05.02.2009; http://www.vremya.ru/2009/19/4/222417.html

.

6) Równie¿ Kirgistan nie posiada granicy z Afganistanem. Jednak jego po³udniowe regiony s¹ po³o¿one stosunkowo niedaleko od granicy tad¿ycko-afganistañskiej. Terytorium kirgiskiego rejonu
batkeñskiego (od 1999 roku obwodu) by³o teren staræ wojsk kirgiskich i uzbeckich z Islamskim
Ruchem Uzbekistanu (IRU) D¿umy Namanganiego. Zapleczem logistycznym tej zbrojnej organizacji islamistycznej by³ Tad¿ykistan i Afganistan.

.

7) Uzbekistan uzale¿nia wrêcz swój udzia³ od miejsca stacjonowania wojsk KSOR.
8) Wywiad portalu „Ferghana.ru” z rosyjskim ekspertem Arkadijem Dubnowem, 09.02.2009;
http://www.ferghana.ru/article.php?id=6061
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KSOR mo¿na uznaæ za umiarko-

przez UE na Taszkent po masa-

wany sukces polityczny Rosji. Nie

krze w Andi¿anie w 2005 roku,

wydaje siê jednak, aby jakoœciowo

d¹¿y do wspó³pracy z Zachodem

zmienia³a ona militarny potencja³

i rozluŸnienia wiêzi z Kremlem.

OUBZ.

Wizyta rosyjskiego prezydenta
Dmitrija Miedwiediewa w Uzbe-

STOSUNKI ROSJI
Z UZBEKISTANEM,
TAD¯YKISTANEM
I KIRGISTANEM

kistanie w styczniu 2009 roku,
poza zwyczajowym podkreœleniem
wagi wspó³pracy dwustronnej, nic
nowego nie przynios³a10.
Rosja i Uzbekistan planuj¹ roz-

Kolejnym przejawem s³abn¹cej

szerzenie wspó³pracy w dziedzinie

roli Moskwy w regionie œrodkowo-

produkcji samolotów wojskowo-

azjatyckim by³a deklaracja

transportowych rosyjskiego

Uzbekistanu z 15 paŸdziernika

producenta samolotów OAK11

2008 roku o wyjœciu z organizacji

i taszkenckich zak³adów prze-

Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospo-

mys³u lotniczego im. Czka³owa

darczej (JewrAzES). Uzbecki

(TAOiCz)12. Rosyjsko-uzbecka

przywódca Islam Karimow, co naj-

wspó³praca wojskowo-techniczna

mniej od jesieni 2008 roku, po

nie rozwija siê jednak w tempie,

zniesieniu sankcji na³o¿onych

którego ¿yczy³aby sobie Moskwa.

9) Uzbekistan nie wyœle te¿ swoich wojsk zagranicê, aby stacjonowa³y razem z si³ami KSOR. Wydzieli natomiast ze swoich si³ zbrojnych specjalnie przygotowane w tym celu jednostki, które pozostan¹ w Uzbekistanie.

.

10) Strona rosyjska jako „osi¹gniêcie” podkreœla³a fakt przejœcia na ceny rynkowe w rozliczeniach
za gaz uzbecki. Trudno to jednak zaliczyæ do sukcesów Moskwy. Uzyskanie przez Taszkent wysokich stawek za swój surowiec œwiadczy raczej o mocnej pozycji strony uzbeckiej. W. Kuzmin,
Wostocznyj tranzit. Energetika i transport stali weduszczej temoj peregoworow Dmitrija
Medwedewa i Islama Karimowa, 26.01.2009; http://www.rg.ru/2009/01/26/medvedev-karimov.html
.

11) OAK – Ob'edinennaja Awiastroitel'naja Korporacija.
12) TAOiCz – Taszkentskoje Awiacionnoje proizwodstwennoje ob'edinenije im. Czka³owa.
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Podczas wizyty ówczesnego prezy-

„uwzglêdnienia interesów pañstw

denta W³adimira Putina w Tasz-

s¹siednich”. WypowiedŸ ta wywo-

kencie w lutym 2008 roku usta-

³a³a ostr¹ reakcjê Tad¿ykistanu.

lono, ¿e do koñca roku OAK stanie

Strona tad¿ycka podkreœla³a,

siê w³aœcicielem pakietu kontro-

¿e deklaracja Miedwiediewa stoi

lnego TAOiCz. Do transakcji

w sprzecznoœci z wczeœniejszymi

jednak nie dosz³o ze wzglêdu na

umowami dwustronnymi miêdzy

przeci¹gaj¹c¹ siê wycenê uzbe-

Tad¿ykistanem i Rosj¹, w których

ckiego przedsiêbiorstwa (wykony-

ta ostatnia wyra¿a³a wolê udzia³u

wan¹ przez niezale¿nych eksper-

w rozbudowie tad¿yckich elektro-

13

tów z zachodnich firm ). Ostate-

wni wodnych. Tad¿ykistan d¹¿y

cznie zamiast rosyjskiego przejêcia

do finansowego zaanga¿owania

TAOiCz, jak poinformowa³ szef

Rosji w rozwój tego kluczowego

OAK, ma dojœæ jedynie do stwo-

sektora energetycznego. Nie chce

rzenia przez oba przedsiêbiorstwa

jednak dopuœciæ do uzyskania

14

joint venture .

przez stronê rosyjsk¹ pakietu kontrolnego akcji strategicznie wa¿nej

Styczniowa wizyta Miedwiediewa w Taszkencie wp³ynê³a
natomiast na pogorszenie relacji

elektrowni roguñskiej. Rosja niezmiennie stawia ten warunek.
Kwestia udzia³u Rosji w finanso-

Moskwy z Duszanbe. Rosyjski

waniu tej inwestycji powi¹zana

prezydent popar³ wówczas uzbe-

jest te¿ z problemem zacieœnienia

ckie stanowisko w sprawie budo-

rosyjsko-tad¿yckiej wspó³pracy

wy elektrowni wodnych w regionie

wojskowej. Kreml stara siê dopro-

œrodkowoazjatyckim. Uzale¿ni³

wadziæ do udostêpnienia Rosja-

udzia³ Rosji w ich budowie od

nom bazy lotniczej Hissar (Ajni).

13) Ernst & Young i Delloitte & Touche.
14) W. Muchin, Prerwannyj polet woenno-transportnoj awiacii. Problemy rossijsko-uzbeksogo awiaproma tormozjat realizaciju mnogomiliardnyh zakazow, 26.01.2009;
http:www.ng.ru/printed/221521
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Obecnie 201. rosyjska baza lotni-

szko³ach wojskowych oko³o piêciu-

cza stacjonuje w Duszanbe. Zgo-

set ¿o³nierzy tad¿yckich. Przeka-

dnie z umowami podpisanymi

za³a te¿ armii tad¿yckiej sprzêt

w 2004 roku przez prezydentów

wojskowy z 201. bazy o wartoœci

Putina i Emomali Rahmona,

1 miliarda dolarów.

a tak¿e Miedwiediewa i Rahmona
w sierpniu 2008 roku, mia³a byæ

Pod koniec 2008 roku prezydent

przeniesiona do bazy lotniczej

Kirgistanu K. Bakijew coraz

Hissar. Tad¿ykistan zwleka jednak

czêœciej zacz¹³ wyra¿aæ w¹tpliwo-

z podjêciem decyzji o udostêpnie-

œci, co do potrzeby dalszego stacjo-

niu bazy Hissar, chc¹c w zamian

nowania wojsk amerykañskich

wynegocjowaæ inwestycje Rosji

w bazie Manas. Ostatecznie me15

w sektorze elektrowni wodnych .

dialne doniesienia o wypowiedzeniu USA umowy w sprawie

Duszanbe by³o do niedawna
jednym z najbardziej lojalnych

korzystania z Manas, potwierdzi³

sojuszników Moskwy w Azji Œrod-

sam Bakijew podczas wizyty

kowej. Zezwolenie na nieodp³atne

w Moskwie 3 lutego 2009 roku.

stacjonowanie 201. bazy lotniczej

Kirgiski przywódca motywowa³

na terytorium kirgiskim, a tak¿e

postanowienie o zamkniêciu bazy

przekazanie stronie rosyjskiej

brakiem odpowiedniej ekonomicz-

w u¿ytkowanie (bez op³at za

nej kompensacji ze strony Amerykanów, a tak¿e brakiem wspó³pra-

dzier¿awê) ziemi pod centrum
16

obserwacji kosmicznej „Okno” ,

cy USA w sprawie zabójstwa oby-

œwiadczy³y o lojalnoœci Tad¿yki-

watela kirgiskiego przez ¿o³nierza

stanu wobec Kremla. Ze swojej

amerykañskiego w 2006 roku17.

strony, Rosja kszta³ci w swoich

Rzeczywist¹ przyczyn¹ decyzji

15) A. Gabujew, Priedwaritielnaja niedogoworiennost' , “Kommersant”, 25.02.2009;
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1125433&NodesID=5
16) Centrum „Okno” zosta³o przekazane przez Tad¿ykistan w u¿ytkowanie stronie rosyjskiej w zamian za umorzenie przez Rosjê tad¿yckiego d³ugu wysokoœci 250 milionów dolarów.
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Biszkeku by³a jednak rosyjska

Doprowadzenie do kirgiskiej

oferta pomocy gospodarczej uwa-

decyzji o zamkniêciu bazy w Ma-

runkowana wypowiedzeniem

nas, oprócz decyzji pañstw OUBZ

USA umowy o korzystaniu z bazy

o utworzeniu KSOR, by³o jak

Manas. Jako „rekompensatê”

dot¹d najwiêkszym sukcesem

za zamkniêcie bazy, Rosja zapro-

rosyjskiej polityki zwiêkszania

ponowa³a stronie kirgiskiej kre-

wp³ywów w Azji Œrodkowej. Ogra-

dyt inwestycyjny (1,7 miliarda

niczenie (lub ca³kowite wyelimino-

dolarów) na budowê elektrowni

wanie) amerykañskiej obecnoœci

18

wodnej Kambarata , grant wyso-

wojskowej w Kirgistanie mog³oby

koœci 150 milionów dolarów oraz

przynieœæ ze sob¹ negatywne skut-

kredyt na 300 milionów dolarów

ki dla operacji wojskowej NATO

(z czterdziestoletnim okresem

w Afganistanie. Ewentualne wyco-

19

sp³aty) . Rosja zgodzi³a siê

fanie si³ NATO z Afganistanu

równie¿ umorzyæ Biszkekowi

oznacza³oby jednak powa¿ne

180 milionów dolarów d³ugu,

zagro¿enie dla œrodkowoazjaty-

w zamian za 48 proc. udzia³ów

ckich sojuszników Rosji.

w kirgiskich zak³adach zbrojenio-

Wydaje siê te¿, ¿e na zmianê

wych „Dastan”, produkuj¹cych

decyzji prezydenta Bakijewa

elementy torped do ³odzi podwod-

i podpisanie przez niego 7 lipca

nych.

2009 roku umowy zezwalaj¹cej

17) Kurmanbek Bakijew: Prawitiel'stwo Kyrgyzstana prinja³o reszenije o zawierszenii sroka diejstwija wojennoj bazy antiterroristiczeskoj koalicii, 04.02.2009;
http://www.24.kg/politic/2009/02/04/105213.html
18) A. Dubnow, Bakijew wezet w Moskwu dorogoj podarok. Prezident Kirgizii poprosit SSzA wywesti woennuju bazu iz Biszkeka, 12.01.2009;
http://www.vremya.ru/print/220649.html;
D. Karimow, Rossija soglasilas' spisat' dolgi Kyrgyzstanu, okazat' respublike „besprecendentnuju”
finansowuju pomoszcz' i uczastwowat' w stroitel'stwe Kambaratinskoj GES 1, 04. 02. 2009;
http://www.24.kg/politic/2009/02/04/105215.html
19) S. Gamowa, G. Michaj³ow, Awiabazu „Manas” atakujut s juga, 04.02.2009;
http://www.ng.ru/cis/2009-02-04/1_manas.html
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USA na dalsze korzystanie z Ma-

tranzytowych, czy te¿ naciski na

nas, wp³ynê³a w³aœnie Moskwa.

Biszkek w sprawie stacjonowania

Oczywiœcie nie zmienia to faktu,

Amerykanów w Manas, s¹ argu-

¿e oferta amerykañska wartoœci

mentami Moskwy w jej rozmo-

180 milionów dolarów – w tym

wach z now¹ administracj¹ ame-

zwiêkszenie op³aty za dzier¿awê

rykañsk¹ dotycz¹cych innych

bazy z 17 do 60 milionów dolarów

spornych kwestii geopolitycznych

rocznie oraz inwestycje w infra-

(takich jak: rozszerzenie NATO

strukturê – mia³a równie¿ wp³yw

na wschód, konflikt w Gruzji,

20

na decyzjê Biszkeku .
Moskwa nie d¹¿y do sparali¿o-

amerykañski system obrony
przeciwrakietowej w Polsce

wania dzia³añ NATO w Afganista-

i Czechach)21. Doprowadzaj¹c do

nie. Dowodem na to jest chocia¿by

decyzji Kirgistanu o zamkniêciu

fakt zaoferowania pañstwom Soju-

amerykañskiej bazy w Manas,

szu rosyjskiego terytorium do tra-

Rosja pokaza³a, ¿e USA musz¹

nsportu ³adunków do Afganistanu.

uzgadniaæ swoje dzia³ania w Azji

Od kwietnia 2008 roku Rosja

Œrodkowej ze stron¹ rosyjsk¹.

zezwala³a na tranzyt ³adunków

Z tego punktu widzenia, rosyjsk¹

niemilitarnych Francji i Niemcom,

grê spraw¹ Manas mo¿na uznaæ

w listopadzie zgodzi³a siê na tran-

za dyplomatyczny sukces Moskwy,

sport rosyjsk¹ kolej¹ sprzêtu woj-

nawet jeœli ostatecznie si³y amery-

skowego Bundeswehry. Udostê-

kañskie pozostan¹ obecne

pnianie USA terytorium w celach

w Kirgistanie.

20) US – Russian Summit: Kyrgyzstan Reverses on Manas, 07. 07. 2009; www.stratfor.com
21) 3 marca 2009 roku pierwszy konwój z niewojskowymi ³adunkami dla wojsk USA w Afganistanie przejecha³ poci¹giem z £otwy przez terytorium rosyjskie do Kazachstanu. First US supplies
for Afghanistan cross Russia, 03. 03. 2009; http://news-en.trend.az/world/afghanistan/
1434096.html

.
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KONTYNUACJA
„WIELOWEKTOROWEJ”
POLITYKI PAÑSTW
ŒRODKOWO-AZJATYCKICH.
KWESTIA TRANZYTU
£ADUNKÓW DLA SI£ NATO
W AFGANISTANIE

z dwóch wa¿nych inwestycji
w Gruzji – budowy terminalu zbo¿owego w Poti oraz rafinerii
w Batumi23. By³o to jednak wy³¹cznie taktyczne ustêpstwo strony
kazachskiej i propagandowy gest
w celu uspokojenia Moskwy.
W rzeczywistoœci Kazachstan nie

Rosyjski sukces w Kirgistanie

rezygnuje ze strategii rozwoju

jest jednak raczej wyj¹tkiem ni¿

eksportu surowców energety-

przejawem trwa³ej tendencji

cznych na rynki œwiatowe z omi-

w regionie. Co najmniej od wiosny

niêciem Rosji, w tym przez Kaukaz

2008 roku roœnie zainteresowanie

Po³udniowy.

pañstw Azji Œrodkowej wspó³prac¹

Astana, mimo deklaracji lojal-

z NATO, USA i krajami UE.

noœci wobec rosyjskiego partnera,

Przejawem tego w polityce uzbec-

d¹¿y do wspó³pracy z Zachodem

kiej i turkmeñskiej by³a obecnoœæ

tak¿e w sferze wojskowej. Chara-

prezydentów Islama Karimowa

kterystyczne dla „wielowektoro-

i Gurbanguli Berdimuhamedowa

wej” polityki kazachskiej by³o

na szczycie NATO w Bukareszcie

przeprowadzenie wraz z wojskami

22

w kwietniu 2008 roku . Wojna

NATO æwiczeñ wojskowych, które

w Gruzji wymusi³a pewne symbo-

odby³y siê 21 wrzeœnia 2008 roku,

liczne ustêpstwa œrodkowoazja-

na dzieñ przed wizyt¹ prezydenta

tyckich sojuszników Moskwy.

Rosji Miedwiediewa na szczycie

Kazachstan w koñcu wrzeœnia

regionów przygranicznych w Akto-

2008 roku og³osi³ wycofanie siê

be w zachodnim Kazachstanie24.

22) Love and hatred of Islam Karimov, 11.04.2008;
http://www.uznews.net/news_single.php?lng=en&sub=&cid=9&nid=4553;
23) M. Laurelle, Is Kazakhstan Disengaging from Georgia?, 15.10.2008;
http://www.cacianalyst.org/?q=node/4961/print
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Pod koniec listopada 2008 roku

zwiêkszone – si³y amerykañskie

Senat Kazachstanu ratyfikowa³,

w Afganistanie bêd¹ zaopatrywaæ

podpisan¹ jeszcze w 2001 roku,

siê w ¿ywnoœæ, artyku³y medyczne

umowê o udostêpnieniu Amery-

i materia³y budowlane m.in.

kanom, prowadz¹cym w Afgani-

w Kazachstanie27.

stanie operacjê „Enduring

Kazachstan wycofa³ siê pod

Freedom”, korytarzy powie-

presj¹ Rosji z udzia³u w æwicze-

trznych oraz lotniska w A³ma-

niach NATO w Gruzji w maju

Acie do l¹dowañ w sytuacjach

2009 roku. Kazachska armia,

25

nadzwyczajnych . De facto

mimo d³ugoletniej wspó³pracy

lotnictwo NATO wykorzystywa³o

z NATO, jest ca³kowicie zale¿na

powietrzn¹ przestrzeñ kazachsk¹

od dostaw rosyjskiego uzbrojenia.

do przelotów do Afganistanu ju¿

Nie zmienia to faktu, ¿e jej profe-

od 2003 roku. Nie potwierdzi³y siê

sjonalizm by³ wysoko oceniony

wprawdzie spekulacje medialne

w Brukseli. Dowodem tego jest

w sprawie otwarcia amerykañskiej

przedstawienie Astanie w maju

bazy na terytorium Kazachstanu.

2009 roku formalnej propozycji

Na pocz¹tku lutego 2009 roku

udzia³u w misji stabilizacyjnej

Astana zezwoli³a jednak na tran-

w Afganistanie. Nie mo¿na wyklu-

sport ³adunków drog¹ l¹dow¹

czyæ, ¿e Kazachstan, który ma ju¿

26

przez terytorium kazachskie .

doœwiadczenie z misji w Iraku,

Ambasador USA w Astanie

zdecyduje siê wys³aæ ¿o³nierzy

Richard E. Hoagland podkreœli³

równie¿ do Afganistanu.

natomiast, ¿e – obecnie znacznie

24) O. Auyezov, Kazakhstan, NATO hold joint military exercises,
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LN327615.htm
25) Kazachstan wydieli³ aerodrom dla samolietow WWS SSzA, 27.11.2008;
http://www.avia.ru/week/?id=1227786927
26) Kazakhstan helps out US on Afghanistan, 09.02.2009;
http://www.spacewar.com/reports/Kazakhstan_helps_out_US_on_Afghanistan_999.html
27) US troops in Afghanistan will get chow and medical supplies from Kazakhstan, 28.01.2009;
http://enews.ferghana.ru/news.php?id=972&mode=snews
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Pañstwem, które podobnie jak

Azjê Œrodkow¹. Jednak po amery-

Kirgistan, stara siê uzyskaæ rosy-

kañskiej krytyce masakry

jsk¹ pomoc gospodarcz¹, a jedno-

w Andi¿anie, rz¹d uzbecki za¿¹da³

czeœnie nie wyklucza wspó³pracy

od USA opuszczenia bazy. Jej

wojskowej z USA, jest Tad¿yki-

funkcje przejê³a w du¿ym stopniu

stan. 19 lutego 2009 roku ame-

baza Manas w Kirgistanie.

rykañski wiceadmira³ Mark

Obecnie, wzrasta znaczenie opcji

Harnitchek odwiedzi³ Duszanbe,

uzbeckiej dla USA. Stany Zjedno-

gdzie uzyska³ wstêpn¹ zgodê

czone unikaj¹ nag³aœniania wspó³-

na tranzyt dla si³ NATO w Afga-

pracy z krytykowanym za ³amanie

nistanie przez terytorium

praw cz³owieka re¿imem I. Kari-

Tad¿ykistanu. Warto zaznaczyæ,

mowa. Uzbekistan, wspó³pracuj¹c

¿e USA wspieraj¹ rozbudowê

z USA, równie¿ zachowuje

po³¹czeñ drogowych miêdzy

dyskrecjê, nie chc¹c prowokowaæ

Tad¿ykistanem a Afganistanem

Moskwy. Wydaje siê jednak, ¿e co-

(przez inwestycje w budowê

raz wa¿niejsz¹ rolê w tranzycie

mostów na rzece Pand¿). Stan

³adunków amerykañskich do

tad¿yckiej infrastruktury drogo28

Afganistanu odgrywaæ bêdzie

wej pozostaje jednak bardzo z³y .

uzbecka baza lotnicza w Nawoi.

Dlatego te¿ najlepsze po³¹czenie

O jej wykorzystaniu do transportu

postsowieckiej Azji Œrodkowej

³adunków niemilitarnych NATO,

z Afganistanem przebiega nie

poinformowa³ I. Karimow 15 maja

przez Tad¿ykistan, lecz przez

2009 roku podczas wizyty

Uzbekistan.

w Taszkencie prezydenta Korei

Do 2005 roku to w³aœnie uzbe-

P³d. Li Miung-Baka. Lotnisko

cka baza Karszy-Chanabad odgry-

w Nawoi jest modernizowane

wa³a kluczow¹ rolê w transporcie

przez Koreê Po³udniow¹ i w rezul-

si³ NATO do Afganistanu przez

tacie ma staæ siê miêdzynarodo-

28) D. Tynan, US Military Chief Announces New Supply Network for Afghanistan, 20.01.2009;
http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav012009c.shtml
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wym wêz³em transportowym.

komunikacyjnego Mazar-i-Szarif.

Zaanga¿owanie Korei Po³udniowej

Jeœli realizacja tego projektu po-

w modernizacjê bazy w Nawoi

wiedzie siê, rola uzbeckiej trasy

s³u¿y wiêc interesom uzbeckim

dostaw do Afganistanu wzroœnie

i amerykañskim. Dziêki niemu,

jeszcze bardziej.

wspó³praca Waszyngtonu i Taszkentu pozostaje w cieniu wspó³29

pracy uzbecko-koreañskiej .
Uzbekistan kontynuuje politykê

Uzbekistan ju¿ w kwietniu 2008
roku przedstawi³ propozycjê
udostêpnienia swojego terytorium

zapocz¹tkowan¹ wizyt¹ Karimo-

na potrzeby tranzytu dostaw dla

wa na kwietniowym szczycie

wojsk NATO w Afganistanie.

NATO w Bukareszcie w 2008 roku

Po wizycie g³ównodowodz¹cego

Taszkent zreszt¹ nigdy nie zerwa³

CENTCOM-u gen. Davida

ca³kowicie rozpoczêtej w 2001

Petraeusa w Taszkencie 17 lutego

roku wspó³pracy z pañstwami

2009 roku, strona uzbecka pot-

NATO. Po 2005 roku z bazy lotni-

wierdzi³a swoj¹ zgodê na l¹dowy

czej w uzbeckim Termezie nie

transport niemilitarnych ³adun-

przesta³y korzystaæ Niemcy

ków amerykañskich do Afgani-

i Dania. Dla RFN, której wojska

stanu.

w Afganistanie stacjonuj¹ w po³o-

Zgodê na transport niewojsko-

¿onych niedaleko granicy

wych ³adunków korytarzem

z Uzbekistanem prowincjach

powietrznym przez Turkmenistan

Badachszan i Kunduz, Termez ma

wyrazi³ prezydent G. Berdimuha-

kluczowe znaczenie logistyczne.

medow30 podczas swojej wizyty

Niemcy planuj¹ rozbudowê linii

w Taszkencie 25 lutego 2009 roku.

kolejowej Termez - Chajraton na

Turkmenistan posiada d³ugi odci-

terytorium afgañskim do wêz³a

nek granicy z Afganistanem

29) D. Tynan, Uzbekistan: Karimov gives Washington the air base it needs for Afghan operations,
11.05.2009; http://www.eurasianet.org/departments/insightb/articles/eav051109a.shtml
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(744 km)31. Jest wiêc zaintereso-

Wydaje siê wiêc, ¿e otwarcie na

wany wspó³prac¹ z NATO zw³asz-

terytorium turkmeñskim bazy

cza w projektach, które s³u¿¹

lotniczej USA na skalê tej z Manas

ochronie granicy pañstwowej.

(np. w Mary) jest mniej prawdopo-

Wed³ug doniesieñ medialnych

dobne. Równie¿ oficjalna turkmeñ-

Berdimuhamedow mia³ zapropo-

ska doktryna neutralnoœci stoi

nowaæ udostêpnienie przestrzeni

w sprzecznoœci z ewentualnym

powietrznej Turkmenistanu,

rozlokowaniem bazy NATO

a tak¿e bazy lotniczej do transpor-

w Turkmenistanie. Z drugiej stro-

tu niemilitarnych ³adunków do

ny, Turkmenistan udostêpniaj¹c

Afganistanu ju¿ w kwietniu 2008

swoje terytorium do tranzytu

roku na szczycie NATO . Aszcha-

l¹dowego i powietrznego ³adunków

bad, podobnie jak Astana, godzi

dla si³ Sojuszu w Afganistanie,

siê na miêdzyl¹dowania samolotów

mo¿e stanowiæ szczególnie wa¿ne

amerykañskich w celu uzupe³nie-

ogniwo w ³añcuchu „linii komu-

nia paliwa.

nikacji”. Turkmeñski odcinek

32

Turkmenistan wprawdzie nie

mo¿e byæ czêœci¹ trasy transporto-

jest cz³onkiem zdominowanych

wej omijaj¹cej Rosjê – z Turcji

przez Rosjê organizacji (OUBZ,

przez Gruzjê, Azerbejd¿an, Morze

JewrAzES), prowadzi jednak

Kaspijskie i Turkmenistan do pó³-

ostro¿n¹ politykê wobec Kremla.

nocno-zachodniego Afganistanu.

30) Turkmenistan sog³asi³sja predostawit' NATO wozdusznyj koridor dlja tranzita gruzow w Afganistan, 25.02.2009;
http://www.ferghana.ru/news.php?id=11378&mode=snews
31) Spoœród pañstw postsowieckich d³u¿sz¹ granicê z Afganistanem posiada Tad¿ykistan – 1206 kilometrów.
32) B. Pannier, Turkmenistan: NATO Finds New Partner In Central Asia,
http://rfe.rferl.org/featuresarticle/2008/05/6E37F2C0-47EE-4A30-A2C0-B28E7E29BDDF.html;
Central Asia Briefing, Eurasian Transition Group/Asia Prime, 04.05.2008.
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