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Podsumowanie 

W maju i czerwcu 2020 r. doszło do napięć między siłami zbrojnymi Chińskiej Republiki 

Ludowej i Republiki Indii na spornym obszarze Ladakhu. W ich trakcie doszło do jednego  

z najkrwawszych od dawna starć: walk w dolinie rzeki Galwan 15 czerwca. Wydarzenia te nie 

spowodują najpewniej pełnej wojny, gdyż obie strony dysponują arsenałem nuklearnym, ale 

nie można wykluczyć, że napięcia utrzymają się lub nawet nasilą w nadchodzących 

miesiącach.  

Spór graniczny między Pekinem a Nowym Delhi nie jest niczym nowym: utrzymuje się on 

od 1959 r. i próżno żywić nadzieję na jego rozstrzygnięcie. Obecny incydent jest jednak 

jednym z najpoważniejszych od dziesięcioleci. Chociaż wokół starcia w dolinie rzeki Galwan 

zdążyły narosnąć różne teorie, należy podkreślić, że wiemy o nim bardzo mało i nie 

jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego doszło do niego akurat teraz. Na razie możliwe są 

jedynie trzy pewne i ogólne wnioski: (1) obecne napięcia stanowią kolejną odsłonę 

swoistego wyścigu na infrastrukturę, który utrzymuje się między siłami zbrojnymi ChRL  

i Republiki Indii od dawna. W wyścigu tym obie strony zabiegają o tworzenie przewag  

w trudnym górskim terenie, a każdy istotniejszy krok jednej strony powoduje reakcję 

drugiej; (2) swoistą nowością jest zastosowanie przez ChRL nacisków w kilku punktach 

jednocześnie, ale bez eskalacji; to jest do rozszerzenia napięć doszło horyzontalnie, ale nie 

wertykalnie; (3) napięcia potwierdziły, że Chiny są w tym wyścigu stroną silniejszą jeśli 

bierze się pod uwagę całokształt aspektów (w tym gospodarcze). 

Najbardziej możliwe wydają się teraz dwa scenariusze: (1) strony w końcu porozumieją się  

i dojdzie do deeskalacji, w tym do cofnięcia żołnierzy z punktów starć w dolinie rzeki Galwan 

i w okolicach jeziora Pangong. (2) Wbrew wcześniejszym praktykom siły ChRL utrzymają 

kawałki terenu zajęte na obu tych obszarach, a będące słabszą stroną konfliktu Indie będą 

musiały się z tym po cichu pogodzić.  

Choć najpewniej ostatecznie zawarty zostanie formalny bądź nieformalny kompromis, 

nawet przy scenariuszu deeskalacji bezprecedensowe ofiary stawiają rząd w Nowym Delhi 

w trudnej sytuacji politycznej wymagającej nowych działań (jak i pozorowania nowych 

działań). Odpowiedź Indii może być zatem nie militarna, a dyplomatyczna i gospodarcza. 

Możliwe międzynarodowe implikacje obecnych napięć przedstawia następna sekcja.



         

Możliwe implikacje międzynarodowe obecnych napięć  

 

1. Indie będą zacieśniać swoją współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale skali tego 

zjawiska nie da się obecnie przewidzieć. Możliwe są kolejne zakupy amerykańskiego 

uzbrojenia lub co najmniej szybsze dostawy sprzętu uprzednio zamówionego. 

Niewykluczone są również inne formy współpracy: częstsze wspólne ćwiczenia, szerszy 

zakres wymiany informacji między siłami zbrojnymi i częstsze kontakty między nimi czy 

nawet formy szkoleń lub wręcz podpisanie nowych umów o współpracy (to ostatnie 

pozostaje jednak na razie w sferze spekulacji). 

Pośród elit politycznych Indii i specjalistów od polityki zagranicznej i bezpieczeństwa panuje 

konsensus, że współpracę z USA należy zacieśniać. Trwają jednak dyskusje, na ile powinna 

ona mieć charakter formalny i zinstytucjonalizowany (w kierunku, można rzec, quasi 

sojuszu), a na ile powinna utrzymywać się bez formalnych zobowiązań (w kierunku 

„strategicznej autonomii”). Dla Polski lepszy byłby pierwszy scenariusz, bo rozszerzałby 

grono państw sojuszniczych i partnerskich USA, do którego obozu należy i RP. Bardziej 

prawdopodobny jest jednak scenariusz drugi, Indie nie chcą być bowiem formalnie niczym 

sojusznikiem, w tym także nie Stanów Zjednoczonych. Przyszłe napięcia z Chinami mają 

zatem dla systemu sojuszniczego Waszyngtonu o tyle hipotetycznie znaczenie, że w razie 

gdyby Nowe Delhi odczuło, że jest przez siły Pekinu coraz bardziej spychane do defensywy, 

mogłoby zacząć coraz bardziej instytucjonalizować charakter swojej współpracy z USA. 

2. Nie ma na razie dowodów, by napięcia między Chinami a Indiami stanowiły 

dyplomatyczne wyzwanie dla Rosji. Moskwa sprzedaje bowiem uzbrojenie obu 

państwom, przy czym Indiom nie sprzedaje tak zaawansowanego sprzętu jak Chinom 

(wyjątkiem był system S-400). Mimo tego warto podkreślać, że napięcia indyjsko-chińskie 

tworzą dobrą koniunkturę na sprzedaż uzbrojenia rosyjskiego do obu państw, co oznacza 

dla Moskwy korzyść gospodarczą, ale dyplomatyczne ryzyko. Gdyby w przyszłości 

dochodziło do bardziej intensywnych napięć między Indiami a Chinami, mogłoby to 

postawić Rosję w trudniejszej politycznie sytuacji.  
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3. Indie podejmą próby ograniczenia gospodarczej obecności wybranych podmiotów  

z ChRL na swoim terenie. W wielu obszarach uzależnienie rynku indyjskiego od importu  

z Chin jest jednak znaczne lub ogromne. Nowe Delhi nie będzie mieć możliwości 

wprowadzenia szerokiego zakazu importu towarów chińskiej produkcji. Chociaż coraz 

częściej wzywa się do tego teraz w Indiach nie jest to scenariusz realistyczny. Struktura 

bilateralnego handlu nie zmieni się zatem radykalnie, a w każdym razie taka zmiana nie jest 

możliwa szybko i łatwo. W ramach reperkusji politycznych Indie mogą jednak wybiórczo 

uderzać w firmy chińskie np. odwołując ich kontrakty czy inwestycje albo prawnie 

uniemożliwiając im dalszą działalność na rynku indyjskim. Obecnie wydaje się, że polityczne 

decyzje Nowego Delhi o zakończeniu lub ograniczeniu współpracy z podmiotami chińskimi 

mogą dotknąć takich obszarów jak rynek infrastruktury i sektor telekomunikacji.  

4. Ponieważ USA nie są wojskowo zaangażowane w sino-indyjskie spory w Himalajach,  

a oba rządy nie życzą sobie mediacji Waszyngtonu w ich sporze, nie ma przesłanek, by 

sądzić, że te napięcia ograniczają możliwość Stanów Zjednoczonych do działania gdzie 

indziej (w tym w naszym regionie Europy).  

5. Dla Pakistanu napięcia Indie-Chiny to wydarzenie korzystne. Dla Pakistanu napięcia 

Indie-Chiny to wydarzenie pozytywne. Gdyby przedłużyły się i wymusiły na Nowym Delhi 

zwiększoną obecność wojskową na teatrze himalajskim, oznaczałoby to większe koszty dla 

Indii i tym samym potencjalnie mniej środków na stawianie czoła Pakistanowi. Politycznie  

z perspektywy Islamabadu dobrze współgrają one z zacieśnianiem się partnerstwa 

Islamabadu z Pekinem jak i utrzymywaniem się złych stosunków Indii z Pakistanem. 

6. Napięcia to także okazja dla dwóch innych czołowych eksporterów sprzętu 

wojskowego do Indii – Francji i Izraela. Oba te państwa nie mają ewidentnie tak dużych 

kłopotów dyplomatycznych ze sprzedawaniem Nowemu Delhi sprzętu, który mógłby być 

umieszczony w Himalajach i potencjalnie użyty przeciw siłom zbrojnym ChRL. Chociaż 

próby sprzedaży polskiego sprzętu wojskowego do Indii spotykały się wcześniej  

z wyzwaniami, Nowe Delhi może być obecnie zainteresowaniem nowymi zamówieniami  

i warto rozważyć, czy otwiera do dla RP jakiekolwiek szanse. 

 



         

Wstęp: obecne napięcia na tle chińsko-indyjskiego sporu granicznego 

 

W maju i czerwcu doszło do napięć między siłami zbrojnymi Chińskiej Republiki Ludowej  

i Republiki Indii na spornym obszarze Ladakhu. Niepotwierdzone, ale oparte na analizie 

zdjęć satelitarnych informacje wskazują, że w trakcie konfrontacji żołnierze Pekinu przejęli 

kontrolę nad skrawkami terenu na dwóch terytoriach: dolinie rzeki Galwan i w okolicach 

jeziora Pangong. Ponadto 15 czerwca w dolinie rzeki Galwan doszło do jednego  

z najkrwawszych od dawna starć między zwaśnionymi stronami. W chwili pisania tych słów 

źródła indyjskie potwierdzają śmierć 20 członków swoich sił zbrojnych; liczba rannych bądź 

zmarłych po stronie chińskiej nie jest znana. Incydenty te nie doprowadzą zapewne do 

pełnoprawnej wojny, gdyż obie strony dysponują arsenałem nuklearnym, ale nie można 

wykluczyć, że napięcia utrzymają się lub nawet nasilą w nadchodzących miesiącach. Choć 

najpewniej ostatecznie zawarty zostanie formalny bądź nieformalny kompromis, krwawy 

charakter obecnej konfrontacji może sprawić, że będzie ona miała polityczne reperkusje, 

prowadząc do nasilenia niektórych międzynarodowych procesów. 

Spór graniczny między Pekinem a Nowym Delhi nie jest niczym nowym: utrzymuje się on 

od 1959 r. i próżno żywić nadzieję na jego rozstrzygnięcie. Niczym nowym nie są także 

napięcia między żołnierzami obu stron – na różnych spornych terytoriach w Himalajach do 

rozmaitych incydentów dochodzi bardzo często. Według źródeł indyjskich chińscy żołnierze 

wkraczali na terytorium, które Nowe Delhi uważa za swoje ok. 500 razy w 2015 r., 350 razy  

w 2017 r i około 200 razy do połowy 2018 r.1 Od dawna jednak incydenty takie nie miały 

przebiegu krwawego i do teraz wydawało się, że ustalone bilateralnie mechanizmy 

zapobiegania eskalacji są skuteczne (ostatni raz do śmierci żołnierzy doszło najwyraźniej  

w 1975 r.).  

Chociaż w niecały miesiąc od starcia w dolinie zdążyły wokół niego narosnąć różne teorie, 

należy jednoznacznie podkreślić, że w istocie o całym incydencie wiemy bardzo mało i na 

podstawie otwartych źródeł nie jesteśmy w stanie określić z pewnością, dlaczego doszło do 

niego akurat teraz2. Zrównoważona źródłowa analiza nie jest również możliwa, gdyż doszło 

do konfrontacji między państwem autokratycznym a demokratycznym. Informacje 

napływające z Indii są znacznie liczniejsze niż te dostępne w źródłach chińskich i stąd 
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znacznie łatwiej nakreślić jest perspektywę Nowego Delhi niż Pekinu (nie mówiąc  

o przebiegu dyskusji na ten temat w obu krajach). Ta dysproporcja będzie też chcąc nie 

chcąc widoczna w niniejszym tekście. Nie znaczy to oczywiście, że raportowanie ze strony 

indyjskiej jest zawsze wiarygodne, pełne i spójne. I w tym wypadku bez wątpienia dochodzi 

do uprawiania propagandy, ukrywania jednych faktów i wyolbrzymiania innych, szczególnie 

jeśli chodzi o źródła rządowe i zaprzyjaźnione media, a zatem wnioski z ich przekazów 

należy wyciągać ostrożnie. Niniejszy raport nie będzie starał się zatem odpowiedzieć na 

pytanie, dlaczego do walk w dolinie doszło teraz, ale pokazać je jako element dłuższych  

i znanych już procesów. 

Terytoria, o które Indie i Chiny spierają się od dekad rozciągają się na długość kilku tysięcy 

kilometrów przez Himalaje (całość granicy ma długość 3,4 tys. km, przy czym strony nie są 

zgodne nawet co do tego, jaka jej część jest sporna). Obszary te dzielą się na dwa teatry. 

Pierwszy z nich znajduje się na północny zachód od Nepalu: tu sporny jest przede wszystkim 

obszar Aksai Ćin w Ladakhu, a linia rozdzielająca nosi nazwę Linii Rzeczywistej Kontroli 

(Line of Actual Control, LAC). Tak Indie jak i Chiny roszczą sobie prawa do całego Ladakhu, 

przy czym ChRL faktycznie kontroluje z tego obszaru Aksai Ćin, a Indie resztę regionu. 

Drugim spornym obszarem jest terytorium stanu Arunaćal Pradeś (według indyjskiego 

nazewnictwa, ang. Arunachal Pradesh), leżące na wschód od Bhutanu: tu linia rozdzielająca 

państwa nazywana jest historycznie Linią McMahona (McMahon Line). I w tym wypadku 

oba państwa roszczą sobie prawa do całego Arunaćal Pradeś, ale faktyczną kontrolę nad 

nim sprawują Indie. Obecnie do napięć doszło na teatrze zachodnim, ale jeszcze trzy lata 

temu (w 2017 r.) do najpoważniejszego podówczas incydentu doszło na teatrze wschodnim 

(na płaskowyżu Doklam na terenie Bhutanu). Oba teatry krzyżujących się roszczeń Indii  

i Chin, a także terytorium Bhutanu stanowią zatem potencjalnie źródło przyszłych 

konfliktów. 

Przybliżenie mapy znacznie bardziej komplikuje ocenę. Nie tylko Linia Rzeczywistej 

Kontroli nie jest uznaną i wytyczoną granicą, ale nawet jej przebieg nie jest zawsze jasny  

i stanowi obiekt stałych sporów i nieporozumień3. Te ambiwalencje wynikają oczywiście  

z dużej mierze z warunków trudnego wysokogórskiego terenu, przez który linie te 

przebiegają. Jest to zatem swoisty „spór w sporze”: nie tylko strony nie porozumiały się co 

do szerszych obszarów, do których roszczą sobie prawa, ale w niektórych wypadkach 



         

również co do tego, które terytoria faktycznie kontrolują4. Równocześnie jednak strony 

wydają się zgodne co do tego, jak powinni postępować ich żołnierze, gdy dochodzi do ich 

spotkań na spornych obszarach. Na mocy umów z 1993 i 1996 Indie i Chiny ustaliły 

mechanizmy, które redukują możliwość konfliktu, choć równocześnie porozumienia te nie 

określiły przebiegu Linii Rzeczywistej Kontroli5. Sytuacja ta stanowi podglebie do 

niekończących się incydentów, gdyż wzdłuż obu linii mamy do czynienia z obecnością 

znacznych sił zbrojnych, których funkcjonariusze stają w twarz zarówno w wyniku celowych 

działań jak i nierzadko przypadkowych spotkań. 

Do incydentów dochodzi nie tylko z powodu wyżej wymienionych ambiwalencji, ale także 

dlatego, że każda strona stale wypracowuje nowe taktyczne (a czasem nawet strategiczne) 

przewagi w trudnym terenie. Siły zbrojne obu państw nieustannie budują na spornych 

obszarach rozmaitego rodzaju infrastrukturę transportową (przede wszystkim bazy, 

lądowiska, drogi, kolej i mosty), która ma ułatwiać szybkość i efektywność reakcji  

w razie konfliktu. W wyścigu tym Nowe Delhi jest bezsprzecznie na drugim miejscu i stara 

się nadrobić dystans za Pekinem6. Chiny z kolei nie tylko stale rozbudowują swoją 

infrastrukturę, ale w niektórych sytuacjach starają się utrudnić rozbudowę połączeń po 

stronie indyjskiej7. 

Jeśli chodzi o możliwości militarne wciąż trwają dyskusje, na ile Indie są stroną słabszą, ale 

nie ma co do tego wątpliwości jeśli uwzględni się czynnik gospodarczy. W wymiarze 

technologii wojskowych Indie dysponują zarówno arsenałem nuklearnym jak i w miarę 

nowoczesnym sprzętem, w tym nabywanym z zagranicy (np. sprowadzane właśnie teraz 

samoloty Dassault Rafale). Niniejszy raport nie przestawia rozmieszczenia sił zbrojnych obu 

państw ani porównania ich potencjału, ale w aneksie pokierowano czytelników do innych 

raportów, które to czynią. Najnowszą i równocześnie najbardziej przekrojową pod tym 

względem jest porównująca siły obu stron i ich rozmieszczenie w górach szczegółowa 

analiza Franka O’Donnella i Alexandra Bollfrassa. Publikacja ta stwierdza, że przewaga sił 

chińskich w Himalajach (nie na morzu) jest mniejsza niż się powszechnie wydaje. Analiza 

ukazała się w marcu br. – na dwa miesiące przed rozpoczęciem napięć8.  

Jednakże takie rozważania powinny także brać pod uwagę czynniki gospodarcze. 

Kosztowna jest nie tylko rozbudowa i utrzymywanie tak wielkich sił zbrojnych, ale także ich 
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stacjonowanie i zaopatrywanie w najwyższych górach świata9. Tymczasem środki 

finansowe przeznaczane przez Nowe Delhi na cel utrzymania i rozbudowy sił zbrojnych są 

coraz bardziej niewystarczające w stosunku do potrzeb. W 2018 r. budżet Republiki Indii na 

obronność względem PKB był najniższy od 1962 r. (co jest o tyle symboliczne, że w 62 r. 

doszło do wojny Indie-Chiny). Według danych SIPRI w 2019 r. Chiny były na drugim miejscu 

na świecie jeśli chodzi o skalę ich wydatków na obronność, a Indie na miejscu trzecim, ale 

budżet ChRL na ten cel był niemal czterokrotnie większy niż indyjski (261 mld USD do 71,1 

mld USD)10. Bez wyraźnej przewagi jakościowej, obrona przez Nowe Delhi status quo  

w Himalajach realizowana poprzez liczebnie zwiększanie obecności wojskowej stawia 

zatem Indie na wyraźnie słabszej pozycji jako państwa o znacznie mniejszych środkach 

finansowych.  

Ponadto wydany kilka lat temu (w 2013 r.) przekrojowy raport indyjskiego think tanku 

Observer Research Foundation autorstwa Rajeswari Pillai Rajagopalan i Rahula Prakasha 

wskazywał na znaczne przewagi sił chińskich w Himalajach w innych wymiarach. Dotyczyły 

one rozmaitych innych kwestii: aklimatyzacji (większość oddziałów chińskich na stałe 

stacjonuje wyżej niż ich indyjscy odpowiednicy, a więc jest lepiej przygotowana do walki  

w trudnym klimacie), łatwiejszego dostępu do zaplecza surowcowego, ale także przede 

wszystkim infrastruktury11. W poprzednich dekadach ChRL stworzyła w Himalajach 

znacznie lepszą i szerszą infrastrukturę transportową niż Republika Indii. W raporcie 

szacowano, że ta sieć w razie konfliktu umożliwiałaby podniesienie obecności po stronie 

chińskiej z 20-22 dywizji do 30-32 dywizji12. Od 2013 r. infrastruktura po stronie indyjskiej 

poprawiła się, ale dalej pozostaje daleko w tyle za możliwościami chińskimi13. 

Jest to zatem swoisty wyścig na infrastrukturę: wielokrotnie utworzenie infrastruktury po 

jednej stronie spotyka się z kontrakcją drugiej strony – albo również w postaci utworzenia 

nowych połączeń albo w postaci działań zaczepnych, które mają zmusić przeciwnika do 

porzucenia tworzonych budowli, np. przesunięciem patroli i obozowisk bliżej nowego 

obiektu. W takiej chwili uruchamiają się mechanizmy dialogu – spotkania między oficerami  

i dialog między rządami – podczas których niedawne działania obu sił zbrojnych stanowią 

element swoistej pokerowej licytacji, w której każda strona chce zmusić drugą do ustępstw, 

próbując wykazać, że w danej konfrontacji ma silniejsze karty (jak i próbując wykazać swoje 

racje, to jest dowodząc, że przeciwnik wkroczył na kontrolowane przez nią terytorium).  



         

Chociaż rządy często oficjalnie się do tego nie przyznają, praktyka często pokazuje, że takie 

napięcia i następujący po nich dialog często kończą się nieformalnym kompromisem, np.  

w postaci cofnięcia się żołnierzy jednej strony w zamian za porzucenie infrastruktury przez 

drugą. W 2013 r. na przykład chińscy żołnierze wkroczyli na równiny Depsang zapewne  

w reakcji na konstruowanie przez Indie drogi do lądowiska w Daulat Beg Oldi, 

prawdopodobnie chcąc zmusić Indusów do nieużywania lądowiska (równiny leżą niewiele 

na wschód od lądowiska). Obecnie zaś podczas napięć w dolinie rzeki Galwan siły zbrojne 

ChRL zapewne chciały uzyskać kontrolę nad granią, z której ta sama droga jest widoczna.  

W trakcie negocjacji jedna strona może jednak także podnieść licytację, to jest założyć, że 

pozycja i racje rywala nie są dość silne, by mógł dyktować pewne warunki. Wówczas 

dochodzi do przedłużenia lub nawet nasilenia napięć (zwiększenia obecności wojskowej  

w punkcie zapalnym) do czasu zakończenia negocjacji. Napięcia mają zatem zazwyczaj 

charakter stand-off – zlokalizowania znacznych sił zbrojnych w bezpośredniej bliskości  

w spornym obszarze, z których każda próbuje utrzymać terytorium, ale bez walk – który 

może ciągnąć się tygodniami, ale zawsze ostatecznie dochodzi do porozumienia. Napięcia 

2013 r. na równinach Depsang trwały trzy tygodnie, stand-off na płaskowyżu Doklam w 2017 

r. trwał niecałe dwa miesiące, a obecne w chwili pisania tych słów utrzymują się już trzy 

miesiące. 

Do incydentów dochodzi zatem nie tylko w wyniku spotkań żołnierzy na styku 

kontrolowanych obszarów, ale również w wyniku działań konstrukcyjnych prowadzonych  

w odległości od tych linii granicznych, co sprawia, że podobnych wydarzeń będzie trudno 

uniknąć również w przyszłości. Równocześnie jednak należy podkreślić, że w porównaniu do 

napięć indyjsko-pakistańskich Nowe Delhi i Pekin wypracowały w latach 1990. jak dotąd 

dość skuteczny mechanizm współistnienia sił zbrojnych i negocjacji. O ile na obszarach 

spornych między Nowym Delhi a Islamabadem nieustannie dochodzi do starć zbrojnych  

– w tym z udziałem artylerii – i rokrocznie pochłaniają one liczne ofiary, w konfrontacjach 

chińsko-indyjskich nie używa się broni palnej i, jak wspomniano wcześniej, nie spowodowały 

one zapewne śmierci ani jednego żołnierza między 1975 a 2020 rokiem. Do wielu  

z przyjętych elementów tego mechanizmu należą między innymi regularne spotkania 

oficerów, ustalony protokół zachowania patroli w razie spotkania czy wspomniany zakaz 

użycia broni palnej14.  
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Krwawy charakter starcia z 15 czerwca br. utrudnia zatem ocenę jego implikacji: (1) doszło 

do niego najwyraźniej zgodnie z wcześniejszym modelem napięć, (2) doszło do niego już  

w fazie deeskalacji i (3) nie wystrzelono podczas niego ani jednego pocisku15, a mimo tego 

wszystkiego spowodowało one znaczne ofiary. Napięcia rozpoczęły się zapewne 5 maja  

i w ciągu następnych tygodni spowodowały one wzrost liczebności i aktywności żołnierzy po 

obu stronach (tak w okolicach jeziora Pangong jak i w dolinie rzeki Galwan), aż 6 czerwca  

w trakcie rozmów między oficerami uzgodniono deeskalację i sposób wycofania obu 

stron16. Dotąd wszystko toczyło się zgodnie ze znanym mechanizmem. Mimo to 15 czerwca 

w niejasnych okolicznościach doszło do walk między żołnierzami, w których według 

niektórych relacji użyto kamieni, prętów i pałek wzmocnionych ostrymi przedmiotami. Plan 

deeskalacji z 6 czerwca najwyraźniej zatem upadł, od 15 czerwca do chwili pisania tych słów 

dochodzi do dalszego wzmacniania obecności wojskowej obu stron w Ladakhu.  

Mamy zatem do czynienia z konfrontacją, która zarówno stanowi jak i nie stanowi wyjątku 

od reguły. Generalnie rzecz biorąc była ona powtórzeniem wcześniejszego modelu i nie 

stanowiła ani eskalacji – w rozumieniu użycia silniejszego niż wcześniej sprzętu wojskowego 

– ani nawet złamania przyjętych zasad (choć można argumentować, że doszło do ich 

obejścia, bo według źródeł indyjskich żołnierze chińscy wzmocnili swoją improwizowaną 

broń).  

Obecna sytuacja jest wyjątkowa nie tylko ze względu na to, że doszło do rozlewu krwi, ale 

także dlatego, że do incydentów doszło w tym samym czasie w różnych miejscach. Poza 

doliną Galwan i jeziorem Pangong, doszło do wkroczenia chińskich żołnierzy na terytoria 

kontrolowane przez sąsiada także w okolicach Przełęczy Kongka i równin Depsang, a być 

może także gdzie indziej (te miejsca scysji zostały opisane w dalszych częściach raportu). 

Każde z tych miejsc było lub bywało miejscem napięć indyjsko-chińskich w przeszłości na 

przełomie ostatnich dziesięcioleci, ale po raz pierwszy stały się one miejscami scysji 

równolegle17. Jak wspomniano wcześniej, wyjaśnienie dlaczego do napięć doszło teraz i jaki 

był ich cel nie jest na razie możliwe. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by do różnych 

incydentów mogło dojść w tym samym czasie przypadkowo. Być może zatem mamy do 

czynienia ze zwiększeniem presji ze strony ChRL, co jak dotąd dokonuje się nie wertykalnie 

(poprzez eskalację), ale horyzontalnie: poprzez stosowanie tych samych metod nacisku, 

które stosowane były wcześniej, ale w kilku punktach jednocześnie. Ta metoda presji może 



         

pozwalać skuteczniej wymusić przewagi w jednym punkcie w zamian za wycofanie się  

z innych. 

Najbardziej możliwe wydają się teraz dwa scenariusze: (1) Zgodnie z doświadczeniem 

historycznym strony w końcu porozumieją się i dojdzie deeskalacji, w tym do cofnięcia 

żołnierzy obu stron w dolinie rzeki Galwan i w okolicach jeziora Pangong i do redukcji 

obecnych tam teraz sił zbrojnych. (2) Wbrew wcześniejszym praktykom siły ChRL utrzymają 

kawałki terenu zajęte na obu tych obszarach, a będące słabszą stroną konfliktu Indie będą 

musiały się z tym pogodzić (choć na pewno ich rząd nie przyzna się do tej straty publicznie  

i oficjalnie). 

Nawet przy scenariuszu deeskalacji bezprecedensowe ofiary stawiają jednak rząd w Nowym 

Delhi w trudnej sytuacji politycznej wymagającej nowych działań (jak i pozorowania nowych 

działań). Analogiczna sytuacja w Chinach jest trudna do oceny, ze względu na charakter 

tamtejszego ustroju i znacznie większą kontrolę nad przepływem informacji: ujawnienie 

ofiar tylko po stronie indyjskiej oznacza, że tamtejsze społeczeństwo po części postrzega 

konfrontację jako klęskę i domaga się od rządu reakcji; rząd w Pekinie najwyraźniej nie staje 

przed podobnym wyzwaniem. Indyjski rząd musi zareagować nie tylko ze względu na wyżej 

wspomniane nastroje społeczne (i związany z nimi wzrost antypatii do ChRL). Rządzący 

premier Narendra Modi i jego hinduska nacjonalistyczna partia BJP znaleźli się w pewnym 

sensie w pułapce własnej retoryki18. Od lat przekonywali oni, że jako jedyni w kraju są  

w stanie skutecznie i stanowczo dawać odpór zagrożeniom ze strony Chin i Pakistanu.  

W lutym 2019 r. w odpowiedzi na zamach pakistańskiej terrorystycznej organizacji  

przy drodze do miejscowości Pulwama rząd w Nowym Delhi faktycznie dokonał eskalacji 

używając lotnictwa przeciw celom w Pakistanie19. Z perspektywy czasu działanie to okazało 

się nie tylko udane strategicznie (przynajmniej na razie), ale korzystnie politycznie (gdyż 

mogło przełożyć się na wynik BJP w wyborach, które zorganizowano kilka miesięcy później 

– w maju-kwietniu 2019 r.). Tym samym jednak ówczesny i obecny rząd Modiego pokazał 

się jako gotowy do eskalacji w razie napięć z rywalem. Obecne komentarze w indyjskiej 

prasie i mediach społecznościowych (poza mediami rządowymi i przyjaznymi obecnego 

rządowi) sugerują, że zauważany jest kontrast między mocną i ryzykowną odpowiedzią 

Nowego Delhi na działania Pakistanu w 2019 r., a jak dotąd znacznie mniej bojową postawą 

wobec Chin po starciu w dolinie rzeki Galwan. Ta różnica postaw jest  
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z perspektywy wojskowej zupełnie zrozumiała (i być może słuszna) biorąc pod uwagę 

dysproporcje potencjału Indii i ChRL, ale politycznie stawia przed rządem Modiego 

wyzwanie. Odpowiedź Nowego Delhi nie musi być zatem militarna – jest bardziej 

prawdopodobne, że wyrazi się ona przede wszystkim działaniami gospodarczymi  

i dyplomatycznym (w tym silniejszą współpracą z niektórymi państwami).  

 

Uwaga: W trakcie powstawania raportu (czerwiec-lipiec 2020 r.) kilkakrotnie raportowano  

o wycofywaniu się żołnierzy ze spornych obszarów, a następnie pojawiały się informacje (w 

tym rządowe), że w kilku punktach do niego nie doszło. W chwili kończenia tego tekstu (5 

sierpnia 2020) nie można zatem opisać napięć jako zakończonych ani określić momentu ich 

zakończenia. Niniejszy raport przedstawia je zatem na tle procesów z poprzednich lat i próbuje 

wskazać ich implikacje, ale bez określenia faktycznej sytuacji (rozmieszczenia żołnierzy  

i sprzętu) na spornych granicach w momencie składania tekstu. 
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1. Indyjsko-chiński spór graniczny i jego ostatnie odsłony  

 

1.1 Teatr zachodni 

 

Na tym teatrze spór toczy się głównie o obszar Ladakhu, a szczególnie jego część – Aksai 

Ćin. Ladakh to historycznie, językowo i kulturowo część cywilizacji tybetańskiej, choć przez 

stulecia znajdował się w różnych rękach; długo stanowił również osobne państwo. 

Roszczenia Pekinu wobec niego są częścią szerszych roszczeń do niemal wszystkich państw  

i terytoriów, które stanowią historyczną część cywilizacji tybetańskiej (poza tym roszczenia 

te nie wydają się mieć mocnego oparcia o historię i najwyraźniej biorą się głównie z faktu, że 

w pewnych okresach Ladakh podlegał Tybetowi). Jednakże do XIX w. przez kilka wieków 

Ladakh stanowił udzielne królestwo. W roku 1834 zostało ono zajęte przez królestwo 

pendżabskich sikhów pod władzą Randźita Singha. Kiedy jednak Pendżab został pokonany 

przez Brytyjczyków w wojnie lat 1845-46, przejęli oni od Ladakh, Kaszmir i inne rejony  

i sprzedali swojemu regionalnemu sojusznikowi – maharadży Dżammu. Tak powstało 

księstwo Dżammu i Kaszmiru z Ladakhem jako jednym z regionów. W 1947 r., w chwili 

pakistańskiego ataku na Dżammu i Kaszmir, król tego państwa podpisał dokument akcesji 

do Indii. Na tym z kolei Indie opierają twierdzenie o swoich prawach do Ladakhu.  

Istnieją historyczne przesłanki wskazujące, że przed jego zajęciem przez sikhów Ladakh 

jako osobne królestwo miał ustaloną granicę z rządzonym przez Dalajlamów Tybetem. 

Przebiegała ona między innymi przez rejon wsi Demćok (Demchok), jezioro Pangong i góry 

Kunlun. W rozumieniu Nowego Delhi zatem akcesja Dżammu i Kaszmiru do Indii (1947)  

i aneksja Tybetu przez Chiny w (1951) oznaczała, że Chiny i Indie odziedziczyły tradycyjną 

granicę Ladakhu z Tybetem. Przebiegała one jednak wysoko w górach i zdarzały się 

rozbieżności w jej rozumieniu (wynikające także z tego, że rzadko konsultowano się  

z samymi Ladakhijczykami i Tybetańczykami). Ponadto ChRL nie uznaje tej tradycyjnej 

granicy. 

W XIX w. niektórzy Brytyjczycy pisali, że północna granica Ladakhu opierała się na górach 

Kunlun, podczas gdy inni stwierdzali niepoprawnie, że biegła dalej na południe, opierając się 
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na górach Karakorum. Ten drugi pogląd utrwalił się za kolonialnej władzy brytyjskiej. Jego 

uznanie oznaczałoby, że niezamieszkany obszar płaskowyżu Aksai Ćin, leżący na północ od 

gór Karakorum, nie byłby traktowany jako część Ladakhu, choć są dowody historyczne, że 

Ladakh sprawował nad nim kontrolę20 (Aksai Ćin stanowi północno-wschodnie skrzydło 

terytorium Ladakhu, vide mapy dalej). Nieuznanie przez Pekin tych tradycyjnych granic 

stanowiło prawne i historyczne podwaliny nie tylko pod indyjsko-chiński spór o Aksai Ćin, 

ale także region Demćok. 

Po aneksji Tybetu w 1951 r. władze chińskie miały zorientować się, że Aksai Ćin stanowił 

strategicznie ważny łącznik Tybetu z Xinjiangiem. Ponieważ obie te prowincje nie były 

chińskie etnicznie (a historycznie często nie były pod chińską władzą), przemieszczanie 

żołnierzy między nimi miało niebagatelne znaczenie militarne na wypadek buntów. 

Ponieważ Aksai Ćin był niezamieszkany, a władze Indii wykazywały nim małe 

zainteresowanie (Indie także uznały chińskie roszczenia wobec Tybetu21), Chińczycy po 

prostu zbudowali na tym terenie drogą potajemnie i bez indyjskiej zgody. Ujawnienie tego 

faktu w 1959 r. spowodowało znaczną kontrowersję polityczną w Indiach i bardzo zaostrzyło 

stosunek Nowego Delhi do Chin w kwestii sporu granicznego, zapoczątkowując działania 

zaczepne Indii w regionie Ladakhu22. Te i inne czynniki spowodowały ostatecznie wojnę 

indyjsko-chińską roku 1962. Ta była opisywana gdzie indziej i nie jest to miejsce na 

podawanie szczegółów na jej temat. Dość powiedzieć, że bezsprzecznie wygrała ją ChRL,  

w jej wyniku utrzymała się i utwierdziła chińska władza nad Aksai Ćinem, a od tego czasu do 

dziś spór graniczny pozostaje gorącą i nierozstrzygniętą sprawą w stosunkach Nowego 

Delhi z Pekinem. Chociaż jednak Chiny roszczą sobie prawa do całego Ladakhu, nie próbują 

w gruncie rzeczy uzyskać nad nim kontroli, utrzymując za to panowanie nad Aksai Ćin. Indie 

zaś kontrolują pozostałą część Ladakhu i twierdzą, że Aksai Ćin jako historyczna część 

Ladakhu należy się im.  

Linia przerwania działań wojennych na teatrze zachodnim na styku Aksai Ćinu z resztą 

Ladakhu z czasem zaczęła być nazywana Linią Rzeczywistej Kontroli (Line of Actual 

Control). Nie jest to formalna, uznana granica, a nawet jako nieformalna linia nie była nigdy 

poddana dokładnemu wytyczeniu. Strony nie mają zatem jasności również co do tego, 

która kontroluje jakie terytorium, co jest znacznie uwarunkowane wysokogórskim 

ukształtowaniem terenu. O kwestii tej była już mowa we wstępie. 



         

 

Inne sporne terytoria na teatrze zachodnim 

Poza Aksai Ćinem Nowe Delhi twierdzi, że ma prawo do części obszaru na północ od gór 

Karakorum – obejmującego przede wszystkim doliny Śaksgam i Jarkand, skrótowo często  

o całym tym obszarze mówi się jako dolinie Śaksgam, ang. Transkarakoram Tract –  

z którego dolina Śaksgam stanowiła stanowiła historyczną część Ladakhu. W 1963 r. 

Pakistan podpisał z Chinami porozumienie wytyczające granicę między kontrolowanym 

przez Chiny Xinjiangiem a częścią Kaszmiru kontrolowaną przez Pakistan23; w jego 

rezultacie cały obszar na północ od gór Karakorum został uznany przez Pakistan za 

terytorium chińskie i faktycznie do dziś znajduje się pod kontrolą ChRL. 

Poza Ladakhem (wliczając w niego obszary na północ od Karakorum i Demćok) większość 

granicy indyjsko-chińskiej na teatrze zachodnim – od Nepalu po Pakistan – nie jest sporna. 

Do wyjątków należą tu niewielkie terytoria:  

(1) region przełęczy Śipki (Shipki La) [między indyjskim stanem Himaćal Pradeś  

a chińskim Tybetem]; 

(2) region miasta Nelang [przynależność po obu stronach tak jak w wypadku Śipki] 

(3) region miejscowości Bara Hoti i Topidunga [między indyjskim stanem Uttarakhand  

a chińskim Tybetem].24 

Umiejscowienie wspomnianych tu obszarów obrazują mapy na następnych stronach. 

Kolejne sekcje opisują, gdzie na wspomnianych tu obszarach dochodziło w ostatnich 

miesiącach do napięć. 

                                                           
20

 Hriday Nath Kaul, India-China Boundary in Kashmir, Gyan Publishing House, New Delhi 2003, s. 7, 69-90. 
21

 Tomasz Okraska, Słoń w pogoni za smokiem. Stosunki indyjsko-chińskie w zmieniającym się świecie, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 214-215. 
22

 Na temat innych powodów pogorszenia stosunków Indie-Chiny w latach 1959-1962 i roli USA w tym 
procesie por. Srinath Raghavan, The Most Dangerous Place. A History of the United States in South Asia, 
Penguin, Gurgaon 2018, s. 182-183. 
23

 Agnieszka Kuszewska, Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2010, s. 80. 
Tych dwustronnych sino-pakistańskich porozumień Nowe Delhi oczywiście nie uznało. 
Howards B. Schaffer, The Limits of Influence. America’s Role in Kashmir, Penguin Viking, New Delhi 2009, s. 74. 
24

 Krzysztof Iwanek, Adam Burakowski, Indie. Od kolonii do mocarstwa. 1857-2013, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2013, s. 240. 
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Mapy 

Mapa spornych obszarów na teatrze zachodnim 1 

 

Mapa na licencji Creative Commons. Autor: CIA. 

Źródło: https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg. 

Ciemnoróżowa linia wytycza mapę Dżammu i Kaszmiru według Indii, włącznie z roszczeniami 

Indii wobec Pakistanu i Chin. Zielony kolor wskazuje części Kaszmiru kontrolowane przez 

Pakistan. Przerywana czarna linia rozdziela terytoria faktycznie kontrolowane przez Pakistan  

i Indie [Linia Kontroli], a także Indie i Chiny [Linia Aktualnej Kontroli]. 

Na użytek tego raportu na mapie ponumerowano dwa wspomniane wcześniej obszary sporne: 

[1] Aksai Ćin; [2] obszary na północ od gór Karakorum (doliny Śaksgam i Jarkand i ich 

przyległości). 

1 

2 



         

Mapa spornych obszarów na teatrze zachodnim 2 

 

Mapa na licencji Creative Commons. Autor: CIA. 

Źródło: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_indiaw_border_88.jpg. 

Ciemnoróżowym kolorem oznaczono obszary sporne. 

Na użytek tego raportu na mapie ponumerowano wspomniane wcześniej obszary sporne:  

[1] Aksai Ćin; [2] Demćok; [3] przełęcz Śipki; [4] Nelang; [5] Bara Hoti i Topidunga. 
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Mapa miejsc ostatnich incydentów w Ladakhu 

 

Mapa na licencji Creative Commons. Autor: The Discoverer. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aksai_Chin_Sino-Indian_border_map.png. 

Przerywana czerwona linia oznacza (z przybliżeniem) rzeczywisty stan kontroli. 

Pomarańczowa linia oznaca drogę zbudowaną przez ChRL w latach 1950. 

Na użytek tego raportu z mapy usunięto większość linii oznaczających historyczne granice 

(bądź twierdzenia i roszczenia na temat granic) i ponumerowano opisane dalej miejsca 

ostatnich incydentów: [1] równiny Depsang; [2] dolina rzeki Galwan; [3] przełęcz Kongka; [4] 

jezioro Pangong. 
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Mapa spornych obszarów na teatrze wschodnim 

 

Mapa na licencji Creative Commons. Autor: CIA. 

Źródło: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_india_e_border_88.jpg. 
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Dolina rzeki Galwan 

 

Dolina rzeki Galwan to niezamieszkany obszar w północnej połowie Linii Rzeczywistej 

Kontroli. Ta krótka rzeka płynie ze wschodu na zachód: z Aksai Ćin do Ladakhu. Na terenie 

Indii dołącza do rzeki Śjok (Shyok). Ujście rzeki Galwan ma współrzędne geograficzne 34° 

45′ 33″ φ N, 78° 10′ 13″ λ E. 

 

Znaczenie strategiczne 

 

Na zachód od doliny rzeki Galwan przebiega droga prowadząca do lądowiska sił indyjskich 

w Daulat Beg Oldi. Droga ta prowadzi przez wsie Darbuk i Śjok i stąd w Indiach często jest 

nazywana w skrócie ,,drogą DSBDO” (ang. DSBDO road: Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie 

road). W jej północnej części droga ta prowadzi wzdłuż rzeki Śjok, do której na jednym 

odcinku dołącza rzeka Galwan. Dlatego też dolina rzeki Galwan stanowi terytorium, którego 

kontrola pozwoliłaby stronie chińskiej na odcięcie drogi do Daulat Beg Oldi25. Poruszając się 

zaś tą drogą na południe można dostać się do wsi Darbuk, skąd  

z kolei prowadzi droga do Leh – stolicy Ladakhu. W szerszym planie zatem dolina stanowi 

jeden z punktów wejścia z terytorium kontrolowanego przez Chiny na terytorium 

kontrolowanego przez Indie – lub na odwrót. 

Lądowisko w Daulat Beg Oldi jest zaś jednym z najdalej wysuniętych na północ punktów 

używanych przez siły indyjskie – jest ono blisko zarówno terenu kontrolowanego przez 

Pakistan (obszaru Gilgit-Balistan, położonego na zachód od lądowiska) jak i przez Chiny 

(położonego na północ i wschód od niego), w tym nieopodal Przełęczy Karakorum26. Strona 

indyjska twierdzi, że funkcjonowanie tego lądowiska stanowi wyzwanie dla Chin, a to ma 

tłumaczyć ich obecne działania w obszarach pobliskich Daulat Beg Oldi. Do terytoriów tych 

zaliczają się między innymi równiny Depsang czy właśnie dolina rzeki Galwan. 

 

 



         

Stan kontroli 

 

Według strony indyjskiej Linia Rzeczywistej Kontroli przecina dolinę rzeki Galwan  

w odległości kilku kilometrów na wschód od miejsca, w którym rzeka ta dołącza do rzeki 

Śjok27. Mapy chińskie wskazujące ten region – i związane z nimi roszczenia – zmieniały się 

na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci28, ale obecnie strona chińska wydaje się twierdzić, że 

Linia Rzeczywistej Kontroli przebiega przez zachodni kraniec doliny29. Innymi słowy: o ile 

obie strony roszczą sobie prawa do całej doliny, Nowe Delhi twierdzi, że Linia Rzeczywistej 

Kontroli przecina dolinę, Pekin zaś – że dolina jest w całości po jego stronie linii. Uznanie 

tego faktu przez stronę indyjską oznaczałoby konieczność cofnięcia żołnierzy Nowego Delhi 

na zachodni kraniec doliny, ustawiając siły ChRL w bezpośredniej bliskości drogi do Daulat 

Beg Oldi.  

 

Ostatnie starcia 

 

W 2011 r. Indie rozpoczęły modernizację drogi z Darbuk przez Śjok do Daulat Beg Oldi, 

którą ukończono w 2019 r. Unowocześnienie drogi (również poprzez dodanie nowych 

mostów) sprawiło, że stała się ona m.in. przejezdna dla wojskowych ciężarówek30. W 2013 r. 

siły indyjskie pokazały również po raz pierwszy, że ich piloci są w stanie wylądować na 

lądowisku w Daulat Beg Oldi samolotami transportowymi C-130J (czyli „Super 

Herculesami”)31. W tym samym roku też siły chińskie wkroczyły na leżące na wschód od 

lądowiska równiny Depsang, ale po trwających trzy tygodnie napięciach wycofały się po 

zawarciu przez zwaśnione strony porozumienia. 

W pierwszych miesiącach 2020 r. donoszono o mających znaczną skalę ćwiczeniach 

wojskowych organizowanych przez ChALW w Tybecie, choć wówczas nikt nie spodziewał 

się, że przełożą się ona na napięcia w rejonach spornych – i nawet po rozpoczęciu napięć nie 

przedstawiono jednoznacznego dowodu na zaistnienie takiego związku32. Na początku 

maja 2020 r. indyjskie media zaczęły donosić o znacznym zwiększeniu liczby żołnierzy 

chińskich w dolinie rzek Galwan, jak i o ich rosnącej obecności w jej zachodniej części, na 

terenach, które siły indyjskie uważają za kontrolowane przez siebie33. 6 czerwca wysocy 
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oficerowie obu stron mieli porozumieć się w kwestii stopniowego wycofania żołnierzy. 

Według źródeł indyjskich jednak wieczorem 15 czerwca indyjscy żołnierze mieli odkryć, że 

jeden z obozów przeciwnej strony, który według nich miał znajdować się po indyjskiej 

stronie Linii Rzeczywistej Kontroli i który miał zostać usunięty na bazie porozumień  

z 6 czerwca pozostawał nienaruszony. Według strony indyjskiej odkrycie nieusuniętego 

chińskiego obozu miało doprowadzić do kłótni, a następnie serii krwawych starć między 

żołnierzami, które przeciągnęły się od wieczora do nocy34. Według ustalonego przez obie 

strony protokołu, żołnierze obu stron na tych terenach mają nie używać broni palnej35. Do 

starć doszło najwyraźniej z użyciem pięści, kamieni, metalowych prętów i kijów (według 

niepotwierdzonych doniesień wzmocnionych ostrymi obiektami takimi jak gwoździe). 

Część żołnierzy umarła najwyraźniej w ciągu następnych godzin w wyniku ran i trudnych 

warunków, w jakich doszło do walk (jedną z przyczyn śmierci miało być wychłodzenie)36.  

W chwili pisania tych słów po stronie indyjskiej potwierdzono 20 ofiar śmiertelnych, w tym 

jednego pułkownika, Santosha Babu (który miał dowodzić oddziałem w momencie 

pierwszego starcia)37.  

Dokładna chińska wersja tych wydarzeń nie jest znana, ale tamtejsze źródła twierdzą, że do 

starcia doszło po chińskiej, nie zaś indyjskiej stronie Linii Rzeczywistej Kontroli i że 

agresorami byli żołnierze indyjscy. Rzecznik chińskiego ministerstwa obrony twierdził 24 

czerwca, że to indyjscy żołnierze zakładali instalacje w dolinie rzeki Galwan jeszcze  

w kwietniu, nie reagowali na chińskie prośby ich rozmontowania, od maja zaczęli wkraczać 

na terytorium ChRL, a 15 czerwca mieli przekroczyć Linię Rzeczywistej Kontroli w akcie 

„celowej prowokacji”38. W swoim wystąpienia wspomniał on o „ofiarach” starcia z 15 

czerwca, ale nie określił, czy były one śmiertelne i czy wystąpiły także po stronie sił ChRL; 

podobnie nie dookreśliły tego inne źródła chińskie. 

Niezależnie od furory politycznej, jaką starcie to wywołało w Indiach, w chwili pisania tych 

słów (niemal miesiąc po starciu) rozmieszczenie żołnierzy obu stron po konfrontacji dalej 

jest obiektem sporów i źródłem niejasności. Jak dotąd jednak dostępne analizy zdjęć 

satelitarnych sugerują następujący przebieg i rezultat: (1) Od początku maja żołnierze 

chińscy stworzyli szereg nowych obiektów w dolinie, do których należał obóz w miejscu 

ostrego zakrętu rzeki39. (2) Miejsce to według strony indyjskiej jest po jej stronie Linii 



         

Rzeczywistej Kontroli, z czym najwyraźniej nie zgadza się strona chińska. (3) 

Prawdopodobnie to scysja o ten obóz rozpoczęła starcia z 15 czerwca40. (4) Utworzenie tego 

obozu z perspektywy indyjskiej oznacza nie tylko przesunięcie Linii Rzeczywistej Kontroli 

przez stronę chińską, ale także zablokowanie indyjskim żołnierzom dostępu do ich Punktu 

Patrolowego 14 (Patrol Point-14, PP-14)41. Gdyby siły chińskie pozostały na tym obszarze, 

to terytorium zajęte przez ich żołnierzy nie byłoby duże, ale przejęcie przyczyniłoby się do 

stworzenia przez ChRL kolejnej przewagi w dolinie (kontrola nad zakrętem rzeki i punktem 

obserwacyjnym ponad nią), jak i udowodniłoby, że mogą w Himalajach uprawiać politykę 

„faktów dokonanych”. 
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Jezioro Pangong  

 

Jezioro Pangong (tyb. Pangong Tso) to jezioro bezodpływowe, które przecinane jest przez 

Linię Rzeczywistej Kontroli. Jego okolice nie są zamieszkane ani wykorzystywane 

gospodarczo, ale stałą obecność na nim mają żołnierze obu stron42. Wschodnia część jeziora 

ma współrzędne geograficzne 33° 43′ 04,59″ φ N, 78° 53′ 48,48″ λ E. 

 

Znaczenie strategiczne 

 

Obrona obszaru jeziora jest istotna z perspektywy Indii, gdyż z obszaru tego prowadzi droga 

ku wiosce Śjok, skąd można dostać się i do indyjskiego lądowiska w Daulat Beg Oldi 

(nieopodal Przełęczy Karakorum) i do stolicy Ladakhu – miasta Leh43.  

 

Stan kontroli 

 

Jeszcze w XIX w. granica między Ladakhem a Tybetem przecinała środek jeziora, ale 

obecnie strony nie są zgodne co do tego, gdzie dokładnie na tym obszarze przebiega Linia 

Rzeczywistej Kontroli. Za wyznaczniki w terenie służą „palce” – miejsca, gdzie zbocza 

górskie schodząc do brzegu jeziora tworzą małe przylądki. Strony ponumerowały palce od  

1 do 8, gdzie Palec 1 (Finger 1) oznacza miejsce położone najbardziej na zachód (na terenie 

kontrolowanym przez Indie), a Palec 8 oznacza miejsce położone najbardziej na wschód (na 

terenie kontrolowanym przez Chiny). ChRL twierdzi, że Linia Rzeczywistej Kontroli 

przebiega przez Palec 2, Indie zaś – że przez Palec 8. W rzeczywistości jednak Chiny mają 

realną kontrolę nad Palcem 8, a Indie nad Palcami 1-2, a obszar wybrzeża jeziora 

rozciągający się między Palcami 2 a 7 jest stale obiektem wzajemnych utarczek między 

żołnierzami. Jak dotąd miały one jednak zawsze przebieg pokojowy, pozbawiony rozlewu 

krwi. Wyrażają się one przede wszystkim spotkaniami patroli (lądowych lub wodnych) na 

kontestowanym terenie, jak również okazjonalnym umieszczeniem struktur (jak np. 

namioty) na tym obszarze, na co zawsze reaguje strona przeciwna.  

 

 



         

Ostatnie starcia 

 

Obszar jeziora Pangong był miejscem napięć od początku maja 2020 r., z początku bardziej 

nawet niż dolina rzeki Galwan. O ile jednak w tym drugim wypadku fakt krwawego starcia  

z 15 czerwca został potwierdzony, o tyle w chwili pisania tych słów nie ma pewności, czy 

napięciom nad jeziorem towarzyszyło użycie przemocy44. Wydaje się jednak, że chińscy 

żołnierze zaczęli przesuwać się dalej. Niektóre źródła twierdzą również, że jednym  

z powodów takich działań mogła być postępująca budowa przez Indie mostu na jeziorze45 

(żołnierze ChALW mieli bezskutecznie domagać się jej zaprzestania). Według mediów 

indyjskich chińscy żołnierze zaczęli obozować w okolicy Palca 446 i w efekcie mieli przejąć 

kontrolę nad ok. 40 km. kw. na tym obszarze. Są to jednak szacunki oparte na założeniu, że 

teren, do którego teraz zaczęły sięgać patrole chińskie i na którym pojawiły się obozy 

żołnierzy ChRL faktycznie znalazł się pod ich stałą kontrolą, co obecnie nie jest jeszcze 

przesądzone. Oznaczałoby to zmuszenie sił indyjskich do lekkiego wycofania, ale nie 

zmianę układu strategicznego – taka zmiana na korzyść Chin dokonałaby się wówczas 

dopiero wtedy, gdyby ich siły opanowały obszar jeziora w stopniu umożliwiającym 

skorzystanie z dróg prowadzących stamtąd wgłąb Ladakhu. 

 

                                                           
42

 Po stronie indyjskiej bywa on w zależności od okoliczności udostępniany turystom i ekipom filmowym. 
43

 Por. np. Sushant Singh, India-China conflict in Ladakh: The importance of Pangong Tso lake, Indian Express, 
20.05.2020, 
https://indianexpress.com/article/explained/india-china-conflict-in-ladakh-the-importance-of-the-pangong-
tso-lake-6419377/ [dostęp: 5.07.2020]. 
W przeszłości, podczas wojny indyjsko-chińskiej, znaczenie jeziora wyrażało się także tym, że w leżącej 
nieopodal dolinie Ćuśul (ang. Chushul) funkcjonowało lotnisko sił indyjskich. Nie działa ono jednak od dawna,  
a w 2011 r. armia Indii zdecydowała się go nie wskrzeszać. 
India decides against reactivating Chushul airfield, Deccan Herald, 24.07.2011, 
https://www.deccanherald.com/content/178703/india-decides-against-reactivating-chushul.html 
 [dostęp: 30.06.2020].  
44

 Jak dotąd jedyną wskazówkę mają stanowić krążące w Internecie filmy pokazujące starcia żołnierzy  
z użyciem pięści, ale ich autentyczność nie została zweryfikowana, a strony nie stwierdziły oficjalnie, że do 
takich zajść doszło. 
45

 Snehesh Alex Phillip, India ‘working faster’ on bridge in Galwan Valley after China’s objections amid stand-off, 
The Print, 12.06.2002, 
https://theprint.in/defence/india-working-faster-on-bridge-in-galwan-valley-after-chinas-objections-amid-
stand-off/440374/ [dostęp: 20.06.2020]. 
46

 Abhisek Bhalla, Ladakh standoff… 
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Przełęcz Kongka  

 

Przełęcz Kongka (tyb. Kongka La) znajduje się we wschodnim Ladakhu, na południowo-

wschodnim odcinku Linii Rzeczywistej Kontroli. Jej okolice są niezamieszkane, ale po obu jej 

stronach znajdują się posterunki wojskowe i miejsca na obozowiska. Przełęcz ma 

współrzędne geograficzne 34° 20′ 06″ φ N 79° 02′ 07″ λ E. 

 

Znaczenie strategiczne 

 

Przełęcz znajduje się nad doliną rzeki Ćang Ćenmo (ang. Chang Chenmo), na północny 

wschód od biegu rzeki. Rzeka ta płynie na zachód aż dołącza do rzeki Śjok. Poruszając się 

zaś wzdłuż rzeki Śjok można, jak wspomniano wcześniej, dostać się do dróg prowadzących 

do serca Ladakhu, w tym stolicy tego terytorium.  

 

Stan kontroli 

 

Przełęcz to obszar sporny: ChRL twierdzi, że przez nią przebiega Linia Rzeczywistej 

Kontroli, podczas gdy Indie twierdzą, że przebiega bardziej na wschód. Posterunki chińskie 

znajdują się na wschód od przełęczy, indyjskie zaś na zachód. Najbliższy indyjski posterunek 

znajduje się w regionie Kjam (Kyam), często określanym również jako Gorące Źródła (Hot 

Springs). 

 

Ostatnie napięcia 

 

Ostatnie napięcia w małym stopniu dotknęły tego obszaru i nie doszło do większych 

incydentów. Strona indyjska twierdzi, że chińscy żołnierze znaleźli się na dwóch punktach 

patrolowych, do których tradycyjnie docierali żołnierze Nowego Delhi – Punktu 

Patrolowego 15 i Punktu Patrolowego 17. Według mediów jednak już na początku lipca siły 

obu stron miały cofnąć się z tych punktów w ramach deeskalacji. 

  



 

         

 

Równiny Depsang  

 

Równiny znajdują się na północnym krańcu Linii Rzeczywistej Kontroli. Ich okolice są 

niezamieszkane. Od północy opływa je rzeka Chip Chap (Ćip Ćap), która ma źródła na 

terytoriach kontrolowanych przez Chiny, a wpada do płynącej przez terytoria kontrolowane 

przez Indie rzeki Śjok.  

 

Znaczenie strategiczne 

 

Równiny znajdują się na wschód od wspominanego już lądowiska w Daulat Beg Oldi, w jego 

bezpośredniej bliskości. Kontrola nad nimi pozwalałaby zatem zapewne żołnierzom ChRL 

zagrażać lądowisku lub kierowanym tam maszynom. Chociaż zatem to nie ten obszar 

stanowił obecnie miejsce krwawych starć, jego znaczenie jest prawdopodobnie większe niż 

np. doliny rzeki Galwan. 

 

Stan kontroli 

 

Tak jak w innych miejscach przebieg Linii Rzeczywistej Kontroli na tym obszarze jest 

sporny. W praktyce siły chińskie kontrolują większość równin, indyjscy żołnierze zaś ich 

zachodnie krańce. 

 

Ostatnie napięcia 

 

Według źródeł indyjskich w trakcie obecnych napięć żołnierze ChALW wkroczyli na tereny 

kontrolowane przez siły Nowego Delhi wraz z pojazdami i bronią i znaleźli się ok. 30 km. od 

lądowiska47. Nie było jednak żadnych doniesień o starciach czy ofiarach. Znaczenie tego 

obszaru dodatkowo potwierdza fakt, że do podobnej sytuacji doszło już w 2013 r. 

                                                           
47

 Chinese structures back at site of June 15 violence, new front in Depsang plains: Reports, Scroll.in, 25.06.2020, 

https://scroll.in/latest/965610/chinese-structures-back-at-site-of-june-15-violence-new-front-in-depsang-

plains-reports [dostęp: 30.06.2020]. 
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1.2 Teatr wschodni 

 

Na wschód od Bhutanu sporna jest cała granica Indii z Chinami, aż po Birmę (Mjanmę). 

Chiny roszczą sobie tu prawa do będącego pod kontrolą Nowego Delhi stanu Arunaćal 

Pradeś. Obszar ten faktycznie stanowi historyczną i kulturową część cywilizacji 

tybetańskiej. Jednakże na mocy Traktatu z Śimli z 1914 r. pomiędzy Wielką Brytanią  

a Tybetem granica między tymi dwoma państwami została wytyczona tak, że cały ten 

obszar znalazł się pod kontrolą brytyjską (za późnej władzy kolonialnej nosił on nazwę 

North-East Frontier Agency, NEFA). Wytyczoną wówczas linię graniczną przywykło się 

nazywać linią McMahona. Republika Indii odziedziczyła zatem kontrolę nad tym obszarem 

od władzy brytyjskiej, a Nowe Delhi uznaje linię McMahona za międzynarodową granicę. 

Nie zgadza się z tym jednak ChRL, która odmawia uznania traktatów narzuconych przez 

kolonialny rząd.  

Często argumentuje się, że obszar Arunaćal Pradeś ma szczególne znaczenie polityczne dla 

Pekinu, gdyż na jego terenie (na zachodnim krańcu stanu) znajduje się ważny dla buddyzmu 

tybetańskiego klasztor w Tawangu. Z drugiej jednak strony działania militarne  

i dyplomatyczne Chin z ostatnich dekad sugerują, że dla Pekinu ważniejszy jest Aksai Ćin 

(choć w przeciwieństwie do Arunaćal Pradeś jest on bezludny, co sugeruje, że czynniki 

strategiczne przeważają tu nad politycznymi). Podczas wojny w 1962 r. Chiny zajęły obecny 

Arunaćal Pradeś, ale jednak zwakowały go mimo braku wyraźnego zagrożenia wojskowego 

ze strony Indii. Zhou Enlai miał także wcześniej dyplomatycznie zabiegać, by doszło do 

faktycznej „wymiany” terytoriów – ChRL miałaby zrezygnować z roszczeń na teatrze 

wschodnim (Arunaćal Pradeś) w zamian za rezygnację Indii z roszczeń na teatrze zachodnim 

(Aksai Ćin). Tak się jednak nie stało, a Arunaćal Pradeś pozostaje obszarem spornym. 

Podczas napięć indyjsko-chińskich w Ladakhu w ostatnich miesiącach donoszono również  

o incydentach z udziałem żołnierzy ChRL na styku Bhutanu i Arunaćal Pradeś48. Musiały być 

one jednak bardzo małej skali i nie spowodowały najwyraźniej strat. W poprzednich 

dekadach na terenie Arunaćal Pradeś dochodziło jednak do scysji między siłami obu stron. 

Dla sporów na tym obszarze bardzo istotny jest również czynnik samego Bhutanu. To małe 

himalajskie państwo było w gruncie rzeczy przez wcześniejsze dziesięciolecia w indyjskiej 



 

         

strefie wpływów, a Nowe Delhi miało przemożny wpływ na jego politykę zagraniczną nie 

pozwalając Thimphu na niezależne działania w sferze międzynarodowej. W ostatnich 

dziesięcioleciach zaczęło się to jednak w ograniczonym stopniu zmieniać: chociaż ChRL nie 

ma ambasady w Bhutanie, Pekin i Thimphu od lat prowadzą ze sobą dialog. Nadal jednak to 

Nowe Delhi ma znacznie silniejsze wpływy w tym państwie, a na mocy wzajemnych 

porozumień na terenie himalajskiego państwa przebywa niewielka liczba indyjskich 

żołnierzy. Można tu dodać, że Chiny mają także spór graniczny z Bhutanem: pomiędzy tymi 

państwami również nie ma bowiem uzgodnionej ani wytyczonej granicy. Scysje na 

płaskowyżu Doklam z 2017 r. (kiedy doszło do konfrontacji żołnierzy Indii i Chin na terenie 

Bhutanu)49 pokazują, że czynnik Bhutanu może także w przyszłości wpływać na stosunki  

i napięcia Nowego Delhi z Pekinem, gdyż Indie będą angażować się po stronie Thimphu 

przeciw Pekinowi licząc, że utrzymają swoją popularność i wpływy w Bhutanie50. 

Środkowa sekcja pogranicza indyjsko-chińskiego – pomiędzy Nepalem a Bhutanem – nie 

jest sporny w tym sensie, że granica ma tam ustalony przebieg. Warto jednak wskazać, że 

na tym odcinku po stronie Indii znajduje się stan Sikkim, który również stanowił historyczną 

część cywilizacji tybetańskiej i niezależne królestwo, które zostało faktycznie anektowane 

przez Indie w latach 1970. (co oczywiście zostało bardzo źle przyjęte przez Pekin). Nie 

można zatem wykluczyć, że i to terytorium będzie w przyszłości obiektem sporów. Również 

wspomniany wyżej płaskowyż Doklam leży przy skrzyżowaniu granicy indyjskiej, 

bhutańskiej i chińskiej, przy wschodnim krańcu Sikkimu. Przyszłe napięcia chińsko-

bhutańskie mogą zatem angażować także siły indyjskie w Sikkimie. Według niektórych 

indyjskich źródeł w trakcie obecnych napięć chińscy żołnierze mieli także przekroczyć 

granicę w regionie przełęczy Nathu, wkraczając do północnego Sikkimu, ale najwyraźniej 

nie doszło do poważnej konfrontacji51. W chwili pisania tych słów indyjskie źródła rządowe 

nie potwierdzają jednak wystąpienia napięć i naruszeń granicy na tym terenie, choć 

potwierdzają incydenty we wszystkich wspomnianych wcześniej punktach w Aksai Ćinie. 
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 Niektóre indyjskie media donosiły także o incydentach na innych obszarach granicznych Arunaćal Pradeś, 
ale nie znalazły one na razie potwierdzenia (a poniższy komentator, choć niepozbawiony znacznej wiedzy, nie 
pierwszy już raz przedstawia przesadzone informacje o działaniach chińskich): 
Ajai Shukla, Chinese troops now stepping up activity near Arunachal Pradesh, Business Standard, 30.06.2020, 
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/chinese-troops-now-stepping-up-activity-near-
arunachal-pradesh-120063000061_1.html [dostęp: 2.07.2020]. 
49

 Analizę tego konfliktu pod kątem infrastruktury strategicznej i wynikającej z tego logistyki sił przedstawia 
niniejszy artykuł: Shashank Joshi, Power games at the tri-junction, The Hindu, lipiec 2017, 
https://www.thehindu.com/opinion/lead/power-games-at-the-tri-junction/article19245716.ece  
[dostęp: 26.03.2020]. 
50

 W lipcu br. donoszono, że gdy Bhutan wystąpił do Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska o wsparcie 
finansowe dla sanktuarium środowiska Sakteng, Pekin miał zwrócić uwagę, że część terytorium tego 
sanktuarium uważa za swoje. Nie ma jednak możliwości określenia, czy miało to jakikolwiek związek  
z równoległymi napięciami z Indiami i wydaje się całkiem prawdopodobne, że takiego związku nie było. 
Shishir Gupta, China tried to jab India with a new claim on Bhutan. Why it has boomeranged, Hindustan Times, 
26.07.2020, 
https://www.hindustantimes.com/india-news/china-tried-to-jab-india-with-a-new-claim-on-bhutan-why-it-
has-boomeranged/story-rqplyG6gdbN7eOs3X1FInM.html [dostęp: 31.07.2020]. 
51

 Manu Pubby, Standoff at Sikkim’s Naku La adds to LAC tension, Economic Times, 30.05.2020, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/standoff-at-sikkims-naku-la-adds-to-lac-
tension/articleshow/76098870.cms [dostęp: 20.06.2020]. 



 

         

 

2. Wnioski: implikacje międzynarodowe 

 

2.1 Stany Zjednoczone 

 

Indie będą zacieśniać swoją współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale skali tego 

zjawiska nie da się obecnie przewidzieć. Możliwe są kolejne zakupy amerykańskiego 

uzbrojenia lub co najmniej szybsze dostawy sprzętu uprzednio zamówionego. 

Niewykluczone są również inne formy współpracy: częstsze wspólne ćwiczenia, szerszy 

zakres wymiany informacji między siłami zbrojnymi i częstsze kontakty między nimi czy 

nawet formy szkoleń lub wręcz podpisanie nowych umów o współpracy (to ostatnie 

pozostaje jednak na razie w sferze spekulacji). 

Pośród elit politycznych Indii i specjalistów od polityki zagranicznej i bezpieczeństwa panuje 

konsensus, że współpracę z USA należy zacieśniać. Trwają jednak dyskusje, jak szeroka 

powinna ona być i na ile powinna ona mieć charakter formalny i zinstytucjonalizowany (w 

kierunku, można rzec, quasi sojuszu), a na ile powinna utrzymywać się bez formalnych 

zobowiązań (w kierunku „strategicznej autonomii”). Dla Polski lepszy byłby pierwszy 

scenariusz, bo rozszerzałby grono państw sojuszniczych i partnerskich USA, do którego 

obozu należy i RP. Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz drugi – Indie nie chcą być 

formalnie niczym sojusznikiem, w tym także nie Stanów Zjednoczonych. Przyszłe napięcia  

z Chinami mają zatem dla systemu sojuszniczego Waszyngtonu o tyle hipotetycznie 

znaczenie, że gdyby Nowe Delhi odczuło, że jest przez siły Pekinu coraz bardziej spychane 

do defensywy, mogłoby zacząć coraz bardziej instytucjonalizować charakter swojej 

współpracy z USA. 

Ponieważ USA nie są wojskowo zaangażowane w sino-indyjskie spory w Himalajach, a oba 

rządy nie życzą sobie mediacji Waszyngtonu w ich sporze, nie ma przesłanek, by sądzić, że 

te napięcia ograniczają możliwość Stanów Zjednoczonych do działania gdzie indziej (w 

tym w naszym regionie Europy).  
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W dniu 27 maja, a zatem niemal miesiąc od rozpoczęcia napięć, ale jeszcze przed walkami  

w dolinie prezydent USA Donald Trump zaoferował rolę mediatora w sporze52. Ani Nowe 

Delhi ani Pekin nie są jednak zainteresowane, by w ich negocjacjach trzecia strona 

odgrywała rolę pośrednika. Biorąc pod uwagę rosnące partnerstwo indyjsko-amerykańskie  

i rosnące napięcia na linii Pekinu z Waszyngtonem mediacje amerykańskie nie były 

bezstronne ani nawet akceptowalne ze strony ChRL. Stany Zjednoczone nie odgrywają 

zatem otwarcie dyplomatycznej roli w tym sporze (choć nie można wykluczyć, że starają się 

odgrywać pewną rolę w jego kulisach). Co istotniejsze zaś, nie odgrywają także roli 

wojskowej – ich siły nie stacjonują w Indiach i nie są w żaden sposób zaangażowane 

 w graniczne dysputy między Indiami a Chinami w Himalajach. Równocześnie jednak USA 

mają pewne możliwości militarne w Azji Południowej: (1) przede wszystkim siły 

amerykańskie są nadal obecne w Afganistanie (choć planuje się ich wycofanie), a do tego (2) 

wciąż jeszcze korzystają z infrastruktury transportowej i przestrzeni powietrznej Pakistanu, 

(3) używają bazy na Diego Garcia na Oceanie Indyjskim i od niedawna (4) mają możliwość 

korzystania w pewnym stopniu z portów indyjskich. Miałyby one zatem hipotetycznie 

możliwość odegrać rolę podczas konfliktu w Himalajach, nawet jeśli nic tego obecnie nie 

zapowiada i Waszyngton najwyraźniej do tego nie dąży. Taki stan rzeczy jest lepszym 

scenariuszem dla RP: w interesie Warszawy jest, by Stany Zjednoczone nie angażowały się 

na innych światowych teatrach w stopniu, który zmuszałby je do redukcji obecności  

w Europie.  

Jeśli chodzi o pierwszy z powyższych aspektów, siły Stanów Zjednoczonych  

w Afganistanie są stopniowo redukowane i wydaje się nieuniknione, że w końcu dojdzie do 

ich wycofania. Nie można jednak wykluczyć, że pewna niewielka i ściśle określone obecność 

zostanie utrzymana. Siły te nie przebywają tam oczywiście, by wspierać Indie przeciw ChRL, 

ale z perspektywy sporu indyjsko-chińskiego w Himalajach istotne byłoby, gdyby 

Amerykanie pozostawili w Afganistanie jakąś formę obecności wojskowej, którą ChRL 

postrzegałaby jako wyzwanie. Współpraca USA z Pakistanem była w ostatnich latach coraz 

bardziej zawężana, a ich stosunki stawały coraz chłodniejsze. Jednym z najistotniejszych 

powodów, dla których Waszyngton dalej ściśle współpracuje z Islamabadem jest 



 

         

zaangażowanie sił USA w Afganistanie. W chwili, gdy ono się zakończy, ostatnie elementy 

współpracy USA-Pakistan w dziedzinie bezpieczeństwa zostaną zapewne zniesione, a siłom 

USA odbierze się możliwość korzystania z infrastruktury transportowej Pakistanu. 

Dzierżawiona od Wielkiej Brytanii baza na Diego Garcia zapewne jeszcze na długo 

pozostanie w amerykańskich rękach, ale w obecnych warunkach jej główna zaleta 

strategiczna polega na możliwości utrudniania działań ChRL na Oceanie Indyjskim. 

Rozmaite punkty, takie jak chińska baza w Dżibuti i cieśnina Malakka, znajdują się w zasięgu 

stacjonujących na tej bazie bombowców dalekiego zasięgu53. Trudno jednak ocenić, na ile 

byłaby ona przydatna w razie konfliktu wewnątrz Himalajów. Z kolei podpisane między USA 

a Indiami w 2016 r. Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) umożliwia 

marynarkom wojennym obu stron wzajemne korzystanie z portów w celu uzupełnienia 

braków sprzętu i paliwa na okrętach lub w celu dokonania napraw54. 

Pośród elit politycznych Indii i specjalistów od polityki zagranicznej i bezpieczeństwa panuje 

konsensus, że współpracę z USA należy zacieśniać; wielu z ich reprezentantów postrzega 

także już teraz Chiny jako większe zagrożenie niż Pakistan55. Trwają jednak dyskusje, na ile 

kooperacja z USA powinna mieć charakter formalny i zinstytucjonalizowany (w kierunku, 

można rzec, quasi sojuszu), a na ile powinna utrzymywać się bez formalnych zobowiązań (w 

kierunku „strategicznej autonomii”)56. Opinie o tym, że obecne napięcia jeszcze bardziej 

zbliżą Nowe Delhi do Waszyngtonu są teraz częste57, ale nadal nie rozstrzyga to, jaką formę 

przyjmą ani też czy i jakie elementy współpracy Indie zdecydują się zinstytucjonalizować. 

Z pewnością możliwe są kolejne zakupy amerykańskiego uzbrojenia lub co najmniej szybsze 

dostawy sprzętu uprzednio zamówionego (tak jak to dzieje się zapewne teraz ze sprzętem 

rosyjskimi i francuskim, o czym będzie mowa dalej). Waszyngton nie ma wszak kłopotu  

z tym, że uzbrojenie jego produkcji jest używane przez Indie w Himalajach jako 

przeciwwaga wobec ChRL (wręcz przeciwnie, powinno to być USA na rękę). Nabyte przez 

Nowe Delhi w ostatnich latach maszyny amerykańskie, takie jak śmigłowce Apache  

i Chinook czy samoloty transportowe C-130J, są używane przez armię Indii w Himalajach, 

zwiększając możliwości działania przeciw siłom chińskim58. 

Niewykluczone są również inne formy współpracy: częstsze wspólne ćwiczenia, szerszy 

zakres wymiany informacji między siłami zbrojnymi i częstsze kontakty między nimi czy 



 

Chińsko-indyjski spór graniczny: jego ostatnie odsłony i implikacje... I 43 
 

nawet formy szkoleń lub wręcz podpisanie nowych umów o współpracy (to ostatnie 

pozostaje jednak na razie w sferze spekulacji). Możliwe jest również częstsze dzielenie się 

informacjami wywiadowczymi59. W tym kontekście warto dodać, że w 2018 r. USA i Indie 

podpisały umowę COMCASA, która umożliwia im dzielenia się informacjami 

wywiadowczymi. Jednakże Waszyngton miał dzielić się danymi z Nowym Delhi już podczas 

napięć indyjsko-chińskich na płaskowyżu Doklam w 2017 r.60 Niektórzy twierdzą na 

przykład, że teraz może dojść do przyspieszenia podpisania porozumienia BECA (Basic 

Exchange and Cooperation Agreement), w ramach którego strony zaczną dzielić się danymi 

geoprzestrzennymi, w tym tymi o znaczeniu militarnym61.  

Prawdopodobnie dojdzie również do wzmocnienia lub nawet rozszerzenia formuły QUAD, 

to jest współpracy Indii, USA, Australii i Japonii na Oceanie Indyjskim62. Na przykład 

proponowany obecnie w Stanach Zjednoczonych National Defence Authorisation Act – 

który wymaga jeszcze zatwierdzenia – przewiduje szkolenia dla indyjskich, japońskich  

i australijskich pilotów na wyspie Guam. Informacja ta pojawiła się podczas napięć, ale 

oczywiście w tym wypadku musiała ona wynikać ze znacznie wcześniej rozważanych 

planów i działań prawnych63. 

Dla Polski lepszy byłby scenariusz, w którym Indie stawałyby się formalnym sojusznikiem 

USA. Ten proces bowiem rozszerzałby grono państw sojuszniczych i partnerskich USA, do 

którego obozu należy i RP. Bardziej prawdopodobny jest jednak, że Indie nie staną się 

formalnie niczym sojusznikiem, w tym także nie Stanów Zjednoczonych. Zasiadające  

w Nowym Delhi elity decyzyjne i analityczne preferuję bowiem „strategiczną autonomię”. 

Przyszłe napięcia z Chinami mają zatem dla systemu sojuszniczego Waszyngtonu o tyle 

hipotetycznie znaczenie, że gdyby Nowe Delhi odczuło, że jest przez siły Pekinu coraz 

bardziej spychane do defensywy, mogłoby zacząć coraz bardziej instytucjonalizować 

charakter swojej współpracy z USA. 
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2.2 Rosja 

 

Nie ma na razie dowodów, by napięcia między Chinami a Indiami stanowiły 

dyplomatyczne wyzwanie dla Rosji. Moskwa sprzedaje bowiem uzbrojenie obu 

państwom, przy czym Indiom nie sprzedaje tak zaawansowanego sprzętu jak Chinom 

(wyjątkiem był system S-400). Mimo tego warto podkreślać, że napięcia indyjsko-chińskie 

tworzą dobrą koniunkturę na sprzedaż uzbrojenia rosyjskiego do obu państw, co oznacza 

dla Moskwy korzyść gospodarczą, ale dyplomatyczne ryzyko. Gdyby w przyszłości 

dochodziło do bardziej intensywnych napięć między Indiami a Chinami, mogłoby to 

postawić Rosję w trudniejszej politycznie sytuacji. 

 

Moskwa od dawna jest jednym z głównych sprzedawców sprzętu wojskowego do Chin i Indii 

(a te dwa państwa stanowią dla rosyjskich firm tego sektora główne rynki na terenie Azji)64. 

W ostatnich latach jednak rosyjski eksport do tych dwóch krajów zaczął maleć. Ponadto 

Rosja nie sprzedaje zazwyczaj Indiom równie nowoczesnego sprzętu jak ten, który decyduje 

się udostępniać Chinom. Wyjątkiem jest jednak niedawno podpisana umowa na sprzedaż 

systemu S-400. Można zatem powiedzieć, że Rosjanie korzystają finansowo na indyjsko-

chińskich sporach, sprzedając obu stronom. Taka sytuacja jest dla Moskwy korzystna 

gospodarczo, ale niebezpieczna na polu dyplomacji. 

Należy jednak podkreślić, że znacząca część sprzętu wojskowego rosyjskiej produkcji 

używanego przez siły indyjskie bliżej ChRL to sprzęt starszy – a to, można spekulować, jest 

relatywnie mniejszym powodem do scysji dyplomatycznych między Moskwą a Pekinem. 

Pośród samolotów są to samoloty MiG-21 i MiG-29, choć istotnie liczebne są również 

relatywnie nowsze Su-30MKI. Według dotychczasowych doniesień z prasy indyjskiej system 

S-400 ma być rozstawiony w północno-zachodnich Indiach tak, by stanowić obronę przeciw 

Pakistanowi. Podobnie niepotwierdzone do dziś doniesienia z ostatnich lat wskazywały, że 

choć Indie i Rosja chciałyby sprzedawać wspólnie wyprodukowany przez siebie pocisk 

BrahMos, Moskwa sprzeciwiać się ma ich sprzedaży do tych państw, które mogłyby użyć go 
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przeciw Chinom (np. do Wietnamu). Przegląd obecnego sprzętu oferuje poniższa tabelka (w 

poniższym zestawieniu wzięto uwagę jedynie kluczowy sprzęt – czołgi i samoloty – nie zaś 

np. broń ręczną). Nie jest to oczywiście przegląd całego głównego uzbrojenia – ten oferuje 

wspomniana wcześniej analiza O’Donnella i Bollfrassa, do której odwołania znalazły się  

w aneksie – a jedynie tego pochodzenia rosyjskiego. 

Ważniejszy sprzęt wojskowy rosyjskiej produkcji używany przez siły zbrojne Indii 

na terenach nieodległych Chinom 

Typ sprzętu rosyjskiej produkcji Liczba i lokalizacja 

TEATR WSCHODNI 

Samoloty SU-30MKI 34: baza w Tezpurze (Asam) 
17: baza w Ćhabui (Asam) 

Samoloty MiG-27M 17: baza w Hasimarze (Bengal Zachodni) 

TEATR ZACHODNI 

Samoloty MiG-21 17: baza w Śrinagarze (Dżammu i Kaszmir) 
17: baza w Ambali (Pendżab) 
26: baza w Pathankocie (Pendżab) 

Samoloty MiG-29  8: baza w Leh (Ladakh) 
34: baza w Adampurze (Pendżab) 

Czołgi T-72 ok. 100-150 [?]: nieokreślone bliżej miejsce  
w Ladakhu 

Skompilowano na podstawie: 
Frank O'Donnell, Alexander K. Bollfrass, The Strategic Postures of China and India… 
Dinakar Peri, Third regiment of T-72 tanks to be moved to Ladakh soon, The Hindu, 19.06.2016 
https://www.thehindu.com/news/national/Third-regiment-of-T-72-tanks-to-be-moved-to-Ladakh-
soon/article14497629.ece [dostęp: 10.07.2020]. 
Prakhar Gupta, India Deploys T-72 Tanks in Ladakh to Counter China’s Military Build-up, The Diplomat, 
20.06.2016, 
https://thediplomat.com/2016/07/india-deploys-t-72-tanks-in-ladakh-to-counter-chinas-military-build-up/ 
[dostęp: 10.06.2020]. 
 

 

W powyższym zestawieniu brak śmigłowców, gdyż ich położenie w danym momencie 

trudniej jest ustalić. Indyjskie media twierdzą jednak, że ich maszyny Mi-17V-5 odegrały rolę 

podczas obecnych napięć65. Do tego dodać należy, że o ile indyjskie bazy na teatrze 

zachodnim mogą służyć do operacji zarówno przeciw Pakistanowi jak i Chinom, bazy na 

teatrze wschodnim służyć mogą siłom podległym Nowemu Delhi w zasadzie tylko przeciw 

ChRL. Nie ma zatem wątpliwości, że rosyjskie Su-30MKI stacjonujące w Asamie mają służyć 

temu celowi. Po chińskiej stronie Himalajów w bazach chińskich dominują maszyny 



 

         

rodzimej produkcji, chociaż w niektórych z nich stacjonuje także (bliżej niesprecyzowana) 

liczba rosyjskich Su-27. Oznacza to, że hipotetyczny konflikt ChRL i Republiki Indii  

w Himalajach przeciwstawiłby sobie rosyjskie maszyny Suchoj. 

Ponadto ok 2015-2016 r. siły indyjskie sprowadziły do Ladakhu znaczną liczbę rosyjskich 

czołgów T-72 (od 100 do 150). Maszyny te są jednak nieprzydatne na większych 

wysokościach (szczególnie w takich liczbach), na których rozpoczęłyby się ewentualne 

walki. Czołgi są zbyt duże, by używać ich na obszarach obecnych napięć takich jak dolina 

rzeki Galwan czy jezioro Pangong (gdzie największym typem pojazdu jakiego używają obie 

strony są samochody terenowe). Ruch należy zatem traktować jako element odstraszania: 

do faktycznego użycia czołgów mogłoby dojść dopiero wtedy, gdyby siły chińskie 

przełamały pierwszą linię obrony indyjskiej na Linii Rzeczywistej Kontroli i zeszły ku 

zaludnionym dolinom Ladakhu (np. dolinie, w której znajduje się stolica terytorium – Leh). 

Strona indyjska twierdzi, że rozmieszczenie to jest odpowiedzią na rozbudowę potencjału 

wojskowego po stronie chińskiej. Wyzwaniem dyplomatycznym dla Moskwy byłoby przede 

wszystkim ewentualne używanie przez Indie i Chiny samolotów, pocisków i systemów 

obrony powietrznej rosyjskiej produkcji. 

W trakcie obecnych napięć Indie sprowadziły do Ladakhu więcej samolotów Su-30MKI66.  

W trakcie napięć, ale jeszcze przed walkami w dolinie rzeki Galwan Nowe Delhi poprosiły 

także o szybsze dostawy nowego sprzętu z Rosji67 – wbrew temu jak podsumowywały to 

niektóre media, nie były to nowe, naprędce podpisane umowy, ale prośba o szybszą 

realizację wcześniej uzgodnionych dostaw68. W ten sposób na indyjską ziemię przylecieć ma 

12 maszyn Su-30MKI, a także 21 samolotów MiG-29. Podobnie w trakcie obecnych napięć  

w Himalajach Indie poprosiły Francję o wcześniejsze dostawy samolotów Dassault 

Rafale69.Pierwsze pięć maszyn dotarło; mają one być umieszczone w bazie w Ambali (w 

Pendżabie)70, a zatem do potencjalnego użytku i przeciw ChRL i przeciw Pakistanowi.  

Poza powyższą prośbą wobec Moskwy minister obrony Indii Rajnath Singh udał się do Rosji 

w siedem dni po konfrontacji w dolinie (do walk doszło w noc z 15 na 16 czerwca, a Singh 

wsiadł do samolotu Moskwy 22 czerwca)71. Wizyta była zapowiedziana wcześniej, gdyż 

Singh był zaproszony na Defiladę Zwycięstwa, ale równolegle podczas jego wizyty doszło 

do trójstronnych (wirtualnych) rozmów między ministrami spraw zagranicznych Rosji, Chin  
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i Indii. Jest znamienne, że Nowe Delhi nie tylko nie odmówiły w nich udziału ze względu na 

trwające napięcia, ale użyły ich jako okazji do jednych pierwszych od momentu konfrontacji 

w dolinie bezpośrednich rozmów z Chinami na szczeblu ministerialnym72. Chociaż ich treści 

nie znamy, Rosja wyłoniła się to jako neutralny teren do takich konwersacji i tę rolę Moskwy 

pochwalono w komentarzu w chińskim Global Times73. Należy zatem podkreślić, że obecnie 

nie ma przesłanek, by twierdzić, że obecne napięcia postawiły Rosję w trudnej politycznie 

sytuacji, ale istnieją po temu warunki, gdyby stosunki Indie-Chiny pogorszyły się  

w przeszłości. 
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2.3 Stosunki Indie-Chiny (poza sporem granicznym) 

 

Indie podejmą próby ograniczenia gospodarczej obecności podmiotów z ChRL na swoim 

terenie. W wielu obszarach uzależnienie rynku indyjskiego od importu z Chin jest jednak 

znaczne lub ogromne. Nowe Delhi nie będzie mieć możliwości wprowadzenia szerokiego 

zakazu importu towarów chińskiej produkcji – choć coraz częściej wzywa się do tego teraz  

w Indiach nie jest to scenariusz realistyczny. Struktura bilateralnego handlu nie zmieni się 

zatem radykalnie, a w każdym razie taka zmiana nie jest możliwa szybko i łatwo. W ramach 

reperkusji politycznych Indie mogą jednak wybiórczo uderzać w firmy chińskie np. 

odwołując ich kontrakty czy inwestycje albo prawnie uniemożliwiając im dalszą działalność 

na rynku indyjskim. Obecnie wydaje się, że polityczne decyzje Nowego Delhi o zakończeniu 

lub ograniczeniu współpracy z podmiotami chińskimi mogą dotknąć takich obszarów jak 

rynek infrastruktury i sektor telekomunikacji. Nie wydaje się natomiast, by Nowe Delhi 

podjęło rewolucyjne kroki w swojej dyplomacji zmieniając swój stosunek np. do Tajwanu czy 

Tybetu. 

 

Wstęp do niniejszego raportu podsumowywał perspektywę Indii na spór graniczny  

z Chinami pod względem militarnym. Wydaje się jednak, że na niedawne napięcia Nowe 

Delhi reaguje już również retorsjami w innych dziedzinach. Wydaje się, że polityczne 

decyzje Nowego Delhi o zakończeniu lub ograniczeniu współpracy z podmiotami chińskimi 

mogą dotknąć takich obszarów jak rynek infrastruktury i sektor telekomunikacji. Byłoby to 

nowe zjawisko, gdyż jak dotąd Indie oddzielały w swoich stosunkach z Chinami kwestie 

gospodarcze od politycznych, nie stosując odwetów za napięcia na firmach chińskich 

działających z Indiami lub handlujących z nimi (Indie stały się także częścią utworzonego 

pod przewodem ChRL Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych i są do dziś jego 

największym pożyczkobiorcą74). Mimo tych kwestii politycznych całokształt współpracy 

gospodarczej tych dwóch wielkich państw nie zmieni się jednak ani łatwo ani szybko, a na 

jego potencjalne zmiany należy patrzeć sektorowo (takie omówienie wykracza oczywiście 

poza ramy niniejszego raportu). 
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Polityka gospodarcza. Po starciu w dolinie rzeki Galwan doszło do odwołania lub 

wstrzymania kilku projektów realizowanych – lub planowanych – w Indiach z udziałem 

chińskich podmiotów w dziedzinie infrastruktury: (1) rząd stanu Bihar odwołał wyniki 

przetargu na budowę mostu, w której uczestniczyć miały dwa podmioty chińskie75; (2) 

przetarg na budowę części połączenia między Delhi a Merathem (Meerut) wygrany przez 

firmę Shanghai Tunnel Engineering Company miał zostać odwołany76, a (3) cztery dni po 

starciach w dolinie rzeki Galwan Indyjskie Koleje odwołały kontrakt na budowę sygnalizacji 

świetlnej przy torach, która dotąd realizowała chińska Beijing National Railway Research 

and Design Institute of Signal and Communication Group. Stało się to jednak tak szybko po 

starciach, że trudno powiedzieć, czy była to decyzja polityczna, a jej wyjaśnieniem był wolny 

postęp projektu77. Te same wątpliwości można wyrazić wobec części pozostałych 

odwołanych przetargów – rząd nie może wszak deklarować wprost, że odwołuje przetarg  

z powodu napięć, bo musi podawać uzasadnienie osadzone w ramach prawnych: chyba że 

można wskazać na kwestie bezpieczeństwa narodowego, jak np. wrażliwości danych, jak to 

ma miejsce np. w telekomunikacji. Jednakże fakt, że doszło do takiej kumulacji tych decyzji 

w krótkim czasie sugeruje polityczne podglebie przynajmniej niektórych z nich. 

Obok infrastruktury transportowej drugim obszarem, na którym Nowe Delhi mogą mścić 

się na podmiotach chińskich za napięcia graniczne jest szeroko pojęta infrastruktura 

telekomunikacyjna i technologii informacyjnych (bądź oparte na nich usługi)78. Jest to 

szczególnie możliwe i zasadne, gdyż od dawna zwraca się uwagę na fakt, że dostęp 

chińskich przedsiębiorstw do informacji o obywatelach stanowi potencjalne wyzwanie dla 

bezpieczeństwa narodowego (tak w Indiach, jak i gdzie indziej). W trakcie napięć (29 

czerwca) Nowe Delhi podjęło decyzję o zablokowaniu dostępu do kilkudziesięciu 

popularnych aplikacji na telefon wyprodukowanych przez firmy chińskie, w tym do TikToka 

(wbrew częstym stwierdzeniom, nie jest to „zakaz” w tym sensie, że nie wprowadzono 

prawnych kar za korzystanie z tych programów)79. Chociaż według niektórych mediów 

światowych (Reuters, Al Jazeera) rząd indyjski miał także w trakcie napięć powiedzieć 

swoim państwowym firmom, by nie nabywały sprzętu od chińskiej firmy Huawei80, 

informacje te wymagają jednak jeszcze potwierdzenia, a dotyczyły one budowy 

infrastruktury 4G (nie 5G). Chociaż donosi się także, że koncern ten zaczął w trakcie napięć 

znacznie redukować etaty w Indiach81 (najwyraźniej przewidując ograniczanie jego 



 

         

działalności lub spadek popularności), należy podkreślić, że formalnie żadne decyzje  

w sprawie tej firmy – jak i innych firm telekomunikacyjnych z CHRL jak np. ZTE – w Nowym 

Delhi nie zapadły; nie została ona też prawnie wykluczona z możliwości budowy 

infrastruktury 5G. Z pewnością jednak ostatnie napięcia jeszcze bardziej zaogniły dyskusję 

na ten temat w Indiach, a głosy przeciw Huawei stały się jeszcze liczniejsze82. 

Jeśli jednak chodzi o bilateralny handel, Indie mają ogromny deficyt w tym zakresie (48 mld 

USD w roku finansowym 2019-2020), a zmniejszenie uzależnienia od importu z ChRL może 

jedynie następować stopniowo i w określonych obszarach. Znaczna redukcja tego deficytu 

nie będzie w najbliższym czasie możliwa, niezależnie od woli politycznej83. Po starciu  

w dolinie rzeki Galwan ponownie dało się słyszeć w Indiach wzywanie do bojkotu towarów84  

z Chin, ale były to w gruncie rzeczy głosy rzadkie i tymczasowo umotywowane politycznie 

(to jest niektóre osoby wzywały do tego bojkotu, by zwrócić na siebie uwagę w trakcie 

napięć, ale w istocie nie przeprowadziły żadnych działań w kierunku faktycznej redukcji 

importu z ChRL). Nowe Delhi nie podjęło jak dotąd żadnej prawnej decyzji na ten temat. 

Tybet. Nie wydaje się realne, by Indie poparły kwestię niepodległości Tybetu, a jeśli nawet 

by tak się stało, trudno ocenić, na ile wytworzyłoby to presję na Pekin. Indie nie 

zareagowały, gdy na początku lat 1950. komunistyczne Chiny anektowały Tybet. Kiedy  

w 1959 r. wybuchło tam powstanie, a Dalajlama wraz z tysiącami swoich krajan zbiegł do 

Indii, został tam przez Nowe Delhi przyjęty przychylnie, ale nie zmieniło to faktu, że Indie 

uznały zwierzchność Pekinu nad himalajskim państwem85. Od tego czasu stosunek rządu 

Indii do kwestii tybetańskiej pozostaje podobnie dwoisty: kraj zamieszkuje istotna 

tybetańska wspólnota, a swoją siedzibę ma tam tybetański rząd na wychodźstwie, ale mimo 

goszczenia go Nowe Delhi nie uznaje tej instytucji za formalnie reprezentującą Tybet.  

W gruncie rzeczy Indie od dziesięcioleci unikają używania tej kwestii jako dyplomatycznego 

oręża i raczej marginalizują i wyciszają swoje stosunki z wygnańczym rządem niż je 

rozwijają i rozgłaszają86. Czas pokaże, czy obecne napięcia przyniosą w tym zakresie choćby 

umiarkowaną zmianę. 

Po starciach w dolinie rzeki Galwan w prasie związanej z rządzącą partią – czyli w gazetach 

Organiser i Panchjanya, które są mediami nacjonalistycznej organizacji Rashtriya 

Swayamsevak Sangh, która jest ściśle związana z rządzącą partią BJP – pojawiły się bardzo 
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buńczuczne i agresywne w stosunku do Chin. Niektóre z tych tekstów wprost wzywały do 

uznania niepodległości Tybetu. Były to jednak publikacje zewnętrznych autorów – 

pokazywały one pewien nastrój, ale nie były to oficjalne deklaracje tych mediów, organizacji 

RSS czy partii BJP, nie mówiąc już o rządzie indyjskim87. Wezwanie, by Indie „wsparły” 

Tybet pojawiło się nawet w centrolewicowym (i w związku z tym często krytycznym  

w stosunku do rządu w Nowym Delhi) dzienniku Hindustan Times i to w artykule wstępnym. 

To sugerowane wsparcie ma jednak wyrażać się takimi gestami jak przyznanie państwowej 

nagrody Dalajlamie czy odbudowanie więzi ze wspólnotami tybetańskimi, nie zaś 

formalnym wsparciem dla niepodległości Tybetu88. Jeśli Nowe Delhi zdecyduje się na pewne 

działania w tym zakresie, zapewne będą to tego rodzaju gesty. 

Tajwan. Analogiczne wnioski można wysnuć względem Tajwanu, z którym, tak jak 

większość stolic świata, Nowe Delhi nie utrzymuje formalnych stosunków jako państwem. 

W wyniku obecnych napięć w Indiach zaczęły się podnosić głosy, że Indie powinny uznać 

Tajwan lub rozszerzyć z nim współpracę. Opinie takie pojawiły się zarówno w wyżej 

wspomnianych publikacjach hinduskich nacjonalistów89 (choć nie na poziomie formalnym), 

jak w innych miejscach prasy indyjskiej, której nie można uznać za nacjonalistyczną (m.in.  

w gazetach Indian Express i Times of India)90. Jak dotąd jednak zachowanie rządu Nowego 

Delhi w tym względzie było ostrożne91. Wydaje się zatem, że o ile współpraca Nowego Delhi 

z Tajpej może rozwijać się w takich obszarach jak przede wszystkim gospodarka, indyjscy 

decydenci nie zdecydują się na radykalny krok, jakim byłoby uznanie Tajwanu za państwo. 

 

                                                           
74

 W skrócie AIIB. Por. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB Investment in India nears USD3 Billion, 
listopad 2019, 
https://www.aiib.org/en/news-events/news/2019/20191115_001.html [dostęp: 9.03.2020], 
a także lista zatwierdzonych projektów dostępnych na stronie banku. 
75

 Boycott China Call: Bihar cancels tender of mega bridge project involving Chinese companies, Hindustan Times, 
28.06.2020, 
https://www.hindustantimes.com/india-news/boycott-china-call-bihar-cancels-tender-of-mega-bridge-
project-involving-chinese-companies/story-oDdOTXT8CnRURde65Wz6JP.html [dostęp: 30.06.2020]. 
76

 Rajeswari Pillai Rajagopalan, Darkening Mood in Delhi Over China, The Diplomat, 3.08.2020, 
https://thediplomat.com/2020/07/darkening-mood-in-delhi-over-china/ [dostęp: 10.08.2020]. 
77

 Railways cancels project contracts awarded to Beijing company amid LAC tension, India TV News, 19.06.2020, 
https://www.indiatvnews.com/amp/news/india/india-china-faceoff-indian-railways-scrap-project-contracts-
awarded-to-chinese-companies [dostęp: 20.06.2020]. 



 

         

                                                                                                                                                                                     
78

 W dyskusji zorganizowanej przez Carnegie India 24 czerwca (a zatem w 9 dni po starciach w dolinie rzeki 
Galwan) były ambasador Indii do Chin Gautam Bambawale wskazywał na możliwość przełożenia się napięć na 
współpracę z ChRL w dziedzinie technologii informacyjnych. 
Carnegie India, The Sino-Indian Border: Escalation & Disengagement, 24.06.2020, 
https://carnegieindia.org/2020/06/24/sino-indian-border-escalation-disengagement-event-
7369?mkt_tok=eyJpIjoiWTJRMllqRTVOMk15T1RJeSIsInQiOiJQd1VPeWIxdWZrU2tWaTFoelNXVEhiMm1DZ0p
3VzFJdkw1Q3N6SkhJK0pwSUVcL3dGWlFuTTRJUG5KNnpMQ3BMU3ZXemtBWlpRcXZlOVkxRGpnNGhcL3B
NNzd5OEswUCtJUE9sZmJpSndNXC9KVTQ5MTZSVmRLaWNsZDZcL2J5a0dZQ2oifQ%3D%3D  
[dostęp: 30.06.2020]. 
79

 Por. oświadczenie Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych, które to blokadę wprowadziło: 
Government Bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, 
security of state and public order, Ministry of Electronic & IT, 29.06.2020, 
https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1635206 [dostęp: 30.06.2020], 
Niniejszy komentarz indyjskiego think tanku IDSA (który podlega pod indyjskie Ministerstwa Obrony),  
a zatem zazwyczaj prezentuje podejście typowe dla kręgów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym  
i polityką zagraniczną) stwierdza, że Nowe Delhi będzie się starać przynajmniej na jakiś czas blokadę utrzymać 
i że w razie ew. wniesienia sprawy do Światowej Organizacji Handlu pozycja prawna Indii będzie mocna. 
Trudniejsze natomiast będzie utrzymanie stałej blokady, co sugeruje, że na przyszłość Nowe Delhi może 
wypracować inne rozwiązania, by dalej ograniczać w tym obszarze działalność firm chińskich. 
Rajeesh Kumar, India’s Apps Ban: Preparing for Long Haul, Manohar Parrikar, Institute for Defence Studies and 
Analyes, 29.06.2020, 
https://idsa.in/issuebrief/indias-apps-ban-rkumar-290720 [dostęp: 30.06.2020]. 
80

 Por. np. Sankalp Phartiyal, India tells two state firms not to use China telecoms gear, source says, Reuters, 
18.06.2020, 
https://www.reuters.com/article/us-india-china-telecoms/india-tells-two-state-firms-not-to-use-china-
telecoms-gear-source-says-idUSKBN23P23T [dostęp: 20.06.2020]. 
81

 Huawei cuts India revenue target by up to 50%, laying off staff: ET, Reuters, 27.07.2020, 
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-india-layoffs/huawei-cuts-india-revenue-target-by-up-to-50-
laying-off-staff-et-idUSKCN24S0A4 [dostęp: 30.07.2020]. 
W tym wypadku jednak Reuters oparł się na informacjach gazety indyjskiej: Economic Times. 
82

 Np. wicedyrektor indyjskiego think tanku Observer Research Foundation, Gautam Chikermane, stwierdził  
w wywiadzie, że chińskie firmy Huawei i ZTE powinny być wykluczone z budowy infrastruktury 5G w kraju. 
Opinie te wygłosił w trakcie napięć i odwołując się do nich, ale podobne zdanie wyrażał także wcześniej.  
Por.  Why India Should Ban Chinese Huawei and ZTE in 5G, Observer Research Foundation, 6.07.2020 [wywiad 
w języku hindi], 
https://www.orfonline.org/why-india-should-ban-chinese-huawei-and-zte-in-5g-69193/ [dostęp:  10.07.2020]. 
Z kolei poniższy autor, profesor skupiający się na polityce zagranicznej, stwierdził, że „istnieją nie tylko dobre 
powody strategiczne, by natychmiast zakazać udziału Huawei w [rozwoju] systemów 5G w Indiach, ale wyśle 
to także jasną wiadomość co do zaangażowania Indii’’ we współpracę z innymi państwami działającymi 
przeciw Chinom. 
Rajesh Rajagopalan, India can’t free-ride others to limit China. It needs to lead the containment strategy, The 
Print, 18.06.2020, 
https://theprint.in/opinion/india-cant-free-ride-others-to-limit-china-it-needs-to-lead-the-containment-
strategy/443687/ [dostęp: 20.06.2020]. 
83

 Na imporcie z Chin polega na przykład indyjski przemysł farmaceutyczny (70% importu do Indii na użytek 
tego przemysłu pochodzi z ChRL). W ostatnich miesiącach Nowe Delhi podjęło decyzję o dotowaniu swojego 
przemysłu produkcji leków, by uniezależnić się choć częściowo od importu m.in. substancji czynnych z Chin. 
Decyzja ta podyktowana była jednak doświadczeniami niedoboru w trakcie pandemii, nie potrzebą politycznej 
zemsty.  
Podobnie można rozumieć zeszłoroczną decyzję Nowego Delhi o nieprzystąpieniu do RCEP –  do ostatniej 
chwili deliberowano na ten temat, a w samym rządzie nie było w tej kwestii zgody, ale decyzję tę 
rozpatrywano przede wszystkim pod kątem gospodarczym, postrzegając rosnący deficyt w handlu z ChRL 
jako zagrożenie, ale nie jako sprawę polityczną, w której Indie musiałyby za wszelką cenę pokazać swój 
stosunek do Pekinu. 



 

Chińsko-indyjski spór graniczny: jego ostatnie odsłony i implikacje... I 55 
 

                                                                                                                                                                                     
84

 W poprzednich latach do bojkotu chińskich towarów wzywała przede wszystkim tybetańska diaspora w 
Indiach i środowiska skrajnie nacjonalistyczne. Nigdy nie były to głosy mocno słyszalne w szerszej opinii 
publicznej. Bardzo rzadko takie opinie były też jednoznacznie podnoszone przez środowiska eksperckie. 
Należy jednak dodać, że do wyjątków należał znany z radykalnie antychińskich poglądów ekspert od polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, Brahma Chellaney, który uważał, że rząd w Nowym Delhi powinien był import 
z ChRL ograniczać. Na razie nie sposób określić, czy takie opinie zaczęły się teraz częściej pojawiać pośród 
decydentów i ekspertów. 
Chellaney został niegdyś określony jako „radykał” (hardliner) pośród indyjskich obserwatorów Chin, ale nie 
można wykluczyć, że teraz nie zostałby już tak jednoznacznie zaklasyfikowany, biorąc pod uwagę coraz 
bardziej antychińskie nastroje w Indiach. 
Swaran Singh, India China Relations: Perceptions, Problems, Potential, South Asian Survey, 2008, tom 15, 
numer 18, s. 85. 
85

 Por. np. Sameer Suryakant Patil, India’s China Policy in the 1950s: Threat Perceptions and Balances, South 
Asian Survey, 2007, tom 14, numer 283, s. 287. 
86

 Por. np. David M. Malone, Does the Elephant Dance. Contemporary Indian Foreign Policy, Oxford University 
Press, New York 2011, s. 143. 
To jednak nie musi oznaczać, że percepcja ChRL jest taka sama. Pekin prawdopodobnie obawia się 
potencjalnego wpływu tybetańskiego rządu na wygnaniu i diaspory na sytuację w Tybecie. Nie można zatem 
wykluczyć, że chociaż Nowe Delhi pragnie, by Chiny uznały, że sprawa Tybetu nie jest częścią ich stosunków, 
sam fakt, że Indie wciąż goszczą Dalajlamę i rząd na wygnaniu może sprawiać, że ChRL jest odbiera tę kwestię 
inaczej niż życzyłyby sobie tego Indie. 
Jeden z byłych ambasadarów ChRL w Pakistanie i Indiach, Zhou Gang, napisał np. ongiś o „wymierzonej  
w Chiny politycznej działalności Dalajlamy i jego kliki” jako jednym z problemów bilateralnych stosunków.  
Artykuł ukazał się w China Report, czasopiśmie wydawanym przez Institute of Chinese Studies, instytucję  
z Siedzibą w Nowym Delhi. 
Por. Zhou Gang, Current China India Relations and Economic Cooperation, China Report, numer 44, tom 41, s. 
43. 
87

 Por. przegląd tych artykułów tutaj:Krzysztof Iwanek, Galwanized Mood: How India’s Hindu Nationalists Have 
Reacted to the India-China Crisis, The Diplomat, 30.06.2020,  
https://thediplomat.com/2020/06/galwanized-mood-how-indias-hindu-nationalists-have-reacted-to-the-
india-china-crisis/ [dostęp: 1.07.2020]. 
Jest tak mimo tego, że RSS ma długą tradycję kontaktów z tybetańskim rządem na wychodźstwie. Poza 
czysto politycznym wymiarem na ona jeszcze dwa aspekty: jako organizacja hinduskich nacjonalistów, RSS 
podnosi kulturowe i historyczne więzi między hinduizmem a buddyzmem tybetańskim, jak również krytykuje 
chiński komunizm. 
Por. Krzysztof Iwanek, Will India’s Hindu Nationalists Play the ‘Tibet Card’ Against China?, The Diplomat, 
1.10.2019, 
https://thediplomat.com/2019/10/will-indias-hindu-nationalists-play-the-tibet-card-against-china/ [dostęp: 
1.07.2020].  
88

 India must stand up for Tibet, Hindustan Times, 6.07.2020, 
https://www.hindustantimes.com/editorials/india-must-stand-up-for-tibet-ht-editorial/story-
WpA38xTQljcUKpLB6bBRAO.html [dostęp: 7.07.2020].  
89

 Krzysztof Iwanek, Galwanized Mood: How India’s Hindu Nationalists… 
90

 Rajeswari Pillai Rajagopalan, Calls for India to Play the Taiwan Card Grow Louder, 9.07.2020, 
https://thediplomat.com/2020/07/calls-for-india-to-play-the-taiwan-card-grow-louder/ [dostęp: 10.07.2020]. 
91

 Widać to po kwestii poparcia Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia. Do takiej postawy wzywał m.in. 
Samir Saran, dyrektor Observer Research Foundation. Już w trakcie napięć i podczas pandemii, ale jeszcze 
przed konfrontacją w dolinie rzeki Galwan w niektórych z indyjskich mediów dyskutowano na przykład, czy 
Indie powinny poprzeć członkostwo Tajwanu w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.  
Por. np.S.B. Asthana, Why does India need to back Taiwan’s reentry to the World Health Assembly?, WIO News, 
19.05.2020, 
https://www.wionews.com/opinions-blogs/why-does-india-need-to-back-taiwans-reentry-to-the-world-
health-assembly-299697 [dostęp: 10.07.2020]. 
Rajesh Rajagopalan, With new WHO leadership role, India can’t fool partners with balancing acts, The Print, 
13.05.2020, 



 

         

                                                                                                                                                                                     
https://theprint.in/opinion/with-new-who-leadership-role-india-cant-fool-partners-with-balancing-
acts/419165/ [dostęp: 10.07.2020], 
Karthik Nachiappan, In WHO, India must look past pressure to corner China, The Print, 21.0.2020, 
https://theprint.in/opinion/in-who-india-must-look-past-pressure-to-corner-china/425940/ 
[dostęp: 10.07.2020], 
Anirban Bhaumik, India weighs options as Taiwan seeks its support to take part in World Health Assembly, 
Deccan Herald, 15.05.2020, 
https://www.deccanherald.com/national/india-weighs-options-as-taiwan-seeks-its-support-to-take-part-in-
world-health-assembly-838106.html [dostęp: 10.07.2020]. 
Ostatecznie jednak Nowe Delhi na taki krok się nie zdecydowało. 
Ashutosh Nagda, India’s Reluctance to Support Taiwan at the World Health Assembly, South Asian 
Voices/9DashLine, 10.06.2020, 
https://southasianvoices.org/indias-reluctance-to-support-taiwan-at-the-world-health-assembly/  
[dostęp: 10.07.2020]. 
Sprawa ta może być traktowana jako swoisty papierek lakmusowy, choć oczywiście nie w oderwaniu od 
innych aspektów. Poparcie członkostwa Tajwanu w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia nie musiałoby być 
powszechnie interpretowane jako uznanie jego państwowości. Tego typu kroki mogą być zatem 
podejmowane jako element spektrum działań rozłożonych między pełnym nieuznawaniem a pełnym 
uznawaniem Tajwanu za państwo, dając Nowemu Delhi elastyczność działania. Tym niemniej nawet w takiej 
sytuacji indyjscy decydenci takiego poparcia nie udzielili. 

https://southasianvoices.org/indias-reluctance-to-support-taiwan-at-the-world-health-assembly/
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2.4 Pakistan 

 

Dla Pakistanu napięcia Indie-Chiny to wydarzenie pozytywne. Gdyby przedłużyły się  

i wymusiły na Nowym Delhi zwiększoną obecność wojskową na teatrze himalajskim, 

oznaczałoby to większe koszty dla Indii i tym samym potencjalnie mniej środków na 

stawianie czoła Pakistanowi. Politycznie z perspektywy Islamabadu dobrze współgrają one  

z zacieśnianiem się partnerstwa Islamabadu z Pekinem jak i utrzymywaniem się złych 

stosunków Indii z Pakistanem. 

 

Obszar Dżammu i Kaszmir – do którego należał historycznie Ladakh – to region 

przecinających się roszczeń Pakistanu, Indii i Chin. Nowe Delhi spiera się zatem o niego 

zarówno z Pakistanem jak i ChRL, przy czym Pekin, jak wspomniano wcześniej, głosi swoje 

historyczne prawa tylko do Ladakhu, Islamabad zaś do całego Dżammu i Kaszmiru.  

W gruncie rzeczy zatem Pakistan formalnie rości sobie prawa do Ladakhu, a tym samym 

państwo to i ChRL również powinny pozostawać w sporze o ten region, ale nie czynią tego 

w imię dobrych relacji. W efekcie Indie muszą mierzyć się z partnerstwem Chin i Pakistanu, 

nie zaś dwoma osobnymi rywalami i ich roszczeniami. 

Politycznie rzecz biorąc obecne napięcia z perspektywy Islamabadu dobrze współgrają  

z zacieśnianiem się partnerstwa Islamabadu z Pekinem jak i utrzymywaniem się złych 

stosunków Indii z Pakistanem. Nie ma jednak dowodu, by zajścia te w jakikolwiek realny 

sposób wzmocniły Pakistan i poprawiły jego sytuację. Jak dotąd reakcja rządu Imrana Khana 

na konfrontację w Ladakhu była dość umiarkowana92. Być może politycznie rzecz biorąc 

powodem tego są wyżej wspomniane roszczenia: Pakistan nie może wprost wyrażać radości 

z rosnącej obecności chińskiej w Ladakhu, skoro uważa go za swoje terytorium93.  

Jeśli chodzi o aspekt wojskowy trudno też określić, jak znacząca byłaby strategiczna korzyść 

dla Pakistanu, gdyby siły ChRL zmusiły Indie do rezygnacji z korzystania z lądowiska  

w Daulat Beg Oldi. Lądowisko to jest względnie nieodległe od terytoriów kontrolowanych 

przez Pakistan (region Gilgit-Baltistan), ale oddzielone od nich jednymi z najwyższych  



 

         

i najmniej dostępnych gór świata (w tym lodowcem Sijaćin – ang. Siachen – gdzie nie 

wytyczono nawet żadnej kontrolnej linii między Indiami a Pakistanem i gdzie stacjonują 

żołnierze obu państw). Jak dotąd wydaje się zatem, że militarnie rzecz biorąc napięcia 

indyjsko-chińskie w Ladakhu mają przede wszystkim znaczenie dla tych stron, w mniejszym 

zaś stopniu dla Islamabadu. Gdyby jednak przedłużyły się i wymusiły na Nowym Delhi 

zwiększoną obecność wojskową na tym teatrze, oznaczałoby to większe koszty dla Indii  

i tym samym potencjalnie mniej środków na stawianie czoła Pakistanowi94. 

Z perspektywy stosunku Indii do Pakistanu obecne napięcia nie stanowią zmiany. Islamabad 

i Pekin i tak występują przeciw Nowemu Delhi na arenie międzynarodowej w kwestii sporu 

Kaszmiru (np. na niwie ONZ). 
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 Por. np. Ayesha Siddiqa, Why Pakistan is keeping mum about India-China LAC conflict, The Print, 4.07.2020 
https://theprint.in/opinion/why-pakistan-is-keeping-mum-about-india-china-lac-conflict/454034/  
[dostęp: 6.07.020]. 
93

 Może o tym świadczyć chociażby opublikowanie przez Islamabad nowej mapy politycznej Pakistanu  
4 sierpnia br. Mapa ta, tak jak wcześniejsze, pokazując Kaszmir jako część Pakistanu równocześnie określała 
jego wschodnie krańce jako „niezdefiniowaną granicę”. W efekcie status Ladakhu nie został na mapie 
określony i nie powstało wrażenie, że Pakistan rości sobie do niego prawa względem Chin.  
94

 Przy obecnych napięciach pojawiły się doniesienia o zwiększeniu sił zbrojnych w Pakistanie w regionie Gilgit-
Baltistan, co wskazywałoby, że Islamabad rzeczywiście wykorzystuje okazję, by wytwarzać dodatkową presję 
na indyjskie oddziały w Ladakhu. Nie ma jednak pewności, czy do takiego wzrostu faktycznie doszło (indyjskie 
media mówiły o dodatkowych 20 000 żołnierzy, ale Pakistan temu zaprzecza) ani jaką rolę oddziały w Gilgicie-
Baltistanie faktycznie odgrywały. 
Por. np. Manu Pubby, Pakistan moves 20,000 soldiers to Gilgit-Baltistan LoC, Economic Times, 2.07.2020, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-moves-20000-soldiers-to-gilgit-baltistan-
loc/articleshow/76718059.cms [dostęp: 3.07.2020]. 
Pakistan Army rejects reports of additional deployment of troops along LoC, Financial Express, 2.07.2020 
https://www.financialexpress.com/defence/pakistan-army-rejects-reports-of-additional-deployment-of-
troops-along-loc/2011284/ [dostęp: 3.07.2020]. 
W każdym razie nie można wykluczyć, że w razie kolejnych napięć między Nowym Delhi a Pekinem Islamabad 
będzie rzeczywiście taką presję stosować. 
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ANEKS 1: Raporty nt. rozmieszczenia sił Indii i Chin w Himalajach i ich 
regionie 

Frank O'Donnell, Alexander K. Bollfrass, The Strategic Postures of China and India: A Visual 

Guide, Belfer Center, marzec 2020, 

https://www.belfercenter.org/publication/strategic-postures-china-and-india-visual-guide  

Tabelki podsumowujące rozstaw sił z powyższego raportu: 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2020-03/india-china-

postures/China%20India%20Postures%20-%20Tables.pdf 

Interaktywna mapa do powyższego: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=14hB-

wqVTUd1SZcqJMUSA05r42_m7brY0&ll=28.226460388749906%2C89.95919676101688&z=

4 

Mapa zasięgu chińskich pocisków mogących przenosić ładunki nuklearne: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=1rG5_0AEU-

BDssWEJllCqEKFMKtJzs1gl&ll=18.17017329105295%2C96.02851163098569&z=3 

Mapa zasięgu indyjskich pocisków mogących przenosić ładunki nuklearne: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WS2lIkRLPvdVNmIDgsxXXFbxB87Fnn1

R&%3Bll=30.567530020989%2C92.50422194999999&%3Bz=3&ll=27.922173719834166%2C

91.14191726249999&z=4 

 

Więcej na temat chińskiego Western Theater Command: 

Kevin McCauley, Snapshot: China’s Western Theater Command, Jamestown Foundation, 

China Brief, tom 17, numer 1, styczeń 2017, 

https://jamestown.org/program/snapshot-chinas-western-theater-command/ 

 

Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China 2019, 

https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-

1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf 

s. 77-78: Western Theater Command, w tym siły rozstawione przeciw Indiom [bardzo ogólne 

podsumowanie] 



 

         

ANEKS 2. Umowy pomiędzy Indiami a Chinami w sprawie pokoju  
w Himalajach 

 

Umowy i protokoły mające m.in. regulować kontakty między żołnierzami stron  

w Himalajach i nie dopuszczać do walk podpisane w ostatnich dwóch dekadach to: 

 

1993: Agreement on Maintenance of Peace and Tranquillity along the Line of Control in the 

India-China Border Areas, 

Dostępne tu: https://peacemaker.un.org/chinaindia-borderagreement93. 

 

1996: Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of 

the People's Republic of China on Confidence-Building Measures in the Military Field Along the 

Line of Actual Control in the India-China Border Areas 

Dostępne tu: https://peacemaker.un.org/chinaindiaconfidenceagreement96. 

 

2005: Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the 

People’s Republic of China on Modalities for the Implementation of Confidence Building 

Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas, 

Dostępny tu: https://peacemaker.un.org/chinaindiaconfidenceagreement2005. 

 

2012: India-China Agreement on Establishment of a Working Mechanism for Consultation and 

Coordination on India-China Border Affairs  

Dostępne tu: https://peacemaker.un.org/chinaindia-coordinationmechanism2012. 
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ANEKS 3. Raporty indyjskiej komisji parlamentarnej ds. 
bezpieczeństwa narodowego w sprawie infrastruktury w Himalajach 
 

Opublikowane w ostatnich latach przez indyjską komisję parlamentarną ds. bezpieczeństwa 

narodowego raporty, które dotyczą budowy infrastruktury w Himalajach na wypadek 

konfliktu z ChRL (lub wspominają tę kwestię w ramach szerszej tematyki), dostępne są tu: 

 

2020: Standing Commitee on Defence (2018-2019) (Sixteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, GENERAL DEFENCE BUDGET, BORDER ROADS ORGANISATION, INDIAN COAST 

GUARD, MILITARY ENGINEER SERVICES... Fifth Report, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 

marzec 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/17_Defence_5.pdf. 

2019: Standing Commitee on Defence (2018-2019) (Sixteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, Provision of all weather road connectivity under Border Roads Organisation (BRO) 

and other agencies up to International borders as well as the strategic areas including 

approach roads- An appraisal. Fiftieth Report, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, luty 2019, 

http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/16_Defence_50.pdf. 

2019: Standing Commitee on Defence (2018-2019) (Sixteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, DEMANDS FOR GRANTS (2019-20). GENERAL DEFENCE BUDGET, BORDER 

ROADS ORGANISATION, INDIAN COAST, GUARD, MILITARY ENGINEER SERVICES…. First 

Report, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, grudzień 2019,  

http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/17_Defence_1.pdf. 

2012: Standing Commitee on Defence (2010-2011) (Fifteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, Demands for Grants (2011-2012), Twelfth Report, Lok Sabha Secretariat, New 

Delhi, sierpień 2011, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/15_Defence_12.pdf. 

2011: Standing Commitee on Defence (2010-2011) (Fifteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 

the Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Construction of Roads in the Border Areas of the 

Country, Eleventh Report, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, marzec 2011, 

http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/15_Defence_11.pdf. 

2010: Standing Commitee on Defence (2009-2010) (Fifteenth Lok Sabha), Ministry of 

Defence, Construction of Roads in the Border Areas of the Country, Eight Report, Lok Sabha 

Secretariat, New Delhi, sierpień 2010,  



 

         

http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/15_Defence_12.pdf. 

 

Wszystkie dostępne raporty komisji: 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=7&t

ab=1 
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ANEKS 4: Indyjskie think tanki, których działalność obejmuje 
monitorowanie ChRL pod względem polityki zagranicznej  
i bezpieczeństwa 

Centre for Policy Research 

https://www.cprindia.org/ 

 

Gateway House 

https://www.gatewayhouse.in/ 

 

Indian Council of World Affairs 

https://www.icwa.in/ 

 

Institute of Chinese Studies 

https://www.icsin.org/ 

 

Institute of Peace and Conflict Studies 

www.ipcs.org 

 

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses 

https://idsa.in/ 

 

Observer Research Foundation 

www.orfonline.org 

 

Takshashila Institution   

takshashila.org.in 

 

Filie amerykańskich think tanków w Indiach: 

Brookings Institution India Centre 

https://www.brookings.edu/center/brookings-india/ 

 

Carnegie India 

https://carnegieindia.org/ 

 

 

 



    Asia Research Centre Report 

    Centre for Security Studies 

    War Studies University 

 
      August 5, 2020 

 
 

English summary 

 

India-China border dispute: recent tensions and their 

implications 

 

Krzysztof Iwanek 

 

The months of May-June 2020 witnessed heightened tensions between the armed 

forces of China and India in Ladakh. These resulted in one of the bloodiest 

confrontations in their recent history, an event that transpired on June 15 in the 

Galwan river valley. While these developments are unlikely to leads to an all-out war, 

it cannot be ruled out that the tensions will continue or even intensify over the 

coming months. 

Beijing and New Delhi’s border dispute is not a novelty: it has continued since 1959 

and there is no hope of settling it in the time to come. The recent incident is among 

the most serious ones in decades, however. While various theories as to why it 

happened now were already proposed, it needs to be stressed that we know very little 

about this confrontation and we are unable to determine why it took place at this 

time. So far, it seems that only three general and certain conclusions are at hand: 

(1) Current tensions are yet another chapter in an infrastructure construction race 

between India and China in the Himalayas. In this race, each side is 

continuously trying to attain advantages over the other in difficult, 

mountainous territory, and each significant step of one side leads to a reaction 

of the other one. 
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(2) China’s strategy to create pressure in a few points at the same time, though 

without escalating the tensions (in terms of the deployed equipment), seems 

to be a novel aspect. In other words, the tensions extended horizontally but 

not vertically. 

(3) Current tensions have confirmed that China is a stronger power in this race in 

all aspects, including the economic ones.  

At the time of writing, it seems that the following two scenarios are the most 

plausible: 

(1) The two sides of the conflict will eventually come to terms and agree on the 

de-escalation, including moving their units back in the areas of the clashes: the 

Galwan river valley and the Pangong lake. 

(2) Contrary to previous experience, the PRC’s forces will retain chunks of the 

territory captured in both of the above-mentioned places. India, as a weaker 

side of this conflict, will be eventually forced to silently accept this. 

While most probably an informal or formal compromise will eventually be reached, 

even if de-escalation happens, the recent casualties of the Galwan river valley 

confrontation have put the New Delhi government in a difficult political position. 

These circumstances will require it to react (or feign reactions). India’s response may 

thus be not necessarily military, but diplomatic and economic.  

It is therefore important to consider possible international ramifications of these 

tensions. These will be probably as follows: 

(1) India will enhance its cooperation with the United States, although its scale is 

not predictable yet. It is possible that New Delhi will purchase more of 

American military equipment or at least ask for quicker deliveries of the 

already ordered products. Other forms of cooperation, such as more frequent 

joint military trainings, deeper intelligence sharing and enhanced contacts 

between their armed forces or new cooperation agreements, cannot be ruled 

out (although the last of these options remains hypothetical for now). 

(2) There is no evidence that the current tensions have become a diplomatic 

challenge for Russia, despite the fact that Moscow is selling military 

equipment to both countries. 



 

         

(3) In a form of revenge, India will attempt to limit the economic activities of 

Chinese entities on its market. In many aspects, the dependence of the Indian 

market on imports from the PRC is huge, however. It will be thus impossible 

for New Delhi to introduce a wide ban on Chinese imports. While calls to do so 

have been growing recently, this scenario does not appear realistic. New Delhi 

may selectively cancel contracts or bids involving Chinese activities or 

investment in India, however. It may also restrict their further activities on its 

market through legal means. So far, it seems that such steps will mainly cover 

the transport infrastructure and telecommunication sectors. 

(4) Since the United States are not militarily involved in the Sino-Indian dispute in 

the Himalayas, and the governments of both countries do not want 

Washington’s mediation, there is no reason to believe that these tensions will 

limit Washington’s capability to engage elsewhere. 

(5) The current tensions are a positive development for Pakistan. In case they 

become protracted and force New Delhi to strengthen its military presence in 

the Himalayas, they will lead to bigger costs for India and thus potentially to  

a reduction in resources which India must spend to face the Pakistani 

challenge. In terms of international relations, these tensions are in line with 

the deepening cooperation between Islamabad and Beijing and the 

continuously strained relations between India and Pakistan. 

(6) These events also present an opportunity for two other top exporters of 

military equipment to India – France and Israel. Both of these countries 

apparently do not face large diplomatic problems with selling equipment that 

may be deployed by India in the Himalayas and which can be potentially used 

against PLAN. 

 

 


