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Úvod 
 

 Jednou z dôležitých udalostí, ktoré zmenili mapu sveta v 20. storočí, bol rozpad   

koloniálnych panstiev a následný vznik nových štátov. Proces sebaurčovania národov 

neprebiehal rýchlo, priamočiaro, ani izolovane. Naopak, jednalo sa o zdĺhavý vývoj, 

ktorý na jednej strane skomplikovali zárodky regionálnych problémov, ktoré sa potom 

naplno prejavili po nadobudnutí suverenity a na strane druhej strane bol tento proces 

formovania sa nových štátov poznačený postojom a ekonomickým, politickým či 

vojenským zásahom mocností ktoré sa často len veľmi ťažko vzdávali svojich pozícií v 

bývalých kolóniách. Navyše celú situáciu komplikovali po druhej svetovej vojne aj 

meniace sa vzťahy svetových veľmocí a vznik bipolárneho usporiadania sveta. 

Veľmocenské súperenie často zásadne zasiahlo do emancipačného procesu nových 

národov a po ich osamostatnení výrazne ovplyvňovali vzťahy medzi nimi. V tomto 

kontexte netreba zabúdať ani schopnosť novovznikajúcich krajín tieto veľmocenské 

spory využívať vosvoj prospech a zabezpečiť si takvlastný mocenský vzostup. 

 Za tému svojej bakalárskej práce som si zvolila problematiku postavenia Indie a 

Pakistamu v systéme studenej vojny. Indický subkontinent, ktorý bol len pred 

niekoľkými desaťročiami v pozícii zaostalého a okrajového regiónu, zastáva  v dnešnom 

medzinárodnomu usporiadaní temer veľmocenskú pozíciu (predovšetkým sa to týka 

Indie). V tejto práci som sa pokúsila odhaliť počiatky a korene tohto výrazného 

mocenského vzostupu. Mojím cieľom je rozanalyzovať zlomové udalosti zo začiatku 

70. rokov, t. j. čínsko-americké zblíženie a súčasne prebiehajúcu vojnu medzi hlavnými 

aktérmi na indickom subkontinente a odraz týchto udalostí v zmene pomeru síl v danom 

regióne. Zároveň sa chcem pokúsiť ukázať, ako studená vojna vo všeobecnosti (a jej 

hlavní aktéri- USA, ZSSR a Čína)  zasiahla do udalostí v južnej Ázii a predovšetkým do  

prebiehajúceho konfliktu medzi Indiou a Pakistanom. 

 Touto prácou by som chcela zároveň odpovedať na otázky, ktoré mi prinieslo 

štúdium danej témy: 

      1. Aké sú korene konfliktu Indie a Pakistanu ?  

 2.  Akú úlohu zohrali v geopolitike južnej Ázie studená vojna a jej hlavní aktéri? 

 3. Do akej miery dokázali svoje kontaky s veľmocami a ich súperenie využiť vo 

svoj prospech India a Pakistan? 

 4. Ako sa menil význam juhoázijskeho regiónu z pohľadu veľmocí v celkovom 
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kontexte studenej vojny? 

 5. Ako zmenili regionálne i globálne udalosti začiatku 70-tych rokov 20. storočia 

geopolitické rozloženie síl v južnej Ázii? 

 Pred tým, než stručne načrtnem obsah jednotlivých kapitol mojej práce rada by 

som upozornila že v oproti projektu  mojej práce som sa rozhodla zameniť poradie častí 

tretej a štvrtej kapitoly a to z dôvodu vhodnejšej vzájomnej náväznosti a vnútorej 

štruktúry práce. Previedla som tiež úpravu názvu druhej časti tretej kapitoly (prvej časti 

v projekte) z pôvodného „Čínsko-americké zblíženie“  na „Indicko-sovietska zmluva a 

čínsko-americké zblíženie“ aby som zdôraznila význam tejto zmluvy na priebeh 

udalostí krízy vo Východnom Pakistane v roku 1971a tiež jej vzájomné prepojenie s 

čínsko-americkým zblížením k zahájeniu ktorého v tom čase došlo a ktoré, ako sa 

domievam, prispelo k podpisu tejto zmluvy. 

 Prvá kapitola bude venovaná náčrtu konfliktu z historického hľadiska, kde 

bližšie   špecifikujem   situáciu  v   období   britskej   nadvlády   a  to  v  čase,  keď   sa   

začala nacionalizácia indického subkontinentu. Následne budem charakterizovať vzťahy 

medzi Indickým národným kongresom a Moslimskou ligou na bilaterálnej báze, ale aj 

vzťahy oboch aktérov s Veľkou Britániou v procese osamostatňovania sa. Poslednú časť 

prvej kapitoly venujem stručnému zhrnutiu kľúčových momentov vo vzájomných 

vzťahoch, ktoré predchádzali a determinovali zlomové udalosti  roku 1971. 

 Obsahovú nálpň druhej kapitoly bude tvoriť vzťah superveľmocí– Číny, USA a 

ZSSR– k Indii a Pakistanu v období studenej vojny do roku 1971. Aj keby sa na prvý 

pohľad zdalo, že  sú tieto mladé štáty indického subkontinentu len „hračkou“ v rukách 

spomínaných  veľmocí,  v  skutočnosti  aj  oni  boli  schopní  využiť  podporu spojencov  

vo svoj prospech a mali svoje miesto i v prebiehajúcom globálnom konflikte. Potvrdiť 

toto moje tvrdenie bude mať za úlohu analýza „spojenectiev“ tak, ako sa postupne 

utvárali, menili, čo budem samostatne rozoberať z pohľadu Indie a Pakistanu. 

 Zlomovému roku 1971 bude určená samostatná kapitola číslo tri. Pokúsim sa 

ukázať, že zárodky konfliktu z roku 1971 je nutné hľadať v čase na začiatku 20. 

storočia, ba dokonca aj v hlbšej minulosti. India a Pakistan neboli jediní aktéri štiepenia 

sa indického subkontinentu  preto budem pozornejšie nazerať na 3. indicko-pakistanskú  

vojnu, v  ktorej   svoju   úlohu   zohral   aj   Východný  Pakistan,   

t. j.dnešný Bangladéš. Zároveň budem analyzovať, ako do danej situácie zasiahli 

Indicko – sovietska zmluva  na jednej strane a na druhej čínsko-americké zblíženie. 
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 Štvrtá kapitola bude pojednávať o tom, ako sa v priebehu východopakistánskej 

krízy zmenili postoje (voči hlavným aktérom subkontinetu- Indii a Pakistanu- aj voči 

prebiehajúcej kríze ) i vzájomné vťahy Číny, ZSSR a USA pod vplyvom regionálnych  i 

globálnych udalostí. Súčasne načrtnem ako sa udalosti roku 1971 odrazili v 

bilaterálnych vzťahoch medzi Indiou a Pakistanom aké výledky kríza v tomto smere 

priniesla. 

Pri písaní svojej bakalárskej práce som sa vzhľadom na jej charakter a tému 

opierala predovšetkým o historické monografie, venované štúdiu danej oblasti. Potrebné 

informácie som čerpala aj dokumentov a elektornických zdrojov. 
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1. Zárodky konfliktu Indie a Pakistanu- vývoj 
vzájomných vzťahov do roku 1971 

 

       Pre pochopenie udalostí, ktorými sa budem na týchto stránkach zaoberať je 

nevyhnutné podať stručné historické zhrnutie predchádzajúceho obdobia indicko-

pakistanských vzťahov a tiež krátku analýzu koreňov tohto konfliktu. Vzhľadom na 

obmedzený rozsah tejto práce, sústredím sa len na najdôležitejšie momenty tejto 

problematiky. 

1.1. Situácia v regióne v období britskej nadvlády 

 

 Korene tohto konfliktu možno odhaliť v kultúrnych, ekonomických a 

náboženských rozdieloch oboch hlavných komunít Indie - moslimskej a hinduistickej - 

a rovnako v  dvoch odlišných víziách štátnosti, ktoré sa sformovali vo vnútri národného 

hnutia na indickom subkontinente na prelome 19. a 20. storočia. Svoju rolu zohrali aj 

historické a geografické faktory.1  

      Hlavný aktér národného hnutia, Indický národný kongres (Indian Nation 

Congres, INC) vznikol už v roku 1885, avšak nacionalizácia indického subkontinentu 

začala až  s nástupom 20. storočia. Jeho ciele boli v tom čase skromné a Kongres sa 

obmedzoval len na rozšírenie možnosti participovať na sociálnom živote pre domorodé 

obyvateľstvo.2 Kongres bol pôvodne založený ako sekulárna organizácia. Väčšina 

členov INC síce pochádzala z väčšinovej hinduistickej populácie, ale boli v ňom 

zastúpené aj všetky hlavné menšiny. INC malo víziu sekulárneho demokratického štátu. 

V čase britskej nadvlády obsadila vedúce pozície v štáte hinduistická komunita a 

moslimská menšina sa začala obávať, že v prípade vzniku nezávislého štátu dôjde k 

akémusi zakonzervovaniu ich pozície.3  Teda aj keď  INC na čele s Ghándím a 

Néhrúom mal za cieľ vytvorenie jednotnej krajiny založenej na princípoch sekularizmu 

a liberálnej demokracie, väčšina moslimov vnímala väčšinový princíp,  prezentovaný 

INC ako nástroj upevnenia moci hinduistov.4  

 V decembri 1906 vznikla Strana moslimskej ligy, ako nástroj presadenia 

požiadaviek moslimskej  menšiny  a  ochrany ich práv.  Ich žiadosť o samostatné  

elektoráty   britská   koruna   akceptovala   prostredníctvom   Government   of   India   
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Act,  prijatom  v  roku 1909, ktorý indickým subjektom poskytol obmedzené politické 

práva. Veľká Británia podporovala   moslimské  hnutie,  lebo  dúfala,  že  oslabí 

separatizmus  v  podobe INC. Z dlhodobého hľadiska táto pozícia umožnila moslimskej 

komunite zjednotiť sa a stala sa začiatkom idey Pakistanu. Samotný INC najprv ideu 

separátnych elektorátov umožnil, ale neskôr pod vplyvom udalostí 20-tych rokov 20. 

storočia tento koncept odmietol v roku 1928.5 

 V čase prvej svetovej vojny poskytli Kongres i Liga Veľkej Británii svoju 

podporu, a ako odmenu očakávali rozšírenie možnosti podieľať sa na vláde. Tej sa im 

dostalo v podobe rozšírenia právomocí provinčných vlád (1917), na ktorých mali mať v 

budúcnosti možnosť podieľať sa aj miestne politické autority. Ani Kongres ani Ligu 

tieto skromné ústupky neuspokojili.6 Kongres, na čele ktorého už v tom čase stál 

Mohandás Ghándí, rozbehol program pasívneho odporu založeného na odmietnutí 

spolupráce  a   poslušnosti  na   všetkých  úrovniach   spoločnosti.   V  situácii,  keď   sa    

v moslimskom svete vytvorilo hnutie na ochranu chalífátu predstavovaného od 16. 

storočia osmanskou ríšou a jej sultánom, ktorý bol zároveň chalífom- duchovnou hlavou 

všetkých moslimov7, bol Ghándí po prísľube podpory hnutiu zo strany Kongresu 

schopný vo svojom programe zjednotiť hinduistov i moslimov (Ligu). Obdobie 

pasívneho odporu v rokoch 1920-1922 otriaslo britskou správou. Prv než mohli indickí 

nacionalisti dosiahnuť  svoje ciele, došlo pod vplyvom krvavého incidentu 5. februára 

1922 v dedine Čaurí Čaura v Spojených provinciách8 k ukončeniu tejto akcie. Ghándího 

rozhodnutie odôvodnené prehlásením, že úspech nestojí za to, ak je dosiahnutý násilím, 

rozhneval mnohých jeho spolupracovníkov a na strane Moslimskej ligy vyvolalo silný 

odpor. Najmä, keď po Atatürkovom prevrate stratilo hnutie chalífátu zmysel, 

neexistoval už viac pre moslimov dôvod, prečo podporovať   aktivity   INC. Napriek 

neúspechu spomínanej akcie, došlo predsa len k istému pokroku. Pomohlo to zjednotiť a 

zdisciplinovať celé hnutie. V čase až do rozhodujúcich volieb 1938 už k nijakým 

akciám podobného rozsahu nedošlo.9 V tomto období však dochádza k zintenzívneniu 

napätia medzi obomi komunitami a  k ich početným zrážkam. 

 The Government of India Act z roku 193510 sa stal kľúčovým v zostupe 

Moslimskej ligy. Strana na čele s Mohammedom Alim Džinnahom sa rozhodla 

kandidovať  vo voľách do provinčných vlád. Nezaznamenala žiadny  výrazný úspech,   

a to ani  v oblastiach s moslimskou väčšinou. Vládu sformoval Kongres, ktorý sa 

rozhodol   nevytvárať   koalíciu  s   Moslimskou   ligou.   Pre  Džinnaha   to   bolo  
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veľkou dezilúziou a následne začal propagovať Teóriu dvoch národov.11 Ďalšie udalosti, 

ako napr. neuznanie Moslimskej ligy ako jedinej moslimskej strany Kongresom (ktorý 

sám mal početné moslimské členstvo) stranu ešte viac znechutilo. Odcudzenie sa od 

Britov a INC viedlo k návrhu samostatnej moslimskej vlasti. Tento návrh po prvýkrát 

prezentoval indický moslimský básnik Muhammad Iqbal v roku 1930, ale v tom čase sa 

jeho návrh nestretol s výraznejším ohlasom aj  sám Džinnah, vedomí si nedostatočnej 

mobilizácie moslimskej komunity, tento návrh spočiatku odmietal.12 

 V marci 1940 na mítingu v Láhaure, Liga prehlásila, že jej cieľom je  vytvorenie 

suverénneho moslimského štátu -Pakistanu- nezávislej vlasti indických moslimov, ktorý 

podľa  ich názoru ako jediný bude  schopný zabezpečiť práva indickej moslimskej 

komunity. Podľa Džinnaha boli kultúrne a náboženské rozdiely medzi moslimami a 

hinduistami tak zásadné a rozsiahle, že tieto náboženské komunity musia byť vnímané 

ako dva samostatné národy. Z jeho pohľadu mohli tieto komunity doteraz vedľa seba 

nažívať pod jednotnou správou iba preto, že ich spravovala zahraničná moc, avšak po 

odchode Britov bude musieť dôjsť k ich separácii.13 Samotné územie nového 

navrhovaného štátu nebolo najprv definované, ale krátko na to predniesla Liga projekt, 

ktorý do územia navrhovaného štátu zahŕňal provincie s moslimskou väčšinou na 

severozápade a tiež územia Bengálska a Assamu na severovýchode.14 Tieto prehlásenia 

ešte viac prehĺbili rozpory medzi Moslimskou ligou a Indickým národným kongresom. 

Ani rozhovory v máji 1944 a konferencia v Simle júni toho roku nedokázali prelomiť 

vzniknuté ľady.15 

 Keď vypukla druhá svetová vojna, rozhodol sa Kongres podporiť Britániu iba 

vtedy, ak tá splní jeho požiadavky, ktoré smerovali k vytvoreniu národnej vlády, ktorá 

by priamo zodpovedala  demokraticky  zvolenému  legislatívnemu orgánu. Veľká 

Británia  sa  však k tomuto riskantnému kroku nedokázala odhodlať, pretože by to 

okrem iného znamenalo prenechanie indickej armády pod velením INC. Podporu Indie 

však potrebovala. Keď sa  v marci 1942 japonské vojská priblížili k Indii, vyslal 

Churchil do Indie špeciálnu misiu, ktorá pod vedením sira Staffora Cripsa navrhla plán, 

ktorý okrem rozšírenia centrálnej vlády o ďalších indickým ministrov navrhoval 

vytvoriť po skončení vojny tzv. domínium Indický zväz, ktorého ústavu malo schváliť 

novozriadené Ústavodárne zhromaždenie. Plán ďalej predpokladal, že by si jednotlivé 

provincie a kniežatstvá mohli vybrať, či sa k domíniu pripoja, alebo si radšej zvolia 

samostatný domíniový štatút. Kongres aj Liga navrhovaný plán odmietli, lebo nenaplnil 
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očakávania ani jedného z nich. Kongres tento plán odmietol, pretože by ohrozil jednotu 

Indie a  ani nenapĺňal  ich  predstavy  v  legislatívnej  a  exekutívnej  sfére  a  podľa  

Ligy  zase plán priamo neumožňoval vznik samostatného Pakistanu. Britská vláda 

reagoval na toto odmietnutie uväznením tisícok aktivistov a zakázaním Indického 

národného kongresu.16 

 

1.2.Rozpad Britskej Indie a okolnosti vzniku samostatnej Indie a 
Pakistanu 

 

 Po skončení vojny sa situácia začala obracať v prospech národného hnutia. 

Británia pochopila, že udržať kontrolu nad Indiou v rozsahu aký uplatňovala do 

vypuknutia vojny bude možné len za použitia násilných prostriedkov. Vedúci 

predstavitelia Kongresu boli prepustení z väzenia a Kongres naplno obnovil svoju 

činnosť. Dôležitým momentom bola výmena na vládnych postoch vo Westminstery a 

nástup labouristickej vlády na čele s Clementom Atleem v júli 1945 odštartoval proces 

osamostatňovania  Indie.  Hlavným   problémom   zostávala   otázka   vysporiadania   sa  

s moslimskou požiadavkou samostatného Pakistanu. Požiadavka moslimskej 

nezávislosti a hlavne spôsob jej obhajoby  odporoval základným princípom Kongresu, 

ktorý bol presvedčený, že v novovzniknutom sekulárnom a demokratickom štáte sa 

dostane všetkým menšinám spravodlivého zaobchádzania. Rovnako negatívne videl 

Kongres aj ďalšiu Džinnahovu požiadavku, že by mala byť Moslimská liga vnímaná 

rovnocenne k Indickému národnému kongresu ako jediný reprezentant moslimskej 

menšiny a len ona sama by mala právo menovať moslimských členov vlády. Podľa 

predstaviteľov Kongresu odporovala táto Džinnahova požiadavka základným princípom 

demokracie a s ich konceptom samostatnej demokratickej Indie bola nezlučiteľná. 

Mnohí poprední členovia Kongresu  boli presvedčení, že oni odviedli boj s Britániou, a 

že Liga sa k ich boju pripojila, až keď  bola nezávislosť na dohľad.17  Veľká Británia sa 

pôvodne k vzniku samostatného Pakistanu stavala tiež skepticky. Podľa nej rozdelenie 

problém vzťahu moslimov a hinduistov nevyrieši, pretože na oboch stranách ostanú 

početné menšiny. Existovali závažné pochybnosti o životaschopnosti navrhovaného 

štátu, ktorý mal byť rozdelený na dve časti, oddelené navyše nepriateľsky orientovaným 

štátom. Okrem toho, že bolo rozdelenie považované za ekonomicky a administratívne 
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príliš náročné, jeho dôsledkom by bolo bývalo aj veľké bezpečnostné oslabenie celého 

regiónu.18   

 Toto  obdobie  od  konca  vojny  do  odchodu  Britov  v  1947 charakterizujú dva  

procesy. Tým prvým bolo intenzívne jednanie medzi INC, Ligou a britskou stranou; 

tým druhým vyostrenie sa vzťahov  medzi komunitami. Prvé kolo rozhovorov trvalo od 

polovice roku 1945 do polovice 1946, to však neprinieslo temer žiadne výsledky. V 

dôsledku neúspechov týchto rokovaní sa násilie vyhrotilo ešte viac a to sa následne 

odrazilo  na  2. kole  jednaní  zahájenom  na  prelome  rokov  1946  a 1947.19  Ďalším 

prelomovým momentom boli nové voľby vyhlásené v zime 1945-46,  v ktorých 

zaznamenala Moslimská liga triumfálny vzostup, kedy obsadila až 80% pre moslimov 

vyhradených kresiel v provinčných legislatívnych orgánoch. 

 19. februára 1946 oznámila londýnska vláda, že vyšle do Indie kabinetnú misiu, 

ktorá bude mať za cieľ pripraviť program postupného osamostatnenia krajiny. Plán 

navrhujúci výraznú decentralizáciu a posilenie troch regionálnych vlád (severovýchod a 

severozápad, kde mali moslimovia väčšinu a  zvyšok Indie s prevahou moslimského 

obyvateľstva) na úkor centrálnej (ktorá mala zabezpečovať len otázky zahraničných 

vzťahov, obrany, spojov a financovania). Obe skupiny Moslimská liga i Národný 

kongres návrh prijali, ale ani jedna z nich sa s ním plne neztotožnila. Šokujúcim boli 

však dva Néhrúove prejavy zo 7. a 10. júla, v ktorých prehlásil, že Kongres britský plán 

neprijíma a do budúcnosti si vyhradzuje právo jednať autonómne len na základe 

vlastného uváženia. Danú situáciu ešte viac vyhrotil návrh guvernéra zostaviť dočasnú 

vládu za podmienok, ktoré však podľa Džinnahovho názoru boli výhodnejšie pre 

Kongres, než pre Ligu, čo znamenalo definitívny koniec šancí na dohodu. V atmosfére 

rastúceho napätia prehlásil Džinnah, že Liga sa prestane spoliehať len na diplomatické 

nástroje a vyhlásil na 16.augusta „deň priamej akcie“.Toto prehlásenie nemalo za cieľ 

vyprovokovať, či vyzvať k násilnostiam.  Tie však  v stanovený deň zachvátili Kalkatu  

a krátko na to sa zdvihla nová vlna násilia po celom území Indie.20 

 Udalosti z prelomu rokov 1946-47 presvedčili britskú vládu, že bude treba 

podniknúť isté nevyhnutné, aj keď nepopulárne kroky, ktoré by zabránili katastrofe, 

hroziacej  po plánovanom odsune britských vojakov z Indie. Ten sa  mal začať  v lete.  

Dňa 20. februára 1947 ministerský predseda Atlee oznámil, že Veľká Británia ukončí 

svoju vládu nad Indiou do júna 1948. Zároveň bol na post guvernéra Indie vymenovaný  

lord  Mountbatten. Vzhľadom  na  neustále sa  zhoršujúcu situáciu, ktorá v Indii 
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panovala, Mountbatten, ktorý pochopil, že vznik samostatného Pakistanu bude 

nevyhnutnosťou. V  presvedčení, že to prispeje k upokojeniu situácie, ktorá by sa inak 

stala neúnosná, sa začiatkom  júna rozhodol predať moc do rúk suverénnym národom. 

Malo k  tomu  dôjsť k 15.8.1947.21 Kongres, ktorý si pôvodne veľmi želal udržať 

jednotu Indie pochopil, že bude v tomto ohľade musieť ustúpiť, ale stanovil si 

podmienky, že Assam, s prevahou hinduistického obyvateľstva bude pričlenený k Indii 

a Bengálsko a Pandžáb sa rozdelia na základe náboženských hraníc. džinnah bol týmto 

návrhom rozdelenia značne sklamaný, ale napokon sa rozhodol, že „oklieštený Pakistan 

je lepší než žiaden“ a návrh podporil.22 V  noci z 14. na 15. augusta 1947 vznikli na 

území (bývalej)   Britskej  Indie  dva   nové  nástupnické  štáty - India  a Pakistan.  

Rozdelenie sprevádzala obrovská migrácia na oboch stranách, (viac než desať  miliónov 

na oboch stranách) ktorú sprevádzali početné násilnosti.23 

 

 

1.3.  Vývoj indicko-pakistankého konfliktu do roku 1971 

 

 Vzťahy medzi Indiou a Pakistanom boli od počiatku ich existencie problémové a 

nepriateľské. Okrem dvoch vojen, ktoré spolu viedli do roku 1971, ich existenciu 

sprevádzala celá séria menších konfliktov a sporov.  

 Veľká migrácia nebola jediná komplikácia, ktorá rozdelenie Britskej Indie 

sprevádzala. Na kontinente existovali kniežacie štáty, ktoré boli síce v čase britskej 

nadvlády formálne nezávislé, ale uznávali zvrchovanosť britskej koruny. Tie po 

odchode Britov mali teoreticky získať nezávislosť.24 Napokon bolo rozhodnuté, že 

dostanú možnosť slobodne sa rozhodnúť, ku ktorému štátnemu celku sa pripoja. Hlavy 

väčšiny z nich sa rozhodli pripojiť k štátu, na území ktorého sa rozkladali a ich 

integrácia  prebiehala relatívne bezproblémovo. Avšak v prípade troch štátov došlo 

medzi Indiou a Pakistanom k vážnym sporom a otázka jedného z nich nebola vyriešená 

dodnes. Jednalo sa  o - Džammú a  Kašmír na severe, Haidarábád - najväčší kniežací 

štát Indie - na juhu, a Džunagarh na Káthijavarskom polostrove. Aj keď vládnuca vrstva 

v dvoch posledných bola moslimská, prevažná väčšina ich obyvateľstva bola 

hinduistická a ich pripojenie k Indii sa uskutočnilo prostredníctvom vnútorného prevratu 

za podpory Indie. Toto pripojenie India následne legitimizovala  ľudovým referendom. 
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Najspornejším sa však stal Džammú a Kašmír, a to vďaka svojej polohe na hraniciach s 

oboma štátmi a moslimskej väčšine koncentrovanej predovšetkým v severných 

oblastiach   v  údolí   Kašmíru,   kde   tvorila  približne  75%  celkového obyvateľstva.25 

Hinduistický panovník Kašmíru maharadža Hari Singh sa najprv rozhodol pre 

nezávislosť ako na Indii tak aj na Pakistane, ale potom v reakcii na inváziu kmeňových 

síl zo severovýchodnej pakistanskej pohraničnej provincie podporovanými 

pakistanskými vojenskými jednotkami v októbri 1947, obrátil sa v panike o pomoc 

k Indii. Néhrú bol v tom čase už na poste ministerského predsedu a stanovil si dve 

podmienky. Prvou mal byť súhlas maharadžu, a tou druhou súhlas vodcu najväčšej a 

najvplyvnejšej strany Kašmíru (Jammu and Kashmir National Conference) Sheikha 

Mohammeda Abdullaha.26 Na základe rozhodnutia Británie mal maharadža síce právo 

rozhodnúť o pripojení Kašmíru k Indii, ale Néhrú si chcel pre tento krok zaručiť 

legitímnu podporu kašmírskeho ľudu.27  Vzhľadom na udalosti a nedostatok času  

uskutočniť referendum, ktoré by tento krok schválilo, nebolo možné. Néhrú sa preto 

rozhodol získať oficiálnu legitimitu tohto kroku prostredníctvom súhlasu vodcu 

väčšinovej strany.28 

 Potom, čo maharadža podpísal zmluvu o pripojení, indická armáda zasiahla 

v jeho prospech a dokázala čiastočne vytlačiť okupantov. Džinnahovo rozhodnutie 

poslať na miesto pakistanské jednotky eskalovalo konflikt až do podoby krátkej vojny. 

Tá trvala do konca roku 1948 a  ukončila ju dohoda o prímerí podpísaná pod dohľadom 

OSN s platnosťou od 1.januára 1949.29 Táto stanovila tzv. líniu prímeria (cease-fire line, 

CLF), ktorá rozdelila okupovaný Kašmír na dve časti - takmer dve tretiny sa ocitli pod 

indickou správou, zvyšok pod pakistanskou. Na tejto línii hliadkovalo OSN až do roku 

1972, kedy bola táto línia premenovaná na „Line of Control“ a na oboch stranách boli 

rozostavené jednotky. Dochádzalo tu k neustálym menším alebo väčším stretom. 

Nezmieriteľnosť oboch bojujúcich strán a neochota ku kompromisu pripravili pôdu pre 

nové dejstvo tohto sporu.30 

 

 Keď sa ukázalo, že OSN s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopná spor 

medzi Indiou a Pakistanom vyriešiť, rozhodli sa USA a Veľká Británia začiatkom 60-

tych rokov priviesť znepriatelené strany k rokovaciemu stolu, tentokrát v podobe 

bilaterálnych rozhovorov. Situáciu však komplikovala existencia niekoľkých dôležitých 

amerických strategických základní, ktoré mali za úlohu tajne sledovať a informovať o 
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sovietskom nukleárnom programe.  Pentagon sa  v strachu zo straty týchto základní 

zdráhal vyvíjať prílišný tlak na Pakistan. Vyjednávací tím sa  rozhodol pritlačiť na 

Néhrúa ,aby sám vyzval Pakistan k jednaniam. Navyše bola India  závislá na britskej a 

americkej vojenskej podpore, ktorú  jej  obe  krajiny poskytovali  od  prehratej  vojny  s  

Čínou koncom roku 1962 (viď. kapitola 3). Kvôli tejto porážke sa  Néhrú ocitol aj pod 

domácim tlakom, preto  musel na jednania pristúpiť.31 Hoci prvé kolo jednaní od 26. do 

29. decembra 1962 v Ráwalpindi  výsledky neprinieslo a obe krajiny  len opätovne 

potvrdili svoje pozície. Na druhom kole v Naí Dillí od 16. do 19.januára1963 došlo k 

prelomeniu patovej situácie, v ktorej sa jednania ocitli prakticky už od vojny 1948-49. 

Na konci tohto rokovania vydali India a Pakistan spoločné komuniké, v ktorom okrem 

iného prisľúbili znovu prejednať celý spor, stanoviť hranicu v Džammú a Kašmíre, 

demilitarizovať obe časti Kašmíru a vytvoriť predpoklady pre bilaterálnu spoluprácu. 

Tretie kolo od 8. do 10. februára v Karáčí sa potom zameralo na otázku vytýčenia 

hranice v Džammú a Kašmíre. Štvrté kolo (Kalkata, 12.-15.3.1963)  však skomplikovala 

dohoda o vytýčení hraníc medzi Pakistanom a Čínou (2.3.1963). Néhrú, ktorého takýto 

postup pohoršil, však nakoniec rozhovory neprerušil.32  

 Patová situácia na rokovaniach v Kalkate vyvolala v západnom bloku a 

predovšetkým v USA vážne obavy o úspechu celej akcie. USA zastávali názor, že len 

spojenými silami budú India a Pakistan schopné odolávať tlaku čínskeho 

expanzionizmu, a v prípade neúspešných  rokovaní budú narušené americké strategické 

záujmy v regióne.  Aby prinútili obe strany k aktivite, navrhli pred piatym kolom 

jednaní (21.-25.4.) memorandum, v ktorom rozvinuli možné spôsoby riešenia celej 

situácie, v rámci postupného rozširovania samosprávy Kašmíru.33  Napriek tlaku USA a 

Spojeného kráľovstva sa nepodarilo zúčastnené strany presvedčiť k prehodnoteniu 

svojho stanoviska k rozdeleniu Kašmíru. Medzi 14. a 16. májom sa  uskutočnilo ešte 

jedno-šieste a posledné- kolo jednaní v Naí Dillí, ktoré sa skončilo bez úspešnnej 

dohody. Práve neúspech multilaterálnych (OSN) ako aj bilaterálnych vyjednávaní mal 

vplyv na rozhodnutie Pakistanu  pokúsiť sa celý problém vyriešiť vojenskou silou.34 

 Kašmír mal pre Pakistan odjakživa náboženský význam. Krajina, ktorá sa  od 

svojho vzniku definovala ako spoločná vlasť všetkých (indických) moslimov, len ťažko 

niesla, že územie s výraznou moslimskou väčšinou nepatrí pod jej zvrchovanú vládu. 

Pakistan mal  okrem symbolického aj praktický význam, a to z hľadiska vojenskej 

stratégie. Podľa mnohých sa práve v tomto období začal uzatvárať priestor pre možnosť 
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vyriešiť túto otázku vojenskou cestou. Okrem toho začala India s integráciou „svojej“ 

časti Kašmíru, ako už bolo spomínané vyššie, pristúpila po prehratej vojne s Čínou  k 

modernizácii a rozširovaniu svojich kapacít. Pakistanské velenie pochopilo, že už 

čoskoro nebude zmysluplná vojenská akcia proti Indii možná.  Ak sa pre vojenskú akciu  

Pakistan rozhodne, bude ju musieť zahájiť čo možno najskôr. Okrem toho  Pakistan 

začal pod vplyvom moslimských nepokojov, ktoré v tom čase  prepukli v indickom 

tábore Kašmíru veriť v obrat vo verejnej mienke a v existenciu propakistanských 

nálad.35  V neposlednom rade spoliehal Pakistan aj na podporu svojho nového spojenca- 

Číny,  hoci  tá nikdy priamu  pomoc  Pakistanu  výslovne neprisľúbila  (a ako sa 

ukázalo  

v skutočnosti ani neposkytla.) 

 Na základe týchto úvah sa Pakistan odhodlal na útok voči Indii a vypracoval 

plán tzv. Operácia Gibraltar, v ktorom spoliehal na moment prekvapenia a rýchlosť 

celej akcie. Prvé infiltrácie pakistanskej armády cez CFL začali okolo 5.augusta1965.36  

Narušitelia odetí ako domáci obyvatelia  boli vybavení len ľahkými zbraňami. Pôvodný 

plán spoliehajúci sa na spontánnu podporu domorodého obyvateľstva, ktoré sa malo k 

akcii pripojiť a vyvolať povstanie, však zlyhal a obyvatelia sa k povstalcom nielenže 

nepripojili, ale o celej veci informovali aj indické autority, ktoré po správach o 

pakistanskej  infiltrácii  rýchlo zasiahli. Hlavné boje  sa odohrali do polovice septembra,  

kedy konflikt nakoniec dosiahol pat. Bezpečnostná rada OSN schválila 20. septembra 

1965 jednohlasnú rezolúciu volajúcu po ukončení bojov a obe krajiny ju do dvoch dní 

prijali. (India 21. a Pakistan 22. septembra) Na rozdiel od Pakistanu indické rozhodnutie 

prijať rezolúciu a ukončiť boje  nebolo podmienené vojenskými ale politickými 

podmienkami. India čelila veľkému tlaku zo strany predovšetkým USA a Spojeného 

kráľovstva, aby svoje jednotky stiahla.37. Na základe týchto tlakov sa ministerský 

predseda Šástrí rozhodol boje napriek odporu vojenských veliteľov a ministra obrany 

Chavany  ukončiť.38 

 Pokiaľ  išlo  o  pomoc  Číny,  na  ktorú  sa  Pakistan   spoliehal, tak  tá  prišla len  

v podobe  formálneho ultimáta 17. septembra. Čína v ňom pohrozila „vážnymi 

následkami“, ak India ihneď nepristúpi k rozobratiu svojich opevnení, ktoré údajne 

vztýčila v Sikkime neďaleko hraníc s Tibetom. Okrem toho, že Čína nezverejnila nijaké 

dôkazy,  ktoré  by  jej obvinenie podložili.  Toto ultimátum  stiahla už 20. septembra a 

to  
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s tým, že spomínané opevnenia už boli rozobraté. Pre tento krok sa Čína rozhodla po 

ostrých varovaniach zo strany USA a Sovietskeho zväzu.39 

 Vzhľadom na nezáujem americkej administratívy40 prevzal iniciatívu v oblasti 

vyjednávania mieru Sovietsky zväz, ktorý zostával v priebehu bojov  prevažne 

neutrálny. Sovietsky premiér Kosygin v súlade s novou sovietskou stratégiou 

„nezúčastnenosti“,   ktorou   si   mali    zabezpečiť   v   j užnej   Ázii   silnejší    vplyv   a  

predovšetkým  obmedzenie  čínskeho  vplyvu  v Pakistane, pozval  Ajúba a Šástriho    

na konferenciu do Taškentu, kde sa malo vyriešiť povojnové usporiadanie a dojednať 

podmienky mieru.41 

 Konferencia bola zahájená 4.januára 1966. Napriek počiatočnej neochote sa 

Sovietskemu zväzu taktickou diplomaciou i tlakom podarilo priviesť obe strany ku 

kompromisu. India a  Pakistan  sa   zaviazali,  do  25.februára 1966    stiahnuť  svojich   

vojakov  za  hranice platné k 5.augustu1965. Prakticky šlo o návrat k predvojnovému 

statusu quo. Táto dohoda si vyžiadala významné ústupky na oboch stranách.  India, 

dovtedy favorizovaná vo vzťahu k ZSSR, ich niesla pomerne ťažko. Musela sa zriecť 

viacerých strategicky významných bodov, ktoré sa jej počas vojny podarilo získať 42  

 

 V období medzi Taškentskou konferenciou a pakistanskými voľbami v decembri 

1970, ktoré odštartovali Bangldéšsku krízu prevládli v oboch krajinách vnútropolitické 

témy. Aj teraz dochádzalo k neustálym stretom medzi Indiou a Pakistanom, ale ani 

jeden z nich nemal potenciál prerásť do väčšej krízy alebo dokonca ohroziť mier na 

subkontinente. Do istej miery došlo aj k čiastočnej normalizácii ich vzťahov. 

 Na podnet Indie sa obe krajiny stretli v sérii rozhovorov. Tieto však priniesli len 

vyriešenie otázky letových priestorov v podobe dohody,  ktorá umožnila Pakistanu 

prelet ponad indické územie- nevyhnutný pre spojenie medzi dvoma časťami Pakistanu- 

a Indii zase spojenie s Afganistanom a jej severovýchodnou časťou.Táto dohoda sa však 

neskôr stala zdrojom mnohých sporov.43  Oveľa vážnejšie však boli nezhody týkajúce sa 

enkláv v okolí hraníc medzi Indiou a Východným Pakistanom. Jednalo sa o malé 

výbežky územia jedného štátu do teritória, ktoré ten druhý označoval za svoje. Presná 

hranica   medzi  Indiou  a  Pakistanom  ostávala  sporná  od  roku 1947. V období konca  

60-tych rokov  tu  neustále dochádzalo  k  menším pohraničným  zrážkam, najvážnejšou  

z nich bol spor týkajúci sa enklávy Batrigach v západo-bengálskom okrese Cooch-

Behar. Pakistan sa pokúsil celú vec vyriešiť na pôde OSN, ale bezúspešne.44  
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     Ďalšou komplikáciou vzájomných vzťahov bolo pakistanské obvinenie, podľa 

ktorého India údajne podporovala separačné úsilie východo-pakistanských 

nacionalistov. Aj keď India skutočne anti-pakistanské nálady v zásade podporovala, 

Pakistanu  sa nikdy nepodarilo dokázať, že by už v tom čase usilovala o rozbitie jednoty 

Pakistanu. Navyše, snaha oslabiť svojho súpera prostredníctvom podpory pre jeho 

disidentov  bola  na  subkontinetnte   bežná  už   od  počiatku.  Pakistan  takto  napríklad  

podporil povstalecké nálady v indickej  časti Kašmíru a India zase paštúnskych 

disidentov na severozápadných hraniciach.45  
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2. India a Pakistan v kontexte studenej vojny 
 

  Cieľom tejto kapitoly je ukázať, ako sa studená vojna prejavila v tomto regióne 

a ja sa pokúsim urobiť tak prostredníctvom analýzy "spojenectiev", ktoré stáli proti 

sebe, tak ako sa postupne utvárali a menili v čase i  analýzou príčin ich vzniku (a 

zániku) a v neposlednom rade aj podobou ich vzájomnej interakcie. India a Pakistan sa 

totiž nestali len "hračkou" v rukách dvoch zantagonizovaných blokov v ich 

veľmocenskej hre, akoby sa na prvý pohľad možno zdalo. Aj oni sami dokázali využiť 

vplyv a podporu svojich spojencov a zohrali svoju rolu aj v samotnom prebiehajúcom 

globálnom konflikte.  Vo svojej analýze budem u Indie klásť dôraz predovšetkým na jej 

vzťah so Sovietskym zväzom a v prípade Pakistanu na jeho vzťahy s USA a Čínou.1 

 

 

2.1.Vzťah superveľmocí- Číny, USA, ZSSR- a Indie do roku 1971 

 

 V prvom období svojej existencie a vlastne až do nástupu Chruščova k moci v 

roku 1953 patrila oblasť južnej Ázie na okraj sovietskeho záujmu. Súviselo to s 

vnútornými problémami, ktoré musel Sovietsky zväz spočiatku riešiť a rovnako aj s 

tým, že v tejto prvej fáze v medzivojnovom období smeroval sovietsky záujem 

priestorovo predovšetkým na západ a ideovo k šíreniu proletárskej revolúcie. Po druhej 

svetovej vojne bol Sovietsky zväz zase príliš zaujatý udalosťami v Európe a začínajúcou 

studenou vojnou a indický subkontinent sa opäť ocitol na okraji jeho záujmov. 

Významnú rolu pri konštituovaní sa prvých postojov k novovznikajúcim nezávislým 

štátom v južnej Ázii zohrala i Stalinova tendencia premietať svoj antagonizmus k 

západnému bloku aj do vzťahov s novými štátmi, a to i v prípade, keď sa rovnako ako 

India hlásili k politike nezúčastnenosti.2 Jeho ideologický odpor ku kapitalistickým 

mocnostiam bol tak silný, že presun moci od zahraničnej k domácej buržoázii pre neho 

neznamenal žiadnu zmenu a nebol ochotný zaujať k nej pozitívny postoj.3 Sovietska tlač 

pravidelne prinášala kritiku Indie, a to ako na úrovni politickej, tak i socioekonomickej.4 

Indickej politike "nezúčastnenosti" nebola  venovaná pozornosť, ba bola zo sovietskej 
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strany dokonca popieraná a oficiálna propaganda obviňovala tretí blok zo zastieraného 

spojenectva so západnými mocnosťami.5 Kremeľ odporoval Indii aj na pôde OSN, keď 

cez ukrajinský mandát zabránil zvoleniu indického kandidáta do Rady bezpečnosti.6 

 Keď v októbri 1947 začala prvá vojna o Kašmír, v sovietskej tlači sa objavili 

obvinenia voči Veľkej Británii, ktorá údajne s cieľom získať strategické územie ako 

priestor pre základne proti ZSSR a Čine, využila lokálne náboženské napätie, a teraz sa 

usiluje prezentovať konflikt ako náboženský spor.7 Reakcia sovietskych vyslancov pri 

OSN bola spočiatku indiferentná, ale pod vplyvom udalostí v Kórei a po správach o 

tvorbe základní západných mocností v Pakistane, reagovali ostrým útokom na západ bez 

toho, aby vyjadrili podporu ktorejkoľvek zo zainteresovaných strán- Indii alebo 

Pakistanu. Všeobecne povedané, sovietski delegáti neprejavovali o rozoberanú 

problematiku nijaký zvláštny záujem, čo bolo, ak odhliadneme od ideologicky 

nepriateľsky orientovaného Stalinovho postoja, predovšetkým prejavom Stalinovej  

ľahostajnosti. Neutrálnu pozíciu Sovietsky zväz nezaujal z obavy, že to ohrozí jeho 

úsilie udržiavať pozitívne vzťahy s obomi stranami, či preto, že by sa   usiloval svoju 

politiku voči obom vybalansovať 8, ale preto, že táto oblasť jednoducho nespadala do 

sféry jeho momentálneho záujmu.9  K istému obratu v sovietskom postoji voči Indii 

došlo až v súvislosti  s  vypuknutím  Kórejskej  vojny v roku 1950,  ten  sa však spájal 

výlučne s touto krízou. Ak šlo o iné otázky ako Kašmír, v sovietskej politike pretrvávala 

voči Indii stále rovnaká indiferentnosť. 

 India síce viackrát odsúdila útok Severnej Kórei na Južnú, ako agresívny akt, 

nikdy ale nepodnikla konkrétne kroky, aby severokórejskú inváziu zastavila. To si 

pravdepodobne získalo Stalinove sympatie. India už zrejme v jeho očiach nevyzerala 

ako spojenec západu.10 Do troch týždňov od vypuknutia konfliktu zaslal Néhrú 

Stalinovi dopis (13. júla.1950),  kde ho informoval,  že cieľom Indie je izolovať konflikt 

a dôjsť k mierovému vyriešeniu sporu. Stalin v odpovedi napísal, že sa s jeho cieľmi 

stotožňuje, vrátane toho, že ČĽR by sa mala stať  súčasťou Rady bezpečnosti. Kladne sa 

vyjadril aj k návrhu návratu sovietskeho reprezentanta na zasadanie Rady. Následne 

usiloval získať Indiu k podpore jeho návrhu priviesť taktiež severokorejského 

reprezentanta k Rade bezpečnosti pri prejednávaní otázky konfliktu.11 Neskôr, aj keď sa 

India otvorene stavala proti pozícii Kremľu, sovietsky delegát nikdy priamo na Indiu 

neútočil.12 A hoci India v Sovietskych očiach stúpla, postoj ZSSR k ďalším otázkam, 

ako napríklad ku Kašmíru, sa až do Stalinovej smrti nezmenil.13 



22 

Po Stalinovej smrti 5. marca 1953 sa sovietska diplomacia zamerala na 

nadväzovanie celkom nových kontaktov s novo osamostatnenými krajinami s cieľom  

udržať  ich  mimo západný blok.14 Sovietska vláda tak pod Chruščovovým vedením 

postupne opúšťala stalinskú politiku, ktorá uvrhla ZSSR do izolácie a zintenzívnila 

antagonizmus západu proti nemu. Vo svojom vzťahu k Indii si Sovietsky zväz po 

prvýkrát uvedomil spoločné sféry záujmu i možnosti spolupráce15 a rozhodli sa, že ich 

musia využiť na upevnenie vzájomných vzťahov. Zároveň si ZSSR začal uvedomovať 

rastúcu rolu Indie ako nezávislej mocnosti. Ženevská konferencia16 spolu s korejským 

mierovým usporiadaním zvýšili reputáciu indickej diplomacie v sovietskych očiach a 

presvedčili ich, že účasť Indie na jednaniach týkajúcich sa Ázie bola z hľadiska ich 

úspechu zásadná.17 Dôležitosť Indie v sovietskych očiach posilňoval aj  fakt, že mnohé 

z ázijských susediacich krajín sa postupne pridávali do vojenského prozápadného 

zoskupenia,18 v súvislosti s čím Moskva vyzdvihla, že India19  účasť v tomto zoskupení 

odmietla. 

 A tak sa začalo tzv. aktívne obdobie indicko-sovietskych vzťahov. Podľa 

bývalého indického veľvyslanca v ZSSR K.P.S. Menona sa zlomovým momentom stala 

vzájomná diplomatická návšteva na najvyššej úrovni v roku 1955.20 7.-23. júna 

pricestoval Néhrú do Sovietskeho zväzu a o dva týždne neskôr boli do Indie na oplátku 

pozvaní Chruščov s Bulganinom. Pri tejto príležitosti Sovietsky zväz po prvýkrát 

vyjadril svoje stanovisko k otázke Kašmíru  v prospech Indie.21 Budovanie vzťahov s 

Indiou nemalo len bilaterálny význam: tento modelový vzťah zastrešoval politiku 

priateľského  spolunažívania s krajinami s odlišnými  režimami a zároveň Néhrúova 

návšteva položila základ novej diplomatickej taktiky v ZSSR- rozširovanie vzťahov na 

báze osobného kontaktu s hlavami štátov. A napokon, vzťahy s Indiou umožňovali 

ZSSR rozširovať svoj vplyv  na  dovtedy  ignorované  afro-ázijské  štáty. Navyše mali 

vzťahy s Indiou slúžiť ako eliminácia anglo-amerického nebezpečenstva  

"vyžarujúceho" z Pakistanu, ktorý sa v tom čase stal členom SEATA, čo prirodzene 

vyvolalo odpor ZSSR. Chruščovovo stanovisko ku Kašmíru nebolo teda len nástrojom 

na upevnenie väzieb s Indiou, ale aj prípadnou bezpečnostnou poistkou voči Pakistanu. 

Zároveň (aj keď Stalin tento aspekt v sovietskej politike v povojnovom období 

zanedbával) bolo už od Lenina v životnom záujme ZSSR udržiavať poriadok a mier na 

svojich hraniciach,22 a to aj (alebo predovšetkým) z dôvodu, že takýto vývoj by mohol 

priviesť mocnosti nepriateľské voči ZSSR do jeho bezprostrednej blízkosti.23 
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 Novovytvorené vzťahy sa prakticky ihneď odzrkadlili v spoločnom 

diplomatickom postupe  v  Suezskej kríze v roku 1956. V tejto otázke podporoval  

Sovietsky zväz stanovisko Indie, čo odhalilo spoločný názor na niektoré problémy 

spôsobené  „imperialistickým" západom. India aj ZSSR sa vo svojich stanoviskách ku 

kríze zhodovali a ostro odsudzovali útok na Egypt a na pôde OSN aj mimo nej 

koordinovali svoje postupy. Úsilie o bezkonfliktnosť vo vzájomných vzťahoch na oboch 

stranách sa prejavila v súvislosti so sovietskou inváziou do Maďarska 4. novembra 

1956, hoci tento sovietsky postup Indiu do značnej miery znepokojil. Aj keď v tejto 

sfére nemala India nijaké záujmy, prekvapilo ju toto "stalinistické jednanie". Napriek 

tomu India ZSSR, ktorý ju podporoval v otázke Kašmíru, i ďalších nijako výrazne 

nekritizovala.24 Keď potom došli do Indie podrobné správy o rozsahu sovietskej akcie a 

jej dôsledkov, bol indický vyslanec pri OSN Krišna Menon podrobený ostrej kritike za 

svoj prístup k tejto otázke. Menon následne zaujal neutrálne stanovisko- kritizoval síce 

ZSSR, ale len tak, aby ho neurazil. Sovietska delegácia zase ostro skritizovala USA, ale 

o Indii pomlčala. Ani jedna strana nechcela poškodiť inak hladké vzájomné vzťahy. K 

podobným sporom dochádzalo len ojedinele a tieto príležitostné nedorozumenia nijako 

nenarušili "vrelé" obdobie v post-stalinistickej ére.25 Pokiaľ šlo o otázky pre Sovietsky 

zväz zvlášť kľúčové, India svojho partnera vždy podporila a naopak, v agende 

dotýkajúcej sa životného indického záujmu, ako  Goa a Kašmír, neprestal Kremeľ Indiu 

podporovať. Bez jeho podpory by mala India svoju pozíciu, predovšetkým na pôde 

OSN, výrazne zťaženú.26 

 ZSSR usiloval neustále o zapojenie Indie do rozhovorov veľmocí o otázke 

odzbrojenia a do jednaní spojených s ostatnými ázijskými krajinami. Obe krajiny sa 

spolu výrazne angažovali aj v riešení Stredovýchodnej krízy a tiež aj v rámci 

konferencie o mierovom užívaní atómovej energie. Všeobecne možno zhrnúť, že pre 

obdobie Chruščovovej vlády (1953-1964)  je typické pretrvávajúce priateľstvo medzi 

oboma krajinami, len občas komplikované vzťahom týchto zemí k ostatným krajinám. 

Tento vzťah pretrvával na sovietskej strane aj z dôvodu, že sa Sovietsky zväz (nie 

neoprávnene) obával, že v prípade neexistencie alternatívy iného spojenectva, by sa 

ostatné štáty pripojili k západnému bloku, a tak by sa stalo rozširovanie slobodného 

sveta vlastne rozširovaním (voči Sovietskemu zväzu) nepriateľského bloku.27  

Vzhľadom na to, že blízke vzťahy s Indiou boli v sovietskom záujme, na túto politiku 

nadviazal Sovietsky zväz aj v ďalšom období svojej existencie. Vytvorené vzťahy  sa 
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usilovala udržať aj India. 

 Ich vzájomný vzťah však v tomto období skomplikovala snaha ZSSR (od 

nástupu Brežneva v roku 1965, prakticky až do podpisu augustovej indicko-sovietskej 

zmluvy v roku 1971) o zlepšenie vzťahu s Čínou a zároveň pokus o urovnanie sporov s 

Pakistanom. Ten v tomto období ukončoval svoje väzby  k  západnému bloku  a  

Sovietsky zväz  sa  rozhodol využiť túto príležitosť na rozšírenie svojho vplyvu. To 

začalo narúšať jeho dovtedy takmer hladký vzťah s Indiou a záujmy týchto niekdajších 

partnerov sa začali rozchádzať. Ich zhoršenie tlmila snaha Indie, ktorá vedomá si svojej 

závislosti na ZSSR,28 radšej len minimalizovala škody, než aby sama učinila nejaký 

zásadný krok.29  Aj keď v čínsko-indickom konflikte v októbri 1962 ZSSR  podporil  

Indiu,  veľmi usiloval o zlepšenie svojich  vzťahov s Čínou. Keď však do popredia 

vystupovalo stále viac a viac sporných otázok, Kremeľ prijal fakt existencie 

nepriateľskej Číny a začal radšej usilovať o stabilné vzťahy so svojimi susedmi, vrátane 

Indie a Pakistanu, ako súčasť dlhodobej stratégie zameranej proti západu a proti Číne.30  

Táto politika  bola realizovaná bez ohľadu na indický postoj k nej. V priebehu 

následných indicko-pakistanských sporov zaujal ZSSR neutrálny postoj a počas 

mierovej konferencie v Taškente dokázal ľudový komisár zahraničia Kosygin prinútiť 

obe strany ku kompromisu.31 

 V čase tejto politiky balansovania sa Sovietsky zväz snažil upokojiť Indiu 

ubezpečovaním, že jeho postoj k nej sa nezmenil, že si stále rovnako váži jej politiku 

nezúčastnenosti a že zlepšené vzťahy s jej susedom a rivalom nemusia byť prekážkou 

sovietskych vzťahov s Indiou. Naopak, so zlepšenými vzťahmi s Pakistanom bude mať 

teraz Sovietsky zväz lepšie možnosti zasahovať v jej prospech.32 

 Celkovo možno zhrnúť, že sovietske vzťahy s Indiou sa napriek zlepšenému 

vzťahu k Pakistanu nijako výrazne nezhoršili, a je dôvod domnievať sa, že napriek 

presadzovanej politike „nezúčastnenosti" voči obom susedom, hrala pre ZSSR 

rozhodujúcejšiu rolu predsa len India. Tá mala vďaka svojej (do istej miery) stále 

uchovanej váhe na medzinárodnej scéne, takmer nukleárny status, ľavicovo 

prosovietsky orientovanú vládu, obrovský tržný potenciál a nespochybniteľný 

nepriateľský postoj voči Číne. Pakistan bol naproti tomu neistý, možno orientovaný 

proti západu, ale nie nevyhnutne proti Číne.33 

 Kosygin si uvedomoval, že svojou politikou znižuje kvalitu vzťahov s Indiou a 

usiloval udržať ju v sovietskej sfére aj naďalej, a to predovšetkým prostredníctvom 
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ekonomickej politiky a vojenskej podpory.34 Navyše tu bol tradičný spoločný odpor 

voči Číne, ktorý obe zemi vždy spájal. To všetko pomáhalo nahrádzať politické 

"komodity" využívané Chruščovovou diplomaciou35 a dokázalo napriek zmenenému 

diplomatickému prostrediu uchovať blízke vzťahy medzi obomi krajinami. 

 

 Krátko  po  svojom  vzniku  v  októbri 1949 Čínska ľudová republika váhala, aké 

stanovisko by mala zaujať k svojim južným susedom. Peking napokon zaujal k južnej 

Ázii prakticky rovnaký postoj, ako ZSSR, charakterizovaný nezáujmom o priateľstvo s 

"buržoáznou" Indiou. Čínsky postoj k Indii sa však zmenil skôr ako sovietsky, pretože 

India zaujala "nezúčastnenú" pozíciu k dvom pre Čínu veľmi zásadným otázkam- k 

Tibetu a Kórei. Jednania medzi Čínou a Indiou prebiehali od roku 1952 a boli zavŕšené 

Zmluvou o Tibete.36   Všetko sa však  zmenilo  po vypuknutí  ostrého  konfliktu  o  

hraničnú   líniu v roku 1959, čo  vyvrcholilo krátkou  vojnou na konci  roku 1962, v 

ktorej India utrpela zdrvujúcu porážku. Po tomto vývoji udalostí sa čínsky postoj k Indii 

radikálne zmenil. Jej politiku definovali v nasledujúcom období tri ciele: 1. prispieť k 

zhoršeniu, prípadne k udržaniu zlých vzťahov Indie s okolitými štátmi cez ich podporu 

a podkopávanie indického úsilia o mierové urovnanie; 2. komplikovať sovietsku 

politiku v južnej Ázii; 3. podporovať hraničné spory a separatistické skupiny v regióne. 

Čínske jednanie v 1960-1971 sa však ukázalo kontraproduktívne. Na jednej strane  to 

síce znížilo celkovú efektívnosť zahraničnej politiky Indie v danej oblasti, avšak na 

strane druhej to do budúcnosti zúžilo možný priestor pre prípadné urovnanie 

vzájomných sporov, zároveň  v dôsledku toho došlo k posilneniu indických väzieb na 

ZSSR a USA.37 

 Pre dôkladnejšiu analýzu vzťahu ČĽR k jej južnému susedovi je ale nevyhnutné 

brať do úvahy celkový kontext studenej vojny, predovšetkým s dôrazom na jej vzťah k 

Sovietskemu zväzu. A naopak, vzťah Číny a ZSSR je nemožné analyzovať bez zreteľa 

na rolu, ktorú v ňom India zohrala. 

Čínsko-sovietske vzťahy v období krátko po druhej svetovej vojne charakterizovala 

intenzívna spolupráca. Stalin aj Chruščov usilovali o spojenectvo s Čínou a ekonomicky 

a technologicky ju podporovali. V ich vzájomnom vzťahu sa však stále častejšie začali 

prejavovať   závažné  rozpory.38  Jedným   zo  sporných  bodov   sa stal aj vzťah ZSSR  

k Indii. Číne sa  predovšetkým nepáčilo, akú rolu a v akom rozsahu India v sovietskej 

zahraničnej politike hrá. India sa však sporom s Čínou snažila vyhýbať. A hoci isté 
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napätie v ich vzájomných vzťahoch existovalo už skôr, skutočnou rozbuškou sa stala až 

správa v roku 1959, že Čína ilegálne zaberá isté indické územie. 

V tom čase sa začali aj vážnejšie spory Číny a ZSSR, ktorých podstata spočívala vo 

vzťahu oboch komunistických veľmocí k západnému bloku.39 Ostáva otázne, do akej 

miery boli nepokoje, ktoré vypukli  na  čínsko-indických  hraniciach  práve v tomto 

období prejavom čínskeho nesúhlasu so sovietskou zahraničnou politikou. Navyše sa 

začali vzťahy Číny a Indie prudko zhoršovať, a naopak vzťahy ZSSR a Indie sa v tomto 

období výrazne posilnili.40 

Keď sa napokon ukázalo, že sa čínsko-indický konflikt  nepodarí vyriešiť mierovo, 

rozhodol sa Peking pristúpiť k vojenskému riešeniu. A hoci by sa dalo predpokladať, že 

Sovietsky zväz zareaguje podporou svojho spojenca a kritikou ČĽR, bezprostredne po 

vypuknutí čínsko-indickej vojny v októbri roku 1962, ZSSR nijaké výraznejšie 

stanovisko nezaujal. Práve vtedy totiž USA vyhlásili blokádu Kuby a pod tlakom 

udalostí na kubánskej fronte podnikli Sovieti zodpovedajúce kroky aj v čínsko-

indickom konflikte. Kubánska kríza (15-28.októbra 1962) bola závažnou skúškou 

sovietskej diplomacie a ľahko sa mohla stať aj skúškou ich vojenskej sily. V tejto  

situácii bolo nemysliteľné, aby  Moskva svoje vzťahy s Pekingom ešte viac 

zantagonizovala a zaujala voči Číne nepriateľský postoj. Sovietsky zväz preto čínsku 

agresiu nijako výraznejšie nekritizoval. K celému sporu zaujal viac-menej  neutrálny  

postoj a  naviac otvorene vyzýval Čínu k podpore v Kubánskej kríze.41 

 Len čo však hrozba vojenskej zrážky s USA pominula, zmenila sa aj politika 

ZSSR voči čínsko-indickému sporu. A tak zatiaľ čo Čína kritizovala sovietsko- 

kubánsku politiku, ZSSR odpovedal kritikou čínskej agresie. Čína ukončila vojnu s 

Indiou na základe vlastného rozhodnutia  rovnako, ako ju začala, no je pravdepodobné, 

že ZSSR usiloval o jej skoršie ukončenie, či možno dokonca na Čínu v tomto ohľade 

vyvíjal určitý nátlak. Otázne zostáva to, či tak nekonal na základe indického podnetu. V 

nasledujúcom období ďalšie styky medzi ZSSR a Indiou priepasť medzi obomi 

krajinami ešte prehĺbili.42 

 

Americká politika voči južnej Ázii bola ešte menej konzistentná ako sovietska 

alebo čínska a v dôsledku toho aj menej predvídateľná. Amerika prikladala tejto oblasti 

marginálny význam a zapájala sa do jej udalostí len v súvislosti so svojimi širšími 

strategickými cieľmi v západnej a juhovýchodnej Ázii. Takto USA zapojili do svojej 
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politiky zadržiavania Číny Indiu, a keď potom v 70-tych rokoch po americko-čínskom 

zblížení túto politiku opustila, znamenal tento krok pre Indiu bezprostredné ohrozenie 

svojej bezpečnosti. 

V priebehu 60-tych rokov sa USA snažili udržiavať na subkontinente vyvážený vplyv, 

minimálne po formálnej stránke, ale dlhodobo sa im ho udržať nepodarilo. Vojenskú 

pomoc Pakistanu sa USA snažili vybalansovať masívnou ekonomickou podporou Indie, 

tá však USA obviňovala z pokusu nastoliť vojenskú paritu cez zásobovanie   Pakistanu,   

a  keď potom  došlo  k   Čínsko-indickej   vojne  a   USA   začali zásobovať vojenským 

materiálom aj Indiu, táto čiastka sa zase Indii videla primalá. Svoju  vojenskú  pomoc  

však  USA  voči  obom   zemiam v priebehu vojny ukončili a po Taškentskej 

konferencii sa ich záujem o túto oblasť ešte znížil.43 

 

 

 

 

2.2.Vzťah superveľmocí- Číny, USA, ZSSR- a Pakistanu do roku 
1971  

 

Vojenská aliancia s USA bola prvou radikálnou zmenou v zahraničnej politike 

Pakistanu a mala rozhodujúci vplyv nielen na následný smer indicko-sovietskych 

vzťahov, ale zasiahla do osudu subkontinentu aj oveľa významnejšie. Otvorila cestu 

veľmocenským záujmom a začlenila tak subkontinent do systému studenej vojny44 

Dôležitú rolu v tomto obrate zohral nástup tzv. Dullsovej éry a jej politiky “New Look” 

založenej na “zadržiavaní ruských expanzívnych tendencií“45 

 Prvý pakistanský premiér Liaqat  Ali Chán usiloval na poli medzinárodných 

vzťahov o nezávislosť a nezúčastnenosť.46 Jeho následovník Kvadža Nazimuddin bol 

síce orientovaný viac prozápadne než Chán, ani on však naštartovanú “nezávislú” 

orientáciu výrazne neovplyvnil.47 Rozhodujúci obrat priniesol až nástup tretieho 

ministerského predsedu Mohammeda Aliho Bogry 17.4.1953. Ten vo svojom prejave 

30.4.1953 na tlačovej konferencii načrtol nový smer medzinárodnej orientácie 

Pakistanu, cieľom ktorého bolo oslabiť akékoľvek väzby na Sovietsky blok a výrazne 

posilniť spoluprácu so západným blokom48  Zároveň v tomto období došlo aj k 

výrazným zmenám v USA - vo voľbách v jeseni 1952 zvíťazili republikáni a tí sa 

rozhodli presadzovať politiku „radšej priateľský Pakistan, než dvojznačná India“.49   
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K zblíženiu Pakistanu a USA dochádza v roku 1954, kedy Pakistan vstúpil do 

západných štruktúr (SEATO) a stal sa tak súčasťou obrannej línie proti komunizmu. 

Motívy Pakistanu pre tento rozhodujúci krok však ležia viac na subkontinente než mimo 

neho v prebiehajúcej studenej vojne. Od svojho vzniku sa zahraničná politika Pakistanu 

riadila prepozíciou, že jeho existenciu neustále ohrozuje Naí Dillí. Pakistan  sa preto 

usiloval pri snahe vyvážiť túto hrozbu, získať podporu silného vonkajšieho patrnera. 

Možnosti Pakistanu boli však v tomto ohľade značne obmedzené. Spoluprácu so 

Sovietskym Zväzom znemožnili jeho expanzionistické prejavy voči  najdôležitejším 

pakistanským susedom (Irán, Turecko, Irak). Čína bola v tom  čase  slabá a o 

spoluprácu  

s Pakistanom nejavila záujem. Navyše sa od roku 1952 začala zbližovať s Indiou, čo 

vyvrcholilo v 1954 podpisom Zmluvy o Tibete. USA tak ostávali jediným reálnym 

potenciálnym partnerom. Ich snaha o zadržiavanie Sovietskeho zväzu a Číny 

vyhovovalo jeho vlastným záujmom namiereným proti Indii (ale aj Afganistanu)50 

Aj keď hlavným motívom pre vstup do aliancie so Spojenými štátmi bola obava 

z Indie, paradoxne táto zmluva vzťahy s Indiou ešte viac skomplikovala. V tom čase,  

došlo totiž  k výraznému zlepšeniu bilaterálnych vzťahov s Indiou a k obnove 

bilaterálnych rokovaní o otázke Kašmíru.51  Obštrukcie do vzájomných jednaní priniesli 

až správy o pripravovaných jednaniach Pakistanu o aliancii s USA. Néhrú v dopise 

požiadal Bogru, aby udržal Kašmír mimo studenej vojny. Keď potom pakistanská strana 

oficiálne priznala vojenskú pomoc od USA, došlo k zavretiu možnosti vyriešiť konflikt 

bilaterálnou cestou a k úplnej zmene perspektívy indicko-pakistanských vzťahov.  

Dohoda o vzájomnej obrannej spolupráci52 podpísaná 19.5.1954, tak bola nie len 

dôsledkom, ale aj príčinou zlých indicko-pakistanských vzťahov.53  Pakistan podpisom 

tejto zmluvy zhoršil aj svoju pozíciu v rámci Rady bezpečnosti. Rozhodnutím začleniť 

sa do západného bloku síce posilnil sympatie západných mocností, ale zároveň 

definitívne prišiel o akúkoľvek možnosť podpory zo strany ZSSR, ktorého súhlas bol 

pri rozhodovacích procedúrach nevyhnutný,54 a prispela k zblíženiu Indie so 

Sovietskym zväzom.  

 Veľmi pozitívny vplyv na vzťahy USA s Pakistanom mal aj nástup Ajuba Chána 

k moci,55 ktorý sa rád prezentoval ako prozápadný politik. Jeho obraz však v očiach 

západu naštrbilo zahájenie jednaní s Čínskou ľudovou republikou. K zlepšeniu vzťahov 

s ňou dochádza, ako už bolo vyššie uvedené, po zblížení sa Indie a západu, kedy jej 
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poskytli okamžitú pomoc v súvislosti s prehratou vojnou s Čínou. Nielenže sa protesty 

Pakistanu nestretli s uspokojujúcou reakciu, ale došlo aj k zníženiu tlaku voči Indii v 

súvislosti s kašmírskym konfliktom. Napriek tomu sa Pakistan nikdy neodvážil 

definitívne ukončiť svoje vzťahy s USA. 

Po druhej vojne o Kašmír počas ktorej uvrhol západ na obe krajiny zbrojné 

embargo, ochladli jeho vzťahy s Pakistanom ešte viac a k celkovej zmene vzájomných 

vzťahov prispel aj pád proamericky orientovaného Ajuba. Po druhej indicko-

pakistanskej vojne sa aj v súvislosti s vypuknutím vojny vo Vietname  americký záujem 

o túto oblať až do začiatku 70-tych56 (viď. 4.2) rokov znížil prakticky na minimum. 

 

 Ako už bolo spomínané v predchádzajúcej podkapitole, Čína si spočiatku 

zachovávala „nezúčastnený“ postoj k otázke Kašmíru, a to ešte roky potom, ako jej 

ideologický partner- Sovietsky zväz- túto politiku opustil. ČĽR dokonca formálne v 

tejto línii “nezúčastnenosti” pokračovala aj po zahájení spolupráce a neskôr vytvorení 

úzkej aliancie s Pakistanom na začiatku 60-tych rokov.57 V prvom období Pakistan úzko 

spolupracoval so západom, zvlášť po vytvorení ich aliancie v 1954 a po jeho vstupe do 

SEATA a až do čias Ajjúba Chána mal s Čínou len veľmi chladné vzťahy. Sám Ajjúb 

Chán ešte v roku 1959 navrhol Indii vytvorenie spoločných obranných dohôd proti 

tomu, čo označil ako “nevyhnutný tlak zo severu smerom k teplým vodám Indického 

oceánu.”58 Avšak už v tom istom roku začal Pakistan usilovať o zlepšenie svojich 

vzťahov s Čínou. Stalo sa tak po brutálnom potlačení rebélií v Tibete a po prvých 

čínsko-indických zrážkach. Významnú rolu v tomto obrate pakistanskej diplomacie 

zohrala aj postupná zmena postoja západu k Indii, ktorú predovšetkým USA prestali 

vnímať ako “nezúčastnenú”. Pakistan mohol na základe tohto obratu začať pociťovať, 

že jeho zvýhodnená pozícia voči Indii sa postupne oslabuje.59 Keď Néhrú napokon 

odmietol spojené obranné dohody, Ajjúb Chán sa rozhodol vo svetle prvých 

pohraničných zrážok Indie s Čínou, pre zblíženie sa s tou druhou a navrhol čínskemu 

vedeniu, aby demarkovali spoločné hranice. Čína však na túto výzvu dlho nereagovala, 

pravdepodobne, aby sa vyhla zatiahnutiu do kašmírskeho konfliktu, v ktorom bola až 

doposiaľ neutrálna.  Avšak počas neúspešných rokovaní s Indiou v 1960, nadobudla 

Čína dojem indickej neústupčivosti a to ovplyvnilo ich postoj voči Pakistanu. 

Vzhľadom na to, že Čína pristúpila na pakistanský návrh demarkácie hranice medzi ňou 

a Pakistanom okupovaným severo-kašmírskym územím, uznala de facto pakistanskú 
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okupáciu daného územia, a tým sa v podstate v otázke kašmírskeho sporu postavila na 

stranu Pakistanu (apríla 1960).60 Táto aktivita sa stretla s tvrdým odmietnutím zo stany 

Indie. V máji 1962   zaslal  Néhrú  Číne  nótu,  v  ktorej   čínskej strane  “vysvetľoval”, 

že “neexistuje žiadna spoločná hranica medzi ňou a Pakistanom,” a že dané aktivity 

považuje India “za ďalší z agresívnych cieľov, ktoré sa Čína usiluje voči Indii pretlačiť 

v posledných rokoch.”61 

Tento protest sa však s pozitívnou odpoveďou nestretol a jednania medzi Čínou 

a Pakistanom boli 2.3.1963 zavŕšené podpisom demarkačnej dohody, pričom Pakistan 

sa vzdal “v záujme zachovania mieru v budúcnosti” väčšiny svojich územných 

požiadaviek v  prospech Číny. Po výraznom víťazstve  Číny nad Indiou vo vojne v 1962  

a po následnom zblížení Indie so západom, Pakistan zrejme pochopil, že si nemôže 

dovoliť boj na dvoch frontoch. Táto zmluva Indiu rozhnevala do tej miery,  že 

16.3.1963 podala oficiálny protest  Rade bezpečnosti, ktorý bol neúspešný.62 Tak došlo  

k úplnej zmene dovtedajších partnerstiev a spojenectiev. Hindi-Chini Bhai Bhai63 

vystriedalo spojenectvo Číny s Pakistanom a India upevnila svoje väzby so západom. 

Jediným pretrvávajúcim aspektom pakistanskej zahraničnej politiky ostala trvalá 

konfrontácia s Indiou. Bola to práve ona, čo priviedla Pakistan k úsiliu získať “silného 

priateľa”64 Pakistan teda začal podporovať čínske úsilie o “návrat” do Bezpečnostnej 

rady OSN. Toto partnerstvo s Čínou ovplyvnilo vzťahy s Indiou, ktorá sa stala v otázke 

možnosti vyriešenia konfliktu ešte neústupčivejšia než predtým a odmietala akékoľvek 

riešenie, ktoré by nebolo založené na statuse quo.  India totiž vnímala svoju pozíciu v 

celkovom medzinárodnom kontexte- predovšetkým čo sa týkalo možnosti ďalšieho 

konfliktu s Čínou, a západ, predovšetkým USA  jej stanovisko začali podporovať.65 Po 

vojne roku 1965 uviazlo riešenie indicko-pakistanského konfliktu v patovej 

situácii.India aj naďalej jednala v presvedčení či už o oprávnenom, alebo neoprávnenom 

čínsko-pakistanskom sprisahaní.66 Navyše bola   presvedčená, že Čína a Pakistan 

poskytujú svoju podporu tým menšinám (jednalo sa napr. o Mizov, alebo Nágov na 

severovýchode krajiny), ktoré bojujú proti Indickej vláde. 

 

       Sovietsky zväz, ktorý podporoval prianie ICP udržať jednotu subkontinentu, 

neakceptoval rozdelenie Indie ihneď a Pakistan oficiálne uznal až v roku 1948. Keď  

potom Pakistan nadviazal vzťahy so západným blokom, rozhodol sa Sovietsky zväz 

orientovať na spoluprácu s Indiou. V tomto rannom období využíval ZSSR vnútornú 
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slabosť Pakistanu a podporoval antisystémové snahy Komunistickej strany Pakistanu.67  

Následne, keď slabú demokratickú vládu vystriedal v roku 1958 vojenský režim, 

pravdepodobnosť možnosti komunistického prevratu sa zdala príliš malá na to, aby 

ZSSR aj naďalej sledoval túto líniu vzťahov voči Pakistanu, čo do istej miery prispelo k 

čiastočnému zblíženiu začiakom 60-tych rokov.  Jednou z príčin komplikujúcich vzťahy 

Pakistanu k Sovietskemu zväzu bola sovietska podpora- ekonomická i vojenská- pre 

ďalšieho pakistanského suseda- Afganistan68  Pakistan povôdne nemal dôvod obávať sa 

tohto oveľa slabšieho suseda (15 mil. obyv. oproti 75 mil.), ale v dôsledku sovietskej 

podpory došlo k jeho výraznému posilneniu. Pakistan si uvedomil, že nemá kapacity, 

aby  mohol   zabrániť   tejto   sovietskej   politike   prostredníctvom  odporu,  a  preto sa  

rozhodol Ajjúbov režim konsolidovať svoj vzťah s Moskvou, a týmto spôsobom znížiť 

napätú situáciu, v ktorej sa Pakistan v tomto období ocitol.69  Ako už bolo spomenuté 

vyššie, aj ZSSR sa rozhodol zaujať pragmatickejší postoj voči Pakistanu v tomto 

období, uvedomujúc si zrejme, že stabilizovaný Ajjúbov režim je pripravený nadviazať 

nové vzťahy, 4.3.1961 bola v Karáčí podpísaná dohoda o ekonomickej spolupráci a 

Pakistanu bola poskytnutá pôžička vo výške 30 miliónov dolárov.70 K nadviazaniu 

priamych vzťahov s Pakistanom však došlo až po oficiálnej Ajjúbovej návšteve ZSSR, 

no aj po tomto stretnutí došlo len k normalizácii vzťahov, nie k utvoreniu nejakého 

priameho partnerstva a ich vzťah ostal nedramatický prakticky až do vypuknutia 

Bangladéšskej krízy. K ďalšiemu zlepšeniu vzťahov prispela v polovici 70-tych rokov 

snaha Sovietskeho zväzu znížiť vplyv Číny na Pakistan. ZSSR začal vrámci tejto 

stratégie Pakistan tajne zásobovať zbraňami. India sa však o tom dozvedela a rázne proti 

tomu pretestovala.71 K istému ochladeniu pakistansko-sovietskych vzťahoch však došlo 

na prelome rokov 1970/71, a to v dôsledku pádu Ajjúbovho režimu a následného 

vnútorného oslabenia a destabilizácie Pakistanu. K ďalšiemu oslabeniu prispel aj fakt, 

že Pakistan aj napriek sovietskym snahám naďalej udržiaval úzke vzťahy s Čínou, a to 

predovšetkým vo svetle   zhoršenia s ňou.72 Preto postupne od vypuknutia 

Bangladéšskej krízy začal ZSSR opäť prikláňať na stranu Indie, čo (ako ešte ukážem v 

tretej kapitole) vyvrcholilo  podpisom indicko-sovietskej zmluvy 1971. 
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3.Zlomový rok 1971 

 

Z historického hľadiska je tento rok označovaný za „zlomový“ pretože sa počas neho 

udiali zmeny, ktoré mali dopad ako na indický subkontinent, tak aj na hlavných aktérov 

studenej vojny. Úsilie o dosiahnutie nezávislosti vo Východnom Pakistane prerástlo po 

zásahu centrálnej vlády v krvavý vnútroštátny a následne i medzinárodný konflikt, ktorý 

vyvrcholil v podobe tretej indicko-pakistanskej vojny.  Zároveň v tomto období vzrástol 

význam Indie a Pakistanu z pohľadu veľmocí, čo sa odrazilo aj v priebehu tejto krízy. O 

tom, ako do tohto diania zasiahli Čína, USA a ZSSR bude pojednávať druhá časť tejto 

kapitoly. 

 

3.1.Tretia indicko-pakistanská vojna 

 

 K vzniku základných predpokladov pre konflikt v roku 1971 došlo už v priebehu 

13. až 15. storočia, kedy bolo územie Východného Bengálska ovládnuté cudzími 

moslimskými dynastiami. Tunajšie kmene pod ich vplyvom konvertovali na islam.  

Toto územie bolo následne v 16. storočí pričlenené k  Mughalskej ríši.1  Postupom času 

sa týmto v Bangladéši vytvorila deliaca línia založená na kultúrno-sociálnom princípe, 

vládnuca nebengálska menšina verzus podriadená bengálska väčšina. S nástupom 

20.storočia sa  vďaka rozširovaniu volebného práva  začínalo dostávať k moci aj 

domáce bengálske obyvateľstvo, ktoré si začalo formovať svoje politické elity. 

Novovytvorenou pozíciou regionálnych strán po voľbách v roku 19372  však otriasla 

vojna a následný hladomor, ktorý vypukol v roku 1943. Tieto udalosti  mali za následok 

príklon ich voličov k Moslimskej lige, ktorá vo voľbách v  novembri 1945 vyhrala, čo 

na čas regionálne nacionálne hnutie potlačilo. Keď sa neskôr začalo jednať o delení 

Britskej Indie zdvihla sa v Bengálsku opäť vlna nacionálnych nálad a opäť sa ozvali 

hlasy volajúce po nezávislosti. Regionálni politickí predstavitelia prišli so sériou 



33 

návrhov, z ktorých však ani jeden nebol prijatý  a územie sa stalo súčasťou 

pakistanského štátu. Po dlhom období politickej nestability3 došlo napokon v Pakistane 

v roku 1958 k vojenskému prevratu a moci sa ujal generál Ajjúb Chán.  

V roku 1962 prjial generál Ajjúb Chán novú centralistickú ústavu a špecifické 

záujmy Bengálcov nemali už v tomto novom prostredí šancu na presadenie.4V čase jeho 

vlády v 60-tych rokoch došlo síce k intenzívnemu hospodárskemu rastu, ale ten  

dokonca zvýraznil a prehĺbil socio-ekonomické rozdiely medzi obomi časťami štátu. 

Bangladéš bol dlhé desaťročia v pozícii zaostalého regiónu bez prístupu k hlavným 

ekonomickým  ťahom,  nerastným  surovinám  a  navyše  sužovaný   neustálym   rastom  

populácie. Na druhej strane, ale Bangladéš vyvážal dva z hlavných artiklov- jutu a čaj,  

ktorých spracovanie a obchod ovládli západo-pakistanski obchodníci a zisky z predaja 

putovali do západnej časti krajiny. Západný Pakistan mal lepšiu geografickú pozíciu a 

klimatické podmienky na rozvoj než Bangladéš so svojou  slabo rozvinutou obchodnou 

a manažérskou infraštruktúrou a bol navyše aj preferovaný v dotáciách a celkovej 

štátnej podpore.5 Túto situáciu Bengálci  nevnímali ako výsledok objektívnych faktorov 

(poloha, klíma, infraštruktúra,ap.), ale ako úmyselné vykorisťovanie zo strany centra, čo 

bolo označené za tzv. vnútorný kolonializmus6 K vyhroteniu nespokojnosti vo 

Východnom Pakistane prispela aj druhá vojna o Kašmír, ktorú Bengálci považovali za 

čisto „západnú“ záležitosť, na ktorú ale museli sami doplácať uzavretím hraníc s Indiou, 

a tým aj prerušením ich tradičných obchodných väzieb.7  

 V roku 1968 politické napätie vrcholilo8 a vo Východnom Pakistane sa opäť raz 

zdvihla vlna nacionalistických nálad. Začiatkom roka 1969 zvolal Ajjúb konfrenciu, na 

ktorú bol pozvaný aj vodca bengálskych nacionalistov a preseda Awamskej ligy 

Mudžíbur Rahmán9, ale táto konferencia nedokázala situáciu vyriešiť. Napokon 

26.marca 1969 Ajjúb Chán zo svojej funkcie odstúpil, a to v prospech navyšieho 

veliteľa ozbrojených síl- Jahju Chána. 

Ajjúbov následník sa  rozhodol nepokračovať v diktatúre a zvolil si neočakávaný 

postup- rozhodol sa umožniť pákistánskemu ľudu zvoliť si nové ústavodárne 

zhromaždenie.10  Podľa rozhodnutia z 28. novembra 1969 a na základe všeobecného 

rovného práva sa mali voľby uskutočniť v oboch častiach Pakistanu koncom roka 1970. 

Presný dátum bol  napokon stanovený na 7.decembra 1970. No nech už boli nádeje s 

očakávaním neistého výsledku akékoľvek, všetko zmenila prírodná katastrofa (záplavy 

spôsobené monzúnom) vo Východnom Pakistane, ku ktorej došlo  v novembri, kedy 
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vrcholila predvolebná kampaň. Neefektivita a nekompetentnosť riešenia tejto situácie i 

nedostatok záujmu v Západnom Pakistane poskytli základ Mudžíburovej kritike vlády v 

Islámábáde.11 Dôsledkom bolo jednoznačné víťazstvo Awamskej ligy. Od Mudžíbura sa 

pôvodne očakávalo, že pri povolebných jednaniach prednesie aj 6-bodové memorandum 

spísané ešte v 60-tych rokoch a pokúsi sa ohľadne formulovaných požiadaviek 

dosiahnuť kompromis a presadiť aspoň časť z nich.12  Zisk absolútnej väčšiny (167 z 

celkových 313 kresiel v zhromaždení) v decembrových voľbách však priestor na 

kompromis zúžil, pretože Bengálci neboli ochotní ustúpiť od presného znenia 

memoranda, ktoré si (v podobe programu Awamskej ligy) schválili vo voľbách.13   

 Awamská väčšina však sama nezmohla nič, bola závislá na prezidentovom  

rohodnutí zvolať zhromaždenie.14 Takto bol Mudžíbur závislý na kompromise s 

prezidentom Jahjom. Zhromaždenie sa malo pôvodne stretnúť 3. marca 1971,  avšak 

prezident Jahja prostredníctom rádia 1. marca prehlásil, že sa stretnutie Zhromaždenia 

odkladá až do odvolania. Vo Východnom Pakistane vypukli nepokoje a štrajky. Ich 

cieľom malo byť varovanie, že Bangladéš sa stane nezvládnuteľný dotiaľ, pokiaľ 

nedôjde  k  začatiu rokovaní  Zhromaždenia. Vodcovia  Awamskej  ligy  chceli  

zabrániť 

krviprelievaniu, a preto napokon 7. marca počas svojho prejavu Mujib nepriamo 

naznačil ochotu jednať . Prezident Jahja následne 15.marca odletel na predbežné 

jednania do Dháky.15
  Mudžíbur okrem iného požadoval, aby bola moc zverená do rúk 

väčšinovej strane ešte pred začatí, rokovaní Zhromaždenia, ale prezident tento návrh 

odmietol. Medzitým sa situácia vo Východnom Pakistane zhoršovala, až napokon 

vyústila 23.marca na štátny sviatok Dňa Pákistánu v ozbrojenú manifestáciu. Ľudia 

vztyčovali bengálske vlajky a bol vyhlásený “deň nezávislosti”. Keď prezident 

nečakane Dháku opustil, bol politický rozhovor náhle ukončený 25. marca 1971. 

Napätie naďalej rástlo. V centre Dháky boli následne vystavané barikády. Vo večerných 

hodinách toho dňa bola bez varovania zahájená vojenská tzv. Operácia svetlomet 

(„Operation Searchlight“). Jej cieľom bolo eliminovať akýkoľvek potenciálny politický 

odpor voči stávajúcemu režimu, čím  si  vyžiadala niekoľko sto tisíc  ba až milión  

obetí.16 Na druhý deň mal Jahja vo vysielaní prejav, v ktorom obvinil Mudžíbura (ktorý 

bol v skorých ranných hodinách uväznený), že sa zámerne pokúšal vytvoriť právne 

vákuum, že jeho prehlásenia neboli nič iné ako pasca, a hoci on sám pôvodne 

nepovažoval  návrhy Awamskej ligy za úplne neakceptovateľné,  Mudžíburovo jednanie 
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mu nedalo inú možnosť, než na obnovenie poriadku a vlády použiť silu.17  

Po počiatočnom  šoku sa Bengálci  dokázali zmobilizovať a postavili sa o odpor 

proti ozbrojeným vojenským oddielom, však veľkú šancu na úspech nemali. Mnohí 

znich museli krajinu opustiť (vrátane viacerých vedúcich predstaviteľov Awamskej 

ligy).18 

India spočiatku venovala kríze v Pakistane len málo pozornosti, a to v súvisloti s 

voľbami, ktoré sa uskutočnili práve v čase rozhovorov v Dháke. Indická vláda najprv 

váhala, aký postoj k tejto kríze zaujať. Indíra Ghándí sa o celej veci vyjadrila, že 

“...stačí   jeden   chybný   krok    alebo   slovo   a   d ostaneme   sa,   kam    nechceme”19   

Už  31. marca  obe  komory  parlamentu   prijali  jednohlasnú  rezolúciu,  ktorá  obvinila  

z udalostí vládu a jej neochotu rešpektovať vôľu ľudu vyjadrenú vo voľbách, či  predať 

moc oprávneným silám. Ďalej prehlásili, že India verí,  že ľud Bangladéša dosiahne 

spravodlivosť a taktiež mu indický ľud vyjadruje svoju srdečnú podporu. Indická vláda 

následne začiatkom apríla podporila zastupujúceho predsedu Awamskej ligy 

Tadžuddina Ahmeda  v jeho snahe vytvoriť v Indii dočasnú exilovú vládu.20 Zároveň, 

krízu v Bangladéši podrobne sledovali indické tajné služby a armáda . Na základe 

podrobných analýz doporučili vláde vyčkať, pretože podľa nich India nebola v tom čase 

na priamy vojenský zásah pripravená a okrem toho akákoľvek vojenská pomoc 

Bangladéšu by musela vyčkať, kým neskončí letný mozún.21  

Medzitým začal Islámábád ostro kritizovať Indiu za “zasahovanie do jeho 

vnútorných záležitostí”. Pakistan sa v tejto fáze usiloval zabezpečiť proti akejkoľvek 

snahe Indie priamo zasiahnuť,  získať medzinárodný konsenzus, ktorý by potvrdil, že 

kríza vo Východnom Pakistane je výlučne vnútornou záležitosťou štátu.22 Rozhodujúca 

fáza krízy prebehla do polovice apríla. Hlavné východobengálske centrá boli dobyté. 

Väčšina svetových vlád vyjadrila presvedčenie, že je to nútorná záležitosť Pakistanu a 

India bola zahnaná do defenzívy.23 

Indická verejná mienka sa riadila predstavou, že India musí stáť na strane národa 

bojujúceho za svoju slobodu, argumentovalo sa aj tým, že rozbitie jednoty Pakistanu je 

v národnom záujme Indie Do konca mája sa indická vláda konečne rozhodla pre akciu a 

pre podporu Bangladéšu. Túto politiku už vlastne skryto sledovala aj vo fáze 

“váhavosti”, keď umožnila okrem iného výcvik bengálaskej armády tvorenej 

utečencami zhromažďujúcimi sa na jej území.24  Medzitým si India pripravila aj vlastné 

plány pre nový konflikt s Pakistanom, ktorý, ako správne odhadla, skončí ďalšou 
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vojnou.   V  prvom   období  sa   India   zamerala   na   diplomatický   tlak   na   Pakistan  

s argumentom, že Pakistan porušuje humanitárne právo a tiež že ohrozuje bezpečnosť v 

juhoázijskom regióne. Zároveň sa snažila využiť každú príležitosť na vystupňovanie 

napätia vo vzťahu s Pakistanom. Toto jej úsilie  korešpondovalo so snahou Pakistanu, 

vysvetľovať krízu ako výsledok indického intervencionizmu.25 V tejto fáze sa 

najrozhodujúcejším ukázalo indické rozhodnutie prijímať utečencov. India správne 

odhadla, že toto  sťaží Pakistanu možnosť znovu získať  kontrolu nad pohraničnými 

územiami. Zároveň pochopila, že utečenci neposlúžia len na formovanie partizánskych 

oddielov,  podstatný  bol ich  diplomatický význam. India  mohla odteraz 

argumentovať,  

že, či už je kríza v Bangladéši vnútornou krízou Pakistanu alebo nie, má priamy dopad 

na jej vlastnú vnútornú situáciu a úlohou Pakistáau je  vytvoriť podmienky pre návrat 

týchto utečencov do svojich domovov. Prílivom obrovského množtva utečencov si India 

skutočne zahraničné sympatie získala26  

 K zmene v diplomatickej stratégii nedošlo len na strane Indie.  Aj Pakistan začal 

po porážke ozbrojencov v Bengálsku prehodnocovať svoj postoj k pôvodne odmietanej 

možnosti spolupráce so zahraničím z dôvodu finančných prolémov, ktoré kríza 

vyvolala.27 Pakistan bol  na podpore západu  aj naďalej závislý. Ten však podmienil 

svoju pomoc práve prijatím humanitárnych projektov týkajúcich sa východného 

Bengálska. Na základe týchto okolností sa  Pakistan rozhodol pomoc prijať a s prijatím 

tejto humanitárnej pomoci usiloval aj o vytvornie podmienok pre návrat utečencov do 

vlasti. Generál Chán sa zároveň pokúsil normalizovať i politický život v krajine a 

predložil návrh  „kompromisného“ riešenia.28  Napokon vyzval k návratu utečencov a 

prehlásil, že Pakistan príjme akúkoľvek medzinárodnú pomoc, ktorá by umožnila túto 

situáciu riešiť. Medzinárodná verejnosť jeho novú pozíciu ocenila.    

 Napriek týmto úspechom na diplomatickom poli sa  celková situácia Pakistanu  

výrazne zhoršila. Pokles v počte utečencov, ku ktorému v tom období došlo, sa ukázal 

byť len dočasný a ponúkanú možnosť navratu využilo len málo z nich. Ekonomická 

situácia bola aj vzhľadom na úplne poškodené komunikácie kritická a vyžadovala si 

nákladné opravy. Bengálci, ktorí ostali na svojich postoch, zaujali úplne pasívny postoj, 

čo práce na rekonštrukcii len zhoršovalo.29  

Zmena pakistanského postoja bola pritom riadená snahou o získanie finančnej 

podpory. Jahjova politika ústupkov bola navrhnutá  ako akési „divadlo“ pre 
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medzinárodnú verejosť a jej cieľom bolo dosiahnuť priaznivý výsledok v jeho veci na   

rokovaniac. Snahy pakistanskej diplomacie sa  ukázali byť zbytočné v momente, keď 

bolo stretnutie komisie odročené sine die, bez toho, aby sa rozhodlo či má západ ďalej 

posielať Pakistanu ekonomickú rozvojovú pomoc. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo 

jednak diplomatické úsilie Indie30, ale predovšetkým veľmi negatívna správa predsedu 

komisie Svetovej banky, ktorá mala na starosti analýzu ekonomickej situácie Pakistanu, 

Petera Gargilla. Podľa tejto správy bol Pakistan v tako zlom stave, že nebol schopný 

žiadneho ekonomického rozvoja a   akákoľvek rozvojová pomoc by bola v tejto fáze 

nezmyselná.31  

Medzitým sa armády utečencov v Indii pripravovali na útok proti “okupantovi”.  

Mukti Bahini (Osloboneneckú armádu) tvorili dobrovoľníci aj profesionáli a  podporu 

dostávali aj od Indie. Exilová vláda v Indii  však kompromis s Jahjom odmietla.32  

Samotná India v tomto období  exilovú vládu podporovala a pripravovala plány na  

podporu utečencov a ich vojenských akcií. Oficiálne však stále prehlasovala, že 

problém musí byť vyriešený mierovou cestou,  že je potrebné spoľahnúť sa na 

medzinárodnú verejnú mienku. Zodpovednosť za riešenie tejto krízy by vraj mali 

prevziať veľmoci.33 Okrem toho, že India usilovala tlačiť na Islámábád cez 

pripravované teroristické útoky a partizánsku vojnu, jej cieľom bolo zainteresovať na 

zásahu  OSN, ktorá by zaručila nastolenie podmienok umožňujúcich zabrániť ďalšiemu 

prílivu utečencov. India zároveň prehlásila, že ak nezasiahne OSN, bude nútená  sama 

vykonať také kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jej záujmov, t.j. na ukončenie 

vojny vo východnom Pakistane. India si jednoducho uvedomovala,  že príliv utečencov 

predstavuje efktívny nástroj tlaku voči Pakistanu.34 Keď sa však pozícia Pakistanu 

začala meniť a medzinárodné spoločenstvo zaujalo voči nemu ústretovú pozíciu, India 

pochopila, že požadovaného výsledku prostreníctvom OSN nedosiahne, skôr naopak. V 

nasledujúcom období sa teda pozície Indie a Pakistanu obrátil.  Zatiaľ čo sa Pakistan 

rozhodol s medzinárodným spoločenstvom spolupracovať, (napríklad tak, že povolil 

medzinárodné pozorovania na hraniciach) začala India úspech tejto spolupráce 

všemožne hatiť.35  

V tomto období sa v podstate sformovali dve stanoviská k riešeniu krízy v 

Pakistane – stanovisko OSN, ktorá kládla ekonomickú a sociálnu rekonvalscenciu na 

prvé miesto, bez ohľadu na to, že tým vlastne posilňovala stávajúce autority; a 

stanovisko, ktoré presadzovala India a ktoré uprednostňovalo politické riešenie: uznať 
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práva Bengálcov na samostatnosť.36   Jahja samozrejme ihneď využil svoje posilnenie  

postavenia, na donútenie Indie prestať podporovať nezávislosť Bangladéša a tiež  k 

zníženiu napätia na hraniciach, ktoré zťažovalo repatriotizáciu utečencov. Od  začiatku 

sa Jahja snažil prezentovať celú krízu ako ďalšiu zo zrážok medzi Indiou a Pakistanom. 

Jahja tiež varoval pred podporou povstalcom, ba  vyhrážal sa vojnou. Na jeho výzvy k 

jednaniam však India reagovala negatíne.37  

 17.júla došlo k nečakanému pozitívnemu zvratu v prospech Pakistanu. Špeciálny 

konzultant generálneho tajomníka OSN Kittani doporučil zvýšiť podporu spoločnosti 

národov východnému Pakistanu a doporučil venovať časť z financií oprave 

komunikácií.38 Okrem toho, na júlovom stretnutí ECOSOCu39 zaujali Pakistanci  

zmierlivý postoj, uznali, že “utečenci sú skutočne pre Indiu záťaž”.  Žiadali príchod  

pozorovateľov OSN, ktorí by zabepečili vytvorenie priaznivých podmienok na 

hraniciach.40 OSN jeho návrhy odsúhlasilo.   

Predseda bangladéšskej misie v Kalkate Hossain Ali však 27. júla U-Thantovo 

rozhodnutie odsúdil a negatívne sa k nemu postavila aj indická vláda. Indický minister 

zahraničia vo svojom prejave 3. augusta upozornil, že tento krok sám o sebe nebude 

schopný zabezpečiť u bengálskych utečencov pocit bezpečia. V prvom rade je potrebné 

ukončiť vojenské krviprelievanie, a potom hľadať politické riešenie prijateľné pre 

Bengálcov prostredníctvom ich právoplatne zvolených zástupcov. Zároveň odsúdil 

snahy Pakistanu zbaviť sa zo zodpovednosti za krízu, tým že bude celý problém 

prezentovať ako bilaterálny spor s  Indiou. Kritizoval vyslanie pozorovateľov ktoré  

podľa jeho slov Pakistanu len poskytne zástierku pre pokračovanie násilností stávajúcej 

politiky a zhorší utrpenie bengálskeho ľudu41 . 

 Dňa 20.júla navyše U-Thant predložil  na schválenie Bezpečnostnej rade OSN 

návrh na vyslanie pozorovateľov UNHCR na východo-bengálske hranice. V prípade 

jeho schválenia Bezpečnostnou radou hrozilo,že sa India dostane do veľmi nevýhodnej 

pozície.42 India pochopila, že ak nezíska súrne v OSN podporu, bude to de facto 

znamenať diplomatickú výhru Pakistanu. Indická vláda mala v tejto situácii prakticky 

dve možnosti: mohla sa buď vzať svojich výrokov o podpore bengálskeho ľudu a dúfať, 

že svetový tlak v rámci OSN donúti Jahju vskutku naplniť svoje sľuby a spolupracovať 

s OSN; alebo sa mohla rozhodnúť aj naďalej podporovať Bangladéš v nádeji, že 

neustály vzrastajúci vojenský tlak pomôže dospieť k uspokojivému riešeniu, ktoré   

rátalo s priamou vojenkou angažovanosťou Indie. India nemohla donekonečna znášať  
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prílev utečencov a zároveň znášať trvalú nestabilitu na svojich východných hraniciach.43  

Indickú dilemu napokon pomohol vyriešiť zvrat na globálnom medzinárodnom poli, 

ktorý vyvrcholil podpisom indicko-sovietskej zmluvy o priateľstve a spolupráci,  

ktorému sa budem podrobne venovať v ďalšej kapitole. Tým si India zabezpečila na 

pôde Rady bezpečnosti podporu Sovietskeho zväzu, ktorý priatie U-Thantovho návrhu 

vetoval.44 

 V nasledujúcom období došlo k neustálemu zvyšovaniu napätia. Vojenské 

operácie Mukti Bahini- bengálskych guerilových oddielov- začali naberať na intenzite a 

vojska na oboch stranách sa začali presúvať smerom k hraniciam na východe i západe.45 

Potom  čo zlyhala snaha veľmocí urovnať konflikt mierovo (viď. kapitola 4.2), rozhodla 

sa India pristúpiť k vojenskému riešeniu.  

Občianska vojna v Pakistane zapríčinila príliv až desiatich miliónov utečencov, 

čo Indii spôsobovalo obrovské ekonomické problémy. Podľa mnohých bola vojna 

jednoducho lacnejšia a  nečinnosť len povzbudzovala Pakistan k ďalším represiám, čo 

by mohlo ešte zvýšiť príliv utečencov. India zároveň verila, že intervencia z čínskej 

strany je aj tentoraz nepravdepodobná.46 Napokon občianska vojna v Pakistane poskytla 

Indii veľmi lákavú príležitosť geopolitického a ideového oslabenia Pakistanu. Na jednej 

strane by osamostatnením Východného Pakistanu získala India voľné ruky na východe a 

mohla rozmiestniť viac svojich síl na západných a severných hraniciach (a v prípade 

ďalšieho konfliktu sa viac neobávať možnosti boja na dvoch frontoch). Zároveň by 

rozbitie Pakistanu na dva samostatné štáty zbavilo Pakistan možnosti definovať svoj 

raison d' être na výlučnom náboženskom základ,e čo by následne malo za následok 

oslabenie jeho iredentistických nárokov  voči Kašmíru.  

Aby sa kabinet vyhol pozícii agresora, rozhodol sa nekonať priamo, ale 

prostredníctvom zvyšovania tlaku na Pakistan, ktorý by bol týmto donútený prevziať 

iniciatívu. Okrem priamych útokov Mukti Bahini (ktoré kryla indická armáda) sa v 

októbri a novembri  začali objavovať sťažnosti na oboch stranách hraníc týkajúce sa 

cezhraničných prestreliek a narúšania vzdušného priestoru v Kašmíre.47   

 Napokon dosiahol tlak skutočne mieru, ktorá donútila Pakistan zakročiť. Vojna 

formálne začala 3. decembra 1971 útokom na severoindické letecké základne. Indické 

velenie však takýto útok očakávalo a všetky lietadla boli umiestnené v špeciálnych  

posilnených krytoch. Pakistanská ofenzíva takto zlyhala. Na druhý deň prešla India do 

protiútoku na východnom i západnom fronte.48 Už po niekoľkých dňoch sa indické 
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jednotky priblížili k Dháke a 13. decembra boli zahájené prípravy na záverečný útok. 

Vrchný veliteľ pakistanských  síl  na  východe  generál A.A.K. Niazi sa pokúsil 

uzavrieť 

s indickým velením prímerie, ale jeho návrh India odmietla a 16. decembra  obsadila 

Dháku. Nasledujúci deň ministerská predsedkyňa Indíra Ghándí nariadila jednostranné 

prímerie,  ktoré malo vstúpiť do platnosti o 20. hodine. Prezident Jahja Chán tento krok 

akceptoval čím tretiu indicko-pákistánsku vojnu ukončil.49  

 

 



41 

3.2 Indicko-sovietska zmluva a čínsko-americké zblíženie 

 

 Prv než pristúpim k analýze  výsledkov tohto konfliktu, budem sa v tejto časti 

venovať  udalostiam studenej vojny, ktoré nečakane ovplyvnili priebeh krízy a ktoré  

najprv zmenili geopolitickú situáciu  na indickom subkontinente a následne sa odrazili v 

priebehu samotnej studenej vojny. Cieľom tejto časti je analýza geopolitického pozadia, 

ktoré ovplyvnilo stanoviská veľmocí, predovšetkým USA a Sovietskeho zväzu k 

prebiehajúcej kríze.50  

 Ako už bolo spomínané v predchádzajúcej časti, v priebehu krízy vo 

Východnom Pakistane sa vytvorili dve stanoviská k riešeniu vzniknutej situácie: 

stanovisko Indie, ktorá požadovala zohľadniť vôľu bengálskeho ľudu a uprednostňovala 

politické riešenie. Tým druhým, výhodnejším pre stávajúci režim Pakistanu bolo 

stanovisko OSN, ktoré volalo po sociálnej a ekonomickej rekonvalescencii.  

Spojené štáty sa priklonili k stanovisku OSN. Dôvodom tohto ich rozhodnutia 

však nebola len túžba prispieť k ekonomickej obnove Pakistanu a pomôcť zmierniť 

utrpenie bengálskeho ľudu. V tomto období sa totiž objavil ešte jeden zásadný faktor, 

ktorý rozhodol o tom, že USA zaujali práve toto stanovisko. Bola ním stratégia poradcu 

prezidenta Nixona pre bezpečnostné otázky Henryho Kissingera, ktorou mal v pláne 

docieliť americké zblíženie sa s Čínou.51  

 V tomto čase bola ofciálne ohlásená cesta hHnryho Kissingera do Pakistanu, plánovaná 

na začiatok júla. V Indii vládlo presvedčenie, že Kissinger má na svojej ceste do 

Pakistanu v pláne presvedčiť Jahju Chána ku kompromisu s Awamskou ligou. Počas 

svojho pobytu  v Islámábáde, však 9.  júla Kissinger nečakane “zaľahol“ so 

žalúdočnými problémami a objavili sa špekulácie, že sa potajme snaží nakloniť si 

Mudžíburovho právneho poradcu doktora Kamala Hussaina, ktorý bol uväznený spolu s 

Mudžíburom v Západnom Pakistane a ten mal následne Mudžiba presvedčiť k dohode s 

prezidentom Jahjom. V skutočnosti vtedy Kissinger vyjednával s čínskym ministerským 

predsedom v Pekingu.52 Napokon po jeho návrate prezident Nixon 15.júla verejne 

oznámil, že na čínsko-amerických rokovaniach v Pekingu bolo dohodnuté, jeho osobné 

stretnutie s čínskymi predstaviteľmi, ktoré sa malo podľa plánu uskutočniť v 

roku1972.53  

Tento dramatický vývoj považovali v Pakistane (ktorý celú schôdzku 

zorganizoval) za obrovský úspech. Na jednej strane sa tým „spojili“ jeho dvaja hlavný 
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partneri, ktorých dovtedajšie vzťahy boli prinajmenšom problematické a navyše týmto 

bolo umožnené Číne- ich hlavnému podporovateľovi- konečne zasadnúť do 

Bezpečnostnej rady OSN. Zároveň tým opätovne dochádza k zblíženiu Číny a USA. 

Tradičné vzťahy Pakistanu a Spojených štátov boli do značnej miery naštrbené jeho 

zblížením sa s Čínou. Za týchto zmenených podmienok videla Nixonova administratíva  

Pakistan s jeho úzkymi väzbami na Čínu  v úplne novom svetle.54 

Na druhej strane Indiu takýto vývoj udalostí  znepokojil. Dňa 6.júla 1971 na 

svojej ceste do Pakistanu sa Kissinger zastavil v Indii, kde sa stretol s ministrom 

zahraničia T.N. Kaulom. Kissinger reagoval na všeobecné pobúrenie ktoré v Indii 

zavládlo potom, čo sa ukázalo, že do júna americké zbrojné dodávky ani po krvavých 

zásahoch centrálnej vlády neustali.(viď. Kapitola 4) Kissinger vinu za celú situáciu 

pripočítal “byrokratickému nedorozumeniu”.55 Indického veľvyslanca ktorého uistil, že 

prípadne zlepšenie v čínsko-amerických vzťahoch56 nesmie ohroziť americké vzťahy s 

Indiou, že  Amerika nebude tolerovať nijakú agresiu Číny voči Indii. Avšak krátko po 

svojej návšteve Číny povedal Kissinger L.K. Jhaovi, indickému veľvyslancovi v USA, 

že je zrejmé, že Čína zakročí v prospech Pakistanu v prípade,že by sa ho India pokúsila 

napadnúť. Zároveň dodal, že v takom prípade nech India nepočíta s americkou 

pomocou.57 Indiu zvlášť zaujala rola, ktorú v tomto tajnom stretnutí zohral Pakistan. 

India prakticky videla, ako sa jej úhlavný nepriateľ spolupodieľa na zblížení sa jej 

druhého nepriateľa s Amerikou. V roku 1962, v čase vojny s Čínou, poskytli USA Indii 

pomoc v podobe  dodávok zbraní. V roku 1965 počas druhej vojny s Pakistanom zaujali 

USA striktnú neutralitu a na obe zemi uvalili zbrojné embrago. A teraz, keď malo dôjsť 

k ďalšiemu konfliktu minimálne s jedným z nich, nebolo isté, či bude môcť India v 

tomto prípade počítať aspoň s americkou  neutralitiou.58  

 Pod vplyvom obratu v americkej pozícii sa India urýchlene pokúsila 

rekonsolidovať svoje vzťahy s Čínou. Vyvrcholením jej úsilia bola schôdzka  predsedu 

Komisie pre plánovanie indického ministerstva zahraničných vecí s čínskym 

veľvyslancom v Moskve koncom júla 1971. Tieto rozhovory však  pozitívne výsledky 

nepriniesli.59 

V júli roku 1971 sa teda India ocitla vo veľmi zložitej medzinárodnej pozícii. 

Okrem toho,  Rada bezpečnosti  práve  vtedy prejednávala návrh generálneho tajomníka  

na vyslanie pozorovateľov na východné indicko-pakistanské hranice. India chápala, že 

bez podpory veľmocí môže svoju politiku voči Bangladéšu presadzovať len veľmi 
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obtiažne,  že ak nezíska súrne v OSN podporu, Pakistan si môže ľahko presadiť svoje. 

Pred Indiou teda stáli dve závažné otázky: ako zamedziť tomu, aby OSN poskytla 

Pakistanu ochranný štít; a zároveň, ako dosiahnuť posilnenie svojej pozície v tejto pre 

ňu nanajvýš nevýhodnej situácii? 

V tejto chvíli na scénu vstupuje Sovietsky zväz, ktorý bol tiež znepokojený 

týmto zblížením. Sovietsky zväz sa od Taškentskej konferencie snažil presadzovať voči 

Indii a Pakistanu politiku rovnováhy, ktorej jedným z hlavných cieľov bolo oslabenie 

čínskeho vplyvu v Pakistane. Nixonovo prehlásenie 15. júla 1971 však situáciu zmenilo 

a ZSSR pochopil, že od tejto chvíle bude americký a čínsky  vplyv v Islámábáde  

zakorenený ako nikdy pred tým.60 Čínsko-americkým zblížením sa tiež otvorila cesta 

dvojitého tlaku na Indiu prostredníctvom OSN61, ktorý by Indiu priviedol buď k 

abdikácii na svoju dovtedajšiu politiku, alebo - čoho sa Sovietsky zväz najviac obával- k 

ďalšej vojne. Kremeľ sa teda rozhodol využiť indickú dilemu na posilnenie svojho 

vplyvu v Dillí a zároveň na zamedzenie ďalšej vojny na subkontinente, pretože vojna by 

južnú Áziu príliš vyčerpala a jediným, kto by z oslabenia Indie a Pakistanu získal, by 

bola Čína. Sovieti verili, že táto zmluva bude schopná odradiť Čínu od prípadnej 

pomoci Pakistanu a tiež  prinúti Pakistan pristúpiť na mierove riešenie a vykonať kroky, 

ktoré by znížili utečnecké bremeno na pleciach Indie.62 

Nixonov prejav takto vyriešil dilemu Indie a vytvoril podmienky na podpis 

augustovej zmluvy, ktorá bola pôvodne prejednávaná už v roku 1969. V kontexte tzv. 

Brežnevovej doktríny kolektívnej bezpečnosti63 sa zdá byť táto zmluva akoby jej 

súčasťou, príkladom jej realizácie, akousi manifestáciou. Faktom však ostáva, že náčrt 

tejto zmluvy existoval už predtým takmer dva roky, a až udalosti v súvislosti s 

Balgladéšskou krízou a čínsko- americké zblíženie vytvorili vhodné podmienky pre jej 

podpisanie. Táto zmluva mala  byť akousi protiváhou  americko-čínskych rozhovorov, 

ktoré s uskutočnili od  9. do 11. júla 1971.64 

 Pri štátnej návšteve sovietskeho ministra zahraničných vecí Andreja Gromyka v 

Naí Dillí  podpísala India (menovite ministerský predseda Swaran Singh) a Sovietsky 

zväz 9.augusta 1971 Zmluvu o mieri, praiteľstve a spolupráci.  Zmluva  mala  platnosť 

20 rokov  a  tvorilo ju celkom 12 článkov. Prvých sedem z  nich   v  podstate len 

zdôrazňuje   už  existujúce  prvky indicko-sovietskych vťahov. V prvom článku sa obe 

krajiny opäť prihlásili k princípom „nezasahovania“ a dobrého susedstva na základe 

rovnosti, článok II potom zdôrazňuje potrebu dosiahnutia a uchovania mieru v Ázii a vo 
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svete  prostredníctvom odzbrojenia pod efektívnou medzinárodnou kontrolou. Čálnok 

IV potvrdzuje indickú politku nezúčastnenosti, článok V zaväzuje k previdelným 

kontaktom medzi obomi vládami.Podstatné sú však články VIII až X. V článku VIII 

obide krajiny prehlasujú, že nevstúpia do vojenskej aliancie namierenej proti sebe, a 

ďalej že zamedzia použitiu svojho teritória na účely, ktoré by druhú stranu 

poškodzovali. Podľa článku IX sa musia obe krajiny vyvarovať pomoci tretej strane, 

ktorá je s druhou stranou v ozbrojenom konflikte, a prípade útoku na jednu zo strán sa 

obe krajiny zaväzujú k okamžitému zahájeniu vzájomných konzultácií, ktoré by 

odstránili takúto hrozbu a viedli by k obnoveniu mieru a bezpečia oboch krajín. 

Napokon článok X  zakazuje vstupovať do takých oficiálnych alebo tajných záväzkov, 

ktoré by boli v rozpore s touto zmluvou  a ktoré by druhej strane mohli spôsobiť 

vojenskú škodu.65 Táto zmluva ma v podtsate tri hlavné ciele. Tým prvým je záväzok  k 

dodržaniu (minimálne) neutrality v prípade, že sa jedna zo zmluvných strán dostane do 

konfliktu so stranou treťou. Na základe článku IX sú navyše strany v takom prípade 

viazané ku konzultáciám a tiež k uskutočneniu „takých krokov, ktoré su nevyhnutné na 

zabezpečenie mieru a bezpečnosti pre obe strany.“66 Napokon má zmluva aj 

odstaršujúcu úlohu a má byť protiváhou zblíženia USA s Čínou. Zmluva teda nie je 

namierená výlučne len proti priamemu vojenskému útoku, ale tiež voči politickým, 

strategickým, alebo iným hrozbám.67 

Aj keď Sovietsky zväz nemal prakticky vo vzťahu k Pakistanu čo stratiť, (ten malý 

vplyv čo im ešte ostal, stratili tým, čo Pakistan nazval „vmiešavanie sa do vnútorných 

záležitostí“), podnikol napriek tomu kroky, aby zabránil ďalšiemu zhoršeniu 

vzájomných vzťahov. V spoločnom indicko-sovietskom komuniké si Moskva presadila 

zdôraznenie potreby politického riešenia krízy a neskôr niekoľkokrát zdôraznila, že 

zmluva nie je namierena proti žiadnemu konkrétnemu štátu. Podľa Sovietskeho zväzu 

bolo hlavným cieľom (ako už bolo uvedené vyšie) odradiť zainteresované  strany  od  

vojenského  riešenia krízy, a necítili sa viazaní  nijakým  konkrétnym záväzkom, a v 

prípade vojny medzi Indiou a Pakistanom, do ktorej by sa zainteresovala aj Čína, by 

zrejme aj tak Indii podporu poskytol.68 

India mala zase pocit, že sa nijako nezriekla možnosti unilaterálnej akcie voči 

Pakistanu. A zdôraznila, že zmluva jej „nezúčastnenosť“ nenarúša a argumentovala 

odsekom, v ktorom sa hovorí, že ZSSR si Iidickú politiku veľmi váži. Najpodstatnejšie 

ale bolo, že si India podpisom zmluvy zaručila sovietske veto v Rade bezpečnosti a 
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zastavila tým iniciatívu generálneho tajomníka U Thanta.69 

Aj keď Sovietsky zväz týmto na diplomatickom poli Indiu podporil, nemal v 

úmysle podriadiť sa jej stanisku voči kríze úplne, a pokúsil sa naopak využiť svoj 

posilnený vplyv v Naí Dillí, aby zabránil vojenskému riešeniu situácie.(viď. Kapitola 4) 

Ako však napätie rástlo a pokusy o mierové urovnanie stroskotali, stretli sa 22. októbra 

na 6 dní indickí predstavitelia so zástupcom sovietskeho ministra zahraničia Firjubinom 

na rokovaniach v Indii, ktoré boli neskôr označené za konzultácie podľa článku IX. 

augustovej indicko-sovietskej zmluvy.70  Krátko na to pricestoval do Indie (tiež na 6 

dní) aj maršál Kutachov a navyše bolo do Indie poslaných 8 dodávok zbraní. Sovietsky 

zväz sice vojnu nepodporoval, ale záležalo mu na tom, aby v jej prípade bola India 

dobre vyzbrojená. ZSSR navyše použil počas konfliktu veto na Rade bezpecnosti, kde 

sa hlasovalo o prímerí. Sovietsky zväz  teda v konečnom dôsledku Indiu podporila bola 

to práve jeho podpora, čo Indii umožnila hladké víťazstvo nad Pakistanom.71 
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4. Obrat v pomere síl v juhoázijskom regióne 

 

 Studená vojna a jej hlavný aktéry stáli v roku 1971 pri vzniku regionálnych 

zmien, ktoré južnej Ázii priniesli novú geopolitickú realitu, posílenie ale i oslabenie 

starých zväzkov, a rovnako aj kryštalizáciu v bilaterálnych vzťahoch Indie a Pakistanu. 

Pokúsim sa v tejto kapitole poukázať nato, aké pozície veľmoci vo vťahu ku kríze 

zaujali a ako sa zmenilo ich postavenie vo vzťahu k Indii a Pakistanu. Zároveň 

načrtnem zmenu vzťahov medzi Indiou a Pakistanom ku ktorej došlo následkom 

udalostí roku 1971. 

 

 

4.1. Reakcia superveľmocí 

 

 Po Taškentskej konferencii sa Sovietsky zväz, ako dominantná veľmoc v tomto 

regióne, snažil udržať svoje vzťahy k Indii a k Pakistanu v rovnováhe a zároveň sa 

usiloval korigovať ich rozpory. Keď vypukla kríza váhal, ako sa zachovať. Predseda 

Najvyššieho sovietu Podgornyj vo svojom v liste prezidentovi Jahjaovi z 2.apríla 

požadovalokmžitéukončenie násilností a odvolával sa pritom na humanitárne princípy 

obsiahnute vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (prijatej a vyhlásenej rezolúciou 

Valného zhromaždenia 217 A (III) z 10.decembra l948).1 Jahju ale pobúrilo, že práve 

Sovietsky zväz sa „odvažuje“ dovolávať dodržiavania ľudských práv. Vo svojej 

odpovedi 6. apríla pakistanský prezident napísal, že predsa „žiadna krajina, ani ZSSR, si 

nemôže dovoliť antinárodný deštruktívny element“ a dodal, že akýkoľvek zásah zvonka 

bude Pakistan považovať za porušenie Charty OSN.2  Táto ostrá odpoveď Sovietsky 

zväz zaskočila a  odpoveď v liste premiéra Kosygina z polovice apríla sa už niesla v 

oveľa zmierlivejšom tóne. Moskva neskôr opakovane zdvôraznila, že otázka Východnej 

krízy je vnútornou záležitosťou Pakistanu a uistila ho, že mieni v tomto spore zachovať 

nestrannosť.3  

Aj keď sa Sovietsky zväz snažil do celej záležitosti príliš nezasahovať, udalosti v 

južnej Ázii vnímal ako vážnu prekážku svojho cieľa utvoriť spoločnú alianciu, ktorá by 

mala za cieľ brzdiť veľmocenské ambície Číny.4 Sovieti videli konflikt medzi Indiou a 

Pakistanom ako šancu pre rozširovanie čínskeho vplyvu, a  to bol dôvod, prečo sa 
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snažili eliminovať akékoľvek spory medzi zainteresovanými stranami.5  Sovietsky zväz 

sa  usiloval vojne zabrániť a opätovne vyzýval obe strany k mierovému riešeniu.  

 Súčasne si Sovietsky zväz uvedomoval, že jeho politika rovnováhy voči južnej 

Ázii strácal v nových podmienkach svoj účinok. Napriek sovietskej snahe Pakistan 

neoslabil svoje väzby na Čínu, a v dôsledku  vútorných problémov s ktorými musel v 

tomto období zápasiť sa v sovietskych očiach javil o ako nestabilný a nepredvídateľný 

partner. Preto chcel Sovietsky zväz znova upevniť svoje vzťahy s Indiou. Zároveň sa 

však obával, že by sa tak stalo na úkor silnejšieho primknutia sa Pakistanu k Číne. 

Tento problém vyriešil obrat v americkej diplomacii a podpis Indicko-sovietskej zmluvy 

v auguste 1971. Odvtedy sa sovietska politika začala pomaly profilovať jasnejšie 

proindicky. Sovietsky zväz si však dal predovšetkým spočiatku veľmi záležať na tom, 

aby svoj vzťah s Pakistanom príliš neantagonizoval.  

Jasnejší obrat v sovietskej politike možno badať až po návšteve Indiri Ghándí v 

Moskve v septembri 1971 (27-29.9.). Po tomto stretnutí ZSSR pochopil, že India 

nemieni riešiť situáciu mierovo.6 Vojny sa sice stále obával, súčasne však podnikol  

kroky, ktoré mali zabezpečiť indické víťazstvo, v prípade že k vojne napokon dôjde 

(časť 3.2).  

Moskva sa tak rozhodla zaujať proindické stanovisko, čo ale nebolo ľahké 

rozhodnutie, pretože v Moskve ešte stále existovali hlasy volajúce po politike ronováhy, 

alebo minimálne po udržovaní jej zdania. Mnohí sa tiež obávali, že rozhodnutím 

podporovať  Indiu dôjde k zhoršeniu vzťahov s  moslimským svetom. Sovietskemu 

zväzu bolo zároveň jasné, že prípadné víťazstvo. Obavy zo straty svojich vzťahov s 

Indiou, ku ktorej by mohlo dôsť v prípade neposkytnutia svojej pomoci, ale i z možného 

posilnenia Číny, v prípade indickej prehry napokon prevážili.7 Sovieti si zároveň 

uvedomili, že budú musieť zaujať nejaké stanovisko, ak by predsa len došlo k vojne a 

tiež, že by prípadná vojna  veľmi tesne spojila Pakistan a Čínu, ktorá by podľa ich 

názoru nemala zábrany proti Indii vystúpiť8 

 

 Po druhej vojne o Kašmír sa USA z politickej scény v južnej Ázii stiahli.  

Vedúcu úlohu v tomto regióne prebral Sovietsky zväz s poporou Spojených štátov, 

ktoré dokonca vyzvali obe váhajúce strany, aby sa Taškentskej konferencie zúčastnili. 

Amerika privítala snahu Moskvy robiť v tomto spore sprostredkovateľa, pretože obe 

krajiny mali v tejto oblasti spoločný cieľ, ktorým bolo  brzdiť agresiu Číny. Keď potom 
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vypukla kríza vo Východnom Pakistane,  bolo to prekvapením aj pre USA, ale zatiaľ čo 

sa v prvej fáze ZSSR a Čína dokázali zmobilizovať len k formálnym prehláseniam, 

USA už v tejto rannej fáze boli schopné podniknúť určité kroky. Tie sa týkali dohody 

medzi USA a Pakistanom o dodávke zbraní uzavretej v 7. októbra 1970.9 Hoci žiadne z 

plánovaných nákladov do Pakistanu pred 25.marcom 1971 dopravené neboli, prebiehali 

už ďalšie jednania o novej dohode. Od 25. marca, kedy sa konflikt rozhorel, bolo 

napokon rozhodnuté až 6. apríla, že žiadne nové dohody byť uzavreté nesmú. Platnosť 

starých licencií uzavretých do 25. marca však zrušená nebola.10 Celkovo do decembra, 

kedy bolo uvalené totálne embargo na akékoľvek dodávky zbraní, USA doručili len 

malú časť z pôvodne dohodnutých dodávok, ktorých celková cena neprekročila 5 

miliónov dolárov. Dodávky mali prebehnúť v tichosti. V  júni sa  však celá záležitosť 

dostala na verejnosť a proti USA sa zdvihla vlna kritiky. Na  tlak Kongresu bola v lete 

prerušená aj všetká ekonomická pomoc Pakistanu, ale súčasne bol  predstavený program 

pomoci obetiam hladomoru vo Východnom Pakistane a  tiež  rozsiahla pomoc Indii, 

ktorá bola vystavená veľkému prílivu  utečencov. 

V jednotlivých amerických úradoch sa medzitým rozpútal spor o to, ako túto 

situáciu prezentovať verejnosti- či pristúpiť na kritiku pakistanského postupu a 

spoliehať sa na jej politický efekt a jeho vplyv na Pakistan, alebo či vyjadriť 

„znepokojenie“ a pomoc nezastaviť úplne, čo by Spojeným štátom zaručilo 

efektívnejšiu komunikáciu s Islamabadom a tiež väčšiu možnosť niečo dojednať. 

Spojeným štátom okliešťovali možnosť rozhodnúť sa  aj obnovené vzťahy s 

Pakistanom, ktorý v ich globálnej stratégii zohral kľúčovú rolu, keď im umožnil tajnú 

schôdzku s Čínou, potom, čo  iné spôsoby nadviazania diplomatického kontaktu medzi 

nimi zlyhali alebo sa ukázali byť nevhodné.11 USA sa napokon rozhodli pre druhú 

možnosť. 

Aj keď USA pakistanskú vládu obzvlášť výrazne nekritizovali, s jej postupom 

nesúhlasili. Americká vláda sa v prvom rade obávala, aby sa táto kríza nezmenila na 

krízu medzinárodnú a aby nedošlo k zmene  pomeru síl v Ázii, a to v súvislosti s ich 

novou taktikou voči Číne, ktorú by takýto vývoj mohol ohroziť.12 Ich cieľom bolo 

ponúknuť humanitárnu pomoc Východnému Pakistanu, zabrániť ďalšej indicko-

pakistanskej vojne, donútiť strany k mierovému urovnaniu sporu, udržať jednotu 

Pakistanu a v prípade, že to nebude možné, dosiahnuť jeho mierové rozdelenie.13  

Keďže aj Sovietsky zväz sledoval podobné ciele, pokúsili sa obe krajiny po vzájmnej 
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dohode vojne zabrániť. Dňa 30.septembra sa zišli americký Štátny sekretár William 

Rogers so sovietskym ministrom zahraničia Andrejom Gromykom v New Yorku, kde 

spolu diskutovali na danú tému.14   Na základe spoločných rokovaní  usiloval Sovietsky 

zväz odhovoriť Indiu od ozbrojenej akcie,  prinútiť ju zriecť sa prehlásení, ktoré by 

vyzývali k dialógu medzi pakistanskou vládou a povstalcami a taktiež chceli a 

presvedčiť ju k abdikácii na svoje snahy o podporu nezávislosť Bangladéša. Američania 

na oplátku usilovali prinútiť Pakistan, aby posilnil svoju kompromisnú a umiernenú 

politiku, ukončil násilnosti a hľadal politické riešenie krízy.  

Toto spojené úsilie ale stroskotalo na neschopnosti USA presvedčiť Jahju, aby prijal 

zmiernené stanovisko Indie, ku ktorému ho dotlačil ZSSR, a pristúpil na kompromis s 

Awamskou ligou. Napokon veľmoci zabrániť  vojenskému riešeniu krízy nedkokázali.15  

 

Z radu  veľmocí bola Čína v priebehu krízy v  najhoršom postavení. Mohla veľa 

stratiť, a len málo získať. Peking nevedel ako sa ku kríze postaviť, aby si najednej strane 

nepohneval Pakistan, ale zároveň ani aby nenegoval vlastnú politiku podporujúcu 

oslobodzovacie hnutia.16  Zároveň musela Čína kalkulovať aj so vzťahom Indie a 

Pakistanu, jednak nechcela zhoršiť svoje vzťahy s  Pakistanom, a zároveň ani nechcela  

nechať Indii voľné ruky k útoku na Pakistan. A napokon nemohla Čína prehliadnuť ani 

postoj Sovietskeho zväzu.17 Na prelome 60-tych a70-tych rokov sa totiž začali 

objavovať určité správy, ktoré svedčili o pripravovanom sovietskom útoku na ČĽR, čo 

vyvolalo v Číne (i USA) veľké obavy.18 Peking sa preto snažil priamej konfrontácii so 

ZSSR radšej vyhnúť. 

Čínsky postoj sa preto rodil len pomaly a prvé oficiálne komuniké vydal Peking 

až 13. apríla 1971. Čou En-Lai v ňom prezidentovi Jahjaovi vyjadril podporu v jeho 

snahe udržať jednotu krajiny a zabrániť jej rozpadu, priamu vojenskú podporu v prípade 

ďalšej vojny s Indiou však neprisľubil. Vo svojich neskorších prejavoch sa Čína 

obmedzila len na kritiku indického  zasahovania do “vnútorných záležitostí” Pakistanu,  

zároveň sa však vyhýbala akémukoľvek komentovaniu samotnej situácie Pakistane19  

Koncom roku 1971 bolo zrejmé, že vzhľadom na to, že India nedosiahla svoje 

ciele politickou cestou, uchýli sa k vojenskému riešenu. V októbri  vyslal Pakistan  

delegáciu do Číny so žiadosťou, aby  mu Čína poskytla vojenskú pomoc (dodávku 

zbraní a lietadiel) a  zároveň aby prehodnotila svoje stanovisko k danej otázke z apríla 

toho roku. Čína súhlasila s poskytnutím materiálnej podpory, priamu vojensku pomoc 
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však opäť prisľúbiť odmietla.20  

Napriek tejto odmietavej odpovedi Pakistan -pravdepodobne s cieľom odstrašiť 

Indiu od prípadného útoku a uviesť ju do pochybností pokiaľ  išlo o čínsky postoj- 

proklamoval opak.21  Číne sa samozrejme tento pakistanský postup nepáčil, ale 

vzhľadom na to, že sama mala na odstrašení Indie záujem, nepodnikla žiadne konkrétne 

kroky, aby slová Pakistanu dementovala.22  

Od začiatku si však bola India vedomá toho, že Čína nebude ochotná ani tento 

raz v prospech Pakistanu priamo zakročiť. Keď sa potom začalo jasne schyľovať k 

vojne, a ani vtedy  nedošlo k posilneniu čínskych jednotiek v pohraničných oblastiach, 

ba ani k žiadnym iným náznakom, ktoré by svedčili o príprave na vojnu, indické 

predpoklady sa iba potvrdili.23 

Po zahájení vojenských operácii v decembri 1971, Čína skutočne nijaké priame 

kroky nepodnikla. Hlasovala síce spolu s väčšinou štátov za prijatie rezolúcie volajúcej 

po skončení bojov  a Indiu podrobila veľmi ostrej kritike, priamou vojenskou cestou 

však Pakistan nepodporila. Čína bola totiž rovnako ako USA a Sovietsky zväz 

pripravená brániť nezávislosť a integritu, ale iba jeho západnej časti.24 

 

Po vojne sa Sovietsky zväz ocitol na strane víťazov, ale jeho pozícia 

jednoznačne posilnená nebola. V priebehu vojny totiž došlo k výraznému zhoršeniu 

vzťahov s moslimskými krajinami, ktoré kritizovali jeho postup voči Pakistanu a 

podporu Indie. Zároveň sa snažil udržať vzťahy s Indiou, ktorá bola  na jeho pomoci  

momentálne menej závislá. Najväčším sklamaním pre ZSSR však bola strata 

akéjkoľvek kontroly nad Bangladéšom, ktorý sa po prevrate v roku 1975 začal 

orientovať  smerom k Číne a USA. 

Podobne ako Sovietskemu zväzu, priniesol rok 1971 zisky i straty aj Spojeným 

štátom. Na jednej strane síce Washington získal lepšiu pozíciu v moslimskom svete,  ale 

jeho pozície na subkontinente však značne oslabli. Prejavy vďačnosti zo strany 

Pakistanu boli len veľmi zdržanlivé. Podobne ako od Číny, očakával Pakistan i od USA 

(vzhľadom na rolu, ktorú v procese ich zbližovania zohral) v prebiehajúcom konflikte 

väčšiu a priamejšiu podporu. Podobne aj v prípade Indie si USA pozíciou, ktorú v 

priebehu krízy zaujali, svoje vzťahy s ňou výrazne zhoršili. Na druhej strane, ale 

nečakaný obrat bengálskej dilomacie  na Washington a Peking v roku 1975 znamenal 

pre Spojené štáty a predovšetkým Čínu veľký triumf, napriek tomu, že Čína  pôvodne 
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celú krízu i jej výsledky vnímala veľmi negatívne. 

 

4.2. Odraz udalostí roku 1971 v bilaterálnych vzťahoch Indie a 
Pakistanu 

 

Po ukončení bojov sa stretla indická premiérka Indira Ghándí s novým 

pakistankým premierom Zulfikarom Ali Bhuttom 26 v bývalom britskom koloniálnom 

letnom sídle vlády- v Simle. Toto stretnutie trvalo od 28.júna až 2.júla 1972 a malo za 

cieľ usporiadať povojnovú situáciou na subkontinente.  

Hlavné požiadavky, ktoré sa usilovala India na konferencii presadiť boli prijatie 

princípu bilaterálneho riešenia budúcich kríz, normalizácia diplomatických vzťahov 

medzi krajinami, prepustenie vojnových zajatcov, a súhlas s neporušiteľnosťou 

všetkých indicko-pakistanských hraníc. Porazený Pakistan naproti tomu požadoval 

oslobodenie 95 tisíc vojnových zajatcov, prinavrátenie 5000 štvorcových míľ zo 

severnej oblasti okupovanej Indiou a udržanie si svojich predvojnových pozícií v 

Kašmíre.27  

Napokon 2. júla podpísali strany kompormisnú dohodu, na základe ktorej došlo 

k prinavráteniu vojnových zajatcov, obnoveniu diplomatických vaťahov a spolupráce v  

oblasti obchodu a komunikácií a obe krajiny sa zaviazali zriecť sa nepriateľskej 

propagandy a násilia pri riešení budúcich sporov. Strany ďalej súhlasili so stiahutím 

svojich vojsk do 30 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody, ku ktorej malo dôjsť po 

ratifikácii obomi krajinami. Obe strany sa zaviazali rešpektovať neporušiteľnosť hraníc 

druhej strany, vrátane línie prímeria z decembra 1971, ktorá bola týmto potvrdená a 

premenovaná na tzv. „Line of Control“.28 Okrem týchto formálnych výsledkov, existujú 

v indických politických a diplomatických kruhoch špekulácie o tom, že Indíra Ghándí a 

prezident Bhutto jednali v súkromí aj o možnosti rozdelenia Kašmíru. Bhutto vraj 

samotné rozdelenie odmietol. Argumentoval tým, že takéto radikálne riešenie by bolo v 

Pakistane  v povojnovej situácii neakceptovateľné. Existujú ale tvrdenia, podľa ktorých 

vraj Bhutto súhlasil v priaznivejších podmienkach takýto krok podstúpiť. Pakistanská 

strana, ale tieto tvrdenia popiera. 29  

 

Bez ohľadu na to, či táto kríza priamo prispela k riešniu Kašmírskeho sporu 
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alebo nie, predstavovala v geopolitickom rozložení síl regiónu zásadný prelom. 

Jednoznačným víťazom sa stala India, ktorá z konfliktu vyšla výrazne posilnená. Jendak 

sa zbavila vojenskej hrozby na svojich východných hraniciach v podobe Východného 

Pakistanu a zároveň docielením rozbitia jednoty svojho rivala dosiahla jeho výrazné 

oslabenie, a to nie len na úrovni geopolitickej ale i ideovej.  

Predovšetkým došlo k spochybneniu teórie dvoch národov, ktorá sa stala nielen 

základom Pakistanského štátu, ale aj požiadavkou na pripojenie Kašmíru k nemu. Kríza 

vo Východnom Pakistane ukázala, že náboženstvo ako ideový základ štátu nestačí a že 

svoju rolu hrajú aj ostatné faktory, ako etnická identita alebo socioekonomické 

podmienky. Navyše priebeh krízy znamenal aj koniec  pakistanskej propagandy, ktorá 

hlásala odpor kašmírskeho moslimského obyvaťeľstva voči idnickej vláde. V čase 

príprav na vojnu, ani počas vojny samotnej nedošlo totiž zo strany kašmírskych 

moslimov k odporu voči Indii ani k pokusom o podpou Pakistanu. 30  
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Záver 
 

Cieľom tejto práce bolo nájsť odpovede na otázky spojené s pôvodom indicko-

pakistanského konfliktu, role, ktoré v ňom zohrala studená vojna a jej hlavní aktéri, 

schopnosti Indie a Pakistanu využiť veľmocenskú rivalitu a napokon vplyv udalostí 

roku 1971 na geopolitiku indického subkontinentu. Odpovede, ktorých podstatu 

naznačujú jednotlivé kapitoly tejto práce, sa pokúsim podať v následujúcom zhrnutí. 

  Korene indicko-pakistanského konfliktu siahajú hlboko do minulosti a vo 

svojej komplexnosti by si zaslúžili oveľa hlbšiu a dôkladnejšiu analýzu, než im skromný 

priestor tejto práce poskytuje. Ich podstatou však bolo rozdelenie domorodého 

obyvateľstva na základe vierovyznania. Globálny dekolonizačný proces, ktorý 

vyvrcholil po druhej svetovej vojne priniesol možnosť nadobudnutia nezávislosti, ale  

vyvolal i ostražitosť u moslimskej menšiny, ktorej celková mentalita i strach,  že britskú 

nadvládu vystrieda nadvláda hinduistickej väčšiny boli príčinou rozštiepenia dovtedy 

zdanlivo jednotného nacionálneho indického hnutia, a to na základe náboženského 

vyznania. Obe komunity však od seba nedelilo len vierovyznanie, ale aj rozdielne 

princípy štátnosti, ktoré obe strany vyznávali- moslimská viera v potrebe náboženstva 

ako štátneho základu bola v priamom konflikte s predstavami INC, ktorý vyznával 

princípy sekularizmu a pluralitnej demokracie. Po voľbách v zime 1945-46, kedy došlo 

k výraznému posilneniu dovtedy viac- menej marginálnej Moslimskej ligy sa priestor na 

kompromis výrazne zúžil. Následné stupňovanie napätia presvedčilo britskú stranu o 

nevyhnutnosti rozdelenia subkontinetu, ktoré odštartovalo sériu územných sporov. Tie 

sa stali výraznou súčasťou indicko-pakistanského súperenia na celé desaťročia. V 

neposlednom rade bola jedným z dôvodov pretrvávania tohto konfliktu i snaha 

svetových veľmocí prostredníctvom získania vplyvu nad územiami novovzniknutých 

štátov ovplyvniť geoplitickú situáciu studenej vojny. 

Pozície Indie a Pakistanu však neboli v čase vojny stabilné a nemenné. Ich 

význam z pohľadu veľmocí ovplyvňovali záujmy mocností a možnosti využiť 

menované štáty vo vlastnom záujme. Z tohto dôvodu sa menili „spojenectvá“, v ktorých 

sa mocnosti striedavo prikláňali niekedy na stranu Indie, inokedy na stranu Pakistanu. 

Treba však zdôrazniť, že v začiatkoch studenej vojny nemal juhoázijský región pre 

veľmoci takmer žiadny význam. Záujem o tento región vzrástol až vo chvíli, kedy si  
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veľmoci  uvedomili, že nové spojenie s Indiou alebo Paskistanom môže prispieť k 

oslabeniu pozícií ďalších aktérov studenej vojny. 

 Vstup veľmocí na kontinent možno datovať do polovice 50-tych rokov 

20. storočia, kedy v rámci doktríny o zadržiavaní komunizmu začlenili USA Paksitan do 

svojich spojeneckých štruktúr. V tom čase dochádza k obratu aj v názoroch 

komunistických vlád Sovietskeho zväzu a Čínskej ľudovej republiky na význam a 

strategický potenciál subkontinetu. Spočiatku hladké vzťahy Číny a Indie skomplikovali 

na prelome 50-tych a 60-tych rokov pohraničné spory, ktoré vyvrcholili krátkou vojnou 

v roku 1962. Následne vzájomné vzťahy ďalej vyhrotila dohoda o vytýčení hraníc 

medzi Čínou a Pakistanom, ktorý Peking dokázal obratne využiť vo svojom spore s 

Indiou.  

Na druhej strane Sovietsky zväz snažiaci sa po stalinovej smrti vymaniť z 

medzinárodnej izololácie, pochopil význam Indie ako rodiacej sa regionálnej mocnosti, 

predovšetkým v situácii, kedy sa okolité ázijské krajiny pridávali do západného bloku.  

Keď však došlo k zhoršeniu vzťahov medzi Indiou a Čínou, a naopak k ich posilneniu 

medzi ČĽR a Pakistanom, rozhodol sa Sovietsky zväz z hľadiska prehĺbenia priepasti 

medzi Moskvou a Pekingom v rámci novej stratégie v polovici 60-tych rokov svoju 

politiku voči obom krajinám balansovať. Cieľom tejto politiky bolo zníženie závislosti 

Pakistanu na Číne, ktorá sa po znížení amerického záujmu o túto sféru po indicko- 

pakistanskej vojne v roku 1965 stala jeho hlavným partnerom. Toto sovietske 

rozhodnutie prispelo k istému ochladeniu vzájomných vzťahov s Indiou a neprinieslo 

ani výrazný výsledok. Na začiatku 70-tych rokov sa preto sovietsky záujem o 

spoluprácu začal opäť prikláňať smerom k Indii, kedy dochádza aj na americkej strane k 

zvýšeniu záujmu o dianie na subkontinente 

Už v 50-tych rokoch sa studená vojna výrazne odrazila na dianí na subkontinete, 

keď americká snaha o budovanie strategických základní po celom svete poskytla 

Pakistanu príležitosť kompenzovať svoju pozíciu slabšieho hráča vo vzťahu k Indii. 

Zásadne sa potom vplyv veľmocí v tomto regióne prejavil v 60-tych rokoch, keď 

americká snaha  o posilnenie Indie, ktorá mala poslúžiť zadržiavaniu čínskej expanzie 

výrazne zvýšila indický vojenský potenciál, čo sa stalo jedným z podnetov zahájenia 

druhej vojny o Kašmír. Pakistan vidiac, že čoskoro bude India jednoducho „prisilná“ 

rozhodol sa využiť „poslednú príležitosť“ k vyriešeniu kašmírskej otázky vojenskou 

cestou. Do aktívneho riešenia povojnovej situácie  následne zasiahol ZSSR, ktorý na 
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Taškentskej konferencii oficiálne zahájil svoju politiku rovnováhy a rokovaním ale i 

tlakom prinútil Indiu a Pakistan k výrazným ústupkom, predovšetkým, k stiahnutiu sa za 

hranice platné do roku 1965. 

 Bolo by  chybou domnievať sa, že India a Pakistan boli len akýmisi pasívnymi 

bábkami v rukách veľmocí. Naopak, India i Pakistan neustále usilovali využiť 

veľmocenské spory vo svoj prospech a sami ich dokonca vo svojom regionálnom 

konflikte zainteresovali. Partnerstvá a spojenectvá, do ktorých vstupovali ale napokon 

nie vždy fungovali podľa ich predstáv, pretože  samé veľmoci  mali záujmy, ktoré v 

mnohých prípadoch s predstavami Indie a Pakistanu nekorešpondovali. 

Vstupom do západných štruktúr začlenil Pakistan proti vôli Indie indický 

subkontinent do systému studenej vojny. Pakistan však od USA očakával viac, než bol 

Washington schopný a ochotný ponúknuť. Keď potom ochladli vrelé vzťahy Idnie a 

Číny z 50-tych rokov, a USA sa vo svojej rozsiahlej vojenskej a hospodárskej podpore 

Inii po prehratej Čínsko-indickej vojne v roku 1962 ukázali byť „nespoľahlivým 

spojencom“, začal sa Pakistan orientovať na spolurácu s Čínou. Tá však nebola 

zainteresovaná len v regionálnych vzťahoch, významná pre ňu bola aj jej pozícia v 

globálnom usporiadaní. Čína síce Pakistanu vždy poskytla požadovanú materiálnu a 

ekonomickú pomoc, ale nebola ochotná pre  jeho záujmy riskovať priamu konfrontáciu 

s niektorou z veľmocí. Pakistan mal však sklony svoju pozíciu i odhodlanosť Číny (a v 

roku 1971 i USA)  preceňovať a tento prílišný optimizmus mal svoj podiel na jeho 

porážke vo vojnách v roku 1965 a 1971. 

India nebola vo svojom snažení o získanie veľmocenskej podpory o nič menej 

aktívna, a to napriek počiatočnému odporu voči možnosti zainteresovania veľmocí do 

vzťahov na subkontinente. India sa prakticky až do uzavretia Indicko-sovietskej zmluvu 

v auguste 1971 snažila rozvíjať politiku „nezúčastnenosti“ a nezapájať sa natrvalo do 

žiadneho zo zantagonizovaných blokov. Táto jej politika jej však nebránila vo vzťahu k 

ním kalkulovať a využívať ich spory vo svoj prospech. Prelomovým sa stalo 

predovšetkým výrazné oteplenie indicko-sovietskych vzťahov, ku ktorému došlo v 

polovici 50-tych rokov 20. storočia. Tento vzťah sa ďalej rozvíjal a napriek jeho istému 

ochladeniu po zahájení sovietskej politiky rovnováhy v polovici 60-tych rokov pretrval 

až do začiatku 70-tych rokov (a ešte dlho potom), kedy bol definitívne potvrdený 

9.augusta 1971 podpisom Zmluvy o miery, priateľstve a spolupráci. Spojenectvo so 

Sovietskym zväzom sa teda ukázalo byť pre Indiu kľúčové, a to nielen z hľadiska jeho 
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trvalosti, ale i v jej spore s Pakistanom. Sovietsky zväz totiž niekoľkokrát využil svoje 

veto stáleho člena Rady bezpečnosti práve v jej prospech. 

 Rok 1971 znamenal vo vzťahu Indie a Pakistanu, v ich postavení v medzinárodno-

politickom systéme studenej vojny, ale i v samotnom pomere síl superveľmocí zásadný 

obrat. Na globálnej úrovni dochádza v rámci Kissingerovej triangulárnej diplomacie, 

ktorej cieľom bolo zníženie napätia v studenej vojne a posilnenie vyjednávacej pozície 

USA k zblíženiu dvoch z najhlavnejších aktérov medzinárodnej politickej scény, Číny a 

Spojených štátov. Normalizácia vzťahov medzi USA a Čínou bola jednou  z 

najvýznamnejších udalostí studenej vojny, ktorá bipolárne  rozdelenie síl nahradila 

triangulárnym systémom vzťahov. Tento diplomatický krok ovplyvnil nielen globálnu 

geopolitiku, ale i práve prebiehajúcu krízu v južnej Ázii, kde  pôvodne vnútroštátna 

kríza vo Východnom Pakistane prerástla až do podoby ďalšej vojny medzi ním a Indiou. 

V napätej situácii v priebehu leta 1971 bola India medzinárodným tlakom nútená hľadať 

spojenca, ktorý by bol schopný a ochotný zasiahnuť v jej prospech. Sovietsky zväz, 

ktorého vývoj americko-čínskych vzťahov značne znepokojil, využil túto zložitú 

situáciu, v ktorej sa India ocitla vo svoj prospech. Následne v auguste došlo k podpisu 

Indicko-sovietskej zmluvy, ktorá znamenala zásadný odklon od dovtedy presadzovanej 

(minimálne po formálnej stránke) indickej politiky “nezúčastnenosti”. Táto zmluva bola 

teda výsledkom nielen geopolitického obratu v americkej politike. K jej podpisu prispeli 

aj udalosti na subkontinente, ktoré boli pre Indiu výrazným stimulom, aby na takúto 

dohodu vôbec pristúpila. Svoj vplyv mala Východno-pakistanská kríza aj na Sovietsky 

zväz, ktorý veril, že podpisom tejto zmluvy bude môcť zabrániť blížiacej sa vojne. 

Avšak ani snahy jeho, ba ani ostatných veľmocí nedokázali napokon vojne zabrániť.   

Sovietske obavy z prílišného oslabenia Indie, ku ktorému malo v dôsledku vojny 

dôjsť, sa však nenaplnili. India vzišla z krízy roku 1971 ako jednoznačná regionálna 

veľmoc a k posilneniu jej veľmocenského statusu prispela aj prvá jadrová skúška, ktorú  

uskutočnila v oblasti Pokhran v Radžastane v máji roku 1974. Pozícia Pakistanu zostala 

po vojne na dlhé roky významne oslabená a krajina sa musela vyrovnávať s 

geopolitickým a ideovým otrasom.   
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Poznámky 

 

 

 

1. Zárodky konfliktu Indie a Pakistanu- vývoj vzájomných 

vzťahov do roku 1971 

 

1.  Žiaľ, rozsah práce ich hlbšiu analýzu neumožňuje. 

2.  Britská správa však väčšinu ich požiadaviek nerealizovala, čo sa stalo jednou z prvých príčin neskoršieho odporu 

voči britskej koloniálnej správe. Barnds, W.J.: India, Pakistan, and the Great Powers, Pall Mall Pr., London 1972, 

s.15-16 

3. V priebehu britskej nadvlády si dokázali hinduisti vybudovať väčšiu a lepšie vzdelanú strednú triedu, ktorá bola 

schopná obsadiť najdôležitejšie pozície v krajine. Príčiny možno čiastočne odhaliť v histórii a geografii Indického 

subkontinentu. Británia obsadzovala na indickom území  najprv pobrežie, kde si v prístavoch, ktoré boli prevažne 

hinduistické, zakladala svoje neskoršie centrálne inštitúcie. Práve v prístavoch existovali nové možnosti- ekonomické 

aj vzdelávacie. Moslimovia sa koncentrovali predovšetkým  vo vnútrozemí na severe krajiny, v horských a ťažšie 

dostupných oblastiach. K oslabeniu ich postavenia prispela aj ich účasť na povstaní v roku 1857 a aj ich menšia 

adaptabilita na zmenené podmienky.  tamtiež,  s.15  

4. Ich obavy o vlastné postavenie prehĺbilo aj zrušenie autonómie východného Bengálska ktoré krátko pred svojou 

korunováciou za cisára v roku 1911 vyhlásil kráľ George V. Zároveň ohlásil, že sa hlavné mesto presunie z Kalkaty 

do Dillí. K rozdeleniu Bengálska a osamostatneniu Assamu došlo v roku 1905 z rozhodnutia vtedajšieho guvernéra 

Curzona. Moslimovia, ktorí mali v spojenom Bengálsku menšinu, tento krok umožňujúci im kontrolu nad 

novovzniknutou provinciou uvítali. Rozhodnutie britskej koruny preto mnohých moslimov nepríjemne zaskočilo a 

tento krok interpretovali ako prejav britského „podvoľovania sa“ tlaku hinduistickej väčšiny. Na druhej strane, presun 

hlavného mesta do bývalého centra Mughalskej ríše považovali hinduisti za reakciu na ich nacionalistickú politickú 

aktivitu. tamtiež, s.16-17 

5. Na výročnom stretnutí v roku 1916 uzavreli Liga a Kongres tzv. „Lucknow Pact“, v ktorom Kongres, aj keď 

neochotne odsúhlasil, že budúca Indická ústava bude moslimom garantovať určitý počet kresiel v provinčných ale aj 

centrálnom legislatívnom zbore. Keď potom došlo k zhoršeniu vzťahov medzi organizáciami, odmietol Kongres 

svoje prehlásenie, že v budúcom centrálnom zákonodárnom zbore bude jedna tretina kresiel prináležať moslimom a 

Liga zase vypovedala svoju časť dohody, v ktorej bola prisľúbila akceptovanie silnej centrálnej vlády a požadovala 

posilenie právomocí provinčných vlád. tamtiež s.17, 21  

6. K vyhroteniu situácie výrazne prispel tzv. masaker z Amritsaru, v štáte Pandžáb. V roku 1919 došlo k 

zintenzívneniu nacionalistickej agitácie a teroristickej aktivity. Británia práve zaujatá treťou afgánskou vojnou bola 

pod tlakom. Keď došlo k smrti niekoľkých civilistov, rozhodla sa zrušiť všetky práva pandžábskeho zhromaždenia. 

Obyvateľstvo neposlúchlo rozkazy a demonštrovalo v uliciach. Pri následnej vojenskej akcii pod  velením generála 

Dyera zahynulo niekoľko sto civilistov a viac než tisíc bolo zranených. To čo malo byť varovaním tak napokon  

zvýšilo úsilie nacionalistov. tamtiež s. 18  

7. Zárodky hnutia sa vytvorili už pred 1. svetovou vojnou,kedy sa v súvislosti s taliansko-tureckou vojnou v roku 

1911-12 a balkánskymi vojnami z rokov 1912-13 začali prejavovať prvé obavy o osud chalifátu. K vyhroteniu 

situácie potom došlo po prvej vojne, keď začali vznikať plány na parceláciu osmanskej ríše medzi víťazov- a teda aj 
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Veľkú Britániu. Medzi hlavných koordinátorov hnutia patrili práve predstavitelia indickej moslimskej komunity. Ich 

hlavnou požiadavkou bolo zachovať celistvosť historického jadra islamu, ktoré zahrňovalo Arabský polostrov, Irak, 

Sýriu a Palestínu. Strnad,J.: Dějiny Indie, Lidové noviny, Praha 2003, s. 798-799 

8. Pri spočiatku pokojne prebiehajúcej demonštrácii došlo k vypáleniu strážnice, v ktorej zahynulo 22 

zabarikádovaných policajtov. Tamtiež s. 802 

9.  Výnimkou bola len menšia akcia zo začiatku 30-tych rokov. Barnds, W.J.: India, Pakistan, and the Great Powers, 

Pall Mall Pr., London 1972,  s. 20 

10. Tento nový konštitučný zákon schválený londýnskym parlamentom 2. augusta 1935 znamenal významný 

kvantitatívny posun v prospech indickej samovlády predovšetkým na provinčnej úrovni. Ústava zavádzala plnú 

ministerskú zodpovednosť volenému provinčnému zákonodárnemu orgánu (provinčným guvernérom ale ústava 

ponechala právo veta). Strnad,J.: Dějiny Indie, Lidové noviny, Praha 2003, s. 809-810 

11.  Podstatou tejto teórie je tvrdenie, že moslimovia a hinduisti tvoria dva samostatné národy rozdelené kultúrnymi 

náboženskými a sociálnymi hodnotami, ktoré im neumožňujú žiť mierovo pod spoločnou vládou. 

12.  Paul, T.V.: The India-Pakistan Conflict. An Enduring Rivalry, Cmbridge University Press, New York 2005, s.6 

13.  Barnds, W.J.: India, Pakistan, and the Great Powers, Pall Mall Pr., London 1972, s.23 

14 . Aj keď len tretina obyvateľov Assamu bola moslimského vyznania, požadovala Liga jeho pripojenie k Pákistánu 

s argumentom, že by táto provincia nemohla fungovať izolovane od ostatného Indického územia. tamtiež  

15.  Paul, T.V.: The India-Pakistan Conflict. An Enduring Rivalry, Cmbridge University Press, New York 2005, s. 7 

16.  Barnds, W.J.: India, Pakistan, and the Great Powers, Pall Mall Pr., London 1972, s.24 

17.  tamtiež, s.25 

18.  Navyše existovala aj všeobecná nechuť k rozdeleniu Indie, keďže schopnosť udržať jej jednotu predstavovala pre 

Britániu úspech, na ktorý  bola patrične hrdá.  Rovnako negatívne vnímala Británia aj ideu rozdelenia indickej 

armády. Napokon existovali na britskej strane výrazné sympatie voči Indickému národnému kongresu, ktorý sa 

opieral o rovnaké hodnoty ako  Británia sama. tamtiež s.25-26 

19.  tamtiež, s.26 

20.  tamtiež s.28-29 

21.  tamtiež s. 30 

22.  tamtiež  

23.   Paul, T.V.: The India-Pakistan Conflict. An Enduring Rivalry, Cmbridge University Press, New York 2005, s. 7 

24 .  jednalo sa o 565 štátov 

25.  Hinduistická populácia sa koncentrovala v Jammu a budhistická v Ladakhu 

26.  Stranu založil sám Abdullah a pôvodne mala podobu moslimskej masovej strany s exkluzívnym členstvom na 

základe vyznania. Keď však v 30-tych rokoch strana nadviazala úzke kontakty s Kongresom, došlo k rozšíreniu 

členstva aj na hinduistickú a budhistickú menšinu. Vtedy sa zmenil aj názov strany z pôvodného „All Jammu and 

Kashmir Muslim Conference“, na „Jammu and Kashmir National Conference“. Podporu u roľníckeho obyvateľstav si 

strana získala prísľubom pozemkovej reformy a antimonarchystickým postojom. Sám Abdullah bol pre svoje 

protimonrchistické aktivity istý čas uväznený.. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, 

Columbia University Press, New York 2001, s.16 

27.  Aj keď  Jinnah rozvinul v Pakistane rozsiahlu kampaň, ktorá mala za cieľ presvedčiť obyvateľstvo k pripojeniu 

sa k Pákistánu a niektorých  moslimov si skutočne dokázala nakloniť, prevažná väčšina z nich -jednalo sa 

predovšetkým o triedy s najnižším príjmom- však preferovala pripojenie k Indii, a to na základe materiálnych 

predpokladov. Vyhladovaní roľníci dúfali získať na základe plánovanej pozemkovej reformy v Indii vlastné 

pozemky. Ich rozhodnutie podporovalo aj budhistické a moslimské obyvateľstvo, ktoré  možnosť pripojenia k 

Pákistánu rozhodne odmietalo. tamtiež, s.15-16 

28.  tamtiež,s.17 
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29.  Sťažnosť na UN podala India 1.1.1948 a to na základe doporučenia guvernéra Mountbattena. Rada bezpečnosti 

OSN schválila rezolúcie, na základe ktorých bola vytvorená troj-(20.1), neskôr päťčlenná komisia(21.4.), ktorá mala 

celý prípad prešetriť a navrhnúť riešenie vzniknutej situácie (členom komisie sa okrem iného stalo aj 

Československo). Po konzultáciách so zúčastnenými stranami prijala komisia troj-časťovú rezolúciu, ktorú 

jednohlasne schválila RB OSN 13.8.1948, a ktorá stanovovala požiadavku uzavretia prímeria, stiahnutia vojsk a 

vypísania plebiscitu. K naplneniu týchto požiadaviek ale nedošlo. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. 

Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of California Press, Berkeley 1990, s. 20-23 

30.  Paul, T.V.: The India-Pakistan Conflict. An Enduring Rivalry, Cmbridge University Press, New York 2005, s.8) 

31. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of 

California Press, Berkeley 1990, s.33-34 

32 V oficiálnom proteste India prehlásila ,že tento krok zo strany Pakistanu porušuje rezolúcie OSN z rokov 1948 a 

1949, ktoré obom stranám zakázali meniť  vytvorený status quo, čo ale Pakistan namietal, že status quo bol už aj tak 

narušený prostredníctvom snahy indickej strany integrovať Kašmír a zmeniť ho na jeden zo svojich štátov, čo viedlo 

k zmene pôvodného konštitučného postavenia. tamtiež, s.34 

33.  tamtiež, s.34-35 

34.  ktorá ostala pre pakistanskú vládu prakticky jedinou možnosťou, vzhľadom na to, že možnosť prehodnotiť svoj 

postoj k tejto téme neprichádzalo v úvahu (ako ostatne ukázali zablokované rozhovory). 

35. Jednalo sa hlavne o nepokoje spojené so zmiznutím posvätnej moslimskej relikvie,ktorú však dokázala Indická 

tajná služba vystopovať a vrátiť do hazratbalskej svätyne, odkiaľ bola ukradnutá. Príčinou týchto nepokojov však 

bola predovšetkým odpor obyvateľstva voči krokom indickej vlády smerujúcim k pozbaveniu Kašmíru jeho 

výsadného  postavenia vrámci Indie a integrácie do tradičných štruktúr.  Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. 

Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of California Press, Berkeley 1990, s.41-42 

36. Samotnej vojne predchádzal krátky konflikt v Rann of Kutch v riedko osídlenom regióne pozdĺž juhozápadnej 

hranice v štáte Gujarat ktorý sa rozhorel začiatkom roku 1965. Zrážka pohraničných hliadok prerástla až do krátkych 

bojov.  Keď potom  India stiahla svoje  jednotky,  Pakistan  vyhlásil víťazstvo. 

The 1965 war URL: 

<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/south_asia/2002/india_pakistan/timelin

e/1965.stm, 2.5.207> [cit. 2007-01-04] 

Indické rozhodnutie stiahnuť sa, bolo ovplyvnené bezvýznamnosťou spomínaného územia a keď potom naviac 

indický stratégovia konštatovali výhodnosť terénu v prospech Pákistán, neboli vojenskí velitelia ochotní plytvať 

zdrojmi na tento bezvýznamný konflikt. India súhlasila prenechať celú vec medzinárodnej arbitrážnej komisii  pod 

vedením Commonwealhu. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, 

University of California Press, Berkeley 1990,  s.41 

37.  Obe krajiny uvalili okamžite po vypuknutí bojov na obe zemi embargo na dovoz zbraní. 

38. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of 

California Press, Berkeley 1990, s.45-46 

39.  Toto ultimátu malo dve časti a v tej druhej požadovala Čína od Indie okamžité vrátenie 800 oviec a 60 jakov, 

ktoré vraj mala India čínskej strane odcudziť. Po vyhlásení prímeria niektorí obyvatelia Naí Dillí zhromaždili 800 

oviec, ktoré potom predvádzali pred čínskou ambasádou aj s nápismi ako „Zjedzte nás, ale zachráňte svet.“  tamtiež, 

s.46 

40.  ktorá prestala prikladať južnej Ázii rozhodujúci strategický význam a obrátila svoju pozornosť k prebiehajúcej 

vietnamskej vojne 

41. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of 

California Press, Berkeley 1990, s.46 
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42.  Predovšetký sa jednalo o Haji Pir Pass a mesto Tithwal. tamtiež, s.47 

43.  Hlavne Pakistan považoval dosiahnutú dohodu za zásadnú, pretože alternatívou  bolo dvojnásobne dlhé spojenie 

cez Sri Lanku. Aj keď neskôr India zvažovala pod vplyvom zhoršujúcich sa vzťahov s PAkistAnom zrušenie tejto 

dohody, povolila koncom roku 1970 do cyklónom postihnutého východného Pakistanu neobmedzený prelet. Toto 

dodatočné povolenie sa malo týkať len humanitárnych účelov a India podozrievala Pakistan, že otvorenie letového 

priestoru využíva aj na vojenské účely. Tieto podozrenia odpor Indickej strany k dohode ešte zvýšili. tamtiež, s. 41-

42 

44.  tamtiež, s.42 

45.  tamtiež, s.42-43 

 

 

2.  India a Pakistan v kontexte studenej vojny 
1. Dôvod môjho zamerania sa  na tieto vzťahy spočíva aj v tom, že práve v roku 1971 došlo k ich obnoveniu, 

prípadne posilneniu a oni sa následne stali dôležitým faktorom spätne ovplyvňujúcim udalosti tohto roku. 

2.  Samotný  výraz „nezúčastnenosť“  (non-alignment) formuloval Néhrú vo svojom prejave v Kolombe v roku 1954, 

ale politiku nezúčastnenosti sledovala India už nadobudnutia svojej samostatnosti. Hlavnou myšlienkou tejto teórie je 

uchovanie si nezávislosti na mocenských blokoch studenej vojny, čo krajinám,ktoré sa pre tento smer rozhodli (a z 

ktorých sa sformovalo na prelome50-tych a 60-tych rokov 20. storočia tzv. Hnutie nezúčastnených) ponechávalo v 

jednotlivých situáciach ktoré v prostredí globálnej rivalityvyvstali  voľné ruky k aktivite. 

3.  Naik, J.A.: Soviet Policy Towards India. Front Stalin to Brezhnev, Vikas, Delhi 1970, s. 45 

4.  tamtiež, s. 46 

5.  tamtiež, s. 39 

6.  tamtiež, s. 47 

7.  tamtiež, s. 52-53 

8.  Ako tomu bolo, ako ešte ukážem, v období 60-tych rokov. 

9.  Naik, J.A.: Soviet Poltcy Towards India. Front Stalin to Brezhnev, Vikas, Delhi 1970, s. 57 

10. tamtiež, s. 58 

11. tamtiež, s.  Nehru poslal list v podobnom duchu aj Achesonovi, ten ale na neho nereflektoval. tamtiež, s. 58 

12. tamtiež, s. 60 

13. Určitou výnimkou bola už spomínaná otázka týkajúca sa Číny a jej práva participovať v OSN, v ktorej India 

podporovala sovietske snahy umožniť jej delegátom účasť v organizácii. Navzájom sa podporovali aj v otázke 

rasovej diskriminácie v Afrike, c-7  predovšetkým ak sa to týkalo populácie indického pôvodu (Veľká Británia a 

USA participovať na riešení tejto problematiky odmietli s odôvodnením, že ide o vnútornú otázku JAR). Ďalšia téma, 

v rámci  ktorej  našli India a ZSSR zhodu, bola otázka samosprávy mandátnych území (proti ich spoločnému postoju 

sa aj v tomto prípade postavili Veľká Británia a USA). 

14. Okrem toho musel ZSSR po vojne čeliť závažným ekonomickým problémom a hľadal preto nové odbytiská pre 

svoj priemysle, s.84 

15.  napr. indickú kritiku západnej vojenskej pomoci Pakistanu 

16.  o kórejských a indočínskych záležitostiach od 26.apríla do 21 júla 1954 (usporiadaná v súlade s rozhovormi 4 

veľmocí  v Berlíne), kde sa India výrazne angažovala v predovšetkým zákulisných vyjednávaniach. 

17.  tamtiež, s. 73-74 

18.  South East Asian Defence Treaty, vytvorená 8.9.1954 

19.  rovnako Barma, Cejlón, Indonézia 
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20.  Naik, J.A.: Soviet Policy Towards India. From Stalin to Brezhnev, Vikas, Delhi 1970, s. 83 

21. Zároveň sa Chruščov vyjadril, že rozdelenie Indie a Pakistanu bolo urobené nasilu a umelo západom, ktorý je, 

podľa jeho slov zvyknutý "rozdeľovať a panovať", a rovnako bol umelo vytvorený aj Kašmír. Vo svojom prejave 

Chruščov dodal, že "tamojší ľud sa už rozhodol o pripojení sa k Indii a my to plne rešpektujeme" . Naik, J.A.: Soviet 

Policy Towards India. From Stalin to Brezhnev Vikas, Delhi 1970, s. 88 

22.  tamtiež, s.  91 

23.  Aj preto ten záujem o Kašmír zo sovietskej strany, pripojenie Kašmíru k priateľsky naladenej a „nezúčastnenej" 

Indii by bolo určite pre Sovietsky zväz omnoho výhodnejšie, než jeho pripojenie k nepriateľskému Pakistanu, ktorý 

umožňuje na svojom území budovať americké základne (a umožní to aj na území Kašmíru). Tamtiež, s. 91 

24. tamtiež, s. Navyše bola India spoluautorom neutrálnej rezolúcie OSN, ktoré bolo v ostrom kontraste 

nekompromisnou prozápadnou. (návrh Indie a podporený Cejlónom a Indonéziou), a hoci ZSSR vetoval obe, priamej 

kritike Indie sa vyhýbal viď  tamtiež, s.  101 

25. Jedným z ďalších sporných bodov bola indická podpora Západnému Nemecku, ktoré bolo pre sovietov zvlášť 

citlivou otázkou. Po návšteve ministra zahraničia Západného Nemecka v Naí Dillí, vyjadril indický premiér v ich 

spojenom komuniké svoju podporu nemeckému ľudu v boji za zjednotenie. A stalo sa tak len dva týždne po použití 

sovietskeho veta ohľadne Kašmíru v prospech Indie! ZSSR sa samozrejme rozhodol na Indiu pritlačiť a pozval 

Nehrua na jednanie do Moskvy. India následne opustila svoju dovtedajšiu nemeckú politiku a zároveň ponúkla de 

facto uznanie Východného Nemecka. Pozri tamtiež, s. 124. 

26. Napríklad v prípade oslobodzovania Goy Sovietsky zväz pomocou veta ukončili protiindický americko-britský 

manéver. Moskva využila v tomto období svoje veto na pôde Rady bezpečnosti v prospech Indie celkom trikrát. Prvý 

raz v roku 1957, keď sa Pakistan sťažoval, že dočasná vláda Kašmíru prijíma ilegálne kroky aby sa Kašmír stal 

integrálnou súčasťou Indie. Sovietsky zväz podporil stanovisko Indie odmietajúce navrhovaný plebiscit v oblastí (s 

odvolaním na to, „že tamojší ľud si už dávno zvolil, že je súčasťou Indie"). Sovietsky zväz potom zakročil, keď 

chceli americký a britský delegáti doplniť rezolúciu o plebiscite možnosťou užitia síl OSN proti Indii. V druhom 

prípade zasiahli v prospech Indie v roku 1962 pri spomínanom „oslobodzovaní" Goy a napokon v poslednom prípade 

taktiež v roku 1962, kedy Pakistan zase obvinil Indiu, že určité jej výroky naznačujú, že sa znova pokúša zmocniť 

Kašmíru. Sovietsky delegát vetoval írskom navrhnutú rezolúciu, požadujúcu zahájenie bilaterálneho indo-

pakistanského dialógu o možnosti usporiadania plebiscitu. ZSSR vtedy opäť namietol, že otázka Kašmíru už predsa 

vyriešená (v prospech Indie) bola. Naik, J.A.: Soviet Policy Towards India. From Stalin to Brezhnev, Vikas, Delhi 

1970, s. 124-129 

27.  tamtiež, s. 110-111 

28.  predovšetkým na pôde OSN a vo vzťahu k Číne 

29.  tamtiež, s. 135 

30.  Jackson, R.V.: South Asian Crisis. India - Pakistan - Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s.  65 

31.  Ako už bolo naznačené vyššie, Kosygin bol podobne ako Stalin neutrálny vo vzťahu k obom, ale na rozdiel od 

neho nie pre nezáujem a ideologické nepriateľstvo k obom susedom. Kosygin usiloval naopak udržať sovietsky vplyv 

v oboch zemiach. 

32. tamtiež s.  80 

33. Hlavným cieľom sovietskej politiky v tomto období  bolo totiž odlúčenie Pakistanu odzZápadu a Číny a hlbšie 

zblíženie sa s Indiou (predovšetkým v súvislosti spojenectva proti Číne). Pakistan, ktorého politika bola priveľmi 

protiindicky zameraná, potreboval proti tomuto „večnému nepriateľovi" spojenca- Čínu! Bol preto vo veľmocenskej 

hre príliš neistý. Pre Moskvu bolo menej zložité ho neutralizovať, než aktívne zapojiť do svojho spojeneckého 

systému. Aj preto udržiavaj ZSSR aj naďalej užšie vzťahy s Indiou.  

34. Predovšetkým s ohľadom na indickú ekonomickú závislosť na Sovietskom zväze, ktorá v tom čase ďalej rástla,  

Pozri tamtiež, s. 142-143. Čo sa týkalo vojenskej podpory, ZSSR posielal do 60. rokov zbrane len Indii Od Taškentu  
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začal zbraňami zásobovať aj jej nepriateľa Pakistan. Pre Kosyginovu politiku nezúčastnenosti bolo totiž lepšie 

zásobovať obe zeme, než ani jednu, pretože Moskva nechcela vojensky oslabiť Indiu v jej pozícii voči Číne a 

predpokladala, že India si na novú situáciu zvykne v prípade, že bude dostávať viac: s. 144-145 

35.  Jednalo sa predovšetkým o podporu v otázke o Kašmíru. 

36.  v ktorej boli obsiahnuté slávne princípy Pančašíly o mierovom spolunažívaní. Tamtiež, s.  247 

37.  tamtiež, s.  248 

38. Napríklad odlišný postoj k Západnému bloku, k politike detente a k role Číny v komunistickom svete, snaha Číny 

budovať si samostatný nukleárny arzenál, stanovisko k oslobodzovaniu kolonií vojenskou cestou, ale aj k samotným 

novovznikajúcim Afro-Ázijským štátom na čele s Indiou ; Naik, J.A.: Soviet Policy Towards India. From Stalin to 

Brezhnev, Vikas, Delhi 1970 s. 14737 39. 39. Zatiaľ čo si Čína liečila rany utŕžené na svojej hrdosti  zo strany 

Západu (šlo predovšetkým o bojkotovaný prístup do OSN), Chruščov usiloval o detente. 

40. Na výročie čínsko-sovietskej zmluvy o priateľstve odcestoval Chruščov do Indie, čo v Pekingu vyvolalo vlnu 

nevôle- vo vzťahu k Chruščovovi aj Indii. Zatiaľ čo sa ekonomická podpora Číne znižovala, podpora pre Indiu 

naopak rástla, ap. 

41. tamtiež, s. 154-155 

42.  A to aj napriek sovietskym snahám o urovnanie, ako už bolo uvedené vyššie. 

43. Dôvodom tohto obratu v Americkej diplomacii sa budem venovať v nasledujúcej kapitole. 

44. Ray, A.K.:Domestic Compulsions and Foreign Policy. Pakistan in Indo-Soviet Ralations 1947-58, Manas 

Publications, New Delhi 1975, s. 39 

45.  tamtiež, s. 40 

46. V tejto prvej fáze došlo aj k vytvoreniu limitovaných ekonomických vzťahov so Sovietskym vzťahom.  

tamtiež, s. 41 

47. tamtiež, s. 42 

48. tamtiež s. 42-43 

49.  “a friendly Pakistan, rather than equivocal India” tamtiež s. 43 

50. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pajistan,India and the Creation of  Bangladesh, University of 

California Press, Berkeley 1990, s. 47 

51. Indo-Pákistánsky summit v Londýne v máji 1953 a následne stretnutie v Karáči, a Novom Dillí v júli a auguste 

1953, naviac v spoločnom konuniké vydanom po schôdzke v Novom Dillí avizovali obe štáty ochotu pristúpiť 

kmonosti usporiadať v Kašmíre plebiscit (Komuniké konkrétne obsahovalo návrh na výmenu na poste zmocnenca pre 

referendu- Organizáciou spojených národov navrhnutý Američan admirál Nimitz mal byť nahradený osobou z 

niektorej z ázijskych krajín) Ray, A.K.:Domestic Compulsions and Foreign Policy. Pakistan in Indo-Soviet Ralations 

1947-58, Manas Publications, New Delhi 1975, s. 44-46 

52.  Mutual Defence Assinstance Agreement 

53. Ray, A.K.:Domestic Compulsions and Foreign Policy. Pakistan in Indo-Soviet Ralations 1947-58, Manas 

Publications, New Delhi 1975, s. 48 

54 . tamtiež, s 51-52 

55.  27.októbra 1958 armáda v nekrvavom puči zvrhla prezidenta Mizru a zavliekli ho do zahraničného exilu 

56.  viď. časť 4.2 

57. Blinkenberg, L.: India–Pakistan: The History of Unsolved Conflicts. Vol. 1. The Historical Part, Odense 

University Press, Odense 1998, s. 77 

58.  tamtiež 

59.  tamtiež 

60.  tamtiež, s.78 

61.  tamtiež  
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62.  tamtiež, s. 79 

63.  Čo v preklade znamená “Indovia a Číňania su bratia. Týmto temrínom býva označované obdobie “vrelých” 

čínsko-indických vzťahov v 50-tych koroch 20. storočia 

64. Blinkenberg, L.: India–Pakistan: The History of Unsolved Conflicts. Vol. 1. The Historical Part, Odense 

University Press, Odense 1998, s. 79 

65.  tamtiež, s. 80 

66.  tamtiež  

67.  tamtiež, s. 87 

68.  Dohody boli uzavreté v rokoch  1950 a 1955. tamtiež  

69.  tamtiež, s. 88 

70.  Krátko na to boli uzavreté ďalšie dohody týkajúce sa okrem ďalších oblastí hospodárstva, napr. ropy. tamtiež 

71.  viď.časť 2.1. 

72. Blinkenberg, L.: India–Pakistan: The History of Unsolved Conflicts. Vol. 1. The Historical Part, Odense 

University Press, Odense 1998, s.  89 

 

 

3.  Zlomový rok 1971 
1.  Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 9 

2.  Po voľbách 1937 došlok spojeniu dvoch strány- radikálnej Krishak Praja Samiti (na čele s A.K. Fazlul Haquom)  a 

umiernenejšej Moslimskej ligy, ktorá bola odožou Celoindickej Moslimskej ligy (na čele s  Kwajhom 

Nazzimudinom, a právnikom H.S. Suhrawardim). Predsedom vládnej koalície bol Fazlul Haq. Koalícia výmenou za 

podporu  Celindickej Moslimskej ligy pre seba získala podporu jej predsedníctva. tamtiež   s. 11 

3.  K všeobecným nepokojom prispel aj znovuoživený bengálsky nacionalizmus. tamtiež s. 17 

4.  tamtiež, s. 18 

5.  tamtiež, s. 20 

6.  tamtiež, s. 19-20 

7  .tamtiež, s.. 21 

8. Jednalo sa predovšetkým o kritiku bývalého ministra zahraničia Z.A. Bhutta, ktorý  v roku 1968 vládu opustil a 

založil opozičnú Pakistanskú ľudovú stranu. Ayub Khan. 

URL: <http://countrystudies.us/pakistan/18.htm> [cit. 2007-04-03]. 

9. Awamská liga (Ľudová liga) sa utvorila v lete roku 1948 na konferencie predstaviteľov viacerých opozičných 

zoskupení a na jej čelo sa postavil Hamid Chán Bašání. Strana sa pôvodne sformovala pod názvom Awamská 

moslimská liga, ale s postupne prebiehajúcou sekulatizáciou došlo k vypusteniu slova „moslimská“. Mudžíbur 

Rahmán  bol do čela ligy zvolený  9.júla 1953 a viedol ju až do svojej násilnej smrti vroku 1975.  

Political Profile of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman (English Version) 

URL: <http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=32

&Itemid=33&limit=1&limitstart=1> [cit. 2007-05-04]. 

The inception of Awami League: the rise of opposition politics  

URL: <http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=1

11&Itemid=44> [cit. 2007-05-04].  

10.  Existuje veľa dohadov o tom, prečo sa Yahya rozhodol práve pre tento krok. Jednym  z 

najpresvedčivejších vysvetlení je to, že sa rozhodol nechať demokratov skompormitovať sa, odhaliť tak 
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ich neschopnosť vládnuť, a potom znova ako “spasiteľ” nastoliť vojenskú diktatúru. pre alternatívne  

vysvetlenia viď. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 

1975, s. 22-23 

11.  tamtiež, s. 24 

12.  Manifest požadoval ekonomickú autonómiu Bangládeša, s tým že centrum by malo mať na starosti len obranu a 

zahraničnú politiku  a Bangladéš by si  hospodársvo, dane aj sociálny systém spravoval sám. tamtiež, s.20-21 

13.  tamtiež,s. 25 

14.  tamtiež, s.27 

15.  Bolo  málo pravdepodobné, že  ku kompromisu dôjde. Aj kôli aktuálnym udalostiam si Mujib veľa ústupkov 

nemohol dovoliť. Medzitým bolo tiež jasné, že armádne kruhy sa snažia o rozbitie Awaskej ligy, a tiež o čas, aby 

mohli ukončiť prípravy na obrojenú akciu. tamtiež, s.30 

16.  Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 

2001, s. 87 

17.  Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 34 

18.  tamtiež, s. 35 

19.  tamtiež, s. 36 

20.  tamtiež, s. 36-37 

21.  tamtiež, s. 37-38 

22.  tamtiež, s. 38 

23.  tamtiež, s. 44-45 

24.  tamtiež, s. 45 

2. 5 tamtiež 

26 tamtiež, s. 47 

27 tamtiež 

28.  Vyvrcholením tohto jeho snaženia bol jeho odvysielaný prejav, v ktorom načrtol plán postupnej rekonsolidácie 

situácie a presunu moci na civilnú vládu. Navrhol, že tentoraz by malo dôsť ku konsenzu pravicových síl (a to vrátane 

Awami rešpektujúcich štátnu jednotu) a armády; ústavu by mala najprv predpripraviť skupina expertov a tí by ju 

predložili zhromaždeniu len na doplnenie, ktoré prebiehalo len v rámci navrhnutom predloženou ústavou. Táto 

komisia by mala rozhodnúť aj otázku možnosti zakázať starny viazanej len našpecifický región t.j. nie “celonárodnú”. 

Na záver svojho prejavu Khan dodal, než bude možné previesť moc do ruky civilom”, bude “nutné najprv situáciu 

aspoň trochu znormalizovať“. tamtiež, s.53 

29.  tamtiež 

30.  Okrem iného k tomu prispela aj medzinárodná cesta ministra zahraničia Swarana Singha, ktorej cieľom bolo tiež 

získať zvýšenú pomoc pre utečencov  na Indicej pôde. Práve on na základe svojej cesty dospelkzáveru, že len 

prostredníctvom medzinárodného tlaku k uspokojeniu Indických predstáv o vyriešení celej situácie nedôjde.  Tamtiež 

s. 60-61 

31.  tamtiež, s. 62 

32.  tamtiež, s. 59 

33.  tamtiež 

34.  tamtiež, s. 60 

35.  tamtiež, s. 61 

36.  tamtiež, s. 65 

37.  tamtiež, s. 66 

38. Tá mala viesť podľa ich presvedčenia k následnému zlepšeiu v ďalších oblastiach hospodársva, tamtiež, s.67 
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39.  Ekonomickej a  sociálnej rady OSN 

40.  tamtiež 

41.  tamtiež, s. 67-68 

42.  tamtiež, s. 68 

43.  Pri svojom rozhodovaní sa o ďalšom postupe  musela India brať do úvahy existenciu opozície, ktorá sa v priamej 

konforntácií s Pakistanom v porspech východného Bengálska povedie k posilneniu secesionistických hnutí aj na 

vlastnom území. .Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, 

New York 2001, s 63  

Indická verejnosť zase verila, že ak by sa India vzdala svojej podpory východnéu Bengálsku, prenechala by tým 

bengálsky ľud obrovským pakistanským represiam. Mnohi tvrdili, že podriadenie sa tlaku UN by malo za následok 

veľké poníženie pre Indiu a zároveň  by to podkopalo dôveru v Ghándiovej kabinet a k jatkám vo východnom 

Bengálsku. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975,s.69 

44. viď. kapitola 3.2 

45. tamtiež, s. 90 

46.  Čína totiž bola ochotná brániť nezávislosť a integritu Pákistánu, ale západného. tamtiež. s. 65 

47.  tamtiež, s. 91 

48. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 68 

49.  tamtiež, s. 69 

50.  Samotné stanoviská Spojených štátov a Sovietskeho zväzu a ich konkrétne kroky, ktoré vo vzťahu k 

subkontinentu podnikli, načrtnem  v naledujúcej kapitole. 

51.  Podstata tejto stratégie  vychádzala z predpokladu, že čím väčšií priestor na manévrovanie si jedna strana 

zabezpečí, tým menej možností ostane strane druhej. Ak by teda USA zlepšili svoje vzťahy s Čínou, bol by Sovietsky 

zväz nútený k ústupčivosti. Tým by došlo k zníženiu napätia medzi všetkými tromi stranami. Kissinger, H.: Umění 

Diplomacie, Prostor, Praha 1999, s. 752-754. Hlbšiu analýzu však rozsah práce neumožňuje (a ani to nie je jej 

cieľom). 

52.  Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s . 65  

53. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 65 

54.  Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 65 

55. náznaky ktorého sa začali objavovať na verejnosti prostredníctvom diplomatických signálov, ktoré si obe strany 

navzájom vysielali, Kissinger, H.: Umění Diplomacie, Prostor, Praha 1999, s. 752-754. s 573, 756-758) 

56. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 65 

57. Donaldson, R.H.: India: The Soviet Stake in Stability,  Asian Survey, Universty of  California Press, 1972 s. 482-

483 

58. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s.65 

59. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s.  71 

60. V jeseni roku 1971 prestali Spojené štáty  vetovať možnosť ČĽR účastniť sa jednaní Rady bezpečnosti. 

Plechanovová, B.; Fidler, J.: Kapitoly  z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Institut pro středoevropskou kulturu 

a politiku, Praha 1997, s. 82 

61. Donaldson, R.H.: India: The Soviet Stake in Stability,  Asian Survey, Universty of  California Press, 1972, s. 483 

62. Kapur, A.: Indo-Soviet Treaty and the Emerging  Asian Balance,  Asian Survey, Universty of  California Press, 

1972, s. 463 
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63. Treaty of Peace, Friendship and Cooperation betveen the Government of India and theGovernment of the Union 

of Soviet Socialist Republics. URL: 

<http://www.meaindia.nic.in/treatiesagreement/1971/chap434.htm> [cit. 2007-04-05]. 

64. Aj keď zmluva nehovorí priamo o vojenskej pomoci, k určitej spolupráci v čase konfliktu predsa len zaväzuje. 

Donaldson, R.H.: India: The Soviet Stake in Stability,  Asian Survey, Universty of  California Press, 1972 s. 486  

65. Kapur, A.: Indo-Soviet Treaty and the Emerging Asian Balance,  Asian Survey, Universty of  California Press, 

1972, s. 465 

66. Donaldson, R.H.: India: The Soviet Stake in Stability,  Asian Survey, Universty of  California Press, 1972 s.483 

67. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s.66 

68. Donaldson, R.H.: India: The Soviet Stake in Stability,  Asian Survey, Universty of  California Press, 1972 s. 484) 

69. Strnad,  J.: Dějiny Indie, Lidové noviny, Praha 2003, s. 842 

 

4. Obrat v pomere síl v juhoázijskom regióne 
1. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990,  s. 240 

2. tamtiež, s. 241 

3. tamtiež, s. 311 

4. tamtiež, s. 241 

5. tamtiež, s. 255-256 

6. tamtiaž, s. 243 

7. tamtiež, s. 244 

8. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 70-71 

9.  Táto dohoda povoľovala Pakistanu jednorázový nákup vojenského vybavenia ocelkovej hodnote až 90 miliónov 

dolárov. 

10. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990,  s. 256 

11. Kissinger, H.: Umění Diplomacie, Prostor, Praha 1999, s. 758-759 

12. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s.  42-43 

13. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990,  s. 258 

14. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 83 

15. Medzi prostriedkami, ktoré USA použili bol aj prísľub zvýšenej ekonomickej pomoci pre Východný Pakistanom. 

Tamtiež, s.84 

16. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990,s. 250 

17. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 67 

18. Kissinger, H.: Umění Diplomacie, Prostor, Praha 1999, s. 254-255 

19. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990, s. 250 

20. tamtiež, s.  251 

21. Ostáva otázne, do akej miery boli tieto sebavedomé prahlásenia skutočne súčasťou zastrašovania, alebo či 

Pakistan skutočne aj tentokrát nesprávne odhadol situáciu (viď. časť 1.3).  Ganguly, S.: Conflict Unending. India-
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Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, s. 67 

22. Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990, s.252 

23. tamtiež, s. 252 

24. Jackson, R.V.:  South Asian Crisis. India - Pakistan – Bangladesh, Chatto and Windus, London 1975, s. 96 

25.  Rose, L.E.; Sisson, R.: War and Secession. Pakistan, India and the Creation Of Bangladesh, University of 

California Press, Berkley 1990, s. 265 

26. (predsedom druhej víťaznej strany (po Awamskej lige) vo voľbách v roku 1970, ktorá mala v Západnom 

Pakistane najsilnejšiu pozíciu. Bhutto sa ujal moci po Jahjovej demisii 20.decembra 1971.) 

27. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 70 

28. Simla Agreement, 2 July 1972 

URL: <http://www.kashmir-information.com/LegalDocs/SimlaAgreement.html>  [cit. 2006-

11-9] 

29. Ganguly, S.: Conflict Unending. India-Pakistan Tension since 1947, Columbia University Press, New York 2001, 

s. 71 

30. tamtiež, s. 71-72 
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Review 

 

 

This work concentrates on the breaking events of the 1971, that changed the 

balance of power on the Indian subcontinent.- the East Pakistan crisis leading to the 

creation of Bangladesh, a U.S.- China rapprochement and a conclusion of the Indo- 

Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation. It starts with the historical analysis 

of the establishment of  independent states India and Pakistan, developement of  their 

mutual realtions. The second chapter of  this work deals the results of external 

involment of the superpowers – the  United States, the Union of Soviet Socialist 

Republics and the People's Republic o China- in South Asia.  The Bangladesh war and 

it's reasons and influence of the shifts in the cold war relations are the subject of  the 

following chapter. Finaly, the last part of this work analasis the results of  these events. 
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