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Az iszlám világ felosztása  

• Konzervatív arab monarchiák: zéró kapcsolat  

 Szaúd-Arábia, Omán, Bahrein és Katar 

 

• Nyugatbarát rezsimek: közös fejlesztési programok és 

fegyvervásárlás 

  Marokkó, Pahlvavi sah Iránja, Jordánia 

 

• Arab nacionalista mozgalmak: legfontosabb partnerek, 

nincs különbség, modernizáció 

  Egyiptom, Szíria, Líbia, Irak 

 

• Önálló kategória: Jemen – Észak és Dél-Jemen 

 

 



Csehszlovákia és Jemen: kezdeti 

próbálkozások 
• 1938 – barátsági és együttműködési szerződés 

• Periféria 

• 1955. csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés 

• Brit blokád – szovjet,csehszlovák fegyverek        

 

• 1956: csehszlovák-jemeni egyezmény:  15 T-34, 14 

repülőgép,  légelhárító ágyúk, kézifegyverek, lőszerek és 

egyéb katonai felszerelések 

 

• Szakértők érkezése: modernizáció és hadseregfejlesztés 

 

• 1958-1962: az elhidegülés évei  

Rivalizálás 



A köztársaság 

megsegítése • 1962. október 1: Novotnỳ elismeri 

Arab nacionalizmus támogatása 

• Kezdetben óvatos 

• Oktatási program: 52 diák 

• Cementgyárak, úthálózat, 

rádióállomás 

• 1964. április 4: barátsági és 

együttműködési egyezmény 

• 3000 vz.41S géppuskát, 

tüzérségi ágyukat, több ezer 

bombát, pótalkatrészeket, tíz Z-

126 oktatógépet és néhány 

páncélost adtak „ajándékba” 

- Ahmed 1962-ben 

meghalt 

- Utóda: al-Badr 

- Katonai puccs 

1962. 9. 26 

- Abdalláh asz-

Szallál tábornok 

- Jemeni Arab 

Köztársaság 

létrejötte  

- Erős nasszeri 

befolyás 



A fordulat okai 

• 1. A hatnapos háború  

• 2. Szállal kudarca – 1967.11.05 puccs 

• 3. Royalisták megerősödés  – Szanaa-ostroma, 

szovjet légihíd és csehszlovák evakuálás és 

hazarendelés 

• 4. Arab monarchiák és nyugatbarát külpolitika  

• 5. 1968: prágai tavasz – belpolitika 

• 6. Dél-Jemen függetlensége – stratégiai és 

ideológiai okok  



Csehszlovákia szerepe a 

függetlenségi harcokban 
 

• A FLOSY (Megszállt Dél-Jemen Felszabadítási 

Frontja) segítése  

• Kairó és Szanaa támogatása 

• Szovjetunió fedezése 

• 1967. november 30 – önálló Dél-Jemen 

• Harcok a másik szervezettel: NFL  

• Végül NFL győzött, Prága május 30-án felvette a 

diplomáciai kapcsolatokat 



A tudományos szocializmus 

arab módra 
• 1969 nyara: NFL-ben marxista fordulat 

• 1970: a Jemeni Szocialista Párt vezetője, Abdul Fattáh 

Iszmail vette át a hatalmat: Jemeni Népi Demokratikus 

Köztársaság 

• A tudományos szocializmus, tervgazdaságos rendszer 

létrehozása 

• Elköteleződés a Kreml és többi szocialista ország mellett 

• 1974: Első ötéves terv  

• Moszkva számára kísérleti telep, bizonyos fokú 

önállóság engedélyezése Csehszlovákiának  



A szocializmus építése csehszlovák 

segítséggel I. 

• 1973-ben indult meg a segítség 

• 1974: „speciális anyagok” szállítása:  hat L-29 

repülőgép, és több ezer lőszer az M-15 

vadászgépekhez és a T-55 tankokhoz 

• Első ötéves terv: 25 millió dollár 

• Textil, élelmiszeripar és sör (!) export  

• Akadályok: belső ellentétek a dél-jemeni 

vezetésben  

• Ali Szalim Rubajji kritikái, puccs és kivégzés 



A szocializmus építése 

csehszlovák segítséggel II. 
• 1980: Iszmail moszkvai „továbbképése” 

• Naszir Mohamed  

• RPG-7 gránátvetők és tankelhárító aknák 

• Modern technika: Orion televízió, telefonok, magnetofon  

• Csehszlovákia átveszi a patrónus szerepét  

• Csehszlovák szakértők :33 geológus és 44 orvosi  

• Csehszlovák egyetemek: 187 dél-jemeni diák  

• Pilótaképzés, térítésmentes fegyver és 

lőszerszállítmányok 

• 1986: polgárháború Dél-Jemenben, majd 1990-ben 

létrejött az egységes Jemen.   

 

 

 



Konklúzió 
• Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság 

Csehszlovákia számára: 

– Kísérleti telep  

– Bizonyos fokú külpolitikai önállóság  

– Ugródeszka Kelet-Afrikába 

– Nem térült meg, nem fizettek 

– Kevés nyersanyag 

– Állandó puccsok miatt teljes bizonytalanság 

– Rossz viszony Észak-Jemennel és a 

monarchiákkal 

– Szakemberek számára életveszélyes volt 

 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


