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Seremet Sándor 

Absztrakt 

Oroszország 2022. február 24-én kezdte meg speciális katonai műveletét Ukrajna 
területén, amelyet a világ országainak jelentős része egyértelműen elítélt. Közép-
Ázsia országai függetlenségük elnyerése óta szoros kapcsolatokat ápolnak 
Oroszországgal, ugyanakkor egyre élénkebbek a relációik a nyugati országokkal is. 
Ennek megfelelően megfontolt politikát kell folytatniuk a háborús eseményekkel 
kapcsolatban. Jelen elemzés az öt közép-ázsiai ország reakcióját vizsgálja meg az 
orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban, valamint annak befolyását az 
Oroszországgal fenntartott kapcsolatukra. 

 

Kulcsszavak: Közép-Ázsia, Oroszország, orosz–ukrán háború, geopolitika. 

Abstract 

On February 24, 2022, Russia began its special military operation on the territory of 
Ukraine, which was condemned by a significant number of countries. The states of 
Central Asia have maintained close relations with Russia since gaining their 
independence, but at the same time, their relations with Western countries are 
becoming more and more active, so they must pursue a very considered policy in 
relation to wartime events. This analysis examines reactions of the five Central Asian 
countries regarding the Russian-Ukrainian conflict, as well as its influence on their 
relationship with Russia. 
Keywords: Russia, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, War in Ukraine, geopolitics. 

Bevezetés 

A Szovjetunió felbomlása után Közép-Ázsia országai a jó viszony fenntartása mellett 
foglaltak állást Oroszországgal. A régió öt országában továbbra is szélesen elterjedt 
az orosz nyelv (bár elterjedése országonként eltérő, és csak Kazahsztánban és 
Kirgizisztánban van hivatalos státuszban), a politikai vezetők folyamatos 
kapcsolatban vannak Moszkvával, valamint többségük intézményi szinten is 
kapcsolatban áll vele a Független Államok Közösségének, az Eurázsiai Gazdasági 
Uniónak és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tagjaként. 
Függetlenségük megszerzése óta a közép-ázsiai országok és Oroszország között 
olyan szoros kapcsolatok alakultak ki, hogy Moszkva pozícióinak stabilitását még az 
egyre számottevőbb kínai jelenlét sem fenyegette. A régió országainak geopolitikai 
jelentősége folyamatosan nő, ezért komoly figyelmet kell fordítaniuk a jelenlegi 
háborús eseményekkel kapcsolatos megnyilvánulásaikra, hiszen a Moszkvától 
eltérő álláspontok kinyilatkoztatása azonnali távolodásként értékelhető, minden 



 
 

 
 

4 

hozzá közeli nyilatkozat pedig az oroszpárti táborba sorolhatja őket; bizonyos 
dinamikaváltozások mégis felfedezhetők. Jelen elemzés során az öt közép-ázsiai 
országnak a háborúra adott reakciói kerülnek bemutatásra – a teljesség igénye 
nélkül –, valamint a háborús események befolyása a kapcsolataikra Oroszországgal. 

Közép-Ázsia reakciója a háborúra 

A közép-ázsiai országok összességében inkább egy bizonyos középúthoz kívánják 
igazítani külpolitikájukat és az orosz-ukrán háború kapcsán inkább tartózkodó 
álláspontra helyezkednek, a konfliktus diplomáciai úton történő rendezését 
szorgalmazva. Az ENSZ közgyűlésen mindazonáltal tartózkodtak az orosz invázió 
elítélésével kapcsolatos szavazáson. 

Türkmenisztán az ENSZ által is elfogadott úgynevezett „pozitív semlegesség” 
doktrínájához ragaszkodik, nem tagja sem az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, sem a 
Kollektív Biztonság Szerződés Szervezetének (CSTO) és a FÁK-ban is csak 
megfigyelői státusszal rendelkezik, így intézményi alapon a közép-ázsiai országok 
közül az egyetlen, amely nem áll semmilyen szövetségben Oroszországgal. A 
háború kitörése óta Asgabat kerüli az ukrajnai helyzettel kapcsolatos hivatalos 
nyilatkozatokat, ugyanakkor tartózkodik az ENSZ-ben minden olyan szavazás során 
amelyek Ukrajnát, Oroszországot vagy a két ország közötti háborút érintik. 
Türkmenisztánban 2022-ben a hatalmi átmenet volt az egyik legfontosabb 
esetmény. 2022. február 12-én Gurbanguly Berdimuhamedov bejelentette 
lemondását. Fia, Serdar Berdimukhammedov, aki addigra a pénzügyi és gazdasági 
szektor miniszterelnök-helyettesi posztját töltötte be lett az utódja. Bár a nyugati 
sajtó közlései szerint Asgabat az országon belül erőteljesen oroszpárti álláspontot 
képvisel: a türkmén hivatalnokok Ukrajna ellen uszítják a társadalmat és 
igyekeznek „fehéríteni” Moszkva reputációját, azt szorgalmazva hogy a türkmén 
fiatalok a lehető legkevesebb nyugati médiatartalmat fogyasszák, Szerdar 
Berdimuhamedov azt nyilatkozta, hogy érdekelt az együttműködés mélyítésében 
Ukrajna és Türkmenisztán között. Az elnök többször is gratulált az év folyamán 
Volodimir Zelenszkij elnöknek többek között Ukrajna függetlensége napján, 
valamint a két ország diplomáciai kapcsolatai felállításának harmincadik 
évfordulója alkalmából. Türkmenisztán deklarált semlegességéből kifolyólag 
kényelmesebb helyzetben van a régió többi országához képest, mivel külpolitikai 
doktrínájára hivatkozva továbbra is fenn tudja tartani a számára gazdaságilag 
előnyös kapcsolatokat Moszkvával és minden egyéb erre nyitott szereplővel is, 
mindemellett kerül minden vitatott témát és megfogalmazást a hivatalos 
kommunikációjában. 

Tádzsikisztán hatóságai nyilvánosan kerülték az ukrajnai válság témáját. Emomali 
Rahmon elnök nyilvános beszédeiben nem említette az ukrán kérdést, felszólalásai 
többsége inkább a régió biztonságára és a terrorizmus elleni harcra 
összpontosított. Az Egyesült Államok kivonulásával a Tálib hatalomátvétel komoly 
biztonsági kockázattá vált Dusanbe számára, ami nagyban befolyásolta az ország 
külpolitikáját. 2022 októberében az Dmitrij Gordon urkán újságíró saját YouTube 
csatornáján tett nyilaktozata  szerint Tádzsikisztán területén iráni drónokat 
gyártanak, amelyeket Oroszország ezután Ukrajnában használ; ezt a tádzsik 
külügyminisztérium cáfolta, és kijelentette, hogy a Tádzsik Köztársaság nem 
exportál katonai felszerelést harmadik országokba. Tádzsikisztán elnöke 2022. 
november 21-én tíz ország, köztük Oroszország és Ukrajna új nagyköveteit fogadva 

https://www.foreignaffairs.com/central-asia/end-post-soviet-order
https://cyberleninka.ru/article/n/doktrina-pozitivnogo-neytraliteta-i-vneshnepoliticheskie-prioritety-postsovetskoy-turkmenii/viewer/
https://www.caviral.com/dlya-vseh-horoshij-turkmenistan-idealno-molchit-o-vojne-v-ukraine-a-esli-pishet-udalyaet-ranshe-chem-uspeesh-dochitat/
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-turns-up-pro-russian-propaganda/32174085.html
https://lenta.ru/news/2022/10/12/turkmenistan_/
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://www.youtube.com/watch?v=FSR-auzu8Cg&t=1900s
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hangsúlyozta, hogy Tádzsikisztán a „nyitott ajtók” politikáját folytatja, és érdekelt a 
kapcsolatok fejlesztésében, erősödésében, a sokoldalú, kölcsönösen előnyös 
együttműködésben a találkozón részt vevő diplomatákat küldő országok 
mindegyikével. „Oroszország Tádzsikisztán egyik legfontosabb partnere, és az 
ebben az országban végbemenő átalakulás közvetlen hatással van hazánkra is. 
Ukrajna is Tádzsikisztán egyik fontos partnere, hiszen ebből az országból 
importálják vízerőműveinkhez szükséges berendezéseket. Ezért […] jobb, ha 
országunk saját érdekeit követi. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem szabad 
az [Oroszországban] vendégmunkán lévő honfitársaink sorsával játszani.” – foglalja 
össze a tadzsik álláspontot Sherali Mizoion politológus. Mindemelett Tádzsikisztán 
a FÁK mellett tagja a CSTO-nak. Az afgán kockázatra való tekintettel az orosz 
kapcsolatok stabilitása tehát biztonsági kérdés is Dusanbe számára. Az CSTO 
eredményessége és katonai kapacitása az ukrajnai konfliktussal párhuzamosan 
mindazonáltal kérdéses marad. 

Szomszédjaihoz képes Kirgizisztán eltérő politikai dinamikát követ: az országban 
három elnök hagyta el hivatalát hatalmas polgári tüntetések következtében. Ez 
jelentősen megkülönbözteti Kirgizisztánt térségbeli legközelebbi szomszédjaitól, 
ahol a hatalomátmenet lassan és általában nyugodt keretek között történik: a 
regnáló elnök gyakorlatilag kinevezi az utódját, amit a következő választások során 
erősítenek meg. Kirgizisztán a FÁK, az EaEU és az CSTO tagja is, az ország sok 
szempontból függ, és rá is van utalva az Oroszországgal fenntartott gazdasági és 
biztonságpolitikai kapcsolatokra. A gyakori hatalomváltások ellenére Kirgizisztán 
vezetése viszonylag kiegyensúlyozott külpolitika kialakítására törekedett 
Oroszországgal. A hivatalban lévő Szadir Zsaparov elnök is ezt a semlegességet 
jelző vektort igyekszik fenntartani az ukrán kérdés kapcsán. Kirgizisztán az ENSZ 
Közgyűlésén nemmel szavazott Oroszország az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából való 
kizárása kérdésében. Zsaparov közvetlenül a háború kitörése után, a Vlagyimir 
Putyin elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében kifejezte támogatását azzal 
kapcsolatban, hogy Oroszország markánsan fellép a Donbász orosz ajkú lakossága 
védelme érdekében, majd később hangsúlyozta, hogy Biskek a minszki 
megállapodások1 betartásának szükségességéből indul ki, amelyek az ENSZ 
támogatását is megkapták. Ezáltal Zsaparov lett alighanem az egyetlen közép-
ázsiai vezető, aki a háború kitörése után közvetlenül szolidaritást mutatott a 
Kremllel; ami azonban némi ellenszenvet szított a kirgiz közvéleményben. 
Zsaparovnak ezért néhány nappal a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után a 
kirgiz parlament előtti beszédében pontosítania kellett szavait, és kifejtette, hogy a 
Kirgiz Köztársaság semleges álláspontot képvisel az orosz–ukrán konfliktusban, 
kiemelve, hogy országának semmilyen ráhatása nincs sem annak folyamatára, sem 
a kimenetelére. A kirgiz vezetésnek igen komoly figyelmet kell fordítania a 
társadalmi egyensúly megtartására az ukrajnai kérdés kapcsán is, pont annak a 
régió többi országához képest mért magas aktivitása miatt. Kirgizisztánban 
zajlottak ugyanis a legszembetűnőbb politikai akciók az orosz különleges katonai 
művelet támogatására és ellene egyaránt. Az akciókra főként az orosz 
nagykövetség falai mellett került sor, és a hatóságok, hogy elkerüljék annak a 
lehetőségét, hogy a konfliktusban résztvevő bármelyik oldal támogatóihoz sorolják, 
betiltották az ilyen jellegű eseményeket, a különleges hadművelet szimbolikájának 
nyilvános használatát, valamint a Donbásznak szentelt filmek bemutatását, és 
elnapolták a Kirgizisztánban tartandó Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete 
(ODKB) hadgyakorlatot is. 

https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20220303/krizis-ukraini-i-krasnie-linii-dlya-tadzhikistana
https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20220303/krizis-ukraini-i-krasnie-linii-dlya-tadzhikistana
https://www.bbc.com/russian/features-64672915
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kyrgyzskiy-neytralitet-v-rossiysko-ukrainskom-konflikte/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67869
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kyrgyzskiy-neytralitet-v-rossiysko-ukrainskom-konflikte/
https://ru.sputnik.kg/20220322/kak-proshla-akciya-v-podderzhku-rossii-v-bishkeke-video-1063043508.html
https://24.kg/obschestvo/228673_miting_vpodderjku_ukrainyi_uchastniki_prizyivayut_kvyihodu_izodkb_ieaes/
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Üzbegisztán az orosz integrációs intézmények körül csak a FÁK-nak a tagja, az 
EaEU-ban pedig csupán megfigyelői státusszal rendelkezik. Az üzbég elnök, 
Shavkat Mirzijojev 2022. február 25-én beszélt telefonon az orosz elnökkel. A 
beszélgetés során a kirgiz kollégájához képest mérsékeltebben fogalmazva 
elmondta, hogy megérti az orosz fél által hozott intézkedéseket. Majd másnap az 
üzbég elnök szóvivője atelefonbeszélgetésnek az orosz fél által történt értelmezése 
ellensúlyozása/finomítása érdekében az alábbiakat nyilatkozta: „Üzbegisztán 
kiegyensúlyozott, semleges álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Üzbegisztán 
hagyományosan szoros, baráti kapcsolatokat ápol mind Oroszországgal, mind 
Ukrajnával. Érdekeltek vagyunk a béke, a stabilitás és a fenntartható fejlődés 
biztosításában hatalmas régiónkban.” Abdulaziz Kamilov akkori külügyminiszter 
márciusban kijelentette, hogy az ország folytatja a kölcsönösen előnyös 
együttműködést Oroszországgal és Ukrajnával nemzeti érdekekből kiindulva. 
Április-június között pedig Üzbegisztán több mint 50 tonna humanitárius segélyt 
szállított Ukrajnába, ennek befogadó fele Kárpátalja lett. Közép-ázsiai 
szomszédjaival ellentétben, akik látványosan tartózkodtak attól, hogy egyértelmű 
álláspontot képviseljenek a háborúval kapcsolatban, Üzbegisztán kijelentette, hogy 
elismeri Ukrajna területi integritását, és nem ismeri el a szakadár donyecki és 
luhanszki köztársaságok függetlenségét. Az orosz–üzbég diplomáciai és gazdasági 
kapcsolatok mélységéből fakadóan, valamint az esetleges nyugatról érkező 
nyomás elkerülése érdekében Taskent nem ment el addig, hogy a háború 
kirobbantásáért bármelyik félre is felelősséget helyezzen. A távolságtartóbb 
retorika ellenére, szintén márciusban a kétoldalú orosz-üzbég Üzleti Tanács a 
kereskedelmi akadályok felszámolását és az együttműködés megerősítését célzó 
intézkedésekről állapodott meg. Az orosz gazdasági kapcsolatok igen fontosak 
Taskent számára. 2021-ben Oroszország megelőzte Kínát az ország gazdasági 
partnerei sorában. Oroszország vezető szerepet töltött be a gazdaságba történő 
befektetések terén: 2022 október végén az összes üzbegisztáni külföldi befektetés 
mintegy 21-%-át tették ki az orosz befektetések. A külső hitelfelvételre épülő 
gazdaságfejlesztési modell nem teszi lehetővé, hogy Üzbegisztán felhagyjon egy 
számára meghatározó partnerrel fennálló kereskedelmi kapcsolataival, 
ugyanakkor komoly figyelmet kell fordítania arra is, hogy retorikájában továbbra se 
foglaljon állást az ukrajnai konfliktusban részes egyik fél mellett sem. 

Közép-Ázsia országai közül egyedül Kazahsztán határos közvetlenül 
Oroszországgal, tagja a FÁK-nak az EaEU-nak és az CSTU-nak így bizonyos 
tekintetben a kazah–orosz kapcsolatok kellene, hogy a legszorosabbak legyenek. 
Kazahsztán helyzete abból a szempontból is érdekes, hogy az országban 2022 
januárjában tömeges tüntetések zajlottak, amelyek tettlegességig fajuló 
zavargásokká váltak, amelyeket az CSTU Oroszország vezette missziója 
beavatkozásával sikerült csak megoldani. Kasszim-Zsomart Tokajev elnök 
tulajdonképp az orosz beavatkozásnak köszönhetően maradt a pozíciójában. Ettől 
függetlenül Kazahsztán nem lett Moszkva leghangosabb támogatója a régióban. A 
kazah elnök a március 2-ai telefonbeszélgetésében Putyin elnökkel leszögezte, 
hogy a konfliktus tárgyalásos úton, kompromisszum elérésével történő megoldása 
mellett foglal állást, ugyanakkor kiáll az eurázsiai biztonság oszthatatlanságának 
elve mellett. Tokajev elnök 2022 április 2-án is beszélt Putyin elnökkel amely során 
a gazdasági együttműködés fejlesztésének fontossága mellett szó esett már az 
Ukrajna semleges státusát előíró megállapodások elérésének fontosságáról is. 
Majd néhány nappal később a The National Interest hasábjain megjelent írásában 

http://kremlin.ru/events/president/news/67857
https://kun.uz/ru/news/2022/02/26/press-sekretar-prezidenta-utochnil-kakuyu-pozitsiyu-zanimayet-uzbekistan-v-rossiysko-ukrainskom-konflikte
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://russian.eurasianet.org/%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://www.bbc.com/russian/features-64121146
https://vlast.kz/novosti/48963-tokaev-vnov-obsudil-s-putinym-situaciu-v-ukraine.html
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-234959
https://nationalinterest.org/feature/turbulence-across-eurasia-will-not-slow-kazakhstan%E2%80%99s-progress-201591
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„különleges kölcsönös együttműködésről” beszélt Oroszországgal, de az Ukrajnával 
való baráti kapcsolatok mély hagyományairól is: „Tiszteljük [Ukrajna] területi 
integritását, ahogyan a világ országainak túlnyomó többsége is teszi.” Hasonlóan 
fogalmazott a Szentpétervári Gazdasági Fórumon is. Kazahsztán inkább kerüli vagy 
óvatosan fogalmaz a minszki egyezmények betartásával kapcsolatban, a szakadár 
donyecki és luhanszki köztársaságok elismerésével kapcsolatban kitérő 
állásponton van: „a szakadár köztársaságok elismerésének kérdése jelenleg nincs 
napirenden” – fogalmazott Muhtar Tleuberdi kazah külügyminiszter, bár 
beszédében említette a köztársaságokban fennálló humanitárius válságot is, ami 
az orosz retorika része. A háború első napjaiban Tokajev Zeleszkij elnökkel is beszélt 
telefonon, igaz az ukrán fél kezdeményezésére, amely beszélgetés során a felek 
megvitatták a fegyverszünet tárgyalásos elérésének fontosságát, valamint a 
humanitárius együttműködés kérdéseit. Kazahsztán hivatalosan jelentős 
humanitárius segélyt küldött Ukrajnának összesen több mint 2,2 millió dollár 
értékben, emellett engedélyezte a hivatalokkal egyeztetett Kijev támogatására 
szervezett tüntetéseket  az autósokat pedig a speciális katonai művelet 
támogatását szimbolizáló Z és V matricák miatt megbírságolják. 

Kazahsztán kevésbé volt segítőkész a szankciók megkerülésében, sem a 
párhuzamos import legalizálásában, sőt aktívan tárgyal az Európai Unióval is. Július 
4-én Kazahsztán elnöke az Európai Bizottság elnökével folytatott telefonos 
megbeszélést. Tokajev „együttműködésre” szólította fel az Európai Uniót az 
alternatív transzkontinentális folyosók fejlesztésében, megemlítve egyebek mellett 
a Kaszpi-tengeren átívelő nemzetközi közlekedési útvonalat. Bejelentette továbbá, 
hogy Kazahsztán kész szénhidrogén-potenciálját felhasználni a világ és az európai 
piacok helyzetének stabilizálására. Másnap Novorosszijszk város Primorszkij 
Kerületi Bírósága 30 napra felfüggesztette a Kaszpi-tengeri Csővezeték 
Konzorcium (CPC) tevékenységét az olajszennyezés elleni elhárítási tervben foglalt 
számos dokumentum megsértése miatt. Sokan jelzésértékűnek tekintették az 
eseményt. Oroszországnak megvannak a lehetőségei arra, hogy nyomást 
gyakoroljon Kazahsztánra, és megmutassa milyen magas árat kell fizetni a 
viszonyok romlásáért, és a kazah olajexport akadályozása csak az egyik a 
lehetőségek közül. Asztana például továbbra is rászorul az orosz 
élelmiszerimportra. Moszkva azonban egyelőre inkább a fennálló rendet szeretné 
megtartani, a számára barátságos rezsimekkel az országok élén.   

Összegzés 

Közép-Ázsia országai az orosz–ukrán háború kapcsán inkább egy bizonyos középút 
mentén igyekeznek haladni, odafigyelve arra, hogy megnyilvánulásaik ne rontsák 
a számukra kedvező orosz kapcsolatokat, ugyanakkor ne keltsenek társadalmi 
elégedetlenséget vagy ellenszenvet a nyugati partnereik felől. A háború és ezzel 
együtt Oroszország megítélése országonként változó. Ez sokban függ az adott 
ország gazdasági, politikai és biztonságpolitikai együttműködésének mélységétől 
Oroszországgal, de az országok társadalmi viszonyaitól is. A deklaráltan semleges 
Türkmenisztán és az afgán kockázatra összpontosító Tádzsikisztán a vizsgált 
országok közül a legkevesebb aktivitást mutatta az ukrán kérdésben. A szorosabb 
orosz kapcsolatokkal rendelkező Kazahsztán, Kirgizisztán és Üzbegisztán pozícióit 
gazdasági és társadalmi érdekek vezérlik. A leglojálisabbnak tekinthető 
megnyilvánulások Biskekből hangzottak el, azokat azonban a társadalmi stabilitás 

https://russian.eurasianet.org/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.inform.kz/ru/oficial-naya-poziciya-kazahstana-razrabatyvaetsya-muhtar-tleuberdi-o-priznanii-dnr-i-lnr_a3902445
http://president.kz/ru/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-glavy-gosudarstva-s-prezidentom-ukrainy-vladimirom-zelenskim-221141
https://ru.valdaiclub.com/files/43693/
https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta-sharlem-mishelem-465120
https://www.akorda.kz/ru/telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta-sharlem-mishelem-465120
https://rus.azattyq.org/a/31930969.html
https://carnegieendowment.org/politika/87625
https://carnegieendowment.org/politika/87625
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megőrzése érdekében kritikus intézkedésekkel ellensúlyozták. Üzbegisztán 
retorikája valamivel kritikusabb ugyan, de a gazdasági együttműködés 
Oroszországgal konzekvensen zajlik, amiben Taskent továbbra is érdekelt. 
Kazahsztán a régió többi országaihoz képest a deklarált semlegesség mellett 
gazdasági szinten is igyekszik önállóbb távolodó lépéseket tenni, esetleg kitölteni 
az orosz szénhidrogének helyét az európai piacon, amihez a nyugati partnerei 
számára is kedvezőbb retorikát igényel. Összegezve elmondható, hogy Közép-Ázsia 
országai az orosz-ukrán háború kapcsán konzekvens és semleges politikát 
kívánnak folytatni továbbra is. A kialakult geopolitikai helyzetből fakadóan viszont 
szerepük felértékelődött, ezért elsősorban saját érdekeik érvényesítését és az ezzel 
kapcsolatos előnyök biztosítását helyezik kilátásba. 

 
1 A minszki jegyzőkönyv (Első Minszki megállapodás) egy 2014. szeptember 5-én tető alá hozott tűzszüneti 
megállapodás Ukrajna illetve a szakadár oroszbarát, nemzetközileg el nem ismert de facto államok, a Donyecki 
Népköztársaság és a Luganszki Népköztársaság között, amely kísérlet volt a kelet-ukrajnai háború 
eszkalálódásának megakadályozására. Minsz I azonban kudarcot vallott, így a harcok kiújulása után 2015 
februárjában írták alá a „Átfogó intézkedések a minszki megállapodások végrehajtására” című dokumentumot 
vagy Minszk-II. A 2014-2015 során elfogadott dokumentumok csoportjátra együttesen Minszki egyezmények 
kifejezést használják. 


