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Увод

Цен трал на Ази ја је би ла, али је и да нас, и то све ви ше, 
би тан ре ги он гле да но са ста но ви шта ге о по ли ти ке и ге о е ко-
но ми је. Глав на од ли ка Цен трал не Ази је је сте да је она ве о ма 
че сто то ком исто ри је би ла по ли гон су ко бља ва ња ин те ре са 
и од ме ра ва ња сна га ве ли ких си ла. Као и не ка да, ка да су се 
на овом про сто ру од ме ра ва ле сна ге и су ко бља ва ли ин те ре-
си Ве ли ке Бри та ни је и Ру си је кроз оно што је озна че но као 
Ве ли ка игра, та ко се и да нас игра на ста вља, са мо су игра чи 
број ни ји и њи хо ви ме ђу соб ни од но си ком пли ко ва ни ји. Ре ги-
он је зна ча јан, пре све га, због ве ли ких ре зер ви наф те и га са 
ко ји се у ње му на ла зе, а на екс клу зи ви те ту до би ја још ви ше 
по сле те ро ри стич ког на па да на САД, 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не и по чет ка бор бе про тив гло бал ног те ро ри зма, пре све-
га због сво је ге о граф ске бли зи не са Ав га ни ста ном. Та да на 
ве ли ка вра та у Цен трал ну Ази ју ула зе Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и по кре ћу још јед ну пар ти ју са да но ве Ве ли ке игре. 
У игру се ак тив но укљу чу ју и Ру си ја, Ки на, али и ма њи ре ги-
о нал ни игра чи као што су Иран, Тур ска, Ин ди ја и Па ки стан.

1.ЦентралнаАзија–физичкогеографскe,
демографскекарактеристике

иполитичкипроцеси

Да би се мо гло раз у ме ти ге о по ли тич ко по на ша ње ак-
те ра но ве Ве ли ке игре, по треб но је нај пре по за ба ви ти се не-
ким од нај зна чај ни јих фи зич ко-ге о граф ских, дру штве но-ге о-
граф ских чи ни о ца, али и по ли тич ких про це са у ре ги о ну, јер 
упра во они пред ста вља ју основ не де тер ми нан те ко је усло-
вља ва ју ова кво или она кво, ге о по ли тич ко, ге о стра те шко и 
ге о е ко ном ско по на ша ње на овом про сто ру.

Цен трал на Ази ја под ра зу ме ва ве ли ку кон ти нен тал ну 
област на Азиј ском кон ти нен ту и об у хва та про стор од Ка-
спиј ског је зе ра на за па ду до цен трал не Ки не на ис то ку и од 
ју жне Ру си је на се ве ру до се вер не Ин ди је на ју гу, од но сно по 
ужем схва та њу до Ира на и Ав га ни ста на на ју гу. Ме ђу тим, 
по сто је ћа од ре ђе ња ње них гра ни ца су ве о ма раз ли чи та, па 
се мо же ре ћи да због то га не по сто ји јед но оп ште при хва ће но. 
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За по тре бе овог ра да, овај тер мин ће се ко ри сти ти у ње го-
вом ге о граф ски ужем и по ли тич ком зна че њу и под ра зу ме ва-
ће про стор ко ји об у хва та пет цен трал но а зиј ских ре пу бли ка 
- Узбекистан, Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Турк
менистан.

Ова ко од ре ђен про стор Цен трал не Ази је об у хва та по-
вр ши ну од 3.994.300 км  ква драт них, док сам Ка зах стан има 
по вр ши ну од 2.724.900 ква драт них ки ло ме та ра.1 Ово је под-
руч је ве ли ких ни зи ја, ко тли на и ви со рав ни, као и ви со ких 
пла ни на, али и трав на тих сте па и пу сти ња.2 Ге о граф ски по-
ма тра но она пред ста вља кон ти нен тал ну спо ну Евро пе са 
остат ком Ази је, пре све га са Ки ном. Кли ма је кон ти нен тал-
на, пу стињ ска и су ва. Плод ног зе мљи шта и шу ма је ма ло, 
док ве ли ко при род но бо гат ство пред ста вља ју ру де обо је них 
ме та ла. Нај зна чај ни је ре ке су Аму Дар ја и Сир Дар ја, а као 
стра те шки зна чај на из два ја се Фер ган ска до ли на, ко ју за јед-
но де ле Уз бе ки стан, Та џи ки стан и Кир ги стан.3 Ово је ре ги он 
ко ји рас по ла же и зна чај ним за ли ха ма наф те и зем ног га са. 
Ка зах стан, на при мер, има ре зер ве га са од око 3.000 ми ли јар-
ди куб них ме та ра, наф те од око 40 ми ли јар ди ба ре ла,4 али и 
зна чај не ре зер ве угља. Та ко ђе, Уз бе ки стан и Турк ме ни стан 
има ју зна чај не ре зер ве наф те и при род ног га са.

Цен трал ну Ази ју у ова квом ужем од ре ђе њу на се ља ва 
око 51 ми ли он ста нов ни ка, са око сто ти нак раз ли чи тих ет-
нич ких гру па, од ко јих је нај ве ћа уз беч ка, ко ја бро ји око 27 
ми ли о на5 при пад ни ка и ко ја као та ква чи ни зна чај ну ма њи-
ну и у оста лим ре пу бли ка ма Цен трал не Ази је. По др жа ва ма 
ет нич ка и је зич ка струк ту ра је ве о ма ра зно ли ка.6 У Ка зах-

1 Лек си кон др жа ва све та, По ли ти ка, На род на Књи га, Бе о град, 2006.
2 Пу сти ња Ка ра кум у Уз бе ки ста ну и пу сти ња Ки зил кум у Турк ме ни ста ну
3 Фер ган ска до ли на је нај гу шће на се ље на област Цен трал не Ази је. Глав ни 

град Уз бе ки ста на, Та шкент се на ла зи на овом про сто ру.
4 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, 2010, стр. 171-174.
5 По да так је са мо за Уз бе ки стан
6 Ет нич ки са став по зе мља ма: Киргистан – Кир ги зи, 52,4%, Ру си 21,5%, Уз-

бе ци 12,9% и оста ли; Узбекистан– Уз бе ци, 71,4%, Ру си 8,3%, Та та ри 2,4%, 
Ка за ци 4,1%, Та џи ци 4,7%, оста ли 9,1%; Таџикистан – Та џи ци 64,9, Уз бе ки-
стан ци 25%, Ру си 3,5% оста ли 6,6%; Туркменистан – Турк ме ни 85%, Уз бе ци 
5%, Ру си 4%, оста ли 6%; Казахстан– Ка за ци 53,4%, Ру си 30%, Украjинци 
3,7%, Уз бе ци 2,5%, Нем ци 2,4%, Та та ри 1,7%, Уј гу ри 1,4% оста ли 4,9% (Из-
вор: Лексикондржавасвета, По ли ти ка, На род на Књи га, 2006.)
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ста ну, на при мер, жи ви ве ли ки број Ру са па се та ко по ред 
ка зач ког је зи ка у сва ко днев ном оп ште њу, од но сно као је зик 
ме ђу ет нич ке ко му ни ка ци је ко ри сти и ру ски је зик. До ми нан-
та ре ли ги ја у Цен трал ној Ази ји је ислам (су нит ски), док је у 
го то во свим овим зе мља ма за сту пље на и ру ска пра во слав на 
ве ра.

По сле рас па да Со вјет ског Са ве за, а по чет ком де ве де-
се тих го ди на све цен трал но а зиј ске ре пу бли ке про гла ша ва ју 
сво ју не за ви сност и до но се но ве уста ве чи ме за по чи ње и фор-
ми ра ње њи хо вог ак ту ел ног по ли тич ког си сте ма. На об ли ко-
ва ње по ли тич ког си стем цен трал но а зиј ских зе ма ља ути цао 
је и ути че ве ли ки број раз ли чи тих де тер ми нан ти као што су 
ге о граф ске, де мо граф ске, ет нич ке и ре ли гиј ске, еко ном ске, 
али као је дан од зна чај них фак то ра из два ја се исто риј ско на-
сле ђе, пре све га на сле ђе ко му ни стич ког пе ри о да. Да кле, по-
ред раз ли чи тих ути ца ја ко је је овај ре ги он тр пео од цар ске 
Ру си је, нај ви ше ути ца ја на фор ми ра ње по ли тич ког си сте ма 
са „ја ким“ пред сед ни ком има ла је со вјет ска Ру си ја, а ка сни је 
и Ру ска Фе де ра ци ја у ко јој је та ко ђе бит но ис так ну та ин сти-
ту ци ја ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му. Ова кво исто риј-
ско на сле ђе је у по ли тич ку кул ту ру цен трал но а зиј ских зе-
ма ља утка ло обра сце ауто ри тар не по ли тич ке вла сти, кул та 
лич но сти, јед но пар ти зма и све при сут не др жа ве што се ја сно 
од ра зи ло на по ли тич ки си стем ових др жа ва. Је дан од нај ја-
чих кул та лич но сти у Цен трал ној Ази ји из гра дио је бив ши 
пред сед ник Турк ме ни ста на, Са пар му рат Ни ја зов.7 Го то во у 
свим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма и по сле сти ца ња не за-
ви сно сти на вла сти оста ју ли де ри ко му ни стич ких пар ти ја и 
њи хо ви ка дро ви.8 У ова квим окол но сти ма до но се се и уста-
ви ових зе ма ља где се по ка зу ју ја сне на ме ре да се нај ви ше 
по ли тич ке вла сти кон цен три ше у ин сти ту ци ји пред сед ни ка 
ре пу бли ке. Свих пет зе ма ља Цен трал не Ази је су по об ли ку 
вла да ви не ре пу бли ке, уста вом де фи ни са не као уни тар не, де-
мо крат ске, прав не и се ку лар не др жа ве. Уста вом као нај ви-
шим прав ним ак том у свим цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма 
пред ви ђе на је и по де ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд-
ску власт. За ко но дав на власт у по ли тич ким си сте ми ма ових 

7 Др Зо ран Кр стић, Модернинедемократскирежиминасиља,Фа кул тет по ли-
тич ких на у ка, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008, стр. 62.

8 Lutz Kle ve man, TheNewGreatGame:BloodandOilinCentralAsia,Gro ve Press,  
New York, 2004, p. 2.
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зе ма ља при па да у ве ћи ни дво дом ним пар ла мен ти ма, осим у 
Турк ме ни ста ну и у Кир ги ста ну. Из вр шна власт у зе мља ма 
Цен трал не Ази је је фор мал но би це фал на, од но сно ме шо ви та 
и чи не је пред сед ник ре пу бли ке и вла да. Од нос ег зе ку ти ве и 
легислатевe у цен трал но а зиј ским ре пу бли ка ма ка рак те ри ше 
очи глед на пре ва га из вр шне вла сти ко ја се огле да у ин сти ту-
ци ји „ја ког“ пред сед ни ка ре пу бли ке, ко ји је по то ме нај зна-
чај ни ја ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма.

2.Главнигеополитичкиактери
новеВеликеигре

Као што је ра ни је ре че но, про стор Цен трал не Ази је је 
про стор на ко ме су се су ко бо ља ва ли или по кла па ли ин те-
ре си ве ли ких си ла ка ко у про шло сти та ко и да нас. На овом 
про сто ру се по но во од ви ја оно што је за пе ри од 19. ве ка би-
ло од ре ђе но као „Ве ли ка игра“,9 али ово га пу та са мно го ви-
ше ак те ра и за ин те ре со ва них стра на и су ко бље них или по-
кло пље них ин те ре са. Нај пре је ту ду го го ди шње исто риј ско 
при су ство Ру си је, али и све ви ше за сту пље ни је при су ство 
Ки не и САД, али и још не ких си ла из ре ги о на као што су 
Иран (по вра так ути ца ја на про сто ри ма не ка да шњег пер сиј-
ског цар ства), Тур ска (је зич ке и кул ту ро ло шке ве зе), Ин ди-
ја, Па ки стан.10 На рав но, не тре ба за бо ра ви ти и са ме др жа ве 
Цен трал не Ази је, ко је сва ка на свој на чин на сто ји да де лу је у 
ова квим окол но сти ма.

9 Са му реч, од но сно фра зу „Ве ли ка игра“ пр ви је упо тре био Џ.В Кај у сво јој 
књи зи „ИсторијаратауАвганистану“, ме ђу тим, ње ном да љем ши ре њу и по-
пу лар но сти зна чај но до при но си Ра дјар Ки плинг, књи гом „Ким“. Тер мин „Ве-
ли ка ир га“ се ко ри стио да се озна чи ри вал ство у цен трал ној Ази ји, а пре све га 
на про сто ру Ав га ни ста на, до ко га је до шло из ме ђу ру ског цар ства и бри тан ске 
кру не у 19. ве ку. Док се у Ве ли кој Бри та ни ји ко ри стио из раз „Ве ли ка игра“ у 
Ру си ји је ова кво ста ње од но са из ме ђу ње и бри тан ске кру не би ло озна че но 
као  „Игра сен ки“. Уоп ште но по сма тра но и са са вре ме не тач ке гле ди шта фра-
за Ве ли ка игра озна ча ва ге о по ли тич ке и ге о стра те шке, у крај њем ге о е ко ном-
ске од но се ве ли ких си ла у овом де лу све та. За раз ли ку од ра ни јег схва та ња 
са да по ред Ру си је, но во од ре ђе ње овог пој ма под ра зу ме ва и но ве си ле ко је 
има ју сво је по је ди нач не ин те ре се у ре ги о ну као што су Ки на, САД, али и не ке 
ре ги о нал не си ле као што су Иран, Тур ска, али и Ин ди ја и Па ки стан. У скла ду 
са тим ово ге о по ли тич ко над ме та ње у Цен трал ној Ази ји се са да од ре ђу је као 
- но ва Ве ли ка игра.

10 Бо шко Јак шић, „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“,у: Геополитикаигеоеконо
мијаАзије, (при ре ди ла: Дра га на Ми тро вић), Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.
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 Ово је ре ги он ко ји се на ла зи у ср цу Ази је и као та кав 
пред ста вља спо ну ис то ка и за па да, се ве ра и ју га. Ово је ре-
ги он ко ји у Ма кин де ро вој те о ри ји, из ме ђу оста лих, при па да 
хар тлен ду и као та кав пред ста вља пут у овла да ва ње „свет-
ским остр вом“ у бор би „си ла коп на“ и „си ла мо ра“. Нај бо љи 
прак тич ни до каз то га је сте су ко бља ва ње Ру си је и Бри та ни је 
у 19. ве ку упра во на овом про сто ру, али и нај но ви ји раз вој 
до га ђа ја.

 Иза зо ви, ри зи ци и прет ње без бед но сти у ре ги о ну су 
број ни (ет нич ки и ре ли гиј ски кон флик ти, ор га ни зо ва ни кри-
ми нал, де гра да ци ја жи вот не сре ди не и еко ло шки про бле ми, 
гра нич ни спо ро ви и гра ђан ски ра то ви) и пред ста вља ју осно-
ве ње го ве не ста бил но сти. По ред то га, а као што је ра ни је ре-
че но, ре ги он оби лу је ре зер ва ма наф те и га са. То је онај чи ни-
лац ко ји уво ди но ве ге о по ли тич ке игра че у ре ги он. По ла зе ћи 
од то га на овом про сто ру се по ред од ви ја ња тра ди ци о нал них 
ге о по ли тич ких над ме та ња за пра во од ви ја про цес нео-ге о по-
ли тич ког (пост мо дер на ге о по ли ти ка) так ти зи ра ња као спо ја 
ге о по ли ти ке и ге о е ко но ми је, са на гла ском на дру гу. Ак те ри и 
уче сни ци у ре ги о ну, као и њи хо ви ци ље ви ни су ни ма ло исти 
као у Ве ли кој игри 19. ве ка. У ово ме не уче ству ју ви ше са-
мо др жа ве, већ и раз ли чи ти не др жав ни ак те ри (те ро ри стич-
ке гру пе), иза зо ви ни су са мо вој ни већ и не вој ног ка рак те ра 
(еко ло шки про бле ми, во да и сл). Ов де де лу ју и раз ли чи те ре-
ги о нал не и ме ђу на род не вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци-
је, раз не вер ске, пре све га ислам ске гру пе, бор ци за људ ска 
пра ва и за шти ту жи вот не сре ди не као и раз ли чи те иле гал не 
ору жа не сна ге. Све то ука зу је да се на од но се ве ли ких си ла 
у ре ги о ну не мо же гле да ти са мо са кла сич ног ге о по ли тич ког 
ста но ви шта већ да се они мо ра ју по сма тра ти мно го ши ре.

 По ла зе ћи од све га ово га, не ке од основ них де тер ми-
нан ти ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских де ша ва ња у ре ги о ну 
би ле би:

- зна ча јан и стра те шки би тан ге о граф ски по ло жај
- ре ци ди ви ру ске до ми на ци је ре ги о ном
- ет но ре ли гиј ски су ко би, ра ди ка ли за ци ја исла ма и те-

ро ри зам
- не кла сич ни без бед но сни иза зо ви, ри зи ци и прет ње – 

еко ло ги ја, пи та ње во де
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- кон тро ла и ко ри шће ње енер гет ских ре сур са, наф та и 
гас, обо је ни ме та ли, ура ни јум

2.1.Русија,Кина,САДиноваВеликаигра
Па дом Бер лин ског зи да и рас па дом Со вјет ског Са ве за 

ја сно је би ло ко ја је по ли тич ка и све у куп на дру штве на фор-
му ла од не ла по бе ду. Ја сно је би ло и то у ком ће се прав цу кре-
та ти раз вој и ре фор ме у зе мља ма бив шег со вјет ског бло ка. 
То је пра вац де мо крат ске тран зи ци је и тр жи шне при вре де. 
Та ко ђе, ова ква де ша ва ња су до ве ла и до зна чај ног пре о бли ко-
ва ња ме ђу на род них од но са и укуп ног ме ђу на род ног си сте ма. 
У ова квим усло ви ма и Ру си ја је мо ра ла да раз ми шља о пре-
о бли ко ва њу сво је уну тра шње, али као нај зна чај ни је и сво је 
спољ не по ли ти ке, а све у ци љу вра ћа ња ста ту са ве ли ке си ле. 
Нај пре, Ру си ја се мо ра ла по за ба ви ти уну тра шњим про бле-
ми ма, за тим ре де фи ни са њем од но са са ис точ но е вроп ским 
зе мља ма и За па дом, а на по слет ку и сво јим „нај бли жим ино-
стран ством“ Цен трал ном Ази јом. Цен трал на Ази ја је ре ги он 
у ко ме у овом тре нут ку на ста је ге о по ли тич ки ва кум ко ји је 
тре ба ло по пу ни ти. За пад, пре све га САД су же ле ле да на-
пла те до бит ко ја је про ис те кла из по бе де у Хлад ном ра ту са 
јед не стра не, док се са дру ге стра не по ста вља пи та ње да ли 
је Ру си ја же ле ла да при зна ово „пра во“ За па да у пот пу но сти. 
По ка за ће се да ни је. Ру си ја је вре ме ном ја сно ис та кла и да нас 
ис ти че до кле За пад мо же ићи у на пла ти сво јих хлад но ра тов-
ских ди ви ден ди, а где се мо ра ста ти. Цен трал на Ази је је та 
гра ни ца. Ин те ре си Ру си је и ве зе са ре ги о ном су број не и у 
крај њем ве о ма зна чај не ка ко за Ру си ју та ко и за зе мље Цен-
трал не Ази је. Пре ма не ким ми шље њи ма у Цен трал ној Ази ји 
на де лу има мо „ћи ри лич ну вер зи ју Мон ро о ве док три не“, не-
ма ме ша ња са стра не. Да кле, ин те ре си Ру си је и ње но ак тив но 
ан га жо ва ње у ре ги о ну про ис ти чу из не ко ли ко раз ло га, а то 
су: исто риј ски и ге о граф ски, без бед но сни и ге о стра те шки, 
по ли тич ки и еко ном ски.

По ла зе ћи од то га, нај пре је по треб но ис та ћи да Ру си-
ја то по граф ски при па да овом ре ги о ну, од но сно пред ста вља 
ње го ву се вер ну гра ни цу. Као дру го Ру си ја, пр во цар ска, а 
за тим и со вјет ска има сво је исто риј ске ко ре не и ве зе са ре-
ги о ном. Ово је област ви ше ве ков ног ру ског ути ца ја. Ру си ја 
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овај ре ги он тра ди ци о нал но по сма тра као сво је „дво ри ште“, 
ко је је бит но за ње ну на ци о нал ну без бед ност. То се по ка за-
ло ка ко у 19. ве ку у ње ним од но си ма са Бри та ни јом, та ко и у 
вре ме Хлад ног ра та, али у но вом пост хлад но ра тов ском пе ри-
о ду. Да кле, као јед на од зна чај них де тер ми нан ти Ру ског ан-
га жма на у ре ги о ну је су нај пре пи та ња на ци о нал не и ре ги о-
нал не без бед но сти. Ве о ма ра но као глав на прет ња де тек ту је 
се ислам ски де ста би ли шу ћи фак тор. Да је то та ко по ка зу је 
и ак тив но уче шће Ру си је у гра ђан ском ра ту у Та џи ки ста ну 
про тив та ли бан ске прет ње. Пре ма то ме, успон ра ди кал ног 
исла ма уоча ва се као глав на ре ги о нал на прет ња без бед но-
сти. Као дру га прет ња без бед но сти је су ре ги о нал ни ет нич ки 
и вер ски кон флик ти ме ђу др жа ва ма и на ро ди ма Цен трал не 
Ази је. Као још је дан чи ни лац, по не ки ма и пре су дан за ру ски 
све стран ге о по ли тич ки и ге о стра те шки ан га жман, је сте на-
ра ста ју ћи ути цај и при су ство САД у ре ги о ну, на ро чи то по сле 
11. сеп тем бра и по чет ка ра та про тив те ро ри зма.11 С об зи ром 
да и са ма те ро ри зам од ре ђу је као бит ну прет њу сво је без-
бед но сти Ру си ја је при хва ти ла ова кав аме рич ки ан га жман у 
Цен трал ној Ази ји. Ме ђу тим, та кво рас по ло же ње ни је ду го 
тра ја ло. Оту да и по ја ча ва ње са рад ње са Ки ном, уоча ва ју ћи 
САД као евен ту ал ну за јед нич ку прет њу ин те ре си ма у ре ги-
о ну. На тај на чин ство рен је од ре ђе ни кон тра ба ланс САД  и 
за по че то њи хо во „ис ти ски ва ње“ из ре ги о на.12 У том прав цу 
фор ми ра на је и Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу13,  а ра ни-
је пот пи сан Спо ра зум о ко лек тив ној без бед но сти из 1992. го-
ди не, пре ра ста у ре ги о нал ну без бед но сну ор га ни за ци ју 2003. 
го ди не.14  Ру си ја по ја ча ва и сво је вој но при су ство у ре ги о ну, 

11 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије,Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, ок то бар 2010, стр. 364-367.

12 На са ми ту Шан гај ске ор га ни за ци је за са рад њу 2005. го ди не у Аста ни све чла-
ни це ор га ни за ци је по зва ле су САД да од ре ди да тум по вла че ња сво јих тру па из 
ре ги о на

13 Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу је ме ђу вла ди на без бед но сна и еко ном ска 
ор га ни за ци ја осно ва на 2001. го ди не, на осно ва ма Шан гај ске пе тор ке ко ју су 
чи ни ли Ки на, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја и Та џи ки стан. Уз бе ки стан при-
сту па 2001. го ди не  ка да ор га ни за ци ја до би ја да на шњи на зив. Као је дан од 
глав них ци ље ва ове ор га ни за ци је ис ти че се ја ча ње ме ђу соб ног по ве ре ња и 
до бро су сед ских од но са као и при ја тељ ства ме ђу зе мља ма чла ни ца ма. Та ко ђе, 
као је дан од бит ни јих ци ље ва је сте и за јед нич ко ан га жо ва ње на очу ва њу ре-
ги о нал ног ми ра, ста бил но сти и без бед но сти, као и бор ба про тив те ро ри зма и 
екс тре ми зма.

14 Ор га ни за ци ја до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти - ОДКБ,  као ре ги о нал на 
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на ро чи то по сле отва ра ња аме рич ких ба за. У 2008. го ди ни 
Ру си ја је из не ла сво је пла но ве о про ши ре њу вој но-тех нич ке 
са рад ње са чла ни ца ма ОДКБ и ус по ста вља ње јед ног ин те-
гри са ног си сте ма про тив ва зду шне од бра не. ОДКБ је чи ни се 
по ку шај Ру си је да зе мље Цен трал не Ази је и вој но при кло ни 
се би и на тај на чин их спре чи мо гу ћем укљу че њу у НА ТО. 
По ред ових об ли ка ре ги о нал не са рад ње, Ру си ја свој по ли тич-
ки и еко ном ски ути цај у овом ре ги о ну оства ру је и пре ко За-
јед ни це не за ви сних др жа ва (ЗНД).15 Раз ви ја ње би ла те рал не и 
мул ти ла те рал не са рад ње са зе мља ма ЗНД је при о ри тет ру ске 
спољ не по ли ти ке сто ји у Кон цеп ту спољ не по ли ти ке Ру ске 
Фе де ра ци је, ко ји је одо брио пред сед ник Ме две дев 2008. го-
ди не.16 Још јед на зна чај на ме ђу на род на ор га ни за ци ја пре ко 
ко је Ру ска Фе де ра ци ја оства ру је свој, пре све га, еко ном ски 
ути цај у ре ги о ну је сте и Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца, 
ко ја као свој крај њи циљ има ус по ста вља ње ка ко ца рин ске 
уни је та ко и за јед нич ког еко ном ског про сто ра.17

Као још је дан циљ За па да, а пре све га САД, ко ји до дат-
но ини ци ра ру ско све стра но ан га жо ва ње у ре ги о ну, је сте и 
на сто ја ње да се Ру си ји оду зме мо но пол у кон тро ли и екс пло-
а та ци ји енер ги је из Цен трал не Ази је, на при мер из град њом 
наф то во да Ба ку – Тби ли си – Чеј хан или ре а ли зо ва њем про-
јек та „На бу ко“.18 

Ру си ја ће, по ка за ло се, бра ни ти сво је по зи ци је и ин те-
ре се у ре ги о ну чак и си лом. Она је то ја сно по ка за ла вој ном 
ин тер вен ци јом у Гру зи ји, за тим при зна ва њем не за ви сно сти 

без бед но сна ор га ни за ци ја на ста је 2003. го ди не. Чла ни це ове ор га ни за ци је су: 
Јер ме ни ја, Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја, Та џи ки стан, Уз бе ки-
стан. Бит но је ис та ћи и то да је и Иран по зван да при сту пи ор га ни за ци ји.

15 За јед ни ца не за ви сних др жа ва је ре ги о нал на ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја ко ја 
као сво је чла ни це оку пља је да на ест ре пу бли ка бив шег Со вјет ског Са ве за ме-
ђу ко ји ма су све ре пу бли ке Цен трал не Ази је.

16 TheForeignPolicyConceptofTheRussianFederation, 2008, /18/03/2009/, http://
www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/0e9272be fa34209743256c630042d1aa/cef95560654d4
ca5c32574960036cddb?Open Do cu ment

17 Евро а зиј ска еко ном ска за јед ни ца (TheEurasianEconomicCommunity–EurA
sEC) је ме ђу на род на еко ном ска ор га ни за ци ја осно ва на 2000. го ди не ко ју чи-
не Бе ло ру си ја, Ка зах стан, Кир ги стан, Ру си ја и Та џи ки стан. Ца рин ска уни ја 
из ме ђу Бе ло ру си је, Ка зах ста на и Ру ске Фе де ра ци је сту пи ла је на сна гу 2010. 
го ди не.

18 Га со вод „На бу ко“ би тре ба ло да спро во ди гас из Цен трал не Ази је, пре ко Тур-
ске, Бу гар ске, Ру му ни је и да ље до Аустри је са ци љем сма ње ња за ви сно сти од 
ру ског га са
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Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је, али и кри зом око ис по ру ке га са 
Укра ји ни. По ру ка је ја сна, од но сно, ка ко је и сам пред сед ник 
Ру си је Ме две дев ре као: „Ру си ја као и дру ге зе мље на све ту, 
има ре ги о не у ко ји ма има при ви ле го ва не ин те ре се“.19 

Та ко ђе, ру ско при су ство у ре ги о ну за сно ва но је и на чи-
ње ни ци да још увек ве ли ки број Ру са жи ви у зе мља ма Цен-
трал не Ази је па се као по тре ба ис ти че и за шти та њи хо вих 
ин те ре са, док са дру ге стра не у не ким де ло ви ма Ру си је жи ве 
и при пад ни ци на ро да из Цен трал не Ази је. Та ко ђе, у не ким од 
ових зе мља пра во сла во сла вље пред ста вља бит но за сту пље-
ну вер ску при пад ност де ла ста нов ни штва. 

На рав но, еко ном ски ин те рес је не за о би ла зан. Као нај-
бит ни је из два ја се тр го ви на зем ним га сом и наф том, док 
је уоп ште но по сма тра но Ру си ја ве ћи ни ових зе ма ља би тан 
парт нер тр го вин ске раз ме не. Кир ги стан и Та џи ки стан ве о ма 
еко ном ски за ви се од Ру си је из ко је се до пре ма ју зна ча јан део 
ро бе на њи хо ва тр жи шта. Та ко ђе, све стра ну са рад њу, по себ-
но тр го вин ску, а укљу чу ју ћи и ну кле ар ну Ру си ја раз ви ја и са 
Ка зах ста ном. Све ве ће ру ске га сне и нафт не ком па ни је, као 
што Га спром, Лу ко ил и Ро сњефт по слу ју на под руч ју Цен-
трал не Ази је. На и ме, је дан од нај зна чај ни јих пра ва ца из во за 
га са и наф те из ових зе ма ља у Евро пу во де пре ко ру ске те ри-
то ри је и ру ских га со во да, па је та ко зна ча јан део ру ског га са 
ко ји иде у европ ске зе мље за пра во ре ек спорт из Цен трал не 
Ази је, пре све га из Турк ме ни ста на.20 

У ова квим окол но сти ма Ру си ја сво је при су ство у Цен-
трал ној Ази ји за сни ва на тр го вин ским, по ли тич ким и по-
слов ним ве за ма у ре ги о ну, ин ве сти ци ја ма, про да ји оруж ја21, 
вој ним при су ством,22 до ми ни ра њем у мо бил ној те ле фо ни ји и 
мно гим дру гим обла сти ма. Са дру ге стра не, Ру си ја за зе мље 
Цен трал не Ази је пред ста вља и по слов ни, ин те лек ту ал ни и 

19 На ве де но пре ма: По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитика
игеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.

20 По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитикаигеоекономија
Азије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.

21 По чет ком 2009. го ди не Ру си ја и Ка зах стан су пот пи са ле спо ра зум о ин ста ли-
ра њу С-300 од брам бе ног си сте ма

22 Ру си ја 2002. ста ци о ни ра сво је вој не ва зду хо пло ве на вој ном аеро дро му Кант 
у Кир ги ста ну у окви ру по др шке мул ти на ци о нал ним ко лек тив ним сна га ма 
за бр зо ре а го ва ње (Collective Rapid Deployment Forces), ус по ста вље них у 
окви ру Ор га ни за це је до го во ра о ко лек тив ној без бед но сти
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кул тур ни цен тар. Мо ра се по ме ну ти и чи ње ни ца да ути цај 
ко ји Ру си ја има у Цен трал ној Ази ји ни је за сно ван са мо на 
твр дој, вој ној и по ли тич кој мо ћи, већ и на ме кој мо ћи.23 На-
и ме, у мно гим овим зе мља ма се го во ри ру ски је зик, слу ша 
ру ска по пу лар на му зи ка и гле да ју ка на ли раз ли чи тих ру ских 
те ле ви зи ја, што по ка зу је да је ру ски кул тур ни ути цај не спо-
ран на овом про сто ру.

Ра сту ћа ки не ска при вре да и њен ду го го ди шњи раз вој 
на по слет ку отво ри ли су и пи та ње енер гет ске без бед но сти 
Ки не. На и ме, да би ова кав при вред ни раз вој био одр жив 
нео п ход но је обез бе ди ти си гур не и ре ла тив но трај не из во ре 
енер ги је. Ки на се још увек осла ња на угаљ као енер гент, ме-
ђу тим, из еко ло шких и дру гих раз ло га по треб но је из вр ши-
ти ди вер зи фи ко ва ње из во ра снаб де ва ња24 и по сти за ње оп ти-
мал не ком би на ци је енер ге на та. У том прав цу Ки на је до дат-
не из во ре енер ги је по че ла да тра жи и на про сто ру Цен трал не 
Ази је. По не ким схва та њи ма за Ки ну Цен трал на Ази ја пред-
ста вља „ре зер во ар ре сур са“.25

Ја ча ње ве за са ре ги о ном по чи ње већ кра јем 90-их го-
ди на, ка да Ки на по чи ње да ин ве сти ра у из град њу наф то во-
да из Ка зах ста на, а 2005. го ди не ки не ска др жав на нафт на 
ком па ни ја ку пу је Пе тро Ка зах стан.26 По ред то га гра ди се и 
ка за шко-ки не ски га со вод. Је дан од ве ли ких про је ка та је сте 
и из град ња га со во да Турк ме ни стан-Ки на. У скла ду са свим 
овим, Ки на ус по ста вља ве ли ки број би ла те рал них, али мул-
ти ла те рал них ве за са ре ги о ном и на сто ји да оства ри са рад-
њу са цен трал но а зиј ским зе мља ма ми мо кла сич них усло-
вља ва ња по пи та њу ка рак те ра по ли тич ке вла сти, на при мер, 
као што то чи не САД, а кроз из град њу уза јам ног по ве ре ња, 
јед на ко сти и обо стра не ко ри сти. Као нај зна чај ни ји вид мул-
ти ла те рал не са рад ње и то по пи та њи ма без бед но сти и еко-

23 Mar le ne La ru el le , Russia`sCentralAsiaPolicyandtheRoleofRussianNationa
lism, Cen tral Asia – Ca u ca sus In sti tu te,  Silk Road Pa per, 2008, /17/03/2009/, http://
www.isdp.eu/fi les/pu bli ca ti ons/srp/08/ml08rus si a cen tral.pdf

24 80% наф те Ки на до пре ма кроз Ма лач ки про лаз из ме ђу Ма ле зи је и Ин до не зи је
25 Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, Д., (ред.), Геополи

тикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.
26 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 

и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (II)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3-4/2007, 
стр. 116
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ном ске са рад ње је сте осни ва ње Шан гај ске ор га ни за ци је за 
са рад њу на ини ци ја ти ву НР Ки не. Под ње ним окри љем 2003. 
го ди не одр жа ва се и пр ва здру же на вој на ве жба, а 2004. го ди-
не фор ми ра на је и Ре ги о нал на ан ти те ро ри стич ка струк ту ра 
са се ди штем у Та шкен ту, као стал но те ло ШОС-а.27  Вој ну са-
рад њу Ки на раз ви ја нај ви ше са Ка зах ста ном и Кир ги ста ном.

Као би тан фак тор у од но си ма Ки не и по је ди них зе ма-
ља Цен трал не Ази је, је сте ислам ски ра ди ка ли зам и пи та ње 
се па ра ти зма уј гур ске му сли ман ске ма њи не у ки не ској ауто-
ном ној про вин ци ји Син ђанг.28 У том прав цу Ки ни је на ру-
ку ишла аме рич ка вој на ин тер вен ци ја у ре ги о ну, по себ но 
по сле ста вља ња Ис точ но тур ке стан ског ислам ског по кре та 
на ли сту те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, али не и кон стант но 
аме рич ко при го ва ра ње о не по што ва њу људ ских пра ва у НР 
Ки ни, по себ но у обла сти Син ђанг. Да кле, пи та ња без бед но-
сти и ста бил но сти ре ги о на су та ко ђе од зна ча ја за Ки ну и у 
скла ду са тим и раз лог ње ног ан га жо ва ња на овом под руч ју, 
по себ но кроз ре ги о нал не об ли ке са рад ње на свим по љи ма. 
На и ме, као и Ру си ја, Ки на је ге о граф ски бли ска са ре ги о ном 
и де ли гра ни це са Ка зах ста ном, Кир ги ста ном и Та џи ки ста-
ном. По ред са рад ње по пи та њу без бед но сти, НР Ки на раз ви-
ја и ве о ма до бру тр го вин ску са рад њу са зе мља ма Цен трал не 
Ази је пла си ра ју ћи сво је про из во де на ово тр жи ште. НР Ки на, 
та ко ђе, до ста ин ве сти ра у овај ре ги он, по себ но у са о бра ћај ну 
ин фра струк ту ру. Не ке од ки не ских ин ве сти ци ја у Цен трал-
ној Ази ји су нај ве ће ње не ин ве сти ци је у ино стран ству.29 По-
ла зе ћи од све га што је ре че но, ин те рес Ки не за овај ре ги он је 
ве ли ки и не ма сум ње да ће она сво је ин те ре се ов де шти ти ти 
на раз не на чи не.

27 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 
и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (I)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1-2/2007, 
стр. 219-241

28 Ми ро љуб Јев тић, „Ислам ски екс тре ми зам као об лик угро жа ва ња Ки не“ ,Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2011, стр. 
293-304

29 Дра га на Ми тро вић, „Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу – на ста нак, ци ље ви 
и до ме ти но ве без бед но сно-еко ном ске струк ту ре (цен трал не) Ази је (II)“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3-4/2007, 
стр. 113-130
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Је ди на спољ на си ла ко ја де лу је у ре ги о ну је су Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве. Ан га жман САД у ре ги о ну по чи ње 
ве о ма ра но, а све у скла ду са по бед нич ким по на ша њем по сле 
Хлад ног ра та. Као глав на де тер ми нан та  та да шњег ан га жма-
на у ре ги о ну је сте би ла енер ги ја и еко ном ски ин те рес, као и 
на ста вља ње по ли ти ке „об у зда ва ња“. Ме ђу тим, ак тив но уче-
шће и при су ство у ре ги о ну за по чи ње по сле 11. сеп тем бра и 
об ја вом ра та ме ђу на род ном и гло бал ном те ро ри зму.

При су ство САД у ре ги о ну за сни ва се пре све га на ја-
сним ге о стра те шким осно ва ма у ети мо ло шком сми слу те 
ре чи. На и ме, по ка за ло се да је овај ре ги он у ге о граф ском 
сми слу нај по год ни ји за ин ста ли ра ње вој них ба за и ус по ста-
вља ње без бед них ру та за до пре ма ње ре сур са, а за рад кон тро-
ле Ав га ни стан ске те ри то ри је и „бор бе про тив те ро ри зма“. У 
том прав цу Аме ри ка отва ра сво је ба зе у Уз бе ки ста ну,30 а у 
Кир ги ста ну ко ри сти ва зду хо плов ну ба зу „Ма нас“. Та џи ки-
стан је дао на упо тре бу ме ђу на род ни аеро дром у Ду шан беу, 
а Ка зах стан и Турк ме ни стан су до зво ли ли упо тре бу свог ва-
зду шног про сто ра.31 Да кле, САД ко ри сте те ри то ри ју ових зе-
ма ља за ста ци о ни ра ње сво јих сна га, али и сна га дру гих зе-
ма ља чла ни ца НА ТО, ра ди вој них деј ста ва у Ав га ни ста ну. 
Зе мље ре ги о на при хва та ју ова кав ан га жман САД с об зи ром 
да и са ме те ро ри зам и му сли ман ски екс тре ми зам ис ти чу као 
глав ну без бед но сну прет њу. Зна ча јан до при нос САД су да ле 
у бор би про тив Ислам ског по кре та Уз бе ки ста на, ко ја је јед-
на од нај ек стрем ни јих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја на овом 
про сто ру. Ме ђу тим већ 2006. го ди не, а за тим и 2009. го ди не 
ове зе мље, на ру чи то по сле по је ди них ин ци де на та, по чи њу 
да ус кра ћу ју го сто прим ство вој ни ци ма САД. Ово осве тља ва 
чи ње ни цу да су цен трал но а зиј ске зе мље при кло ње ни је са-
рад њи са Ру си јом и Ки ном не го са Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма. То на ро чи то до ла зи до из ра жа ја ка да САД по чи-
њу да при ме њу ју ста ру фор му лу у скла ду са сво јим ге о по ли-
тич ким и ге о е ко но ским ци ље ви ма, а ко ја по чи ва на про мо ви-
са њу де мо кра ти је и тр жи шне при вре де. За ме ник по моћ ни ка 
др жав ног се кре та ра за Евро пу и Евро а зи ју, Лин Паск до бро 

30 Кар ши Ка на бад вој ни аеро дром
31 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum

Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153
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је об ја сни ла раз ло ге аме рич ког ан га жма на у овом де лу све та, 
а ко ји са дру ге стра не по ка зу ју раз ло ге по до зре ња ових др-
жа ва пре ма САД. Она ка же: „При мар ни стра те шки циљ САД 
у Цен трал ној Ази ји је сте да та мо ви ди раз вој не за ви сних, де-
мо крат ски и ста бил них др жа ва, по све ће них оној вр сти по ли-
тич ких и еко ном ских ре фор ми ко је су су штин ске са сва мо-
дер на дру штва и на пу ту ка ин те гра ци ји и свет ској еко но ми-
ји. Стра те ги ја ко ју  при ме њу је мо за сни ва се на оства ре њу три 
од ре ђе на ци ља исто вре ме но. Пр ви од ових ци ље ва је без бед-
ност. На ша ан ти те ро ри стич ка са рад ња шти ти су ве ре ни тет и 
не за ви сност ових др жа ва и омо гу ћа ва им ста бил ност ко ја је 
нео п ход на за пред у зи ма ње по треб них ре фор ми ко је иду на 
ко рист њи хо вих ду го роч них ин те ре са. Ме ђу тим, у ци љу да 
ове зе мље по ста ну истин ски и трај но ста бил не и да би би ле 
пот пу но ин те гри са не у свет ску за јед ни цу, да би оства ри ле 
сво је по тен ци ја ле, оне мо ра ју оства ри ти ве ћу тран спа рент-
ност, по што ва ње људ ских пра ва, и кре та ти се ка де мо крат-
ски јој по ли ти ци. Ко нач но, раз вој цен трал но а зиј ских еко ном-
ских по тен ци ја ла, укљу чу ју ћи и њи хо ве при род не ре сур се, 
зах те ва сло бод ну тр жи шну еко но ми ју и ди рект не стра не 
ин ве сти ци је...“.32 На осно ву ис ку ста ва дру гих33, цен трал но-
а зиј ске зе мље су у ово ме уви де ле прет њу и мо гућ ност за де-
мон ти ра ње њи хо вих ре жи ма што их је до дат но окре ну ло ка 
Ру си ји и Ки ни. Пре ма то ме, дру ги основ ан га жо ва ња САД 
у ре ги о ну је сте ге о е ко ном ски. Као глав ни циљ по ста вља се 
сло бо дан при ступ цен трал но а зиј ској енер ги ји, а за јед но са 
ЕУ на сто ја ње да се сма њи за ви сност од ру ског га са и да се 
оства ри ди вер си фи ка ци ја тра жње и ства ра ње кон ку рен ци-
је.34 У скла ду са тим САД су би ле те ко је су вр ши ле ве ли ки 
при ти сак да се из гра ди га со вод Ба ку – Тби ли си – Чеј хан, са 
ка сни јим мо гу ћим при кљу че њем Ка зах ста на, ка ко би се за о-
би шли Ру си ја и Иран. 

Ути цај САД-а у ре ги о ну оства ру је се и пре ко НА ТО-а, 
с об зи ром да су све зе мље Цен трал не Ази је чла ни це Парт-

32 Наве де но пре ма: Step hen Blank, The Strategic Importance of Central Asia:
An American View, 2008, /12/05/2011/, http://www.stor ming me dia.us/58/5885/
A588584.html

33 Ре во лу ци је у Гру зи ји, Укра ји ни и сме на вла сти у Кир ги ста ну
34 Step hen Blank, The Strategic Importance of Central Asia: An American View, 

2008. op.cit
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нер ства за мир. По себ но, вој ну са рад њу још од 90-их го ди на 
САД раз ви ја ју са Ка зах ста ном. 

2.2.Иран,Турска,Индија,Пакистанинова
Великаигра

Још од рас па да СССР-а Иран на сто ји да оја ча сво ју ре-
ги о нал ну по ли тич ку и еко ном ску по зи ци ју, а у ова квом раз-
во ју до га ђа ја уви део је и при ли ку за ши ре ње свог ути ца ја у 
Цен трал ној Ази ји. Раз ло зи за то су број ни. Као пр во, зе мље 
Цен трал не Ази је су ве ћин ски му сли ман ске. Та ко ђе, Иран је и 
ге о граф ски бли зак ре ги о ну. По том осно ву по сто је и је зич ке 
и ет нич ке ве зе са по је ди ним зе мља ма Цен трал не Ази је (на 
при мер, у Та џи ки ста ну се го во ри фар си је зик). По ред све га 
то га, за Иран и ње го ву на ци о нал ну без бед ност, сва ка ко је сте 
бит на ста бил ност у овом де лу све та. Мо гу ће да ље ши ре ње 
би ло ка квих су ко ба би у крај њем мо гло да угро зи и без бед-
ност са мог Ира на и ње го вог по ли тич ког си сте ма. Окол но сти 
под ко ји ма су де мон ти ра ни ре жи ми у Ира ку и Ав га ни ста-
ну су ишли на ру ку Ира ну, јер га је то осло бо ди ло ло ших 
од но са са ре жи ми ма ових зе ма ља, пре све га са Та ли ба ни ма. 
Ме ђу тим, то је ин ста ли ра ло но ву прет њу, вој но при су ство 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и њи хо ве кри ти ке упу ће не 
на ра чун иран ског по ли тич ког си сте ма као и ње го вог ну кле-
ар ног про гра ма. Ту је и пот пу но НА ТО оп ко ља ва ње иран ске 
те ри то ри је. Ова кво ста ње ће у не ко ли ко до при не ти при бли-
жа ва њу са Ру си јом, пре све га на ди пло мат ском пла ну али и 
на по љу раз ви ја ња ну кле ар них тех но ло ги ја и на о ру жа ња. 
Из истих раз ло га Иран ја ча и сво ју са рад њу са НР Ки ном.35 
Пре ма то ме, ве зе Ира на са ре ги о ном Цен трал не Ази је су на 
осно ва ма по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не са рад ње ко ја се 
раз ви ја пре све га са Турк ме ни ста ном. Стра хо ва ња ко ја су 
по сто ја ла од из во за по ли тич ког си сте ма ко ји је ус по ста вио 
Иран и ислам ске ре во лу ци је у дру ге зе мље у ре ги о ну до не-
кле су се по ка за ла пре те ра ним, док је уме сто то га спољ на 
по ли ти ка Ира на у ре ги о ну по ка за ла ка рак те ри сти ке јед не 
праг ма тич не по ли ти ке. При о ри тет спољ не по ли ти ке Ира на 
је сте са рад ња на свим по љи ма са су се ди ма и у ши рем ре ги о-
ну. Иран при сту па свим ва жним ре ги о нал ним ме ђу вла ди ним 

35 Atal Su bodh, “The New Gre at Ga me”,  Nationalinterest,is sue 81, 2005, p. 101-
105
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ор га ни за ци ја ма као што су, на при мер, ОПЕК, Ор га ни за ци ја 
за еко ном ску са рад њу,36 Шан гај ска ор га ни за ци ја за са рад њу 
(по сма трач), Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је. Да кле, 
три су глав на ци ља Иран ске спољ не по ли ти ке у овом ре ги-
о ну. Нај пре, то је про ши ре ње и раз вој са о бра ћај не ин фра-
струк ту ре. У том прав цу се нај ви ше на по ра ула же у из град-
њу же ле знич ких пру га, пре све га са Турк ме ни ста ном. Дру ги 
циљ је сте ус по ста вља ње по ли тич ког и еко ном ског ути ца ја 
пре све га кроз раз ли чи те еко ном ске и без бед но сне ре ги о нал-
не ме ха ни зме. Као тре ћи из два ја се оства ри ва ње уче шћа у 
нафт ним и га сним аран жма ни ма у ка спиј ском и цен трал но-
а зиј ском ре ги о ну.37   

Као и Иран и Тур ска сво је ин те ре со ва ње за ре ги он по-
ка зу је још де ве де се тих го ди на, ка да цен трал но а зиј ске ре пу-
бли ке сти чу сво ју не за ви сност. Тур ска сво је ве зе са Цен трал-
ном Ази јом у осно ви за сни ва на кул ту ро ло шким и ет но-лин-
гви стич ким слич но сти ма ко је има са овим ре ги о ном. По ред 
то га, не ког ве ћег ути ца ја на ре ги он Тур ска не ма. И Иран и 
Тур ска, узев ши по је ди нач но, не ма ју до вољ но ре сур са за не ки 
ве ћи ан га жман у ре ги о ну, по себ но због то га што ин ве сти-
ци је по треб не за Цен трал ну Ази ју пре ва зи ла зе мо гућ но сти 
по је ди нач них др жа ва.38 Као дру го, у ре ги о ну ак тив но де лу ју 
мно го ве ћи игра чи као што су Ру си ја, Ки на, САД. Тур ска је 
тр го вин ски и по ли тич ки за са да ви ше окре ну та ка Евро пи, 
али је и чла ни ца Oрганизације за еко ном ску са рад њу. Да кле, 
Тур ска одр жа ва од ре ђе не еко ном ске, по ли тич ке и дру ге ве зе 
са  ре ги о ном. Она је та ко ђе укљу че на и у не ке од пла но ва за 
из град њу га со во да и наф то во да ко ји би за о би ла зи ли Ру си ју.39 

36 Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу (Economic Cooperation Organisation
ECO) је ме ђу вла ди на ре ги о нал на ор га ни за ци ја осно ва на 1985. го ди не из ме ђу 
Тур ске, Ира на и Па ки ста на са ци љем раз ви ја ња еко ном ске, тех нич ке и кул-
тур не са рад ње. Да нас она има 10 чла ни ца и то су: Ав га ни стан, Азер беј џан, 
Иран, Ка зах стан, Кир ги стан, Па ки стан, Та џи ки стан, Тур ска, Турк ме ни стан, 
Уз бе ки стан

37 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum
Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153

38 Бо шко Јак шић, „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“,у: Геополитикаигеоеконо
мијаАзије, (при ре ди ла: Дра га на Ми тро вић), Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.

39 Ol ga Oli ker, „Con flict in Cen tral Asia and So uth Ca u ca sus: Im pli ca ti ons of fo re-
ign in te rests and in vol ve ment, Tur key“, in Ol ga Oli ker, Tho mas S. Szayna (ed.), 
FoultlinesofconflictinCentralAsiaandtheSouthCaucasus, RAND, 2003,  pp. 
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 Пр ва по се та Па ки стан ских вла сти на ви со ком ни воу 
Цен трал ној Ази ји би ла је још 1991. го ди не и то у ци љу ус по-
ста вља ња до брих и ја ких ве за са ре ги о ном. Циљ је био ус-
по ста вља ње тзв. „стра те шке ду би не“. Па ки стан у то вре ме 
да је ве ли ке кре ди те го то во свим цен трал но а зиј ским зе мља-
ма, али и по моћ у хра ни и ле ко ви ма. У би ла те рал ној са рад њи 
нај ви ше се од ма кло са Уз бе ки ста ном. Ве ли ки број спо ра зу ма 
је пот пи сан из ме ђу две зе мље нај ви ше на по љу еко ном ске, 
кул тур не и на уч не са рад ње. Ме ђу тим, гра ђан ски рат у Ав-
га ни ста ну и па ки стан ска по др шка Па шту ни ма на су прот та-
џи ки стан ским и уз бе ки стан ским пле ме ни ма, као и по др шка 
та ли бан ском ре жи му 1995. го ди не зна чај но по гор ша ва од но-
се са цен трал но а зиј ским зе мља ма. Де ша ва ња по сле 11. сеп-
тем бра и по др шка Па ки ста на САД у бор би про тив Ал-Ка и де 
по но во отва ра ју мо гућ но сти са рад ње Па ки ста на и Цен трал-
не Ази је. Па ки стан је због соп стве не без бед но сти и из стра ха 
мо гу ћег ве ћег су ко ба са Ин ди јом, али и мо гу ћег пре ли ва ња 
ра та из Ав га ни ста на, ве о ма за ин те ре со ван за до бру са рад њу 
у ре ги о ну и оства ри ва ње ка кве та кве по др шке. Од но сно, по 
по је ди ним схва та њи ма, Па ки стан и Ин ди ја на сто је да сво је 
су прот ста вља ње пре не су и на дру ге те ре не ка ко би на тај на-
чин сва ка обез бе ди ла за се бе и сво је ци ље ве ве ћу по др шку.40 
Па ки стан је раз у ме се же лео да игра на кар ту исла ма ка да је 
реч о ње го вим су се ди ма из Цен трал не Ази је. Ме ђу тим, то се 
ни је по ка за ло као нај бо ље ре ше ње, с об зи ром на се ку лар ност 
ових ре жи ма и до ми нан тим ути ца јем Ру си је у ре ги о ну. Па ки-
стан у Цен трал ној Ази ји за са да не ма ја ке парт не ре у ко лек-
тив ној без бед но сти ко ја би би ла пред ност у од но су на су о ча-
ва ње са Ин ди јом. По пи та њи ма Ка шми ра и уоп ште но ин диј-
ско-па ки стан ског су ко ба Цен трал на Ази ја оста је по стра ни. 
Ипак, и Ин ди ја и Па ки стан су по сма тра чи у окви ру истог 
без бед но сног аран жма на, од но сно Шан гај ске ор га ни за ци је 
за са рад њу. По ред то га, Па ки стан са зе мља ма у ре ги о ну одр-
жа ва би ла те рал не од но се по раз ли чи тим пи та њи ма. У Па ки-
ста ну та ко ђе по сто је иде је о нафт ним и га сним аран жма ни ма 
са ре ги о ном, а еко ном ску са рад њу са ре ги о ном оства ру је и 
пре ко Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу. Са дру ге стра не, 
ка да је реч о Ин ди ји, за раз ли ку од Па ки ста на, њој је сте у 

199-205
40 Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, Д., (ред.), Геополи

тикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.



ДраганТраиловић ЦЕНТРАЛНААЗИЈАИНОВА...

380

ин те ре су оп ста нак се ку лар них ре жи ма у Цен трал ној Ази ји и 
њи хо ва бор ба про тив ислам ског ра ди ка ли зма.41 У том прав-
цу и Ин ди ја се осла ња по раз ли чи тим осно ва ма на би ла те-
рал не од но се са зе мља ма у ре ги о ну, а пре све га на еко ном ску 
и тех нич ку по моћ ко ју пру жа овим зе мља ма. Ин ди ја по себ не 
би ла те рал не од но се одр жа ва са Ка зах ста ном. Та ко ђе, Ин ди ја 
има и свој вој ни аеро дром Фар кор у Та џи ки ста ну.42 Ци ље ви 
Ин ди је у ре ги о ну је су ста би ли за ци ја ста ња у Ав га ни ста ну, 
али и при ступ цен трал но а зиј ској енер ги ји и до бри од но си са 
Ру си јом. Да кле, је дан од глав них раз ло га ан га жма на Ин ди-
је на про сто ру Цен трал не Ази је је сте оства ри ва ње енер гет-
ске си гур но сти, уоча ва ју ћи овај ре ги он као јед ну од оп ци ја 
за оства ре ње тог ци ља.43 Са дру ге стра не нај ло гич ни ји пут 
цен трал но а зиј ским зе мља ма до отво ре ног мо ра во ди пре ко 
Па ки ста на и Ин ди је, та ко да су по врат но и ове зе мље за ин-
те ре со ва не за са рад њу. Ин ди ја у том прав цу пред ла же пла-
но ве за из град њу са о бра ћај не ин фра струк ту ре и та ко овим 
зе мља ма омо гу ћи из лаз на мо ре, ка ко би мо гле да сво је енер-
гет ске ре сур се пла си ра ју да ље на свет ско тр жи ште. Као не-
ки од бит ни јих про је ка та из два ја ју се пред ло зи за из град њу 
наф то во да Турк ме ни стан-Ав га ни стан-Па ки стан-Ин ди ја, као 
и пред лог Ира на за из град њу га со во да Иран-Па ки стан-Ин-
ди ја.44 Ова кве пла но ве ни је још увек мо гу ће ре а ли зо ва ти у 
пу ним ка па ци те ти ма због и да ље ве о ма не ста бил ног ре ги о на 
Ав га ни ста на и Па ки ста на.

2.3.ЦентралноазијскерепубликеиноваВели
каигра

 Као што су то не ка да чи ни ли ло кал ни ка но ви та ко се 
и да нас по на ша ју ло кал ни ли де ри цен трал но а зиј ских ре пу-
бли ка у од но си ма са ве ли ким си ла ма у ре ги о ну. Цен трал но а-
зиј ске ре пу бли ке у ова квим окол но сти ма на сто је да ба лан си-
ра ју из ме ђу ових ве ли ких игра ча по ку ша ва ју ћи да оне мо гу ће 

41 Исто
42 Ric hard Gi ra go sian, „The stra te gic Cen tral Asia Are na“,ChinaandEurasiaForum

Quarterly, Vol. 4, No. 1, 2006, Cen tral Asia-Ca u ca sus In sti tu te & Silk Road Stu di es 
Pro gram, p. 133-153

43 Amresh Chan dra,  “Ge o po li tics of Cen tral Asian Energy Re so ur ces and In dian In-
te rest”, JournalofPeaceStudies,vol. 16, is sue 1-2, 2009.

44 Др Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, Геополитикаенергије,Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Цен тар „Ју го и сток“, Бе о град, ок то бар 2010, стр. 175-176
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да би ло ко ји од њих оства ри ап со лут ну до ми на ци ју. Ве ли ка 
игра је у ова квим усло ви ма ствар но ве ли ка. Пу но је игра ча и 
пу но ин те ре са. Та ко су цен трал но а зиј ски ли де ри при хва ти ли 
ан га жо ва ње САД у ре ги о ну пре све га из раз ло га бор бе про-
тив те ро ри зма и му сли ман ског екс тре ми зма, што се из два ја 
и као њи хо ва глав на прет ња без бед но сти. Дру ги раз лог је-
сте и еко ном ски ин те рес. САД су пру жи ле ве ли ку еко ном ску 
по моћ овим зе мља ма, а у оним у ко ји ма је има ла сво је вој не 
ба зе упо шља ва ла је и ло кал но ста нов ни штво. Ме ђу тим, аме-
рич ко про мо ви са ње де мо кра ти је, за шти те људ ских пра ва и 
по ли тич ког плу ра ли зма де тек то ва но је у овим зе мља ма као 
мо гу ћа прет ња пред сед нич ким ре жи ми ма, по себ но има ју ћи 
у ви ду ис ку ства Укра ји не, Гру зи је и Кир ги ста на. То ове ли-
де ре до дат но окре ће Ру си ји, ко ја већ тра ди ци о нал но има сво-
је ко ре не у ре ги о ну. Мно ги по ку ша ји САД да при во ли ове 
зе мље на сво ју стра ну ни су ус пе ли, упра во због ја ких ве за 
ко је пред сед ни ци ових ре пу бли ка има ју са Ру си јом. „Уз бе-
ки стан свим ср цем по др жа ва курс ру ске спољ не по ли ти ке“ 
ка же пред сед ник Уз бе ки ста на Ка ри мов.45 Мно ги по ку ша ји да 
се за о би ђе Ру си ја у ис по ру ци га са за вр ша ва ли си од у ста ја-
њем не ке од ових зе ма ља.

Турк ме ни стан је, на при мер, ду го био при мо ран да свој 
гас у ве ћи ни тран спор ту је кроз Ру си ју, али у ре ги он се ак тив-
но укљу чио још је дан би тан играч у Ве ли кој игри, а то је НР 
Ки на. Ки на, као што је и ра ни је ре че но, ин ве сти ра ми ли о не 
до ла ра у овај ре ги он по себ но у из град њу га сне, нафт не и пут-
не ин фра струк ту ре. Ње но при су ство у ре ги о ну за ове зе мље 
пред ста вља до бит с об зи ром да ка да се ја ви ви ше по ну да они 
мо гу да би ра ју за се бе нај по вољ ни ју, од но сно нај и спла ти ви ју. 
Та ко ђе, при су ство Ки не до не кле осло ба ђа ове зе мље стра-
ха од ап со лут не ру ске до ми на ци је, ко ја у ова квим усло ви ма 
не мо же да у пот пу но сти да при бе га ва сво јим тра ди ци о нал-
ним спољ но по ли тич ким при ти сци ма. Да је то та ко по ка зу је 
и слу чај Турк ме ни ста на ко ји је у јед ном тре нут ку пре ки нуо 
ис по ру ке га са Ру си ји са при мед бом на пре ни ску це ну, има ју-
ћи у ви ду ве ли ки број мо гу ћих кан ди да та за ње гов пла сман.46

45 На ве де но пре ма: Јак шић, Б., „Ге о по ли ти ка Цен трал не Ази је“, у Ми тро вић, 
Д., (ред.), ГеополитикаигеоекономијаАзије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, 
Бе о град, 2009.

46 По по вић, П., „Кав каз“,у: Ми тро вић, Д., (ред.),Геополитикаигеоекономија
Азије, Ре ги о нал не сту ди је Ази је, ФПН, Бе о град, 2009.
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Ка зах стан је сво ју па жњу усме рио ка по ве ћа њу еко ном-
ске и тр го вин ске са рад ње са Ру си јом. Он то по себ но чи ни 
пре ко Евро а зиј ске еко ном ске за јед ни це, где се као циљ по-
ста вља ус по ста вља ње ца рин ске уни је и је дин стве ног еко ном-
ског про сто ра ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма.47

 Да кле, за зе мље Цен трал не Ази је и њи хо во уче шће 
у Ве ли кој игри сва ка ко је од пре суд ног зна ча ја ре ги о нал на 
са рад ња и по ве зи ва ње. Са рад ња по пи та њи ма без бед но сти и 
ста бил но сти је за зе мље Цен трал не Ази је од су штин ске ва-
жно сти, јер за пра во, на ци о нал на без бед ност сва ке од ових 
др жа ва у ко нач ном за ви си од укуп не ре ги о нал не без бед но-
сти, а на ру ша ва ње ста бил но сти и без бед но сти у не кој од 
ових по је ди нач них др жа ва по врат но ути че на без бед ност це-
лог ре ги о на. У скла ду са тим, смрт Са пар му ра та Ни ја зо ва 
2006. го ди не и мо гу ћа де ста би ли за ци ја Турк ме ни ста на, као 
и не ми ри и сме на Ака је ва, а ка сни је и Ба ки је ва у Кир ги ста ну 
иза зва ли су за бри ну тост код цен трал но а зиј ских ли де ра, али 
и Ру си је и Ки не од мо гу ћег пре ли ва ња не ста бил но сти и на-
си ља и у су сед не зе мље. Ова кву без бед но сну ме ђу за ви сност 
у јед ном ре ги о ну Бе ри Ба зан од ре ђу је као „ре ги о нал ни без-
бед но сни ком плекс“.48

 С об зи ром да су све ове зе мљеlandlocked, од но сно да 
ни јед на од њих не ма из лаз на мо ре, за њих је ве о ма бит на 
и са рад ња са зе мља ма као што су Ав га ни стан, Па ки стан и 
Ин ди ја, као мо гу ћих ру та за пла сман сво јих ре сур са на свет-
ска тр жи шта и сма ње ње за ви сно сти од Ру си је. По врат но све 
ове зе мље, пре све га Ин ди ја и Па ки стан за ин те ре со ва не су за 
цен трал но а зиј ску енер ги ју.

Оно што до дат но ком пли ку је од но се у но вој Ве ли кој 
игри је су сва ка ко по ли тич ки и све у куп ни дру штве ни про це-
си ко ји се од ви ја ју у овим зе мља ма. На и ме, у њи ма вла да ви-
сок сте пен ен дем ске ко руп ци је, кла нов ски и ет но ре ли гиј ски 
су ко би, ре пре си ја над опо зи ци јом по себ но оном са ислам-
ским пред зна ком, ни зак сте пен сло бо де ме ди ја и ви со ке со-
ци јал не раз ли ке. Ста ње при вре де и еко но ми је је ве о ма ло ше 

47 Пред сед ник Ка зах ста на Нур сул тан На зар ба јев је ис ти чу ћи зна чај ре ги о нал не 
са рад ње дао пред лог о фор ми ра њу Цен трал но а зиј ске Уни је, ме ђу тим ни је се 
мно го на пре до ва ло на том пла ну

48 Ba rry Bu zan, Pe o ple, StatesandFear, New York: Har ve ster Whe ats he af , 1991, p. 
190.
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упр кос тр го ва њу енер ги јом и ви со ком сто пом при вред ног ра-
ста, а све то због не јед на ке и ло ше ре ди стри бу ци је оства ре-
ног до хот ка. Ви со ка сто па ин фла ци је и не за по сле но сти, као 
и ви со ке це не хра не и не до ста так ква ли тет не ин фра струк ту-
ре до дат но оте жа ва ју ства ри. Као ве о ма бит на пи та ња, али 
и мо гу ћа тач ка спо ре ња у бу дућ но сти је су и пи та ња во де49 и 
еко ло ги је. 

Закључак
 Ге о по ли тич ки, ге о е ко ном ски и ге о стра те шки по ло жај 

Цен трал не Ази је, по ка за ло се, је не спо ран. Да ни је та ко не-
би би ло ни све стра ног по ли тич ког, вој ног и еко ном ског ан-
га жма на ве ли ких си ла у овом ре ги о ну. Та ко ђе, по ка за ло се 
да се не сме, као што је то уоби ча је но, це лу ге о по ли тич ку 
при чу о ре ги о ну сво ди ти са мо на пи та ње га са и наф те, већ 
да се ства ри мо ра ју по сма тра ти знат но ши ре. Овај ре ги он ни-
је би тан са мо као из вор енер гет ских ре сур са, већ ви де ло се, 
да је ве о ма зна ча јан и са аспек та без бед но сти и ста бил но сти 
ко ја се умно го ме ти че пре све га Ру си је и Ки не, ко је су као та-
кве, бли ске ре ги о ну, али у ко нач ном би тан је и за без бед ност 
САД.

 Го во ре ћи хлад но ра тов ским реч ни ком, из све га што је 
у ра ду ре че но, за кљу чу је се да се у ре ги о ну пре пли ћу ин те ре-
си два бло ка. Је дан је онај ко ји де лу је са за па да на че лу са Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, а дру ги блок је онај ко ји на 
ис тој стра ни, упр кос свим раз ми мо и ла же њи ма, оку пља ком-
па ти бил не ин те ре се Ру си је и Ки не, а у крај њем и на ра ста ју ће 
ре ги о нал не си ле Ира на. Тач ка су сре та ња је Кав каз и Ка спиј-
ско је зе ро као улаз у ср це кон ти нен та од но сно Цен трал ну 
Ази ју. Ово је до ве ло до то га да Ки на и Ру си ја, као од го вор 
све ве ћем Аме рич ком при су ству ак ти ви ра ју раз ли чи те об ли-
ке ре ги о нал не вој не, еко ном ске и по ли тич ке са рад ње као из-
ве сни кон тра ба ланс Аме ри ци, су прот ста вља ју ћи се уни по-
лар ној струк ту ри све та са на сто ја њем да се он ор га ни зу је на 
мул ти по лар ним осно ва ма. По ред све га то га, овај ре ги он ви-
де ло се, и да ље оста је ве о ма не ста би лан са кор пу сом раз ли-
чи тих иза зи ва, ри зи ка и прет њи без бед но сти и ста бил но сти. 
Чи ни се да од го вор и ре ше ње не ле жи са мо у ру ка ма ве ли ких 

49 60% во де Цен трал не Ази је на ла зи се у Кир ги ста ну и Та џи ки ста ну
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игра ча већ и у ру ка ма ло кал них ли де ра и цен трал но а зиј ских 
ре пу бли ка и у то ме ко ли ко су са ме ис трај не у на сто ја њи ма да 
ре ше сво је уну тра шње, али и на го ми ла не ме ђу соб не про бле-
ме. Ре ги о нал на са рад ња је не за о би ла зно сред ство оства ре ња 
овог ци ља.
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DraganTrailović

CENTRALASIAANDNEWGREATGAME
–THEMAJORGEOPOLITICALACTORS

Sum mary

Thispaperdeterminesthemaingeopoliticalactorsof the
newGreatGame,aswellasthebasicdeterminants,interestsand
goalsthatleadthoseactorstoanactiveandprofoundgeopoliti
calengagementinthegeopoliticalspaceoftheCentralAsia.In
addition, thegoal is to determine the instruments andways in
whichtheseactorsaretryingtoachievesetgeopoliticalobjecti
ves.Initially,thepaperdescribesthebasicphysicalgeographic
anddemocraphiccharacteristics,aswellaspoliticalprocesses
relevanttotheregion,andthenanalyzestherelationshipsamong
thethreemajorgeopoliticalplayersinthisregionRussia,China
andtheUS.Thepaperfurtherdealswithsmallerregionalpowers
suchasTurkey,Iran,IndiaandPakistanandtheirroleinthenew
GreatGame,aswellaswiththeroleplayedbytheCentralAsian
republics in theirrelationswith themajorpowers in thesenew
circumstances.
Keywords:CentralAsia,NewGreatGame,geopolitics,Russia,

China,US,oil,gas,security,regionalcooperation
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