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WPROWADZENIE
Islamska Republika Pakistanu jest jednym z „nowych” mocarstw
atomowych. Formalnie zgłosiła swój akces do tego ekskluzywnego
klubu w 1998 roku, kiedy przeprowadziła pierwsze próbne eksplozje
nuklearne, choć o fakcie posiadania tej broni masowego rażenia przez
to państwo analitycy pisali już od prawie dwóch dekad. Obecnie
potencjał nuklearny tego państwa szacuje się na 130—140 głowic
atomowych. Możliwość użycia tej broni jest przedmiotem badań
naukowych, a także dociekań publicystów. Podobnie interesująca jest
kwestia ewentualnej możliwości przekazania jej w ręce licznych
islamskich organizacji terrorystycznych. W analizie nad możliwością
eskalacji trwającego blisko 70 lat konﬂiktu w Azji Południowej oraz
zagrożenia proliferacją broni nuklearnej w ręce terrorystów bardzo
istotny jest czynnik kultur strategicznej Pakistanu. To on bowiem
determinuje postrzeganie zewnętrznych zagrożeń przez decydentów,
zarówno wojskowych jak i politycznych. Poniższy tekst jest próbą
spojrzenia na tą problematykę. Przy rozważaniach nad kulturą
strategiczną należy wyjść od zdeﬁniowania tego pojęcia, co będzie
przedmiotem rozdziału pierwszego. W rozdziale drugim zostanie
przedstawiony szkic historii Pakistanu. Jest to państwo powstałe
w 1947 roku na skutek podziału Brytyjskich Indii. By zrozumieć
współczesne skutki tego procesu, należy cofnąć się do okresu podboju
muzułmańskiego, następnie przedstawić okres panowania kolonialnego
Wielkiej Brytanii i wreszcie ukazać sam proces podziału Subkontynentu
na dwa niezależne dominia wg kryterium religijnego. W rozdziale
trzecim zostanie poddana analizie armia Pakistanu. Ukazane zostały tu
dwie determinanty kształtujące kulturę strategiczną: wciąż żywe
i widoczne w tak ważnej dla wojska ciągłości tradycji istniejących

jednostek dziedzictwo brytyjskie oraz będący jednym z ważniejszych
czynników uniﬁkujących multietniczne społeczeństwo Pakistanu islam.
Rozdział czwarty jest poświęcony głównym kierunkom polityki
zagranicznej Pakistanu, a więc stosunkom z sąsiadami: Indiami,
Chinami, Iranem oraz Afganistanem, a także ze Stanami
Zjednoczonymi. W rozdziale piątym przedstawione zostały założenia
doktryny obronnej Islamskiej Republiki Pakistanu.
Publikacja jest pierwszym tomem, otwierającym analizę
problematyki sił zbrojnych Pakistanu. Tom drugi dotyczy ich udziału
w kolejnych wojnach z Indiami w latach 1947—2017, a trzeci —
uczestnictwa w systemie politycznym państwa zarówno jako siły
rządzącej, jak i pozostającej w danym momencie poza formalnym
wpływem na politykę państwową.

1. POJĘCIE „KULTURY
STRATEGICZNEJ”
W celu uporządkowania dalszych rozważań, poniżej zostaną
przedstawione zarówno polskie jak i międzynarodowe deﬁnicje pojęcia
kultury strategicznej. Należy na wstępie zwrócić uwagę na ich pewną
znaczącą słabość wyjaśniającą. Wszystkie powstały na bazie
doświadczeń zachodnich. Czy to w procesie analizy zagrożeń okresu
Zimnej Wojny, czy to jako podstawa do badań nad zjawiskiem
występującym w szeroko rozumianej cywilizacji zachodniej, względnie
do opisu podstaw decyzji politycznych Związku Sowieckiego. Pakistan
jest natomiast państwem muzułmańskim, kierującym się zatem nie
tylko motywacją świecką, ale także a może przede wszystkim poważną
rolę w procesie decyzyjnym odgrywać tam będzie także czynnik
religijny.
Jak zauważa Roman Kuźniar, kultura strategiczna rożnymi drogami
dociera do strategii i na nią oddziałuje. Po pierwsze, dostarcza ona idei
i norm dla środowiska zarówno zawodowych strategów, jak polityków,
korzy stawiają przed strategami konkretne cele i zadania (lub sami wcielają
się w rolę strategów). Po drugie, kultura strategiczna warunkuje percepcję
otoczenia strategii, czyli polityki wewnętrznej i sytuacji międzynarodowej;
stanowi ‘okulary’, przez które następuje ogląd świata i ocena zachodzących
w nim procesów i wydarzeń. Po trzecie, w jej ramach dokonuje się selekcja
opcji strategicznych, które pojawiają się z własnej inicjatywy lub są
odpowiedzią na wyzwania zewnętrzne. Po czwarte, kultura strategiczna
warunkuje zdolność mobilizacji zasobów narodowych dla celów
wyznaczanych przez strategię. Nie ulega wreszcie wątpliwości, iż kultura
strategiczna wyznacza ramy publicznej debaty o bezpieczeństwie
narodowym[1].

Krzysztof Malinowski twierdzi natomiast, że kultura strategiczna
dotyczy sfery przekonań podzielanych przez społeczeństwo oraz elity
polityczne odnoszących się do polityki bezpieczeństwa, a więc miejsca
danego państwa w systemie międzynarodowym, w węższym sensie do
politycznych aspektów użycia siły militarnej[2]. Brytyjska badaczka
stosunków międzynarodowych
Kerry Longhurst deﬁniuje kulturę strategiczną jako zbiorowe
przekonania, idee, wartości, stanowiska i praktyki dotyczące użycia siły,
uformowane stopniowo w ramach specyﬁcznych procesów historycznych
(podlegają zmianie w wyniku dramatycznych doświadczeń narodu)[3].
Zdaniem amerykańskiego politologa Jacka Snydera kultura
strategiczna to całkowita suma pomysłów, uwarunkowanych reakcjami
emocjonalnymi i wzorcami zachowań, jakie członkowie narodowej
społeczności strategicznej nabyli poprzez uczenie się lub naśladownictwo
i podzielili się ze sobą w odniesieniu do strategii jądrowej[4].
Wg Alastaira I. Johnstona, kultura strategiczna jest zintegrowanym
systemem symboli (np. Struktur argumentacji, języków, analogii, metafor),
która ma na celu ustalenie wszechstronnych i długotrwałych preferencji
strategicznych poprzez sformułowanie koncepcji roli i skuteczności sił
zbrojnych w międzypaństwowych sprawach politycznych oraz odzież te
pojęcia z taką aurą faktów, że strategiczne preferencje wydają się
wyjątkowo realistyczne i skuteczne[5].
Colin S. Gray zdeﬁniował natomiast kulturę strategiczną na
przykładzie USA, jako tryby myśli i działania w odniesieniu do siły,
wyprowadzone z postrzegania narodowego doświadczenia historycznego,
aspiracji do samo charakteryzacji i wszystkich spośród wielu wyraźnie
amerykańskich doświadczeń (geograﬁi, ﬁlozoﬁi politycznej, kultury
obywatelskiej i sposobu życia), które charakteryzują obywatela
amerykańskiego[6].
Wg Yitzhaka Kleina kultura strategiczna zaś to zestaw postaw
i wierzeń utrzymywanych przez establishment wojskowy odnośnie
politycznych celów wojny i najbardziej efektywnej strategii oraz metody
operacyjnej ich osiągnięcia[7].

Pakistański badacz Askar Rizvi deﬁniuje natomiast pojęcie kultury
strategicznej jako zbiór wierzeń, norm, wartości i doświadczeń
historycznych dominującej elity, które wpływają na zrozumienie
i interpretację problemów i środowiska bezpieczeństwa oraz kształtują jej
odpowiedzi na nie[8].
Jak wskazuje K. Malinowski, możliwe jest dwojakie podejście do
kwestii znaczenia kultury w badaniach nad bezpieczeństwem:
racjonalistyczne i konstruktywistyczne.
Pierwsze uznaje ograniczoną wartość tego czynnika w wyjaśnianiu
zachowania państwa. Kultura jest tu traktowana jako „nieobecna” lub
co najwyżej jako element pomocniczy, jako jedna z wielu zmiennych
obok presji instytucjonalnych, oddziaływania grup lobbystycznych, czy
ambicji decydentów. To politycy manipulują wg tych założeń opinią
publiczną, używając odniesień do kultury.
W ujęciu konstruktywistycznym polityka międzynarodowa jest
interpretowana w kategoriach społecznych jako efekt interakcji między
społecznymi strukturami a aktorem (państwem), determinowanym
głównie przez normy i wartości. Tożsamości, normy pełnią funkcję
podstawowej zmiennej przyczynowej tworzącej preferencje samego
aktora i wreszcie nawet w pewnym sensie efekty jego działań[9].
W przypadku Pakistanu mamy do czynienia ze specyﬁcznym
społeczeństwem, odmiennym pod względem wyznawanych wartości,
niż społeczeństwa zachodnie, do opisu których stworzono wymienione
powyżej perspektywy. Dlatego rozwiązaniem optymalnym będzie
używanie obydwu w sposób funkcjonalny: celem jak najbliższego
poznania
motywów,
kierujących
decydentami
politycznymi.
Uświadomienie sobie głębokich różnic kulturowych pomiędzy
badaczem a badanym przedmiotem (w tym przypadku: elitami
pakistańskimi) jest kluczowe by zapobiec błędowi popełnianemu często
przez zachodnich badaczy: używaniu „naszych” klisz pojęciowych do
opisu społeczeństw kierujących się odmiennym od zachodniego
systemem aksjologicznym. Odmienność ta jest dalece większa, niż
różnice pomiędzy kulturami strategicznymi Zachodu i Bloku

Wschodniego, które stały się podstawą dla rozważań teoretycznych
w zakresie studiów strategicznych.

2. HISTORYCZNE DETERMINANTY
KULTURY STRATEGICZNEJ
PAKISTANU
Rozważania nad kulturą strategiczną Pakistanu należy rozpocząć od
krótkiego przedstawienia genezy powstania tego państwa. To bowiem
proces emancypacji politycznej indyjskich muzułmanów doprowadził
do konﬂiktu z hinduistyczną większością, który trwa do dziś i ma
istotny wpływ na percepcję zarówno wielkiego wschodniego sąsiada,
jak i szerzej — całego środowiska międzynarodowego przez
pakistańskie elity społeczne i polityczne, a wśród nich także wojskowe.
2.1 ISLAM NA SUBKONTYNENCIE INDYJSKIM
Islam zaczął docierać na Subkontynent Indyjski już w pierwszych
latach swego istnienia, a więc pod koniec VIII wieku. Na
rozprzestrzenianie się tej religii miała wpływ tradycyjna, kastowa
struktura społeczna, jaka ukształtowała się w hinduizmie. Według jej
zasad, człowiek rodzi się przypisany do miejsca w drabinie społecznej
bez możliwości awansu. Przynależność do najniższych, tzw.
„niedotykalnych” kast stawiała jednostkę praktycznie poza nawiasem
społeczeństwa1. Islam jest natomiast religią egalitarną, podobnie jak
chrześcijaństwo. Proroctwo Muhammada jest adresowane do każdego
człowieka bez względu na jego status społeczny. Nowa religia spotkała
się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród przedstawicieli
najniższych kast hinduskich, co nie powinno dziwić. Konwersje na islam
otwierały Hindusom możliwość awansu społecznego, związanego ze
zmianą wykonywanego zawodu. Szczególnie dotyczyło to branży

handlowej i usługowej, która jako bardzo dochodowa była
zarezerwowana dla wyższych kast.. Przekonanie o usunięciu osób
unikających systemu kastowego poprzez konwersję religijną poza
nawias społeczeństwa, jest widoczne również dziś, zwłaszcza
w wypowiedziach indyjskich polityków skrajnej prawicy, którzy uważają
zamieszkujących subkontynent indyjski muzułmanów za apostatów
hinduizmu, a przez to osoby znajdujące się na samym dole tradycyjnej
piramidy społecznej[1].
W VII wieku doszło do podporządkowania islamskiej już wówczas
Persji prowincji Sindh i Beludżystan. Na podbitych terenach dochodziło
do masowych konwersji na islam. Kolejne dynastie muzułmańskie
pochodziły z Afganistanu. Ghorydzi i Gaznawidzi, rozszerzały swoje
panowanie aż po południowe krańce subkontynentu. Panowanie
dynastii Mogołów zaowocowało rozkwitem miejscowej, specyﬁcznej
kultury, łączącej elementy islamskie z mającymi swe korzenie w tradycji
hinduistycznej.
Wspaniałe
przykłady
bogato
ilustrowanego
piśmiennictwa i kaligraﬁi przetrwały do naszych czasów. Należy
również wspomnieć o wspaniałych przykładach architektury indyjskomuzułmańskiej, takich jak siedemnastowieczne mauzoleum Taj Mahal,
czy cesarskie forty w Agrze, Delhi i Lahore, a także liczne meczety[2].
Mogołowie ustanowili na swoim terenie system administracyjny
wzorowany na perskiej strukturze i hierarchii urzędów. Starano się
również rozpowszechnić język perski jako literacki i dworski. Skutkiem
tej polityki było ukształtowanie się języka urdu — początkowo
używanego przez żołnierzy służących dynastii. Liberalna polityka
Mogołów sprzyjała przenikaniu się kultury muzułmańskiej
z miejscowymi. Wyznawcy hinduizmu zaczęli piastować wysokie urzędy
w państwie Mogołów. Wyjątek stanowił cesarz Aurangzeb, który
nakazał burzenie świątyń na podległych mu terenach oraz budowę
meczetów, a także przymusowe konwersje[3]. Wspomnienie jego
krwawych rządów ma dziś większy wpływ na relacje hinduskomuzułmańskie ma niż okres tolerancyjnego panowania poprzedników.
W czasie panowania dynastii Mogołów ukształtował się oparty na

tolerancji religijnej porządek społeczny. Hindusi byli zwolnieni
z zapisanego w Koranie podatku pobieranego od innowierców —
dżizji[4].
2.2 PANOWANIE BRYTYJSKIE
Zainteresowanie brytyjskie Indiami zaowocowało utworzeniem
w
1600
roku
Kompanii
Wschodnioindyjskiej.
Początkowo
funkcjonowała ona jako przedsiębiorstwo prywatne, czerpiące zyski
z zagwarantowanego przez Elżbietę I monopolu na handel z księstwami
indyjskimi. Stopniowo zaczęła budować własne faktorie w Indiach,
rozszerzając terytorium przez siebie kontrolowane. Po wygranej bitwie
pod Plasey w 1757 roku Kompania przejęła pełną kontrolę nad
prowincją Bengal[5]. Stopniowo rząd w Londynie przejmował zarząd
nad Kompanią, a za jej pośrednictwem — nad Indiami. Polityka
brytyjska wobec ludności miejscowej opierała się głównie na
eksploatacji ekonomicznej[6]. Dla wyznawców hinduizmu Europejczycy
zastąpili poprzednich władców, a chcąc znaleźć zatrudnienie
w instytucjach kolonialnych, musieli się jedynie nauczyć innego obcego
języka — tym razem angielskiego. Dla muzułmanów panowanie
brytyjskie było początkowo poważnym wstrząsem, którego zresztą
doświadczyła cała ówczesna wspólnota muzułmańska, podlegająca
kolonialnemu zwierzchnictwu. Koran zakłada bowiem rządy islamu jako
ostatniego proroctwa, a tymczasem pojawili się nowi władcy, uważani
za niewiernych, a co najwyżej za tolerowanych „ludzi Księgi”. Elita
muzułmańska nie chciała zaakceptować nowego położenia oraz uczyć
się języka kolonizatorów[7]. Jedyna struktura, w której tradycyjnie
licznie partycypowali indyjscy muzułmanie, to siły zbrojne. Wynikało
to zarówno z dotychczasowego porządku społeczno-politycznego
w Indiach, jak i z pacyﬁzmu rozpowszechnionego wśród wyznawców
hinduizmu. W 1857 roku doszło do powstania sipajów — buntu
żołnierzy indyjskich służących w wojskach Kompanii[8]. Jego rezultatem
była reforma struktur kolonialnych władz brytyjskich polegająca na

przejęciu kontroli nad Indiami z rąk Kompanii bezpośrednio przez
Londyn, czego symbolem była koronacja królowej Wiktorii na
cesarzową Indii w 1877 roku[9]. Brytyjczycy uświadomili sobie
wówczas, że nie są w stanie utrzymać swojego panowania nad Indiami,
stosując wyłącznie represje oraz opierając swe rządy na brytyjskiej
kadrze. Rozpoczęto proces reform ustrojowych, dających miejscowej
ludności możliwość partycypowania w administracji kolonialnej oraz
w lokalnych organach prawodawczych. Beneﬁcjentami tych przemian
w pierwszej kolejności byli hindusi, gdyż to oni posiadali nowocześnie
wykształcone elity intelektualne oraz znali język angielski[10]. Taki
stan rzeczy pogłębiał frustrację muzułmańskiej mniejszości. W 1885
roku z inicjatywy szkockiego polityka Allana Octaviana Hume’a został
utworzony Indyjski Kongres Narodowy. Początkowo jego celem było
zaktywizowanie indyjskiej elity intelektualnej wyedukowanej według
brytyjskich wzorców i włączenie jej w prace instytucji zarządzających
Indiami[11]. Ugrupowanie dążyło do rozszerzania autonomii politycznej
kolonii oraz zwiększania dostępu przedstawicieli miejscowej ludności
do instytucji politycznych. Indyjski Kongres Narodowy skupiał
przedstawicieli wszystkich wyznań, choć oczywiście przeważali hindusi.
Brytyjczycy po powstaniu sipajów traktowali jednak miejscową ludność
z podejrzliwością. Miało to również głębokie uzasadnienie
ideologiczne, wynikające z popularnego w owych czasach poczucia
wyższości nad ludnością kolonizowaną. Zakładano, że rasa biała
(a spośród jej przedstawicieli szczególnie Brytyjczycy) jest
predestynowana do panowania nad światem, a jej instytucje polityczne
są najdoskonalszymi, jakie wynalazł człowiek. W tym sensie panowanie
nad Indiami było realizacją misji dziejowej niesienia „brzemienia
białego człowieka” (autorem tego określenia jest popularny pisarz
angielski Rudyard Kipling), a w związku z tym udział Indusów
w zarządzaniu ich krajem musiał być z natury rzeczy ograniczony
i poddany ścisłej kontroli ze strony Europejczyków. Przedstawiciele
elity muzułmańskiej zdawali sobie sprawę, że hinduska większość ma
nie tylko przewagę liczebną (na co nie można mieć wpływu), lecz także

intelektualną (wynikającą ze wspomnianych wcześniej czynników).
Chcąc odwrócić tę niekorzystną sytuację, zwolennik islamskiego
modernizmu sir Sayed Ahmad Khan założył w 1875 roku w mieście
Aligarh Anglo Muhammadan Oriental College — uniwersytet, na którym
uczono przedmiotów islamskich oraz ogólnokształcących, wykładanych
według najlepszych ówczesnych wzorców brytyjskich, kreowanych
przez znakomite uniwersytety w Oksford i Cambridge[12]. Była
to uczelnia na wskroś nowoczesna, mająca na celu wykształcenie
nowego pokolenia indyjskich muzułmanów zgodnie z najlepszymi
standardami, by mogli konkurować z hindusami o stanowiska
w kolonialnej administracji. Służyć temu miało wprowadzenie języka
angielskiego jako wykładowego. Dużą wagę przywiązywano również do
formacji duchowej, opartej na zasadach modernistycznych. Ogromne
zainteresowanie studentów, z jakim spotkało się powstanie
uniwersytetu w Aligarh, przyczyniło się do uruchomienia podobnych
placówek akademickich w innych częściach Indii Brytyjskich, np.
Nazrana Mohmaadi (z siedzibą najpierw w Kalkucie, a od 1885 roku
w Allahabadzie), pod auspicjami którego powstała pierwsza
muzułmańska uczelnia dla kobiet, szkoła dla niewidomych, akademia
medyczna, uniwersytet techniczny czy Islamia College utworzony
w 1913 roku w Peszawarze (zamieszkana przez Pasztunów, zwanych
również Afganami, Północno-Zachodnia Prowincja Graniczna (NorthWest Frontier Province, NWFP)). Absolwenci tych uczelni stali się
nowoczesną muzułmańską elitą intelektualną brytyjskich Indii.
Początkowo politycy hinduscy i muzułmańscy zgodnie współpracowali
z sobą w ramach Indyjskiego Kongresu Narodowego, tworząc jednolitą
grupę nacisku na władze kolonialne celem poszerzenia zakresu
autonomii. Odpowiedzią Brytyjczyków było podsycanie antagonizmów
między dwiema wspólnotami religijnymi, nazywanych przez historyków
konﬂiktami komunalistycznymi. Za przykład realizacji polityki divide et
impera można uznać eksperyment z podziałem prowincji Bengal
w 1905 roku według kryterium religijnego. Dla hindusów była
to niedopuszczalna ingerencja w tradycyjną strukturę społeczną

i administracyjną poprzez wywoływanie sztucznych antagonizmów,
a dla muzułmanów — stworzenie możliwości życia zgodnie z zasadami
islamu w ramach zarządzanej przez siebie prowincji[13]. Brytyjczycy
natomiast wykreowali się na gwaranta praw muzułmańskiej
mniejszości w zdominowanych liczebnie przez hinduistów Indiach. 30
grudnia 1906 roku powstała Liga Muzułmańska — masowa partia
polityczna stawiająca sobie za cel ochronę interesów mniejszości
muzułmańskiej w Indiach. Ugrupowanie to traktowało religię wyłącznie
w kategoriach politycznych — jako system zasad, norm prawnych
i społecznych, które z jednej strony regulują każdą formę aktywności
człowieka, z drugiej zaś zasadniczo odróżniają muzułmanów od
hindusów[14]. Jej przywódcy należeli do zwesternizowanej elity
intelektualnej i ﬁnansowej ówczesnych Indii i w większości nie zaliczali
się do osób szczególnie religijnych[15]. Nic więc dziwnego, że
doktrynalnie Liga była ugrupowaniem modernistycznym, akceptującym
osiągnięcia cywilizacyjne i naukowo-techniczne Zachodu, traktującym
religię instrumentalnie, jako czynnik odróżniający ją od Kongresu.
Początkowo niepodnoszona kwestii niepodległości Indii — przeciwnie,
Liga deklarowała swoją lojalność wobec Korony. Sytuacja uległa
zmianie, gdy w 1912 roku Brytyjczycy anulowali decyzję o podziale
Bengalu[16]. Pierwotnie niektórzy działacze Ligi łączyli członkostwo
w niej z przynależnością do Kongresu, gdyż uważano, że obie partie
łączy, mimo głębokich różnic, wspólny cel — reprezentacja ludności
Indii wobec władz kolonialnych. Stopniowo jednak Liga i Kongres
zaczęły politycznie oddalać się od siebie. Należy przy tym pamiętać,
że nie wszyscy muzułmanie indyjscy popierali działalność Ligi.
Początkowo przyszły twórca Pakistanu, Muhammad Ali Jinnah, będąc
działaczem Kongresu, dystansował się od lojalistycznej wobec
Brytyjczyków linii politycznej Ligi, do której w końcu przystąpił w 1912
roku. Głównym postulatem tej partii stało się żądanie przyznania
mniejszości muzułmańskiej gwarantowanej 1/3 miejsc w kolonialnym
parlamencie indyjskim przez ustanowienie osobnej kurii wyborczej jako
gwarancji przestrzegania ich praw. Na różnicowanie elektoratów

według kryteriów komunalistycznych (pojęcie to oznacza w historii
subkontynentu podział mieszkańców wedle wyznawanych przez nich
religii) nie godzili się natomiast politycy kongresowi. Radykalizacji
nastrojów muzułmanów sprzyjał wzrost wpływów fundamentalistów
hinduskich (najbardziej radykalni z nich domagali się przymusowej
„rekonwersji” muzułmanów na hinduizm) w Kongresie, co pozwalało
Lidze straszyć swoich potencjalnych zwolenników widmem
nadchodzącej wraz z niepodległością dyskryminacji ich wspólnoty
religijnej przez hinduistyczną większość. Fundamentaliści hinduscy
uważali bowiem wyznawców islamu bądź to za dawnych
niedotykalnych (których należy rekonwertować na hinduizm), bądź za
spadkobierców najeźdźców (którzy powinni opuścić Indie, podobnie jak
Brytyjczycy)[17]. Stosowanie przemocy przez zwolenników kongresowej
prawicy wzmacniało obawy co do przyszłego pokojowego
współistnienia dwóch religii w niepodległym państwie. Kolejnym
powodem zerwania współpracy z Kongresem było społeczne zaplecze
Ligi — elita muzułmańska wywodząca się spośród wielkich posiadaczy
ziemskich, kupców, przemysłowców i przedstawicieli wolnych
zawodów. Miała ona wpływ na konserwatywny, zachowawczy charakter
manifestu politycznego partii, różniący ją od socjalistycznej grupy
Jawaharlala Nehru, która przejmowała władzę w Kongresie. Obawiano
się ewentualnej nacjonalizacji majątków przemysłowych i przymusowej
reformy rolnej. Narastający antagonizm pomiędzy partiami indyjskimi
oraz wzrost agresji komunalistycznej (za co odpowiadali
przedstawiciele obu stron konﬂiktu) spowodował, że Liga Muzułmańska
zaczęła domagać się utworzenia osobnego państwa dla muzułmanów.
Za twórcę tzw. teorii dwóch narodów uważa się powszechnie Jinnaha,
jednakże był nim również poeta i polityk Muhammad Iqbal[18].
Początkowo on również postulował utworzenie jednych niepodległych
Indii, jednakże pod wpływem wydarzeń politycznych zmienił swoje
poglądy. Stwierdził, że różnice kulturowe pomiędzy hindusami
i muzułmanami są tak poważne, że nie mogą pokojowo koegzystować
w ramach tego samego państwa[19]. Prawo w demokracji jest bowiem

stanowione przez większość, a tę w Indiach posiadają niewątpliwie
hinduiści. Muzułmanie staliby się zatem potencjalnie dyskryminowaną
mniejszością. Prawo zaś to jeden z najważniejszych elementów islamu,
a więc przyjmowanie ustaw sprzecznych z nakazami i zakazami
religijnymi jest dla muzułmanów nie do zaakceptowania. W podobnym
duchu wypowiadał się M.A. Jinnah, wskazując tak fundamentalne
różnice dotyczące codziennego życia, jak prawo rodzinne, a nawet
spożywanie wołowiny przez muzułmanów, czego surowo zakazuje
hinduizm[20]. Podkreślał również fakt, że obydwie wspólnoty żyły
w Indiach praktycznie obok siebie, od czasu kolonizacji brytyjskiej
rzadko zawierając małżeństwa poza własnym kręgiem religijnym (co
wynikało z różnic w prawie rodzinnym: islam dopuszcza poligamię,
w odróżnieniu od hinduizmu), zamieszkując często nawet osobne
dzielnice. Rząd w Londynie doprowadził w 1929 roku do rozmów
okrągłego stołu z udziałem Ligi i Kongresu, których celem miało być
wypracowanie kompromisowej platformy politycznej, realizującej
koncepcje możliwe do zaakceptowania przez wszystkich. Próby
porozumienia zakończyły się jednak ﬁaskiem, a obie strony oskarżały
siebie nawzajem o brak woli kompromisu. Liga sceptycznie
podchodziła do polityki biernego oporu i obywatelskiego
nieposłuszeństwa, którą wówczas lansował Kongres pozostający pod
duchowym wpływem Mahatmy Gandhiego[21]. Brytyjczycy wcielili więc
w życie własne rozwiązanie w postaci Ustawy o rządzie indyjskim
(Government of India Act) z 1935 roku, wprowadzającej wybory
w ramach kurii wyznaniowych, które odbyły się w 1937 roku, czyniąc
tym samym zadość głównemu postulatowi[22]. Zakończyły się one
zwycięstwem Ligi w Bengalu i Pendżabie, a Kongresu — we wszystkich
pozostałych prowincjach. Nehru nie zgodził się na utworzenie
wspólnego, koalicyjnego rządu z udziałem przedstawicieli Ligi, co
potwierdziło obawy M.A. Jinnaha dotyczące ewentualnej wspólnej
przyszłości w ramach jednego państwa. Kongres natomiast
konsekwentnie odmawiał przeciwnikowi prawa do uważania się za
wyłącznego przedstawiciela indyjskich muzułmanów, powołując się na

fakt, że również w jego szeregach znajdowała się znaczna liczba osób
wyznających islam[23]. Do kolejnej poważnej różnicy zdań pomiędzy
największymi partiami doszło w kwestii ewentualnego udziału Indii
w II wojnie światowej w ramach sił Commonwealthu i koalicji
antyhitlerowskiej. Wielka Brytania przeprowadzała rekrutację do armii
walczącej z państwami osi na zasadzie dobrowolności. Gandhi i Nehru
wezwali do bojkotu komisji werbunkowych, uznając tę wojnę za
niebędącą w interesie mieszkańców Indii. M.A. Jinnah zajął przeciwne
stanowisko i popierając wysiłek wojenny Zjednoczonego Królestwa,
wezwał swoich współwyznawców do wstępowania w szeregi sił
zbrojnych. Liczył, że w zamian za lojalność Londyn okaże się bardziej
otwarty na jego polityczne propozycje. 24 marca 1940 roku w Lahore
Liga Muzułmańska przyjęła rezolucję (zwaną Lahore Resolution),
w której domagała się utworzenia odrębnego państwa dla indyjskich
muzułmanów[24]. Powołując się zarówno na teorię dwóch narodów, jak
i na dotychczasowe doświadczenia, uznawała współistnienie hindusów
i muzułmanów w jednym organizmie państwowym, nawet o ustroju
federacyjnym, za niemożliwe[25]. Rezolucja z Lahore nie określała
dokładnie, czy na subkontynencie ma powstać jedno, czy więcej państw
muzułmańskich, pozostawiając tę kwestię do rozstrzygnięcia
w przyszłości. Stopniowo jednak wyłaniała się koncepcja terytorialnego
kształtu tego państwa. Nawiązywano tu do projektu politycznego
autorstwa Choudhry Rahmata Alego, muzułmańskiego prawnika
praktykującego w Wielkiej Brytanii, który w 1933 roku podczas studiów
na uniwersytecie w Cambridge wydał broszurę pod tytułem Naw or
Never (Teraz albo nigdy)[26]. Dowodził w niej konieczności utworzenia
osobnego państwa dla indyjskich muzułmanów, uzasadniając
to podobnie jak M. Iqbal i M.A. Jinnah. Nowością jego teorii była
propozycja nazwy dla tego państwa: „Pakistan””. Miała ona pochodzić
od liter zawartych w nazwach północnych prowincji Indii,
zamieszkałych w większości przez muzułmanów:
P — Pendżab,
A — Afgania (NWFP),

K — Kaszmir,
(I — spójnik,)
S — Sindh,
TAN — Beludżystan[27]
Słowo pak w języku urdu oznacza „czysty”, a więc Pakistan to kraj
ludzi czystych. Rahmat Ali postulował również konieczność przyznania
niepodległości
zachodniej
części
Bengalu,
zamieszkiwanej
w większości przez muzułmanów, lecz nie widział dla niego miejsca
w Pakistanie, podobnie jak dla innych księstw oraz prowincji indyjskich
z przewagą wyznawców islamu, zauważając istnienie kolosalnych
różnic językowych i kulturowych pomiędzy ich mieszkańcami
a ludnością północnych prowincji. Dywagacje intelektualne Rahmata
Alego zaowocowały ideą utworzenia wielkiego państwa „niearabskich”
muzułmanów, które miało łączyć, poza wymienionymi wcześniej
prowincjami, także Iran i Afganistan. W tym przypadku nazwa Pakistanu
tworzona byłaby w następujący sposób:
P — Pendżab,
A — Afgania (NWFP),
K — Kaszmir,
I — Iran,
S — Sindh,
T — Afganistan,
AN — Beludżystan[28]
Politycy Ligi Muzułmańskiej przyjęli jako własny pomysł nazwy
państwa, do którego utworzenia dążyli, oraz wczesną, umiarkowaną
jego koncepcję. Choć w dokumencie z Lahore nazwa ta jeszcze
oﬁcjalnie nie pada, to post factum zbiór przyjętych wówczas
postulatów został nazwany rezolucją pakistańską (ang. Pakistan
Resolution), a jej przyjęcie upamiętnia monument wystawiony
w Lahore, przypominający swym wyglądem (a także funkcją platformy
widokowej) paryską wieżę Eifﬂa. Dążeniom hindusów i muzułmanów
do posiadania własnego państwa sprzyjała sytuacja międzynarodowa.
W toku budowy koalicji antyhitlerowskiej 14 sierpnia 1941 roku

przyjęto Kartę atlantycką. Jej sygnatariusze (w tym Wielka Brytania)
uznawali prawo wszystkich narodów do posiadania własnego państwa.
Dawało to prawno- międzynarodowe podstawy walce z kolonializmem
i dążeniu do samostanowienia, które zostało później zagwarantowane
w podpisanej 26 czerwca 1945 roku Karcie Narodów Zjednoczonych.
W samej Wielkiej Brytanii panowała zgoda głównych ugrupowań
politycznych co do tego, że należy Indiom nadać niepodległość.
Przedmiotem sporu była już jedynie kwestia terminu oraz sposobu,
w jaki to się odbędzie. Pewne znaczenie miała też trudna sytuacja
gospodarcza Wielkiej Brytanii, która po II wojnie światowej stawała się
coraz bardziej zależna ﬁnansowo od Stanów Zjednoczonych.
2.3 PODZIAŁ INDII BRYTYJSKICH
Labourzystowski rząd Clementa Attlee desygnował na stanowisko
wicekróla Indii lorda Louisa Mountbattena, który objął urząd 21 lutego
1947 roku Jego misją było doprowadzenie do przekazania władzy nad
Indiami ich mieszkańcom. Ostatni wicekról był prawnukiem królowej
Wiktorii i stryjem księcia Filipa, męża obecnej królowej brytyjskiej
Elżbiety II, a także naczelnym dowódcą wojsk alianckich w Azji
Południowo- Wschodniej (za co otrzymał, oprócz licznych odznaczeń,
tytuł wicehrabiego Birmy). Znany był również ze swych poglądów
bliskich programowi Partii Pracy. Premier wyznaczył Mountbattenowi
roczny termin na dokonanie przekazania władzy nad Indiami, lecz sam
wicekról zadeklarował, że zrobi to do połowy sierpnia 1947 roku[29].
Początkowo popierał stanowisko Kongresu, że Indie powinny zachować
jedność oraz składać się z prowincji zgrupowanych w ramach federacji.
Im bliżej było jednak dnia przekazania władzy, tym częściej dochodziło
do aktów przemocy na tle komunalistycznym, inspirowanych z jednej
strony przez aktywistów Ligi, a z drugiej — przez radykałów
hinduistycznych, domagających się usunięcia muzułmanów z Indii lub
ich przymusowej konwersji na hinduizm[30].

Przeciwnicy działań Mountbattena zarzucają mu sympatyzowanie
z hindusami, mające związek z jego przyjaźnią z Nehru i Gandhim.
Niektórzy wspominają też o bliskich stosunkach pomiędzy mającą
wielki wpływ na swojego męża lady Edwiną Mountbatten a J. Nehru.
Zwolennicy wicekróla tłumaczą ciepłe relacje z przedstawicielami Indii
bardzo trudnym charakterem i oziębłą, zdystansowaną osobowością M.
Jinnaha, którego przeciwieństwem był szczery i otwarty J. Nehru[31].
Warto tu przywołać anegdotę o twórcy Pakistanu. Miał on ponoć mówić
po angielsku dużo lepiej niż w języku urdu. Na jednym z wieców
wyborczych wypowiedział zdanie „Pakistan Zindabad” („Niech żyje
Pakistan”), ale przez to, że miał bardzo silny oksfordzki akcent, obecni
usłyszeli „Pakistan’s in the bag” („Pakistan jest w torbie”)[32]. Również
z wyglądu twórca Pakistanu przypominał bardziej angielskiego
dżentelmena — w nienagannie skrojonym garniturze, w hełmie
korkowym, z laską i monoklem — niż przywódcę narodu walczącego
z kolonializmem. Odróżniał się tym samym od polityków
kongresowych, demonstracyjnie występujących w regionalnych
strojach. Niewątpliwie ostatni wicekról Indii odznaczał się dużą
ambicją. Jego osobistym celem było zachowanie jedności Indii, a gdy
to okazało się niemożliwe — utrzymanie jak najsilniejszych związków
pomiędzy nowo powstającymi dominiami. Twierdził, ze powinien nimi
zarządzać generalny gubernator. Oczywiście osobą, która piastowałaby
ten wysoki urząd, miał być on sam. Mountbatten do ostatniej chwili
usiłował zachować jedność Indii. Wbrew osobistym ambicjom Nehru,
kierując się radą Gandhiego, zaproponował nawet M.A. Jinnahowi
stanowisko premiera przyszłego rządu[33]. Ten jednak odrzucił ofertę,
zdając sobie sprawę, że większość miejsc w parlamencie z pewnością
przypadnie Kongresowi, a jemu pozostałaby wówczas wyłącznie rola
ﬁguranta — zakładnika politycznych przeciwników. Niektórzy historycy
wskazują nieuleczalną chorobę M.A. Jinnaha (nowotwór płuc) jako
przyczynę jego stanowczego i nieprzejednanego stanowiska w kwestii
niepodległego Pakistanu. Przywódca Ligi zdawał sobie bowiem sprawę,
że w partii nie ma godnego następcy, który miałby dość siły i charyzmy,

by
w
przyszłym
ogólnoindyjskim
parlamencie
skutecznie
przeciwstawiać się Nehru i bronić praw muzułmanów. Także choroba
M.A. Jinnaha jest podawana jako powód pośpiechu, z jakim starał się
doprowadzić do końca podział Indii. Przewidywał, że gdy jego
zabraknie, nikt nie będzie w stanie przekonać do tej koncepcji
Brytyjczyków, równoważąc popularność Gandhiego i skuteczność
organizacyjną J. Nehru[34].
Wicekról, uznając podział Indii za nieunikniony, przygotował plan
jego przeprowadzenia. W tym celu zakwaliﬁkowano prowincje indyjskie
do jednej z trzech kategorii: prowincje z większością muzułmańską
(miały wejść w skład Pakistanu), prowincje z większością hinduską
(miały utworzyć Indie) oraz prowincje ze zróżnicowaną strukturą
etniczno-religijną (miały zostać podzielone). Do tej trzeciej kategorii
zaliczono Pendżab — jedną z najbogatszych i najbardziej żyznych
prowincji indyjskich, co zaskoczyło niektórych działaczy Ligi, chcących,
aby cały ten region, gdzie muzułmanie mieli niewielką przewagę
liczebną, wszedł w skład Pakistanu[35]. Osobnym problemem była
przyszłość formalnie suwerennych księstw zarządzanych do tej pory
przez władców połączonych z rządem w Londynie jedynie
międzynarodowymi umowami, na podstawie których Wielka Brytania
prowadziła za nich politykę obronną i międzynarodową. Było
to kilkadziesiąt księstw różnej wielkości — od obszaru jednego miasta
do terytorium zbliżonego wielkością do kilku państw europejskich.
Zazwyczaj ich władcy sprawowali autokratyczne rządy, nie
uwzględniając woli swych poddanych. Od strony prawnej, z chwilą
likwidacji władzy kolonialnej Wielkiej Brytanii nad Indiami, księstwa te
powinny odzyskać pełną suwerenność, ale sieć historycznie
utrwalonych
powiązań,
szczególnie
gospodarczych
i infrastrukturalnych, powodowała, że w większości wypadków nie
mogły one samodzielnie egzystować[36]. W związku z tym lord
Mountbatten zaapelował do książąt, by zdecydowali się na akcesję
swych państw do jednego z powstających dominiów. Uznając formalną
suwerenność księstw, wicekról pozostawił każdemu władcy swobodę

wyboru, w skład którego z powstających dominiów zdecydują się wejść.
Jak się okazało, zasada ta, choć prawnie słuszna, stała się źródłem
konﬂiktu między nowymi państwami. Na ogół władcy i poddani
wyznawali tę samą religię — wówczas proces akcesji przebiegał bez
zakłóceń. Istniały jednak wyjątki — czasem władca był innej konfesji.
Dotyczyło to rozległych terytorialnie księstw Hyderabadu oraz Dżammu
i Kaszmiru. W pierwszym przypadku władca był muzułmaninem, a jego
poddani — hinduistami, w drugim przypadku — odwrotnie. Nehru
apelował do władców, żeby podejmując decyzję, uwzględniali wolę
swoich poddanych, jednakże przyszłe wydarzenia sprawiły, że
to stanowisko przyszłego premiera Indii można uznać za nieszczere
i koniunkturalne. W tym samym czasie Brytyjczycy dokonali podziału
prowincji Pendżab, zamieszkałej przez hindusów, muzułmanów
i Sikhów. Według wielu zwolenników M.A. Jinnaha ta najbogatsza
prowincja subkontynentu w całości powinna wejść w skład przyszłego
Pakistanu. Jej wschodnia część była jednak zamieszkiwana
w większości przez wyznawców sikhizmu i hinduizmu, dlatego
zdecydowano o jej podziale. Celem rozstrzygnięcia sporu co do kształtu
przyszłej granicy wicekról powołał komisję arbitrażową pod
przewodnictwem londyńskiego prawnika sir Cyrile’a Radcliffe’a[37].
Należy przy tym wspomnieć, że arbiter nigdy wcześniej nie był
w Indiach i nie miał pojęcia o realiach subkontynentu. Miało
to gwarantować jego pełną bezstronność, a przyczyniło się do
powstania poważnych problemów[38]. Dokument opracowany przez
komisję na podstawie struktury religijnej poszczególnych dystryktów
stał się podstawą ostatecznej delimitacji granicy pomiędzy dominiami.
W zasadzie przyjęto regułę, że tereny zamieszkane w większości przez
muzułmanów przypadną Pakistanowi, a przez hinduistów i sikhów —
Indiom. C. Radcliffe uczynił jednak jeden bardzo ważny wyjątek od tej
reguły. Pomimo przewagi ludności muzułmańskiej, większą część
dystryktu Gurdaspur przyznano Indiom, co dało temu dominium
bezpośrednie, całoroczne połączenie drogowe z Kaszmirem, a tym
samym otwarło tamtejszemu maharadży możliwość efektywnej akcesji

do Indii[39]. Wiele lat po podziale kraju C. Radcliffe uzasadniał swoje
decyzje koniecznością wzięcia pod uwagę wielu innych czynników,
a więc nie tylko etniczno-religijnych. Zależało mu na zachowaniu
funkcjonalności infrastruktury (takiej jak kanały irygacyjne, drogi,
koleje), która była budowana pod auspicjami Brytyjczyków,
niezakładających wówczas, że Pendżab zostanie kiedykolwiek
podzielony[40]. Starano się również nie naruszać granic
poszczególnych wsi czy tehsili (najmniejsza jednostka administracyjna)
oraz korzystać tam, gdzie to możliwe, z naturalnych granic, takich jak
rzeki, wzgórza czy kanały irygacyjne. Przeciwnicy sposobu podziału
Pendżabu, szczególnie pakistańscy historycy, zarzucają komisji
faworyzowanie Indii, np. w przypadku Gurdaspur, wskazując na to, że
w większości przypadków wszelkie wątpliwości oraz czynniki „inne niż
religijne” brano pod uwagę na korzyść Indii, natomiast problem
podziału infrastruktury irygacyjnej i tak pozostał nierozwiązany aż do
lat 60. XX wieku.
Inni krytycy stawiają zarzut, że C. Radcliffe był wyłącznie
ﬁgurantem, a cała komisja — mistyﬁkacją, gdyż linię podziału miał
wytyczyć sam Mountbatten, dając przy tym wyraz swoim osobistym
sympatiom i uprzedzeniom. Również uczestnicy tamtych wydarzeń nie
są zgodni w swych relacjach i ocenach. Sam C. Radcliffe w spisanych po
latach wspomnieniach tłumaczył, że traktował podział w wymiarze
czysto administracyjnym, gdyż założył, iż dwa dominia wchodzące
w skład Commonwealthu z pewnością będą z sobą przyjaźnie
współpracować, a wszelkie spory i ewentualne błędy w jego pracy
zostaną rozwiązane i naprawione w toku dwustronnych rozmów[41].
Tego rodzaju idealizm widać zresztą także w innych drażliwych
kwestiach, np. przy podziale armii indyjskiej. Założono wówczas
istnienie wspólnego naczelnego dowództwa dla obu dominiów
z brytyjskim marszałkiem Claude’em Auchinleckiem (weteranem walk
w Afryce Północnej w czasie II wojny światowej) na czele. Również siły
zbrojne Indii i Pakistanu otrzymały brytyjskich dowódców, zakładano
bowiem, że armie dominiów nigdy nie będą walczyć przeciw sobie[42].

Nawet gdyby napięcie w stosunkach wzajemnych okazało się bardzo
duże, to oﬁcerowie Korony mieli nie dopuścić do bratobójczej walki,
gdyż składali przysięgę wierności temu samemu monarsze.
Przyszłość brutalnie sfalsyﬁkowała te idealistyczne wyobrażenia.
W obliczu podziału Indii doszło do masowego eksodusu ludności
z jednego dominium do drugiego, czemu towarzyszyła niespotykana
dotąd przemoc. Według różnych szacunkowych danych zginęło od pół
miliona do miliona ludzi[43]. Obserwowane wówczas rzezie na stałe
utkwiły w świadomości zarówno świadków, jak i kolejnych pokoleń
Hindusów i Pakistańczyków. Tam, gdzie od pokoleń przedstawiciele obu
wspólnot mieszkali obok siebie i prowadzili wspólne interesy,
dochodziło do masowych zabójstw i kradzieży. Do pakistańskiego
Lahore i indyjskiego Amritsaru przyjeżdżały pociągi pełne zwłok
uchodźców wymordowanych po drodze przez uzbrojone bandy. Domy
przedstawicieli mniejszości były plądrowane przez ich sąsiadów, a oni
sami zabijani lub zmuszani do emigracji. Pod okiem ewakuującej się
brytyjskiej administracji kolonialnej dochodziło do makabrycznych
czystek etnicznych, porównywalnych ze znanymi nam z terenów byłej
Jugosławii. Stan anarchii, w jakim pogrążyło się indyjsko-pakistańskie
pogranicze, sprzyjał także działalności band pospolitych przestępców,
którzy swą działalność ukrywali pod religijno-nacjonalistycznymi
hasłami. Na tym tle zaskakująco spokojnie przebiegał podział sił
zbrojnych. Przyjęto zasadę, że poszczególne jednostki wojskowe
pozostaną tam, gdzie wówczas stacjonowały, natomiast każdy oﬁcer
i żołnierz mógł wybrać, czy chce pozostać w swojej jednostce, czy też
przenieść się do tego dominium, z którym się czuł osobiście
związany[44]. Znane są relacje z uroczystych pożegnań oﬁcerów
decydujących się opuścić swoje jednostki. Przy tradycyjnej lampce
koniaku „za króla i ojczyznę” ślubowano sobie dozgonną przyjaźń. Czas
pokazał, że niejednokrotnie dwaj koledzy z jednego pułku musieli
później stanąć twarzą w twarz po dwóch stronach frontu. Dużo gorzej
wyglądał natomiast podział sprzętu wojskowego (w tym broni
i amunicji). Pakistan nigdy nie otrzymał wszystkich przyznanych mu

rzeczy, a to, co docierało na zachodnią stronę granicy, często okazywało
się przestarzałe lub nienadające się do użytku. Nie tylko wschodnia
granica Pakistanu była przedmiotem kontrowersji. Poważny problemem
dyplomatyczno-polityczny stanowiła również kwestia granicy
z Afganistanem. Została ona wytyczona na mocy traktatu brytyjskoafgańskiego, kończącego wojnę między tymi dwoma państwami
w 1893 roku[45]. Szczególnie strona afgańska traktowała
to rozwiązanie jako tymczasowe, będące dziedzictwem okresu
kolonialnego. W piśmiennictwie brytyjskim również rzadko występuje
pojęcie „granica”, a powszechnie używane jest określenie „linia Duran
da” (od nazwiska dyplomaty Mortimera Duranda, który uczestniczył
w procesie jej negocjowania), co Afgańczycy interpretują jako dowód na
jej tymczasowy charakter. Linia została wytyczona tak, by uwzględnić
strategiczno-obronne interesy panowania brytyjskiego nad Indiami
w przypadku ewentualnej agresji z zewnątrz. Podziału dokonano
w okresie walki o wpływy i kontrolę polityczną nad Azją Centralną
pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją[46]. Afganistan pełnił wówczas rolę
państwa buforowego, oddzielającego strefy wpływów wielkich
mocarstw europejskich. Linia Duranda nigdy nie była „granicą”
w europejskim rozumieniu tego słowa, nie istniały bowiem żadne
utrudnienia w przekraczaniu jej przez miejscową ludność. Stała się
jednak problemem politycznym w momencie powstawania
niepodległego Pakistanu.
Nowe państwo ogłosiło (za zgodą parlamentu brytyjskiego), że jest
spadkobiercą zawartych wcześniej przez Wielką Brytanię umów
międzynarodowych, które odnosiły się do Indii Brytyjskich. Dotyczyło
to zwłaszcza traktatów wytyczających granice państwowe, a więc
i układu z 1893 roku. ustanawiającego linię Duranda[47]. Innego zdania
byli Afgańczycy. Uważali oni, że rozgraniczenie miało charakter
tymczasowy i dotyczyło wyłącznie Imperium Brytyjskiego, a skoro
zaistniała nowa sytuacja geopolityczna, to należy renegocjować ten
układ. Starali się również spowodować, by w plebiscycie
przeprowadzanym na Terytoriach Plemiennych Administrowanych

Federalnie (Federal Administrated Tribal Areas [FATA]) oraz w prowincji
NWFP zapytano mieszkańców nie tylko o to, czy chcą, aby ich miejsce
zamieszkania przyłączyć do Pakistanu lub do Indii, lecz także czy chcą
powrotu ich ziem do Afganistanu[48]. Rozwiązanie to zostało jednak
solidarnie odrzucone zarówno przez M.A. Jinnaha, jak i przez Nehru.
Miejscowa ludność zdecydowała o przyłączeniu do Pakistanu, lecz nie
oznaczało to końca problemów. Część politycznie aktywnych Pasztunów
zaangażowała się w ruch na rzecz autonomii narodowej w ramach
państwa pakistańskiego, prowadzony przez dotychczasowego
zwolennika pozostania częścią Indii, Abdula Ghaffara Khana[49]. Inni
zaczęli się domagać utworzenia Pasztunistanu — niepodległego
państwa narodowego. Tę drugą koncepcję wspierał rząd w Kabulu,
jednakże na szczęście dla Pakistanu Afganistan nie miał sił ani
środków, by czynić to skutecznie[50]. Jedyną formą protestu wobec
przejęcia przez Pakistan praw do terytoriów na zachód od linii Duranda
było głosowanie przeciwko przyjęciu Pakistanu do Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) na forum Zgromadzenia Ogólnego. Z racji
powszechnego poparcia uzyskanego przez Karaczi miało to jedynie
wymiar symboliczny. Owe wydarzenia zaważyły natomiast na
dwustronnych relacjach i wywarły znaczący wpływ na ukształtowanie
się polityki zagranicznej Pakistanu wobec jego zachodniego sąsiada.
Trudno o jednoznaczny bilans brytyjskiego panowania nad Indiami.
Współcześni Hindusi i Pakistańczycy wskazują na dwa istotne elementy,
które uważają za pozytywne dziedzictwo British Raj: apolityczną służbę
cywilną (dawną Indian Civil Service) i system prawny oparty na
brytyjskim common law oraz westminsterski parlamentaryzm.
Niewątpliwie negatywnie należy ocenić natomiast przebieg procesu
podziału Indii. Założenia były jak najbardziej szczytne, oparte na
demokracji i poszanowaniu woli jednostki, natomiast praktyka okazała
się tragiczna w skutkach. Miliony ludzi straciły dach nad głową oraz
dorobek całego życia i zostały zmuszone do budowania wszystkiego od
początku w obcym środowisku[51].

Nowo powstałe dominia rozpoczynały swoją egzystencję od
konﬂiktu, którego do dziś nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć,
a wzajemna wrogość jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, co
utrudnia jakikolwiek dialog. Niewątpliwie poważnym problemem
okazały się istniejące powiązania gospodarcze, łączące Indie i Pakistan
z sobą, a także z Wielką Brytanią i innymi państwami dawnego
imperium. W sprzyjających warunkach mogłyby one być fundamentem
bliskiej współpracy, ale w realiach dekolonizacji oraz dążenia do
podkreślania własnej niepodległości, a szczególnie wobec
narastającego konﬂiktu pakistańska-indyjskiego, stawały się poważnym
brzemieniem. Pakistan zaistniał na arenie międzynarodowej jako
niepodległe państwo 14 sierpnia 1947 roku, dokładnie 30 minut
wcześniej niż sąsiadujące z nim Indie (w istocie nastąpiło
to równocześnie, ale Mohammad Ali Jinnah zdecydował o ustaleniu
półgodzinnej różnicy czasu między dwoma państwami). Jako stolicę
wybrano Karaczi — największe miasto dominium, jednocześnie port
morski i centrum administracyjne prowincji Sindh. W skład Pakistanu
weszły prowincje: Beludżystan, Sindh, NWFP oraz prawie połowa
Pendżabu z miastem Lahore, a także Bengal W schodni oddzielony od
reszty kraju terytorium Indii. Ludność tych prowincji różniła się od
siebie językiem i lokalną tradycją. Co zrozumiałe, największą odrębność
posiadał Bengal (nazwany Pakistanem Wschodnim). Język bengali
używany w tej prowincji różnił się znacznie od pozostałych, powstała
w nim również bardzo bogata literatura (w bengali tworzył np. laureat
Nagrody Nobla Rabindranath Tagore)[52]. Własną specyﬁkę miała
również NWFP, zamieszkana przez Pasztunów żyjących według
własnych zwyczajów, kierujących się zasadami kodeksu honorowego
Pasztunwali. Najbardziej rozwiniętą gospodarczo prowincją był
Pendżab, zwany wcześniej spichlerzem brytyjskich Indii. Przyjęta linia
podziału miała w jak najmniejszym stopniu utrudniać funkcjonowanie
miejscowego rolnictwa, jednakże nie udało się uniknąć rozdzielenia
istniejącej od wieków infrastruktury, w tym — co szczególnie
uciążliwe — systemów irygacyjnych[53].

Masowa migracja ludności muzułmańskiej z Indii wywołała bardzo
poważne problemy natury społecznej i ekonomicznej. Ludzie ci
w większości posiadali tylko to, co udało im się z sobą zabrać. Nowe
władze musiały zapewnić im mieszkanie oraz warunki do dalszego
życia. Planowano wykorzystać w tym celu majątki pozostawione przez
hindusów migrujących do Indii, ale — jak łatwo było przewidzieć —
znaczna ich część została wcześniej rozgrabiona przez sąsiadów.
Mówiący językiem urdu imigranci (nazywani w Pakistanie
Mohadżirami — od określenia używanego w tradycji do nazywania
Muhammada i jego towarzyszy, uciekających z Mekki do Medyny)
pochodzący z klasy średniej Centralnych Indii (wówczas United
Provinces, dziś stan Uttar Pradesh) jako cel wędrówki wybierali Karaczi
i jego okolicę, licząc na znalezienie tu atrakcyjnej pracy[54]. Stało się
to przyczyną konﬂiktu pomiędzy nimi a rdzenną ludnością prowincji
Sindh, która szybko stała się mniejszością w stolicy. W trochę lepszej
sytuacji znaleźli się imigranci pochodzący z pozostałej w Indiach
wschodniej części Pendżabu, gdyż nie różnili się oni pod względem
kulturowym od mieszkańców pakistańskiej części zachodniej i dość
szybko przystosowali się do nowych warunków. Działalność rządu
centralnego, mająca służyć stworzeniu zjednoczonego narodu
pakistańskiego, w istocie pogłębiła istniejące podziały i antagonizmy.
M.A. Jinnah i jego współpracownicy stwierdzili, że nowe państwo
powinno się opierać na dwóch ﬁlarach: jednej religii i jednym języku.
Wybrano w tym celu urdu jako historyczny język dworu Mogołów,
zapisywany po persku jak święty Koran[55]. Islam nie jest wyznaniem
jednorodnym, posiada wiele sekt i odłamów, które historycznie
pozostają z sobą w konﬂikcie. Większość mieszkańców Pakistanu
wyznaje wersję sunnicką, ale istnieje też liczna mniejszość szyicka,
dlatego też przyjęcie sunnizmu jako religii państwowej szkodziło idei
jedności. Sam M.A. Jinnah pochodził z rodziny szyickiej, ale nie był
szczególnie religijny. Cechowało to zresztą całą ówczesną sekularną
elitę intelektualną Pakistanu. Traktowała ona wyznanie jako czynnik
odróżniający ich społeczność od innych grup religijnych Indii oraz

zespół norm o charakterze bardziej kulturowym i tradycyjnym niż
prawnym[56]. Znamienne jest podkreślanie przez M.A. Jinnaha takich
detali, jak kuchnia czy prawo rodzinne, a pomijanie aspektu politeizmu
i monoteizmu jako wyróżników odrębności muzułmanów.
Zsekularyzowana elita pakistańska nie stawiała sobie za cel budowy
państwa wyznaniowego, opartego na zakazach i nakazach religijnych
oraz autorytecie teologów, lecz dążyła do utworzenia nowoczesnego
państwa świeckiego, w którym islam będzie jedynie elementem
kulturowym i historycznym (można tu zauważyć pewne analogie
z koncepcjami współczesnej europejskiej demokracji chrześcijańskiej,
które z pewnością były znane wykształconemu w Europie M.A.
Jinnahowi)[57]. Idea ta, choć z dzisiejszej perspektywy słuszna, okazała
się niemożliwa do realizacji, nie uwzględniała bowiem potrzeb
i rzeczywistego postrzegania świata przez większość obywateli nowego
państwa, a także wpływów radykalnego islamu w społeczeństwie.
W miarę narastania konﬂiktu komunalistycznego i zbliżania się daty
opuszczenia Indii przez Brytyjczyków Liga zaostrzała swoją religijną
retorykę, używając do tego celu mułłów. Poszukiwano spoiwa, które
połączyłoby zróżnicowanych etnicznie mieszkańców północnych
prowincji. Jedyną cechą wspólną tych ludów był islam oraz
muzułmańska tradycja znana z Koranu i Sunny (czyli islamskiego
prawa, opartego na przypowieściach z życia proroka Muhammada), stąd
M.A. Jinnah i jego zwolennicy czysto koniunkturalnie rozgrywali tę
kartę w swojej propagandzie politycznej. Oﬁcjalnie podnoszono, że
w „Wielkim Hindustanie” muzułmanie staną się prześladowaną
i dyskryminowaną mniejszością. Podkreślano, że indyjskich
muzułmanów więcej łączy z ich współbraćmi w wierze z regionu Zatoki
Perskiej czy Iranu niż z sąsiadami z tej samej ulicy, którzy byli
wyznawcami hinduizmu. Należy pamiętać, że ugrupowanie
fundamentalistyczne Jamaat-e-Islami początkowo nie akceptowało
podziału Indii Brytyjskich i powstania Pakistanu, gdyż uważało nowe
państwo za nieislamskie (bo oparte na świeckim prawie stanowionym,
a nie na Koranie), a sam podział subkontynentu za zdradę misji

nawracania całej ludności Indii na islam. Kolejny błąd popełniony
podczas tworzenia Pakistanu to złe rozwiązanie kwestii językowej[58].
M.A. Jinnah i jego współpracownicy ustalili, że językiem urzędowym
nowego państwa będzie urdu, gdyż jako jedyny na subkontynencie jest
zapisywany alfabetem perskim, pochodzącym od arabskiego, w którym
spisano Koran. Język ten był jednak ojczysty zaledwie dla około 3%
ludności. Posługiwali się nim w większości Mohadżirowie z Centralnych
Indii, a nie rdzenna ludność Pakistanu[59]. Takie ustalenie szczególnie
dyskryminowało mieszkańców Bengalu mówiących językiem całkowicie
różnym od urdu. Skutki gorliwości we wprowadzaniu urdu jako języka
urzędów i administracji były odczuwalne bardzo szybko. Mohadżirowie
wpierali z atrakcyjnych ekonomicznie miejsc pracy w administracji
państwowej i stołecznego Karaczi przedstawicieli rdzennej ludności
Sindhu. Również w Bengalu miejscowi urzędnicy i wojskowi musieli
ustępować imigrantom z Indii. Powodowało to frustrację oraz niechęć
u ludzi, którzy pracowali w kolonialnej administracji od pokoleń. Obok
kwestii religijnej jako przyczynę dziejowej konieczności powołania do
życia Pakistanu M.A. Jinnah podawał zagrożenie ze strony
przeważającego liczebnie „żywiołu hinduskiego”; co czyniły realnym
akty agresji, jakich dopuszczali się na muzułmanach indyjskich
hinduscy fundamentaliści. W tej sytuacji jedyną ogólnonarodową
instytucją cieszącą się powszechnym szacunkiem stawały się siły
zbrojne, ale ich struktura etniczna także nie do końca odzwierciedlała
różnorodność Pakistanu. Tradycyjnie dominująca grupa w pakistańskich
(a wcześniej indyjskich) siłach zbrojnych to mieszkańcy Pendżabu oraz
Pasztuni[60]. Liczącą się grupą byli i są nadal Mohadżirowie (część
z nich jako wojskowi zdecydowała się na migrację do Pakistanu, inni
zaś wybrali służbę w wojsku jako sposób na odnalezienie się w nowym
państwie, gdyż dawała im ona dach nad głową i wyżywienie oraz
możliwość dobrego startu w nowej rzeczywistości). Armia odegrała
szczególną rolę w okresie masowego eksodusu ludności muzułmańskiej
do Pakistanu. Administracja nowego państwa dopiero się wówczas
tworzyła, nie była więc zdolna do zapewnienia potrzebującym

odpowiedniej opieki i pomocy medycznej. W tej sytuacji właśnie wojsko
przejęło na siebie funkcje socjalne. Budowano namioty i schronienia
dla uchodźców, przygotowywano im pożywienie, kopano studnie,
chroniono przed napadami rabunkowymi, a przynajmniej usiłowano
to robić[61]. Dzięki temu armia kojarzyła się wówczas
z bezpieczeństwem. Później wykorzystała to zaufanie, przejmując
władzę w państwie. Krwawe doświadczenia podziału subkontynentu
były i są nadal używane do kształtowania ideologii państwowej
Pakistanu oraz tworzenia tożsamości narodowej jego mieszkai1ców.
Podkreślano ciągle obecne zagrożenie indyjskie. Zresztą sami politycy
z Delhi dawali ku temu asumpt, nazywając Pakistan w publicznych
wypowiedziach „państwem sezonowym” albo „wymysłem jednego
sprytnego człowieka”. W pakistańskich szkołach uczono dzieci tego, kto
jest wrogiem ich ojczyzny, usiłując poczucie więzi etnicznej
poszczególnych narodów i ludów, a także przynależność do wspólnoty
religijnej muzułmanów (arab. umma) zastąpić „nowoczesnym”;
świeckim nacjonalizmem, takim jak w Turcji[62]. Twórczość literacka
i muzyczna rozsławiała pamięć poległych w walce z hinduskim
zagrożeniem. Podobna polityka pa11stwa przetrwała w zasadzie do
początku XXI wieku, czyniąc z armii i islamu dwa ﬁlary pakistańskiej
państwowości[63]. Proces powstawania państwa pakistańskiego
przebiegał z wieloma trudnościami. Największe ośrodki polityczne
dawnej kolonii: Delhi, Bombaj i Kalkuta, znalazły się w granicach Indii.
Podobnie najważniejsze zakłady przemysłowe, składy amunicji, fabryki
zbrojeniowe. Ustalenia dotyczące podziału skarbu par1stwa oraz
arsenału wojskowego pozostawały w praktyce wyłącznie na papierze.
Pakistarńczycy otrzymywali z Indii transporty uszkodzonych karabinów
i dział. Nawet wyposażenie urzędów często okazywało się zniszczone.
Ministerstwa rozpoczynały pracę pod gołym niebem, dzięki
zaangażowaniu prywatnych osób. Brakowało fachowców, zarówno
w administracji, jak i w siłach zbrojnych. Jako wariant przejściowy
przyjęto zatrudnienie oﬁcerów brytyjskich na najwyższych
stanowiskach dowódczych. Braki kadrowe w tzw. broniach technicznych

starano
się
uzupełnić,
angażując
zagranicznych
oﬁcerów
kontraktowych. W ramach tego projektu służbę w Pakistanie podjęli
Polacy — żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy
z przyczyn politycznych zdecydowali się na pozostanie na emigracji.
Należy tu wymienić gen. Władysława Turowicza. Wraz z blisko 90
innymi lotnikami wybrał on służbę w Królewskich Pakistańskich Siłach
Powietrznych (ang. Royal Pakistan Air Force [RPAF]) i jest uważany za
jednego z „ojców” pakistańskiego lotnictwa wojskowego — pomagał
w jego organizacji i szkoleniu kadr[64]. 18 lat służby zakończył na
stanowisku zastępcy szefa sztabu lotnictwa[65]. Wraz z nim służbę
w Pakistanie wybrało kilku kawalerów krzyża Virtuti Militari, w tym
weterani bitwy o Anglię (np. mjr Bronisław Malinowski). Dowodzili oni
pakistańskimi dywizjonami myśliwskimi i szkolili młodych pilotów
w RPAF College w Risalpur. Pamięć gen. Turowicza oraz jego kolegów
została uczczona tablicą i stałą ekspozycją w Muzeum Lotnictwa
w Karaczi. Polacy pomagali również w budowie Królewskiej
Pakistańskiej Marynarki Wojennej (Royal Pakistan Navy). Tu przykładem
może być komandor Romuald Nałęcz-Tymir1ski, który w Royal Pakistan
Navy pełnił funkcję dowódcy niszczyciela, a w latach 60. XX wieku —
dowódcy ﬂotylli niszczycieli. Nasi rodacy mieli swój udział w tworzeniu
cywilnych Pakistar1skich Linii Lotniczych (Pakistan International
Airlines)[66]. Pakistan był początkowo traktowany zarówno przez
Brytyjczyków, jak i przez Hindusów jako „państwo sezonowe” lub
„projekt jednego człowieka (M. A. Jinnaha)”. Świadczy o tym sam proces
podziału oraz zachowanie wspólnego dowództwa wojskowego obu
dominiów z brytyjskimi generałami. Pierwszy premier niepodległych
Indii Jawaharlal Nehru często twierdził, że Pakistan nie będzie zdolny
do samodzielnej egzystencji i prędzej czy później powróci do Unii
Indyjskiej. Determinacja Pakistańczyków pozwoliła im jednak na
zbudowanie państwa, może niedoskonałego, ale funkcjonującego już
60 lat. Już na samym początku zostało ono wystawione na poważną
próbę w postaci konﬂiktu zbrojnego ze swym większym sąsiadem.

Z powyższych rozważań wyłania się obraz Pakistanu, jako państwa
wyrastającego z tradycji Imperium Brytyjskiego. Podstawą ustrojową
nowopowstałego państwa była Ustawa o Rządzie Indyjskim (ang.
Government of India Act), przyjęta przez Izbę Gmin i Izbę Lordów
w lipcu 1935 roku, a podpisana przez króla Jerzego VI w sierpniu tego
samego roku. Wraz z kolejną brytyjską Ustawą o Niepodległości Indii
(ang. Independence Act) z 3 lipca 1947 roku, tworzącą dwa niezależne
od siebie dominia, stawała się ona pierwszą konstytucją niepodległego
Pakistanu. Na mocy tych przejściowych przepisów zachowali swoje
stanowiska urzędnicy dawnej Indyjskiej Służby Cywilnej (będącej
narzędziem administracji dawną kolonią) zachowali swoje stanowiska,
podobnie jak sędziowie. Parlament Pakistanu otrzymał nazwę
Zgromadzenia Konstytucyjnego, co sugerowało że jego nadrzędnym
zadaniem
jest
przygotowanie
nowej
ustawy
zasadniczej.
W rzeczywistości na skutek nasilającego się konﬂiktu wewnętrznego co
do przyszłego kształtu państwa, udało się jedynie dostosować brytyjską
„kolonialną konstytucję” do potrzeb niepodległego bytu politycznego
na mocy poprawek. Porozumienie co do nowej ustawy zasadniczej
udało się osiągnąć dopiero po ośmiu latach, w 1956 roku.
Podsumowując: zarówno władza ustawodawcza (parlament) jak
wykonawcza (Gubernator Generalny i premier, wspierani przez
Pakistańską Służbę Cywilną) oraz sądownicza (Sąd Najwyższy oraz
system sądów w prowincjach) Pakistan odziedziczył po okresie
brytyjskiego panowania, a osoby sprawujące te najwyższe funkcje
w Państwie często były nominowane jeszcze przez władze kolonialne,
lub co najmniej przez nie zatwierdzone[67]. Warto przy tym zauważyć,
że było to efektem procesu powolnego przygotowywania Indii do
przekazania władzy w ręce lokalnej elity, wykształconej wg wzorców
europejskich, często na brytyjskich uniwersytetach.
Przykładem takiej postaci był sam Muhammad Ali Jinnah, twórca
niepodległego Pakistanu i jego pierwszy Generalny Gubernator (należy
podkreślić, że w odróżnieniu od sprawującego ten urząd w Indiach
lorda L. Mountbattena, M.A. Jinnah posiadał realne kompetencje,

porównywalne z tymi jakimi do tej pory cieszył się w zjednoczonych
Indiach wicekról).
Nowopowstałe państwo już na samym początku swojego istnienia
borykało się z poważnymi problemami ﬁnansowymi. Ich przyczyną był
brak porozumienia w kwestii podziału budżetu dawnych Indii
Brytyjskich. Ostatni rząd zjednoczonych Indii dysponował kwotą 4
miliardów rupii. Wartość ówczesnej waluty indyjskiej była równa
amerykańskiemu dolarowi[68]. Oznacza to, że rupia indyjska w roku
1947 byłaby warta 11,23 współczesnego USD[69]. Podczas negocjacji
strona pakistańska domagała się 1 miliarda rupii jako podstawy
swojego przyszłego funkcjonowania. Jednak strona indyjska nie chciała
się na to zgodzić. Po burzliwych negocjacjach ustalono ostateczną
kwotę na 750 milionów rupii. Początkowo nowy rząd w Karaczi
otrzymał tylko 200 milionów w gotówce. Z wypłatą reszty zwlekano,
wiążąc sprawę długu z prowadzonymi przez Pakistan działaniami
wojennymi w Kaszmirze. Dopiero głodówka Mahatmy Gandhiego
skłoniła rząd w Delhi do wypłaty zaległych 500 milionów rupii.
„Brakujących” 50 milionów Pakistan nie otrzymał nigdy, gdyż rząd
indyjski zatrzymał je na poczet „oczywistych roszczeń ﬁnansowych”[70].
Opisana sytuacja miała negatywny wpływ na możliwość realizowania
przez tworzący się w Karaczi rząd jego podstawowych funkcji.
2.4 DANE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
Terytorium: 796 095 km2[71]
Linia brzegowa: 1 046 km. (Morze Arabskie)
Granice: 7 257 km w tym: z Afganistanem 2,670 km (nieuznawana
przez rząd w Kabulu tzw. Linia Duranda), z Chinami 438 km, z Indiami
3,190 km (spór graniczny w Kaszmirze), z Iranem 959 km
Ludność: 204 924 861 (lipiec 2017)
Skład etniczny: Pendżabczycy 44.7%, Pasztunowie 15.4%,
Sindhowie 14.1%, Sariaki 8.4%, Muhajirowie 7.6%, Baludżowie 3.6%,
pozostali 6.3%

Przyrost naturalny 1,43% (2017)
Ludność miejska 39,7%
Piśmienność: 57,9%
W tym mężczyźni 69,5%
W tym kobiety 45,8%
PKB 1 056 mld USD (2017)
Wzrost gospodarczy 5,3% (2017)
Wydatki na cele militarne 3,56 % PKB (2016)
Największe miasta[72]:
Karachi 11,624,219
Lahore 6,310,888
Faisalabad 2,506,595
Rawalpindi 1,743,101
Multan 1,437,230
Hyderabad 1,386,330
Gujranwala 1,384,471
Peshawar 1,218,773
Rahim Yar Khan 788,915
Quetta 733,675
Muzaffarabad 725,000
Battagram 700,000
Kotli 640,000
Islamabad 601,600
Bahawalpur 552,607
Sargodha 542,603
Sialkot 477,396
Sukkur 417,767
Larkana 364,033
Shekhupura 361,303
Położenie geograﬁczne Pakistanu sprawia, że jego terytorium jest
niezwykle trudne do obrony. Odległość pomiędzy Przełęczą Khyber na
granicy Afganistanem a miastem Wagha na granicy z Indiami wynosi
około 578 km. Odległość między tym samym punktem na granicy

z Afganistanem a miejscowością Chackothi na dzielącej Kaszmir Linii
Kontroli wynosi zaledwie 420.72 km[73]. Ukształtowanie terenu jest
płaskie, przecięte kanałami i rzekami, co jednak nie stanowi poważnej
przeszkody dla współczesnych sił zbrojnych. Największe miasta, takie
jak Lahore czy Karaczi położone są równoleżnikowo względem granicy
z Indiami. Pierwsze z nich praktycznie na samej linii granicznej.
Struktura etniczna oraz stosunki pomiędzy poszczególnymi
grupami zamieszkującymi Pakistan są skomplikowane. Zwłaszcza po
secesji Bengalu Wschodniego w 1971 roku wzrosła dominacja
Pendżabczyków w armii, która budzi nieufność a nawet wrogość
pozostałych grup etnicznych. Szczególnie widoczny jest separatyzm
w Beludżystanie, ale również pewne cechy tego rodzaju aktywności
wykazują Pasztunowie. Doświadczenia wojny 1971 roku powodują, że
wszelkie tendencje autonomiczne czy separatystyczne dotykają traumy
wywołanej klęską militarną w wojnie z Indiami i utratą blisko połowy
terytorium i ludności. Problemy etniczne są widoczne również w siłach
zbrojnych, choć tam dominacja Pendżabczyków nie jest aż tak
widoczna, dzięki tradycyjnemu zaangażowaniu Pasztunów w służbę
wojskową.

3. DWA FUNDAMENTY
PAKISTAŃSKICH SIŁ ZBROJNYCH
3.1 DZIEDZICTWO BRYTYJSKIE
Kolejną strukturą, odziedziczoną przez Pakistan po okresie
panowania brytyjskiego były siły zbrojne. Podczas podziału dawnej
armii indyjskiej (ang. British Indian Army) przyjęto zasadę, że nowe
dominia otrzymają istniejące zasoby ludzkie i sprzętowe w stosunku 2:1
na korzyść Indii. Był to skomplikowany proces, gdyż Brytyjczycy nie
utrzymywali w składzie swoich sił zbrojnych jednostek o jednolitym
religijnie składzie w obawie przed ewentualnymi buntami. Zatem
wykonano dwie równoległe czynności: przeprowadzono „na papierze”
podział
istniejących
jednostek
wojskowych,
uwzględniając
dotychczasowe miejsca ich dyslokacji oraz rozdzielono służących
w nich żołnierzy tak, by zapewnić ich pełne kadrowe
Proces podziału i relokacji wojsk pomiędzy nowymi dominiami
został zakończony 7 listopada 1947 roku. Pakistanowi przyznano 6
pułków pancernych, 8 pułków artylerii, 34 kompanie saperów oraz 22
bataliony piechoty, a Indiom odpowiednio 13, 18, 61 i 88[1]. Było
to zadanie bardzo skomplikowane pod względem logistycznym.
Znaczna część jednostek Brytyjskiej Armii Indii znajdowała się poza
Subkontynentem (zarówno w Europie, jak i w Birmie czy Holenderskich
Indiach Zachodnich). Te, które pozostały, były dyslokowane głównie we
wschodniej części kolonii, gdzie miały jeszcze niedawno stawić czoła
nadciągającemu zagrożeniu Japońskiemu. Należało je sprowadzić do
macierzystych garnizonów, by dokonać podziału pododdziałów
pomiędzy nowe państwa. Zadanie to utrudniała także kwestia kadry
oﬁcerskiej: stanowili ją w większości Brytyjczycy, którzy wiedzieli że ich

służba z dniem ogłoszenia niepodległości zakończy się. Nie wszyscy
bowiem byli zainteresowani nowymi stanowiskami, a też i młode
państwa nie były gotowe zaoferować każdemu z nich podobnych do
dotychczasowych warunków płacowych.
Innym poważnym zadaniem logistycznym było przeprowadzenie
ﬁzycznego podziału istniejących jednostek wojskowych pomiędzy nowe
państwa. Jednostki Brytyjskiej Armii Indii od 1857 roku (a więc od
krwawo stłumionego powstania sipajów, znanego również jako I wojna
o niepodległość Indii) nie były jednorodne etnicznie. Osiągano to w ten
sposób, że poszczególne bataliony w piechocie, czy szwadrony
w kawalerii rekrutowano spośród przedstawicieli różnych wyznań
i grup etnicznych. Celem było zapobieżenie kolejnemu buntowi
indyjskich żołnierzy, w myśl zasady divide et impera wykorzystując
zarówno zadawnione spory między wspólnotami, jak i generując nowe.
Dzięki tej metodzie, brytyjscy oﬁcerowie występowali jako rozjemcy
a pododdziały wywodzące się z różnych wspólnot wzajemnie się
kontrolowały: w razie buntu można było użyć „sąsiedniego” do
pacyﬁkacji. Ta praktyka znalazła swoje ideologiczne, pseudonaukowe
uzasadnienie w teorii rasowej, która stała się częścią przyjętej w latach
80tych XIX wieku doktryny brytyjskiej. W jej myśl mieszkańców Indii
podzielono na dwie grupy pod względem przydatności do służby
wojskowej: tzw. rasy wojskowe (ang. martial races) i niewojskowe (ang.
non-martial races). Przez pojęcie rasy (ludzkiej) rozumiano wówczas
ukształtowaną biologicznie dużą populację ludzką, lub ugrupowania
spokrewnionych populacji o swoistych cechach ﬁzycznych przekazywanych
dziedzicznie, mniej lub bardziej geograﬁcznie wyodrębnioną. Wg tej
deﬁnicji zróżnicowanie rasowe ludzi uzewnętrznia się najwyraźniej przez
barwę skóry, cechy głowy (kształt włosów, proﬁl twarzy, zarys nosa i warg,
oprawę oczu)[2]. Wierzono również, że podobnie jak wspomniane cechy
ﬁzyczne, rasy cechują się również pewnymi własnościami
psychoﬁzycznymi. Z punktu widzenia wojska, takimi cechami miały być
odwaga i waleczność. Wg przyjętych pseudonaukowych kryteriów,
jedynie 10% populacji Indii należało do „ras wojskowych”.

Przyjmowano, że najbardziej przydatnymi w armii są ludzie o typie
indo-aryjskim, cechujący się wysokim wzrostem, jasną karnacją, długą
głową, wąskim wyraźnym nosem, zamieszkujący głównie północ
Subkontynentu: Pendżab i Radżastan. Przeciwieństwem byli mieszkańcy
południa Indii: ciemnoskórzy, niskiego wzrostu, z płaskimi nosami
i wydatnymi ustami. Ta sama koncepcja rasowa prowadziła ówczesnych
polityków do konkluzji, że ludność miejscowa z przyczyn
antropologicznych nie nadaje się do rządzenia i decydowania o sobie,
zatem armia lokalna musi być dowodzona przez Europejczyków.
Zarządzanie koloniami zamieszkanymi przez „ludy niecywilizowane”
było zatem dla Brytyjczyków nie tyle/nie tylko prawem, ale wręcz
obowiązkiem, nadanym przez samego Boga. Idea ta znalazła swój
wyraz w literaturze pięknej. Chyba najbardziej znanym jej przykładem
jest wiersz Rudyarda Kiplinga „Brzemię białego człowieka” (ang. „White
Man’s Burden”)[3]. Wizję wyjątkowego charakteru Brytyjczyków
(a pośród nich -Anglików) głosili także inni poeci, między innymi
William Blake w wierszu „Jerusalem Hymn” z 1804 roku[4]. Innym
popularnym i do dziś wykonywanym podczas dorocznego koncertu „The
last night of the Proms” (ale także śpiewanym przez angielskich
kibiców podczas meczów reprezentacji w piłce nożnej) utworem,
będącym reliktem imperialnej literatury brytyjskiej jest pieśń „Rule
Britannia” z tekstem poety Jamesa Thomsona z 1740 roku[5].
Na podstawie przyjętej teorii rasowej, podstawowym regionem
rekrutacji żołnierzy do Armii Brytyjskich Indii był Pendżab, a poza nim
za wartych wcielenia do sił zbrojnych uznano szczególnie Sikhów
i Pasztunów oraz Dogrów i zamieszkujących Nepal Gurkhów. Za
wartościowych militarne uznawano także przedstawicieli kasty Jatów
(dżatów) (zamieszkujących obecnie tereny północno-zachodnich Indii
i Pakistanu) oraz Radżputów (zamieszkujących północne i środkowe
Indie przedstawicieli kasty kszatrijów — rycerzy). Co istotne dla
dalszych rozważań, liczba rekrutowanych muzułmanów była relatywnie
niewielka[6].

W obliczu zbliżającego się podziału Subkontynentu, Brytyjczycy
starali się przekonać przedstawicieli tworzących się dominiów do
zachowania jedności sił zbrojnych pod wspólnym (oczywiście
brytyjskim) dowództwem. Gdy natraﬁono na silny opór, zwłaszcza ze
strony Jinnaha, dążono do stworzenia wspólnego dowództwa czasu
wojny nad obydwoma armiami, a ograniczenie zadań dowództw
lokalnych do służby związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym czasu
pokoju. Blisko rok trudnych rozmów doprowadził do zawarcia 26
czerwca 1947 roku porozumienia w sprawie podziału Armii Indii
Brytyjskich pomiędzy dwa dominia, z których każde będzie miało mieć
własne naczelne dowództwo[7]. Oznaczało to konieczność
przeprowadzenia skomplikowanej operacji w niecałe dwa miesiące.
Należało nie tylko przydzielić poszczególne jednostki do nowych
państw, ale także dokonać wymiany kadry pod względem religijnym
tak, żeby co do zasady muzułmanie służyli w Pakistanie, a hindusi —
w Indiach. W tym pierwszym przypadku umożliwiono jednak oﬁcerom
i żołnierzom — muzułmanom pozostanie w Indiach, jeśli takiego
samego wyboru dokonały ich rodziny.
Należy zauważyć, że mimo licznych odwołań do tradycji brytyjskich,
armia pakistańska nie korzysta z doświadczeń w kwestii mieszania
składów etnicznych jednostek wojskowych. Przy rekrutacji i awansach
oﬁcerskich nie bierze się pod uwagę kwestii narodowościowojęzykowych. To raczej tradycja nakazuje mieszkańcom Pendżabu czy
Pasztunom chętniej wstępować do służby wojskowej, niż
przedstawicielom innych nacji. Natomiast echem dawnej brytyjskiej
teorii rasowej jest powszechna wśród pakistańskich oﬁcerów opinia, że
Hindusi są mniej waleczni od nich, dzięki czemu do pokonania 1
muzułmanina potrzeba aż (w zależności od oceny mówiącego) 3 do 5
hindusów[8]. O nieprawdziwości tego stereotypu Pakistańczycy
przekonali się już wielokrotnie, jednak jest on wciąż obecny
w powszechnej świadomości.
W latach 1947—51 stanowiska naczelnego dowódcy pakistańskiej
armii sprawowali brytyjscy generałowie: Frank Masservy i Douglas

Gracey. W sierpniu 1947 roku europejscy oﬁcerowie stanowili znaczną
część korpusu oﬁcerskiego tworzącej się armii Pakistanu. Na 6
dowódców dywizji 5 było Brytyjczykami. Na 13 dowódców brygad
artylerii — było ich 10. Na 6 dowódców pułków pancernych — 6. Na 42
dowódców batalionów piechoty — 30 (co ciekawe, było wśród nich
także trzech Hindusów)[9]. Poniżej znajduje się zestawienie
zapotrzebowania na kadry dla powstającej armii pakistańskiej
z rzeczywistymi stanami osobowymi oﬁcerów:
Oﬁcerowie sztabowi (powyżej pułkownika) 100 potrzebnych, 10
dostępnych
Oﬁcerowie sztabowi (niższych rang) 1720 potrzebnych, 490
dostępnych
Wojska pancerne 290 potrzebnych, 140 dostępnych
Artyleria 400 potrzebnych, 130 dostępnych
Wojska inżynieryjne 700 potrzebnych, 80 dostępnych
Łączność 250 potrzebnych, 80 dostępnych
Piechota 1650 potrzebnych, 1060 dostępnych
Służby 700 potrzebnych, 450 dostępnych
Logistyka 540 potrzebnych, 250 dostępnych
Elektrycy i mechanicy 400 potrzebnych, 20 dostępnych
Lekarze i weterynarze 800 potrzebnych, 620 dostępnych
Pozostali 200 potrzebnych, 120 dostępnych
Łącznie: 7750 potrzebnych, a 3450 dostępnych[10].
Pakistanowi przyznano następujące jednostki pancerne:

Probyn’s Horse (5 th King Edward VII’s Own Horse)
Dewiza pułku: Ich Dien (ze staroniemieckiego “Ja służę” —
nawiązuje do motta księcia Walii — następcy tronu Zjednoczonego
Królestwa)
Jednostka powstała w ramach Brytyjskiej Armii Indii w 1857 roku
w Lahore. Brała udział w licznych kampaniach wojennych: Lucknow,
Forty Taku, Pekin 1860, Abisynia, Ali Masjid, Peiwar Kotal, Charasiach,
Kabul 1879, Afganistan 1878—1880, Malakand, Pendżab, Mezopotamia
1915—1918, Meikitila. Po zmotoryzowaniu w 1940 roku, uczestniczyła
w kampanii birmańskiej 1941—1945. W ramach podziału pomiędzy
nowopowstające dominia, przyznana Pakistanowi. Szwadron Dogra
oraz Szwadron Sikhów zostały zastąpione Szwadronem Punjabi
Mussalman (z pułku Royal Decan Horce) oraz Kaimkhani (z pułku 18th
King Edward’s Own)[11]. Jest to jednostka tradycyjnie uważana
za elitarną. Kandydaci do służby pochodzą zwykle z bogatych
lub dobrze „ustosunkowanych” rodzin. Zwyczaj ten funkcjonuje również
współcześnie[12].

6th Duke of Connaught’s Own Lancers (Watson’s Horse)
Jednostka powstała w 1860 roku. Brała udział w kampaniach:
Afganistan 1878—1880, Tel-el-Kebir, Egipt 1882, Pendżab, Chiny 1900,
Shaiba, Kut -al-Amara 1915—1917, Tygrys 1916, Bagdad, Mezopotamia
1915—1918, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie, Afganistan 1919.
Jednostka zmotoryzowana w 1939 roku. W czasie II wojny światowej
brała udział w II bitwie o Monte Cassino i kampanii włoskiej. Podczas
podziału szwadron Jat odszedł do 7th Light Cavalry w zamian
za szwadron Punjabi Mussalman z tego samego pułku oraz szwadron
Sikhów do 8th King George V’s Own Light Cavalry w zamian za drugi
szwadron Punjabi Mussalman z tego samego pułku[13]. Oﬁcerowie
jednostki mają opinię bardzo przyjaznych i otwartych. Najbardziej
znanym spośród nich był gen. Zia ul-Haq, późniejszy prezydent
Pakistanu[14].

Guides Cavalry (10th Queen Victoria’s Own Cavalry)
Jednostka powstała w 1846 roku w Peszawarze. Brała udział
w kampaniach: Multan, Gujarat, Pendżab, Delhi 1857, Ali Masjid, Kabul
1879, Afganistan 1878—1880, Chitral, Malakand, Pendżab,
Mezopotamia 1917—1918, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie, Indie 1915.
Zmotoryzowana w 1940 roku. W czasie II wojny światowej walczyła
w Afryce Północnej w latach 1940—1943. Podczas podziału Szwadron
Dogra odszedł do pułku Hodson’s Horse, a Szwadron Sikhów do Poona
Horse. W zamian przyszedł Szwadron Punjabi Mussalman z Hodson’s
Horse i Szwadron Ranghar z pułku Scinde Horse[15]. Jednostka ma
opinię bardzo angloﬁlskiej, przywiązanej do tradycji kolonialnych[16].

11th Prince Albert Victor’s Own Cavalry (11th Frontier Force)
Dewiza pułku: Kabul to Kandahar (z Kabulu do Kandaharu)
Jednostka powstała w 1849 roku po wojnach z Sikhami. Brała
udział w kampaniach: Delhi 1957, Lucknow, Ahmad Khel, Kandahar
1880, Afganistan 1878—1880, Kut-al-Amara 1917, Bagdad,
Mezopotamia 1915—1918, Afganistan 1919. Zmechanizowana w 1940
roku brała udział w walkach w czasie II wojny światowej: Afryka
Północna 1940—1943, Birma 1942—1945. 1 Szwadron Sikhów odszedł
podczas podziału do 18th King Edward VII’s Own Cavalry[17]. Jednostka
wykazała się szczególną walecznością i skutecznością w czasie wojen
z Indiami 1965 i 1971 roku. Inne pułki żartują z tej jednostki: „z Kabulu
do Kandaharu, to wszystko co znają”. Przysłowie nawiązuje do udziału
pułku w wojnach anglo-afgańskich, oraz jego dewizy i stanowi jeszcze
jeden z dowodów ciągłości tradycji[18].

13th Duke of Connaught’s Own Lancers
Dewiza pułku: Spearhead (ostrze włóczni)
Jednostka utworzona w 1805 roku podczas oblężenia Bhutpore.
Brała udział w kampaniach: Ghazni, Afganistan 1839, Multan, Pendżab,
Indie Środkowe, Afganistan 18780—1880, Birma 1885—1887, Kut-alAmara 1917, Bagdad, Mezopotamia 1916—1918, Pogranicze AfgańskoIndyjskie, Indie 1917, Afganistan 1919, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie
1937—1940. Jednostka zmotoryzowana w 1938 roku. W czasie II wojny
światowej brała udział w walkach w Syrii 1941, Gazala, Bir Hacheim, El
Adem, Sidi Rezegh 1942, Tobruk 1942, Afryka Północna 1940—
1943[19]. Najstarsza i najwspanialsza jednostka kawalerii
pakistańskiej. Oﬁcerowie mają opinię bardzo zdystansowanych
i ﬂegmatycznych. Słyną z ironicznego poczucia humoru[20].

19th King George V’s Own Lancers
Przydomek: Tiwana Lancers
Jednostka powstała w 1861 roku. Brała udział w kampaniach: Tuku
Forts, Pekin 1860, Ahmad Khel, Afganistan 1878—1880, Tirah,
Pendżab, Bitwa nad Sommą, Cambrai 1917, Flandria 1914—1918,
Damaszek, Palestyna 1918. Choć pierwotnie jednostka nie była
przewidziana do mechanizacji, to jednak przeprowadzono ją w 1941
roku. Pułk brał udział w czasie II wojny światowej w walkach w Birmie
1942—45. Szwadron Jat odszedł do Central India Horse w zamian
za szwadron Punjabi Mussalman, a szwadron Sikhów do Skinner’s
Horse w zamian za szwadron Punjabi Mussalman[21]. Młodsi oﬁcerowie
pułku mają opinię inteligentniejszych od swoich przełożonych.
Jednostka nazywana jest „fabryką generałów”. Jej kadra ma opinię
gościnnej, ale aroganckiej. Jej członkowie mają również dobre
osiągnięcia sportowe. Słyną także z celności w strzelaniu[22].

15th Lancers
Jednostka sformowana w 1857 roku. Brała udział w wojnach
afgańskich 1879—1880 i 1919. Walczyła również w Afryce Wschodniej
w 1915 roku. Po motoryzacji w 1937 roku była jednostką szkolną dla 1
Grupy Kawalerii Indyjskiej z siedzibą w Jhansi[23].

Sam Browne’s Cavalry (12th Frontier Force)
Jednostka powstała w 1849 roku. Brała udział w kampaniach: Delhi
1857, Lucknow, Charasiah, Kabul 1879, Afganistan 1878—1880, Kut-al-

Amara 1917, Bagdad, Mezopotamia 1916—1918, Mozambik 1915,
Pogranicze Afgańsko-Indyjskie, Afryka Wschodnia 1917, Afganistan
1919. Jednostka zmotoryzowana w 1937 roku, pełniła funkcję pułku
szkolnego dla 2 Grupy Kawalerii Indyjskiej z siedzibą w Ferozepore[24].
Jednostki pancerne i zmotoryzowane, przyznane Pakistanowi,
podobnie jak i te przydzielone Indiom, nawiązywały do tradycji
kawaleryjskich. Była to praktyka typowa dla armii brytyjskiej, gdzie
również motoryzowano jednostki jazdy. Podobnie miało to miejsce
w przypadku 24 Pułku Ułanów i 10 Pułku Strzelców Konnych 10
Brygady Kawalerii, które w Wojsku Polskim zamieniły konie na czołgi
i samochody. Jest to jednostka rozpoznawcza, łącząca tradycyjną
wspaniałość dawnych jednostek kawaleryjskich z aktywnością
powołanych do życia później, już w niepodległym Pakistanie. Żołnierze
pułku słyną z osiągnięć sportowych[25].
Armia Pakistanu otrzymała następujące jednostki piechoty:

1 st Punjab Regiment
(w 1965 roku przekształcony w Punjab Regiment)
Jedna z najstarszych jednostek Armii Indii Brytyjskich. Kontynuuje
tradycje pułku dawnej Armii Madrasu, wśród której dowódców

najbardziej znanym był późniejszy Lord Wellington. Poszczególne
tworzące jednostkę bataliony walczyły w kampaniach: Sholinghur,
Carnatic, Seringapatam, Mysore, Assaye, Laswarrie, Bourbon, Nagpore,
Arakan, Ava, Bhurtpore, Chiny, Birma 1885—1887, Kanał Sueski, Egipt
1915, Aden, Shaiba, Kut-al-Amara 1915—1917, Tygrys 1916, Bagdad,
Mezopotamia 1915—1918, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie 1915,
Afganistan 1919, Sidi Barani, Tobruk 1941, Gazala, El Alamein, Linia
Gotów, Singapur, Birma 1942—1945[26].
1/1 Punjab (później 1 Punjab)
2/1 Punjab (później 2 Punjab)
3/1 Punjab (później 3 Punjab)
5/1 Punjab (później 4 Punjab)
7/1 Punjab (później 18 Punjab)
14/1 Punjab (później 20 Punjab)[27]

8 th Punjab Regiment
(w 1956 roku przekształcony w Baluch Regiment)
Podobnie jak pułk 1st Punjab, także i ta jednostka nawiązuje do
tradycji Armii Madrasu. Formalnie została utworzona dopiero w 1923
roku. Tworzące ją bataliony brały udział w kampaniach: Cochin,
Meheidpore, Afganistan 1878—80, Birma 1885—1887, Chiny 1900,
Francja i Flandria 1915, Macedonia 1918, Helles, Krithia, Gallipoli

1915, Kanał Sueski, Egipt 1915, Megiddo, Palestyna 1918, Tygrys 1916,
Kut-al-Amarna 1917, Bagdad, Mezopotamia 1915—1918, Afganistan
1919. W czasie II wojny światowej jednostka walczyła w Północnych
Malajach, w kampanii włoskiej 1943—1945 oraz Birmie 1942—
1945[28].
1/8 Punjab (później 1 Baluch)
2/8 Punjab (później 2 Baluch)
3/8 Punjab (później 3 Baluch)
4/8 Punjab (później 4 Baluch)
5/8 Punjab (później 5 Baluch)
6/8 Punjab (później 13 Baluch a od 1980 roku 1 Sindh)
8/8 Punjab (później 17 Baluch a od 1980 roku 2 Sindh)
9/8 Punjab (później 18 Baluch a od 1980 roku 3 Sindh)[29]

Baluch Regiment
(wcześniej 10th Baluch Regiment)
Jednostka nawiązuje tradycjami do pułku wchodzącego w skład
Armii Bombaju, założonej w 1820 roku. Pod nową nazwą
funkcjonowała od 1844 roku. Jej bataliony brały udział w kampaniach:
Aden, Reshire, Bushire, Koosh-ab, Persja, Delhi 1857, Indie Środkowe,
Abisynia, Kandahar 1880, Afganistan 1878—1880, Egipt 1882, Tel-elKebir, Birma 1885—1887, Brytyjska Afryka Wschodnia 1896, 1897—
1899, Chiny 1900, Messines 1914, Armentieres 1914, Ypres 1914—
1915, Gheluvelt, Festubert 1914, Givenchy 1914, Francja i Flandria

1914—1915, Egipt, Mezopotamia 1916—1918, Persja 1915—1918,
Palestyna 1918, Kut-al-Amara 1917, Indie 1917, Kilimandżaro, Afryka
Wschodnia 1915—1918, Afganistan 1919. W czasie II wojny światowej
bataliony tego pułku walczyły między innymi pod El Alamein, w Afryce
Północnej 1940—1943, podczas desantu na Sycylię w 1943 roku,
podczas walk we Włoszech w tym na Linii Gotów, na Malajach,
w Singapurze, w Birmie 1942—1945[30].
1/01 Baluch (później 6 Baluch)
2/10 Baluch (później 7 Baluch)
3/10 Baluch (później 10 Baluch)
4/10 Baluch (później 11 Baluch)
5/10 Baluch (później 12 Baluch)
6/10 Baluch (później 14 Baluch)
7/10 Baluch (później 15 Baluch)
8/10 Baluch (później 16 Baluch)
17/10 Baluch (później 19 Baluch)[31]

12 Frontier Force Regiment
(przekształcony w 1956 roku w Frontier Force Regiment)
Jednostka kontynuuje tradycje formacji powstałej w czasie wojen
z Sikhami. Formalnie powstała w 1846 roku. Jej bataliony brały udział
w kampaniach: Pegu, Multan, Gujarat, Pendżab, Delhi 1857, Ali Masjid,

Kabul 1879, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie, Kandahar 1880, Afganistan
1887—1880, Chitral, Malakand, Tirah, Pekin 1900, Somaliland 1901—
1904, Kanał Sueski, Egipt 1915, Megiddo, Nablus, Palestyna 1918,
Aden, Tygrys 1916, Kut-al-Amara 1917, Bagdad, Mezopotamia 1915—
1918, Indie 1914, 1915, 1916—1917, Afganistan 1919. W czasie II
wojny światowej jednostka brała udział w walkach: Gallabat, Agordat,
Abisynia 1940—1941, Gazala, Bir Hacheim, El Adem, Afryka Północna
1940—1943, desant na Sycylię, desant pod Reggio, Linia Gotów, walki
we Włoszech 1943—1945, Grecja 1944—1945, Północne Malaje, Birma
1942—1945[32].
1/12 Frontier Force Regiment (później 3 Frontier Force)
2/12 Frontier Force Regiment (później 4 Frontier Force)
3/12 Frontier Force Regiment (później 5 Frontier Force)
4/12 Frontier Force Regiment (później 6 Frontier Force)
5/12 Frontier Force Regiment (później 2 Frontier Force)
8/12 Frontier Force Regiment (później 13 Frontier Force)
9/12 Frontier Force Regiment (później 14 Frontier Force)
14/12 Frontier Force Regiment (później 11 Frontier Force)[33]

13 Frontier Force Riﬂes
(przekształcony w 1956 roku w Frontier Force Regiment)

Podobnie, jak 12 FF, pułk powstał podczas wojen z Sikhami. Jego
bataliony brały udział w kampaniach: Delhi 1857, Lucknow, Peiwar
Kotal, Charasiah, Kabul 1879, Afganistan 1878—1880, Tirah, Chiny
1900, La Bassee 1914, Armentieres 1914, Givenchy 1914, Nueve
Chapelle, Ypres 1915, Auberes, Francja i Flandria 1914—1915, Kanał
Sueski, Egipt 19115—1917, Gaza, El Mughar, Nebi Samwil, Jerozolima,
Palestyna 1917—1918, Aden, Tygrys 1917, Kut-al-Amara 1917, Bagdad,
Mezopotamia 1916—1918, Persja 1918—1919, Pogranicze AfgańskoIndyjskie, Indie 1917, Beludżystan 1918, Afryka Wschodnia 1916—
1918, Afganistan 1919. W czasie II wojny światowej bataliony pułku
brały udział w walkach: Abisynia 1940—1941, Syria 1941, Gazala, Siri
Razegh 1942, Mersa Matruh, Afryka Północna 1940—1943, walki we
Włoszech 1943—1945, między innymi II Bitwa o Monte Cassino, Linia
Gustawa, walki o Florencję, Linia Gotów, Bolonia, Malaje 1941—1942,
Imphal, Birma 1942—1945[34]
1/13 Frontier Force Riﬂes (później 7 Frontier Force)
2/13 Frontier Force Riﬂes (później 8 Frontier Force)
4/13 Frontier Force Riﬂes (później 9 Frontier Force)
5/13 Frontier Force Riﬂes (później 10 Frontier Force)
6/13 Frontier Force Riﬂes (później 1 Frontier Force)[35]

14 th Punjab Regiment
(przekształcony w Punjab Regiment w 1956 roku)
Jednostka została sformowana w 1922 roku, choć niektóre
bataliony miały starszą tradycję. Brały udział w kampaniach: Chiny
1860—1862, Pekin 1860, Abisynia, Ali Masjid, Ahmed Khel, Kandahar
1880, Afganistan 1878—1880, Tel-el-Kebir, Egipt 1882, Pendżab,
Malakand, Pekin 1900, Chiny 1900, Ypres 1915, Aubers, Francja
i Flandria 1915, Macedonia 1918, Kanał Sueski, Egipt 1915, Nablus,
Palestyna 1918, Basra, Kut-al-Amara 1915, Bagdad, Indie 1915—1917,
Narungombe, Afryka Wschodnia 1916—1918, Afganistan 1919.
W czasie II wojny światowej bataliony tego pułku walczyły
w kampaniach: Agordat, Keren, Abisynia 1940—1941, Singapur, Malaje
1941—1942, Hong Kong, Azja Południowo-Wschodnia 1940—1943,
Imphal, Monywa 1945, Birma 1942—1945[36].
1/14 Punjab (później 5 Punjab)
2/14 Punjab (później 6 Punjab)
3/14 Punjab (później 7 Punjab)
4/14 Punjab (później 8 Punjab)
5/14 Punjab (później 16 Punjab)[37]

15 th Punjab Regiment
(przekształcony w Punjab Regiment w 1956 roku)

Jednostka powstała w 1922 roku, choć tradycje tworzących ją
batalionów sięgają roku 1860. Brały udział w walkach w Chinach 1860
—1862, Ali Masjid, Peiwar Kotal, Egipt 1915, Megiddo, Palestyna 1918,
Tygrys 1916, Kut-al-Amara 1917, Bagdad, Mezopotamia 1915—1918,
Persja 1918, Pogranicze Afgańsko-Indyjskie 1917, Kilimandżaro, Afryka
Wschodnia 1914—1917. W czasie II wojny światowej bataliony pułku
walczyły między innymi w Abisynii 1940—1941, Brytyjskim
Somalilandzie 1940, Zachodnim Borneo 1941—1942, Azji PołudniowoWschodniej 1941—1942, podczas walk we Włoszech 1943—45, w tym
w II bitwie o Monte Cassino, na Linii Gotów, w Birmie 1942—1945[38].
1/15 Punjab (później 9 Punjab)
2/15 Punjab (później 10 Punjab)
3/15 Punjab (później 11 Punjab)
4/15 Punjab (później 12 Punjab)[39]

16 th Punjab Regiment
(przekształcony w Punjab Regiment w 1956 roku)
Jednostka powstała w 1922 roku, choć jej tradycje sięgają roku
1857. Jej bataliony brały udział w walach w Afganistanie 1878—1880,
Birma 1885—1887, Chitral, Tirah, Pendżab, Malakand, La Bassee 1914,
Messines 1914, Armentieres 1914, Givenchy 1914, Ypres 1915,

Auberes, Francja i Flandria 1914—1915, Macedonia 1918, Kanał Sueski,
Egipt 1915—1916, Megiddo, Nablus, Palestyna 1918, Aden, Tygrys
1916, Kut-al-Amara 1917, Bagdad, Mezopotamia 1915—1918,
Pogranicze Afgańsko-Indyjskie 1917, 1916—1917, Bohobeho,
Narungombe, Nyangao, Afryka Wschodnia 1917—1918, Afganistan
1919. W czasie II wojny światowej bataliony pułku walczyły między
innymi: Mescelit Pass, Massawa, Abisynia 1940—1941, Jitra, Ipoh,
Singapur, Malaje 1941—1942, Sidi Barrani, Omars, Benghazi, El
Amalein, Mareth, Djebel Garci, Tunis, Afryka Północna 1940—1943,
I bitwa pod Monte Cassino, Kaladan, Imphal, Birma 1942—1945[40].
1/16 Punjab (później 13 Punjab)
2/16 Punjab (później 14 Punjab)
3/16 Punjab Punjab (później 15 Punjab)
4/16 Punjab (później 17 Punjab)
7/16 Punjab (później 19 Punjab)[41]

Bahawalpur Regiment
(Jednostka suwerennego księstwa Bahawalpur, które zgłosiło akces
do Pakistanu, w 1956 roku włączona do pułku Baluch Regiment)
1 Bahawalpur (później 8 Baluch)
3 Bahawalpur (później 20 Baluch)
4 Bahawalpur (później 21 Baluch)[42]

Z podanych przykładów kampanii i bitew, w jakich brały udział
poszczególne bataliony przyznanych Pakistanowi pułków piechoty
wyłania się obraz jednostek posiadających bogate doświadczenie
bojowe na wielu kontynentach i w zmieniających się warunkach
prowadzenia wojen. Kadrę oﬁcerską w większości stanowili Brytyjczycy,
jednak
stopniowo
postępował
proces
tzw.
„indianizacji”.
Nigdy nie osiągnął on jednak takiej liczby oﬁcerów, by armie nowo
powstających dominiów były zdolne do samodzielnego funkcjonowania
w momencie ogłoszenia niepodległości. Dla przykładu w Armii Indii
najwyższym oﬁcerem miejscowym był brygadier, a podpułkowników
było 19. W wojskach pancernych służyło jedynie 3 dowódców
samodzielnych jednostek. W piechocie było zaledwie 18 dowódców
batalionów, a w artylerii jedynie 10[43]. Oznaczało to konieczność
zatrudnienia na stanowiskach dowódczych oﬁcerów brytyjskich
i/lub pochodzących z innych państw Wspólnoty Brytyjskiej.
W przeciwnym wypadku nowo tworzone siły zbrojnie nie byłyby zdolne
do wykonywania jakichkolwiek zadań bojowych. Problem ten był
szczególnie dotkliwy dla Pakistanu.
Przydzielone Pakistanowi jednostki artylerii:
21 Mountain Regiment (przekształcony w 1 Mountain Regiment)
3 Field Regiment (przemianowany na 2 Field Regiment)
4 (SP) Field Regiment (przemianowany na 3 (SP) Field Regiment)
5 Field Regiment (przemianowany na 4 Field Regiment)
33 Anti-Tank Regiment (przekształcony w 7 Field Regiment)
38 Medium Regiment (przemianowany na 8 Medium Regiment)
18 HAA Regiment (przemianowany na 5 HAA Regiment)
25 LAA Regiment (przemianowany na 6 LAA Regiment)
2 Indian Survey Regiment (przemianowany na 13 Survey Regiment)
[44]
Do 30 października 1947 roku Pakistan otrzymał jedynie 5000
karabinów Lee-Enﬁeld.303 MkIV z 223373 jakie znajdowały się
w magazynach Brytyjskiej Armii Indii[45].

Po 1956 roku, kiedy Pakistan został formalnie ogłoszony republiką
(co oznaczało, że monarcha brytyjski przestał być faktycznie głową
państwa, reprezentowaną przez Generalnego Gubernatora, a jest
uznawany jedynie za głowę Wspólnoty Narodów, której Pakistan jest
jednym z wielu członków) jednostki nawiązujące do tradycji
kawaleryjskich utraciły swoich patronów (zgodnie z kawaleryjską
tradycją, której hołdowano także w przedwojennej Polsce, zwanych
szefami) — członków rodziny królewskiej i arystokratów. Również tam,
gdy w symbolu jednostki do tej pory występowała korona, została ona
zastąpiona gwiazdą i półksiężycem. Jednak zarówno numeracja,
jak i pozostała symbolika oraz wygląd mundurów galowych sprawiają,
że w pakistańskich wojskach pancernych wciąż obecny jest specyﬁczny
brytyjski esprit de corps, podobnie jak poczucie ciągłości tradycji
sięgającej czasów wojen kolonialnych oraz walk na frontach I i II wojny
światowej[46].
Nowe nazwy jednostek pancernych po 1953 roku:
5 th Horse
6 th Lancers, Fateh Khem Karan (na pamiątkę bitwy pod Khem
Karan w 1965 roku)
Guides Cavalry (Frontier Force)
11th Cavalry (Frontier Force)
12th Cavalry (Frontier Force)
13th Lancers
15th Lancers
19th Lancers[47]
Również inne jednostki pancerne, tworzone już w Pakistanie,
nawiązywały
swoimi
nazwami
do
brytyjskiego
zwyczaju
kawaleryjskiego[48]:
4 Cavalry (sformowany w 1956 roku). Prince Aly Khan’s Own,
Przydomek: Dzielna Czwórka
7 Lancers (sformowany w 1991 roku)

8 Cavalry (sformowany w 1991 roku) Izz-Ul-Khail — Jednostka
powołana do życia w Arabii Saudyjskiej podczas operacji Pustynna
Burza. Nawiązuje do tradycji 8th King George’s V Own z czasów Indii
Brytyjskich.
9 Horse (sformowany w 1991 roku) przydomek: The Arabian Horse
(koń arabski)
14 Lancers (sformowany w 1993) przydomek: Ghazi Squadron
(szwadron wojowników)
15 Lancers (sformowany w 1955 roku)
16 Horse (sformowany w 1993 roku) przydomek: Al-Mugheerat
17 Lancers (sformowany w 1998 roku)
18 Horse (sformowany w 1994 roku)
20 Lancers (sformowany w 1956 roku) przydomek: Haidri
21 Horse (sformowany w 1990 roku) przydomek: Murtajiz
22 Cavalry (sformowany w 1962 roku) motto: Death or Glory
(śmierć lub chwała)
23 Cavalry (sformowany w 1962 roku)
24 Cavalry (sformowany w 1962 roku) przydomek: The Chargers
(szarżujący).
25 Cavalry (sformowany w 1962 roku) przydomek: the Men of Steel
(ludzie ze stali)
26 Cavalry (sformowany w 1968 roku) przydomek: the Mustangs
(mustangi)
27 Cavalry (sformowany w 1965 roku) przydomek: Ribat-ul-Khail —
Steeds of War (rumaki wojny)
28 Cavalry (sformowany w 1969 roku) przydomek: Chhamb Hunters
(Łowcy z Chhamb)
29 Cavalry (sformowany w 1968 roku)
30 Cavalry (sformowany w 1966 roku) przydomek: Bold Till Death
(odważni aż do śmierci)
31 Cavalry (sformowany w 1966 roku), przydomek: Sprocketeers
(koła zębate)
32 Cavalry (sformowany w 1964 roku)

33 Cavalry (sformowany w 1971 roku) motto: Fortune’s with the
Bold (w wolnym tłumaczeniu: odważnym szczęście sprzyja)
34 Lancers, przydomek The Dragoons (dragoni)
35 Cavalry (sformowany w 2014 roku), przydomek: al-Mubarizun
37 Cavalry, przydomek: Ribat-us-Sehra
38 Cavalry (sformowany w 1971 roku) przydomek: Desert Hawks
(Pustynne Jastrzębie)
39 Cavalry (sformowany w 1971 roku), przydomek: the Vanguards
(Awangarda)
40 Horse (sformowany w 1987 roku)
41 Horse (sformowany w 1987 roku)
42 Lancers (sformowany w 1988 roku)
43 Cavalry (sformowany w 2015 roku) przydomek: al-Zarib
44 Cavalry (sformowany w 2016 roku) przydomek: the Pioneers
(Pionierzy)
51 Lancers (sformowany w 1971 roku), przydomek: Silver Eagles
(Srebrne Orły)
52 Cavalry (sformowany w 1972 roku), przydomek: Howalmustaan
53 Cavalry (sformowany w 1972 roku), przydomek: the Golden
Eagle (Złoty Orzeł)
54 Cavalry (sformowany w 1974) przydomki: The Fifty-Fourth
(Pięćdziesiąty Czwarty), Hizbullah
56 Cavalry (sformowany w 1985 roku), przydomek: Raad ul Harb
57 Cavalry (sformowany w 1985 roku)
58 Cavalry (sformowany w 1985 roku)
Podobnie jak miało to miejsce z podziałem budżetu Indii
Brytyjskich, Indie nie wywiązywały się ze zobowiązań dotyczących
wydania Pakistanowi przydzielonych zapasów wojskowych. Zaledwie
4703 tony zaopatrzenia z przyznanych 165000 ton dotarło do miejsca
przeznaczenia. Pakistan nie otrzymał też ani jednego z należnych mu
249 czołgów. Wyposażenie i ciężki sprzęt dla przyznanych jednostek
musiało nowe państwo zakupić w Wielkiej Brytanii[49]. Z 46 ośrodków
szkoleniowych Brytyjskiej Armii Indii, jedynie siedem znajdowało się

na terytorium przyznanym Pakistanowi. Na 40 magazynów zaopatrzenia
wojskowego, jedynie 5. Tylko 3 z 17 zakładów zbrojeniowych.
Pakistańska Marynarka Wojenna — Pakistan Navy
Zdecydowanie gorzej prezentowała się tworzona Pakistańska
Marynarka Wojenna. W jej skład wchodziły następujące jednostki:
Fregata przeciwlotnicza HMPS. (ang. His Majesty Pakistani Ship —
Pakistański Okręt Jego Królewskiej Mości) Godavari — okręt ﬂagowy,
Narbada
Fregata zwalczania okrętów podwodnych: HMPS Shamsher
Stawiacze min: HMPS.: Oudh, Baluchistan, Malwa, Kathiawar,
Trałowce: HMPS.: Baroda, Rampur
Na wyposażeniu Royal Pakistan Navy było też siedem innych
niewielkich okrętów patrolowych[50]. Brakowało zaplecza portowego
(doków i magazynów) a nawet odpowiednich budynków
dla pomieszczenia instytucji dowodzenia. Nie lepiej wyglądała sytuacja
kadrowa: do służby w RPN zgłosiło się 92 oﬁcerów, z czego najwyższy
stopniem był kapitan Haji M.S. Choudri. Decydenci polityczni
postanowili uzupełnić te braki poprzez zatrudnienie oﬁcerów
brytyjskich i Wspólnoty Narodów[51]. Pierwszym dowódcą RPN został
wiceadmirał James W. Jefford. Pozostał na tym stanowisku do 1953
roku. We wrześniu 1950 roku RPN zdecydowała się zatrudnić czterech
niemieckich mechaników na czele z ex-kapitanem Kriegsmarine
Guntherem Ludwigiem[52]. W 1951 roku został przyjęty do służby
w RPN kapt. Romuald Nałęcz — Tymiński. Rok później objął dowództwo
HMPD Tippu Slutan, a 11 lipca 1952 roku stanął na czele pakistańskiej
ﬂotylli niszczycieli[53]. Ten polski oﬁcer w czasie II wojny światowej
służył na ORP Błyskawica, dowodził ORP Ślązak (między innymi
osłaniając nieudany desant aliancki pod Dieppe) oraz ORP Conrad[54].
Warto wspomnieć, że ORP Ślązak nazywał się przed przekazaniem go
Polsce w kwietniu 1942 roku i po zwróceniu go Brytyjczykom
w sierpniu 1946 roku HMS Bedale. Został on przekazany… Indian Navy
w kwietniu 1953 roku i pływał pod indyjską banderą jako INS Godavari

do 1979 roku, kiedy został złomowany[55]. W ten sposób dawny
dowódca znalazł się po drugiej stronie „frontu” ze swoją dawną
jednostką.
Pakistańskie Siły Powietrzne — Pakistan Air Force
Najgorzej pod względem organizacyjnym prezentowały się
powstające Królewskie Pakistańskie Siły Powietrzne (podobnie jak
w przypadku marynarki wojennej, ten rodzaj broni zachował
przymiotnik wskazujący na przynależność państwa do Wspólnoty
Narodów). Stan osobowy składał się z 200 oﬁcerów i 2000 podoﬁcerów
i szeregowych. W tym jedynie 60 było pilotami, a 800 mechanikami
lotniczymi. Większość z tego personelu stanowili Brytyjczycy.
Najwyższym stopniem był gp. capt. (płk) Mohammad Khan Janjua[56].
W tym rodzaju broni najdłużej naczelnymi dowódcami byli oﬁcerowie
brytyjscy w randze wicemarszałków lotnictwa: Allan Perry-Keene,
Richard Atcherley, Leslie William Cannon i Arthur McDonald. Dopiero
w 1957 roku na czele Pakistan Air Force stanął marszałek lotnictwa
Asghar Khan. W początkowym okresie istnienia, kluczową rolę
odgrywali także polscy oﬁcerowie i lotnicy kontraktowi, którzy pełnili
funkcje dowódców dywizjonów, mechaników oraz instruktorów.
Najwyższy rangą spośród nich air cdre (gen.) Władysław Turowicz pełnił
do połowy lat 60tych funkcję zastępcy dowódcy PAF do spraw
technicznych[57].
Spośród pakistańskich dywizjonów lotniczych, jedynie 9 SQ istniał
w ramach Royal Air Force przed podziałem Indii Brytyjskich. Został
sformowany w latach 1943—44 w Birmie i brał udział w walkach na
tamtejszym teatrze działań wojennych. Pozostałe jednostki zostały
sformowane już po 1947 roku na terytorium Pakistanu. Jednak zarówno
nazwą jak i symboliką (odznaka pilota, kokarda malowana na
samolotach, oraz symbole dywizjonów) nawiązują do wzorców
brytyjskich[58].
No. 1 Squadron, przydomek: Rahbers, baza Mianwali

No. 2 Squadron przydomek: Minhas, baza Masroor
No. 3 Squadron, baza Chaklala
No. 4 Squadron
No. 5 Squadron, przydomek: Falcons, baza Raﬁqui
No. 6 Squadron, przydomek: Antelopes, baza Chaklala
No. 7 Squadron, przydomek: Bandits, baza Masroor
No. 8 Squadron, przydomek: Haider, baza Masroor
No. 9 Squadron, przydomek Grifﬁns, baza Sargodha
No.10 Squadron
No.11 Squadron, przydomek Arrows, baza Sargodha
No.12 Squadron, przydomek: Globe Trotters, baza Chaklala
No.14 Squadron, przydomek: Tail Choppers Shaheens, baza Kamra
No.15 Squadron, baza Kamra
No.16 Squadron, przydomek: Black Panthers, baza Peszawar
No.17 Squadron, przydomek: Tigers, baza Samungli
No.18 Squadron, przydomek: Sharp Shooters, baza Raﬁqui
No.19 Squadron, przydomek: Warhawks Sherdils, baza Mianwali
No.20 Squadron, przydomek: Cheetas, baza Raﬁqui
No.22 Squadron, przydomek: Ghazis, baza Masroor
No.23 Squadron, przydomek: Talons, baza Samungli
No.24 Squadron, baza Sargodha
No.25 Squadron, baza Mianwali
No.26 Squadron, przydomek: Black Spiders, baza Peszawar
No.27 Squadron, przydomek: Zarrars, baza Raﬁqui
No.41 Squadron, baza Chaklala
No.81 Squadron, przydomek: Kangaroos, baza Peshawar
No.82 Squadron, baza Sargodha
No.83 Squadron, baza Raﬁqui
No.84 Squadron, baza Masroor
No.85 Squadron, baza Samungli
No.86 Squadron, baza Mianwali
Combat Commander School Sargodha[59]

Symbol 9 Dywizjonu PAF

Odznaka (skrzydła pilota) RPAF do 23 marca 1953 roku

Odznaka (skrzydła pilota) PAF po 23 marca 1953 roku

Wywiad pakistański
Brytyjski oﬁcer był także założycielem pakistańskiego wywiadu ISI
(Inter-Services Intelligence). Od stycznia do czerwca 1948 na czele tej
instytucji stał Australijczyk, gen. Walter Joseph Cawthorne. Jest on
uznawany za twórcę pierwszych jej struktur. Ten weteran bitwy
o Gallipoli, oraz walk na pograniczu indyjsko-afgańskim był uznawany
za doskonałego znawcę problematyki Subkontynentu Indyjskiego.
Służbę w wywiadzie brytyjskim rozpoczął w 1939 roku. W latach 1941
—45 był Dyrektorem Wywiadu Dowództwa Indyjskiego. W 1947 roku
podjął służbę w armii Pakistanu. Po opuszczeniu stanowiska Dyrektora
Generalnego ISI, służył w Sztabie Generalnym, którego był zastępcą
szefa. W latach 1954—58 służył jako Wysoki Komisarz (Ambasador)
Australii w Karaczi[60]. Pytanie, czy ISI w okresie gdy kierował nim
poddany brytyjskiego króla było służbą lojalną tylko wobec Pakistanu,
czy realizowało także interesy Zjednoczonego Królestwa pozostaje bez
odpowiedzi, jednak dostępne źródła brytyjskie pozwalają postawić tezę
że lojalność ta była najprawdopodobniej podwójna[61]. Jego następcą
został gen. Shahid Khamid, absolwent brytyjskiej akademii wojskowej
w Sandhurst[62].

Brytyjczycy opuszczając Subkontynent Indyjski, nie zamierzali
rezygnować z zachowania tam swoich wpływów i zabezpieczenia ich
w szczególności przed inﬁltracją komunistyczną (co wynikało wprost
z tworzącego się układu zimnowojennego). Jakkolwiek żadne
z opracowań dotyczących brytyjskiego kontrwywiadu nie mówi o tym
wprost, można założyć że współpraca z pakistańskimi służbami
specjalnymi była bardzo bliska. Przemawia za tym fakt, że na ich czele
stał wspomniany australijski oﬁcer. Dla porównania w Indiach
pierwszym szefem Intelligence Branch był Hindus B. N. Malik, ale
państwa porozumiały się w kwestii wydelegowania do Delhi
specjalnego oﬁcera łącznikowego (ang. Special liaison ofﬁcer).
Pierwszym z nich był ppłk Kenneth Bourne, oﬁcer z doświadczeniem
służby w Indiach w czasie II wojny światowej. Przedstawicieli Indii
Pakistanu zaproszono także do udziału w Drugiej Konferencji
Bezpieczeństwa Wspólnoty (Brytyjskiej) w Londynie (ang. Second
Commonwealth Security Conference) w 1951 roku[63]. Brytyjczycy
ustanowili swojego oﬁcera łącznikowego w Karaczi dopiero w 1951
roku, na wyraźną prośbę władz pakistańskich. Wcześniej utrzymywali
tam jedynie placówkę MI5[64]. Z tych faktów można wywnioskować, że
w okresie zaraz po uzyskaniu niepodległości przez państwa
Subkontynentu, rząd w Londynie stawiał raczej na współpracę z Indiami
niż z Pakistanem. Czy wynikało to z różnic potencjałów między nowymi
państwami, czy z braku wiary w przetrwanie państwa indyjskich
muzułmanów, tego nie wiadomo.
W przypadku Pakistanu przyjęto początkowo model funkcjonowania
służb specjalnych wzorowany na brytyjskim. Rolę wywiadu
zewnętrznego (ale obejmujący swoim zakresem odpowiedzialności
całość dawnego księstwa Dżammu i Kaszmiru, w tym obecną prowincję
Gilgit-Baltistan) analogiczną do brytyjskiego MI6, pełnił Inter-Services
Intelligence Directorate (znany pod akronimem ISI). Zadania
kontrwywiadowcze
pełniło
Intelligence
Bureau,
będące
odpowiednikiem MI5[65]. Podobnie jak w przypadku New Delhi, także
w Karaczi nowa służba wywiadowcza opierała się na cywilnych kadrach

przejętych po Indian Intelligence Burealu[66]. Natomiast całość
kolonialnych zasobów archiwalnych została prawdopodobnie
zniszczona, choć można mniemać że co najmniej jakaś ich część może
dziś znajdować się nadal w Londynie.
Zadania i cele ISI uległy zmianie po pierwszym przewrocie
wojskowym, jaki miał miejsce w 1958 roku. Wywiad zajął się wówczas
także
inwigilowaniem
przedstawicieli
opozycji
politycznej,
dyplomatów, dziennikarzy, pozostałych obcokrajowców (w tym także
z Zachodu) oraz własnych dyplomatów pracujących za granicą (dotąd
zajmował się jedynie koordynacją pracy attaché militaire). W ten
sposób ISI stała się narzędziem, służącym utrzymaniu się armii przy
władzy i uzyskała nadrzędną rolę zarówno nad cywilnym Intelligence
Bureau, jak i nad Military Intelligence (który zastąpił organizacje
wywiadowcze poszczególnych rodzajów sił zbrojnych)[67]. Przesunięcie
środka ciężkości zainteresowania ISI do roli swoistej „policji
politycznej” odbyło się kosztem jego tradycyjnych zadań, czego skutki
boleśnie odczuto podczas wojny z Indiami w 1965 roku, a o czym jest
mowa szerzej w drugim tomie niniejszego opracowania[68]. Również
na polu wewnętrznym, wbrew powszechnej opinii o wszechmocy tej
organizacji, ISI nie wywiązał się z pokładanych w nim nadziei.
Nieprawidłowo oceniono nastroje społeczne w Pakistanie Wschodnim,
co doprowadziło w konsekwencji do rozpadu państwa i powstania
Bangladeszu w 1971 roku[69]. Przejęcie władzy w Pakistanie przez
cywilnego polityka, Zulﬁkara Alego Bhutto po przegranej wojnie
z Indiami, oznaczało czasowy spadek znaczenia ISI. Jednak już w marcu
1973 roku instytucja ta mogła pochwalić się wykryciem tajemniczego
spisku wojskowych, którzy zamierzali obalić rząd. W ten sposób ISI
odzyskał zaufanie Zulﬁkara Alego Bhutto, stając się drugą obok
utworzonego przez niego Federal Security Force policją polityczną,
zajmującą się eliminowaniem przeciwników politycznych władzy[70].
W rzeczywistości była to jedynie rozgrywka służb, mająca na celu
wypromowanie na stanowisko głównodowodzącego armii gen.
Muhammada Zia ul-Haqa. Analitycy ISI przedstawili premierowi proﬁl

psychologiczny kandydata, z którego wynikało, że nie posiadał on
żadnych politycznych ambicji. 5 lipca 1977 roku generał dokonał
zamachu stanu i sprawował władzę w Pakistanie aż do 17 sierpnia
1988 roku. O planach puczu wywiad najprawdopodobniej nie
poinformował premiera. Na rolę ISI w wypromowaniu gen. Zia ul-Haqa
na szefa państwa wskazuje też fakt, że ówczesny Dyrektor Generalny
wywiadu gen. Ghulam Jilani Khan został wynagrodzony stanowiskiem
gubernatora Pendżabu- najbogatszej prowincji Pakistanu[71].
ISI odgrywał kluczową rolę w zaangażowaniu Pakistanu
w udzielaniu pomocy walczącym z sowiecką interwencją w Afganistanie
mudżahedinom. W ramach ISI powołano specjalną komórkę — Afghan
Bureau, na której czele stał brygadier Mohammad Yousaf[72].
Amerykańska CIA oddała w ręce Pakistańczyków możliwość
praktycznego decydowania, która z walczących w Afganistanie frakcji
otrzyma jaką pomoc. Dawało to ISI możliwość wspierania
propakistańskiej frakcji Gulbuddina Hekmatiara kosztem niechętnego
Islamabadowi Ahmada Shaha Massouda[73]. W utworzonych pod egidą
ISI szkołach koranicznych na pograniczu afgańsko-pakistańskim
w latach 1983—1997 wyszkolono łącznie około 83 tysięcy bojowników,
a przekazaną im broń i wyposażenie szacuje się ma ok. 3 mld. USD[74].
ISI jest również podejrzewana o utworzenie (lub co najmniej
tolerowanie istnienia) organizacji Maktab al-Khidmat (Biuro Służb),
zajmującej się rekrutowaniem arabskich ochotników do walk
z Sowietami. Jej założycielem był mułła Abdullah Azzam (znany
z salaﬁckich poglądów), a jego następcą Osama bin Laden. Biuro stało
się zalążkiem organizacji terrorystycznej, znanej powszechnie jako alQuaeda[75].
Poza działaniami związanymi z walkami w Kaszmirze (o czym
szerzej w 2 tomie publikacji), na kierunku indyjskim ISI jest oskarżana
o wspieranie organizacji separatystycznych i terrorystycznych o innym
niż islamski charakterze. Do czasu secesji Bangladeszu wywiad
pakistański wspierać miał Front Wyzwolenia Assamu (ULFA), Narodowo
Socjalistyczną Radę Nagalandu (NDCN), Ludową Armię Wyzwoleńczą

(PLA), Północno-Zachodnią Organizację Studentów (NESCO),
Zjednoczony Front Wyzwolenia Siedmiu Sióstr (ULFOSS) działający
w Arunachal Pradesh, Assamie, Manipurze, Meghalaya, Nagalandzie,
Tripurze i Mizoramie. Wspierał też organizacje sikhijskie, takie jak Sikh
Youth Federation, oraz dawać schronienie uczestnikom walk
z wojskami indyjskimi w 1984 (zakończonych operacją „Blue Star”)[76].
Wywiad pakistański zaangażował się także we wspieranie strony
muzułmańskiej w wojnie w Bośni i Hercegowinie. Jednym z chyba
najbardziej głośnych epizodów jest sprawa dostarczenia broni dla
bośniackich Muzułmanów, co było ewidentnym naruszeniem embargo
ONZ. Gen. Javed Nasir Dyrektor Generalny Inter Services Intelligence
(wywiadu wojskowego Pakistanu) ujawnił zeznając przed sądem
w Lahore 23 października 2002 roku, że drogą powietrzną dostarczył
stronie bośniackiej pewną ilość rakiet przeciwpancernych. Miało
to pomóc zlikwidować oblężenie ich pozycji przez siły serbskie[77].
Chodziło najprawdopodobniej o produkowane w Chinach a będące na
wyposażeniu Pakistanu rakiety Hongjian HJ-8.[78] Sprawa została
nagłośniona na forum międzynarodowym przez adwokatów dwóch
oskarżonych serbskich wojskowych: Momcilo Perisicia i Ratko Mladicia.
Według przyjętej przez nich linii obrony, działania ich klientów
wymierzone w bośniackich cywilów były jedynie odpowiedzią na
łamanie prawa międzynarodowego przez pakistańskich wojskowych
i bośniackich Muzułmanów. Strona pakistańska odmówiła wydania
byłego już wówczas szefa wywiadu, motywując to jego złym stanem
zdrowia — zanikiem pamięci, będącym wynikiem wypadku
samochodowego. Do ekstradycji nie doszło[79]. Wg niemieckiego
autora monograﬁi ISI, Heina G. Kiesslinga, zaangażowanie gen. Nasira
było dużo poważniejsze niż jedynie incydentalne jak chciałby
to przedstawić przed sądem. Jego zdaniem pakistański wywiad ISI we
współpracy z Iranem miał przekazać stronie bośniackiej nie tylko
rakiety przeciwpancerne, ale również 3 calowe moździerze, karabiny
Kałasznikowa produkcji rosyjskiej i chińskiej, miny lądowe oraz broń
lekką. Sprzęt ten miał być transportowany na pokładzie samolotów

Pakistańskich Sił Powietrznych[80]. Jedna z takich maszyn została
zestrzelona w styczniu 1993 roku nad Adriatykiem. Podczas badania
wraku stwierdzono, że samolot przewoził dziesięć kontenerów z bronią
dla walczących z Serbami Bośniaków[81]. Przedstawiciele rządu Bośni
i Hercegowiny zeznali również przed trybunałem w Hadze, że innym
kanałem przerzutu broni z Pakistanu był szlak przemytniczy wiodący
przez Turcję[82]. Pakistańskie samoloty C-130 Hercules miały również
uczestniczyć w tureckim moście powietrznym do miasta Tuzla[83].
Sprawa z dostarczaniem broni dla wojsk Bośni i Hercegowiny
budziła liczne kontrowersje, gdyż z jednej strony obowiązywało
embargo nałożone na Bośnię i Hercegowinę przez Organizację
Narodów Zjednoczonych, a z drugiej Organizacja Konferencji Islamskiej,
do której należy także Pakistan, zadeklarowała że nie będzie go
przestrzegać, by umożliwić rządowi w Sarajewie korzystanie
z przysługującego każdemu państwu prawa do samoobrony[84].
Zaangażowanie ISI we wspieranie bojowników islamskich nie tylko
w najbliższym sąsiedztwie Pakistanu — Afganistanie i Indiach, ale także
w odległej Bośni i Hercegowinie wskazuje, że czynnik solidarności
islamskiej odgrywa znaczącą rolę w typowaniu celów i zadań tej
instytucji. Uprawdopodabnia to obawy co do lojalności jej personelu:
czy jest ona silniejsza wobec państwa, czy też wobec wspólnoty
religijnej. Zaangażowanie w międzynarodowy handel bronią na
Bałkanach może mieć też jednak dużo prostsze, czysto materialne
uzasadnienie.
Należy zwrócić uwagę na to, że pierwsi pochodzący
z Subkontynentu naczelni dowódcy pakistańskich sił zbrojnych i ich
poszczególnych rodzajów: gen. Ayub Khan (armia), vice admirał Haji
Mohammad Siddiq Choudri (marynarka wojenna), oraz marsz. lotn.
Asghar Khan (siły powietrzne) byli na swoje stanowiska
rekomendowani przez brytyjskich poprzedników. Byli też zazwyczaj
absolwentami brytyjskich uczelni wojskowych. Odpowiednio: Royal
Military Academy Sandhurst (Berkshire), Britannia Royal Naval College
(Dartmouth, Devonshire), Joint Service Defence College (Latimer,

Buckinghamshire). Zatem tradycja brytyjska w pakistańskich siłach
zbrojnych jest żywa i przekazywana kolejnym pokoleniom.
3.2 ZNACZENIE ISLAMU
Analizując współczesną kulturę strategiczną Pakistanu, należy
zwrócić uwagę na pojęcie mitu założycielskiego nowego państwa.
Warto tu odnieść się do deﬁnicji pojęcia mit początku, zaproponowanej
przez Annę Siewierską-Chmaj: Mit początku jest podstawą narodowej
autoidentyﬁkacji — dostarcza dowodów szacownego, bo mitycznego
rodowodu, podtrzymuje ciągłość narodowego istnienia na danym
terenie, jest rękojmią prawa własności do ziemi[85]. Ta sama autorka
przedstawia jako ów mit początku, czy raczej charakterystyczny dla
narodów nowopowstających mit założycielski koncepcję M.A. Jinnaha,
„Pakistanu jako ojczyzny indyjskich Muzułmanów” (stąd wielka litera).
Cytuje przy tym słynną wypowiedź założyciela państwa: „Hindusi
i Muzułmanie należą do dwóch różnych religijnych ﬁlozoﬁi, mają
odrębne zwyczaje i literaturę. Nie zawierają między sobą małżeństw,
ani też nie dzielą stołu. W rzeczywistości należą do dwóch odmiennych
cywilizacji, które oparte są na przeciwstawnych sobie i wrogich
zasadach ideowych. (…) Jest rzeczą jasną, że hindusi i muzułmanie
czerpią inspirację z odmiennych źródeł historii. Mają odmienną epikę,
odmiennych bohaterów, odmienne epizody swoich dziejów. Bardzo
często bohater jednych jest wrogiem drugich i podobnie zwycięstwa
drugich są klęskami pierwszych. Zmuszanie dwóch takich narodów do
mieszkania w jednym państwie, gdy pierwszy z nich stanowi większość,
a drugi znacząca mniejszość, musi doprowadzić do stanu wrzenia
i całkowitej destrukcji tkanki społecznej potrzebnej każdemu
rządowi”[86]. Podczas konferencji w Lahore w 1940 roku M.A. Jinnah
wyraźnie wyartykułował zdanie: „Muzułmanie nie są mniejszością.
Muzułmanie są narodem wg każdej znanej deﬁnicji”[87]. A. SiewierskaChmaj pisze: Polityczny mit o religijnym podłożu stał się dla Pakistanu
mitem niebezpiecznym — skoro to religia była czynnikiem łączącym

nowy naród, to pojawiły się żądania, aby państwo funkcjonowało
według zasad szariatu. Jak uzasadnić istnienie świeckiego państwa,
skoro już sam mit założycielski wykorzystuje argumentację religijną?
Jak stworzyć ideologię nacjonalistyczną, aby pozostawała w zgodzie
z nauczaniem Koranu? Brakowało symbolicznej, ale świeckiej osnowy,
która byłaby w stanie zawładnąć wyobraźnią obywateli. Dowodem na
niefunkcjonalność mitu początku opartego jedynie na zasadzie
religijnej było ogłoszenie niepodległości przez Pakistan Wschodni
i
powstanie
Bangladeszu.
Islam
okazał
się
elementem
niewystarczającym, aby utrzymać jedność młodego państwa i stworzyć
podstawę pakistańskiej tożsamości narodowej[88]. Z kolei prof. Piotr
Kłodkowski zauważa, że bariery cywilizacyjne istniejące w jednym
państwie, wg M.A. Jinnaha muszą z konieczności prowadzić do eskalacji
konﬂiktu i prześladowania mniejszości, naznaczonej stygmatem
„obcego”. Powstało zatem państwo, którego kamieniem węgielnym
stała się zasada, że koegzystencja potężnych cywilizacji na wspólnym
obszarze musi z konieczności doprowadzić do konﬂiktu pomiędzy tymi,
którzy wyznają odmienne wartości[89]. Przywołani autorzy pomijają
jeszcze jeden element mitu założycielskiego Pakistanu: cierpienie, jakie
towarzyszyło procesowi podziału. Akty przemocy, do jakich dochodziło
w drugiej połowie 1947 roku, dają się określić współcześnie znanym
pojęciem czystki etnicznej[90]. Można także użyć określenia
„deportacja” (przeniesienie ludności z jednego państwa do drugiego
przy użyciu przemocy) w rozumieniu Statutu Międzynarodowego
Trybunału
Wojskowego[91].
Jakkolwiek
pomiędzy
nowymi
dominiami nie występował formalny stan wojny, to określenia te
oddają stan faktyczny. Ten obraz jest utrwalony w świadomości
Pakistańczyków nie tylko poprzez publikacje naukowe i podręczniki
szkolne, ale także popkulturę. Obraz rzezi muzułmanów pokazany
został między innymi w produkcji ﬁlmowej „Jinnah” (reż. J. Dehlavi,
premiera 1998, z popularnym brytyjskim aktorem Christopherem Lee
w roli tytułowej). Pakistan jest zatem przedstawiany opinii publicznej
jako swoista „oaza bezpieczeństwa”, chroniąca Muzułmanów indyjskich

(jako naród) przed egzystencjalnym zagrożeniem, jakim są
hinduistyczne Indie. Traumę tą pogłębiło doświadczenie klęski
militarnej roku 1971, kiedy Pakistan utracił połowę swojego terytorium
i ludności na rzecz powstałego z pomocą Indii państwa Bangladesz.
Charakterystyczną cechą pakistańskiej historiograﬁi jest podkreślanie
„czynnika zewnętrznego” jako przyczyny tych tragicznych wydarzeń,
a unikanie odpowiedzialności za błędną politykę wewnętrzną,
prowadzoną przez kolejne rządy w Karaczi/Islamabadzie. Bolesne
doświadczenia są natomiast wykorzystywane przez polityków
i wojskowych jako czynnik mobilizujący społeczeństwo do walki
z wrogiem zewnętrznym — Indiami, oraz uzasadniający wielkie jak na
warunki biednego państwa wydatki na cele militarne. Odwołanie się do
hasła „Państwa Indyjskich Muzułmanów” oraz mitu walki i męczeństwa
za wolność jest też uzasadnieniem dla utrzymywania trwającego od 70
lat konﬂiktu o Kaszmir. Politycy pakistańscy są swoistymi zakładnikami
własnej
polityki
historycznej.
Edukowanie
społeczeństwa
i integrowanie go wokół sprawy „obrony Ojczyzny przed Hindusami”
i „walki z Hinduską okupacją Kaszmiru” czyni bowiem jakiekolwiek
porozumienie pokojowe z sąsiadem, determinujące przyszłość spornej
prowincji w sposób inny niż włączenie jej do Pakistanu,
nieakceptowalnym przez opinię publiczną.
Kwestia roli islamu w Pakistanie jest również warta uwagi.
Wspomniany wcześniej Piotr Kłodkowski podaje przykład tego państwa
na uzasadnienie koncepcji „pęknięcia wewnątrz cywilizacji”.
Rzeczywiście ilustruje ona doskonale problem pakistański od
powstania państwa do dnia dzisiejszego. Muhammad Ali Jinnah,
podobnie jak twórcy koncepcji „państwa indyjskich Muzułmanów”
poeta Muhammad Iqbal czy prawnik Choudhry Rahmat Ali, należał do
zsekularyzowanej, kolonialnej elity indyjskiej. Jego poglądy
ewoluowały od koncepcji walki o niepodległość jednych Indii, do
dążenia do uzyskania państwa dla indyjskich Muzułmanów.
W państwie, jakie udało mu się w końcu stworzyć, nie chciał teokracji
islamskiej. W zachowanych do dziś tekstach wystąpień (M. A. Jinnah nie

pozostawił po sobie żadnej książki, w której wyłożyłby założenia swojej
myśli politycznej, a wizję Pakistanu można „odczytywać” jedynie
z
zachowanych
wystąpień
publicznych
oraz
relacji
współpracowników) nie ma ani słowa aby domagał się wprowadzenia
szariatu jako prawa państwowego[92]. Przeciwnie, można przytoczyć
wypowiedzi w których głosił hasła sekularystyczne. Na przykład 7
lutego 1935 roku na forum Centralnego Zgromadzenia Legislacyjnego
Indii powiedział: Religia nie powinna mieć wstępu do polityki. Religia
to sprawa między człowiekiem, a Bogiem. Gdy mówię o mniejszościach,
mówię o sprawie świeckiej. 11 sierpnia 1947 roku na forum tworzącego
się pakistańskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego powiedział słowa,
które można wręcz uznać za jego polityczny testament: Jesteście wolni.
Możecie chodzić do swoich świątyń, swoich meczetów i innych miejsc kultu
w państwie Pakistan. Możecie należeć do dowolnej wiary lub kasty, co nie
ma nic wspólnego z interesami państwa. Jeśli będziemy się trzymać tej
zasady, to z biegiem czasu Hindusi przestaną być Hindusami, Muzułmanie
Muzułmanami, oczywiście nie w sensie religijnym, bo to jest kwestia
indywidualnej wiary jednostki, ale w sensie politycznym — jako obywatele
państwa. W wywiadzie udzielonym 21 maja 1947 roku dziennikarzowi
Doonowi Campbelowi Jinnah wyłożył swoją koncepcję państwa: Rząd
Pakistanu jest powszechną reprezentacją i demokratyczną formą rządów.
Jego parlament i rząd odpowiedzialny przed parlamentem będą w końcu
odpowiedzialne przed wyborcami, generalnie przed ludem bez względu na
wyznanie czy kastę i to będzie czynnik decydujący o polityce i programie
rządu. Mniejszości będą w Pakistanie obywatelami i będą cieszyć się
wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z obywatelstwa bez
względu na wyznanie lub kastę. Będą traktowane uczciwie i sprawiedliwie.
Rząd będzie zarządzać administracją a kontrolowany będzie przez
parlament. Wspólna zgoda parlamentu będzie gwarancją że
mniejszości nie będą oﬁarami niesprawiedliwości. Wprowadzimy prawne
gwarancje dla mniejszości, które wg mnie powinny być wpisane do nowej
konstytucji. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do fundamentalnych
praw obywateli, jakimi jest ochrona ich religii i wiary w każdym przypadku,

zwłaszcza wolności sumienia i ochrona ich kulturalnego i społecznego
życia. W jednym z ostatnich publicznych wystąpień przed śmiercią,
w lutym 1948 roku Jinnah powiedział: W przypadku Pakistanu, nie będzie
państwa teokratycznego, rządzonego przez duchownych z Boską misją.
Mamy wielu nie-muzułmanów: hinduistów, chrześcijan, parsów, ale oni
wszyscy są Pakistańczykami. Posiadają te same prawa i przywileje co każdy
inny obywatel i będą odgrywali słuszną rolę w sprawach pakistańskich[93].
Nieco mniej świecka, ale w dalszym ciągu mieszcząca się
w standardach demokracji czasów, w których powstała jest tzw.
Rezolucja Celów, przyjęta w 1948 roku przez Zgromadzenie
Konstytucyjne, wchodząca w skład każdej kolejnej pakistańskiej ustawy
zasadniczej. Jej autorstwo przypisywane jest pierwszemu premierowi
Pakistanu, następcy Mohammeda Alego Jinnaha, Liaquatowi Ali
Khanowi:
Suwerenność nad Wszechświatem należy wyłącznie do Allacha
Wszechmogącego. Władza którą delegował państwu Pakistan za
pośrednictwem jego ludu, by wykonywał ją w ramach ograniczeń przez
Niego określonych jest świętym dziedzictwem.
To Zgromadzenie Konstytucyjne reprezentujące lud Pakistanu
powołane jest w celu przygotowania konstytucji dla suwerennego
i niezależnego państwa Pakistan.
Państwo wykonuje swoją władzę przez wybranych przedstawicieli ludu.
Zasady demokracji, wolności, równości, tolerancji i sprawiedliwości
społecznej, jak głosi Islam, będą w pełni przestrzegane.
Muzułmanie mogą kierować się swym życiem indywidualnym
i społecznym wg nauk i wymogów Islamu, jak to jest określone w Świętym
Koranie i Sunnie.
Odpowiednie przepisy są ustanowione dla mniejszości by mogły
swobodnie się rozwijać i praktykować swoje religie i rozwijać własną
kulturę.
Pakistan jest federacją a jednostki konstytucyjne są autonomiczne.
Podstawowe prawa są zagwarantowane. Zawiera się w nich równy
status, równe możliwości, równość wobec prawa, sprawiedliwość

społeczna, ekonomiczna i polityczna, wolność sumienia, wyrażania wiary,
kultu i stowarzyszania się, które podlegają prawu i moralności publicznej.
Odpowiednie przepisy regulują prawne zabezpieczenie interesów
mniejszości oraz zacofanych i uciśnionych klas.
Zagwarantowana jest niezawisłość sądów.
Integralność terytorialna oraz federacyjny charakter państwa oraz jego
niezależność w tym suwerenne prawa do terytorium lądowego, morskiego
i powietrznego są zapewnione.
Lud Pakistanu rozwija się i zajmuje należne mu miejsce pomiędzy
narodami świata i wnosi swój wkład do rozwoju światowego pokoju,
postępu i szczęścia ludzkości[94].
Mamy zatem do czynienia z deklaracją — dokumentem, w którym
znajduje się jednoznaczne odwołanie do Boga-Allacha, islamu jako
systemu religijno- społecznego i do islamskich źródeł prawa (Koran
i sunna), a z drugiej — gwarancje poszanowania praw mniejszości
wyznaniowych do organizowania sobie życia wg własnych zasad.
Jednak obserwacja empiryczna pokazuje, że zapisy te są interpretowane
w sposób dosyć dowolny. Co więcej: dokument pochodzi z przed blisko
70 lat. Powstał w zupełnie innych od współczesnych realiach
społecznych. Wg przeprowadzonych w 2009 roku przez British Council
badań, ponad 75% badanych samookreślało się po pierwsze jako
Muzułmanie (członkowie Ummy) a dopiero na drugim miejscu jako
Pakistańczycy[95]. 67% ankietowanych przez miejscowy ośrodek badań
opinii społecznej popierało proces instytucjonalnej islamizacji
państwa[96]. Widzimy zatem, że proces zrobienia z islamu czynnika
integrującego, zasypującego etniczne partykularyzmy, odniósł
w Pakistanie sukces, lecz z poważnymi skutkami ubocznymi: owszem,
udało się skonstruować swoistą ideologię państwową, która
przezwyciężyła istniejące podziały. Jednak nie stała się nią
„pakistańskość”, lecz islamskość.
Analizując rolę islamu w Pakistanie należy zwrócić uwagę na jego
wewnętrzną różnorodność. Podstawowy jest podział pomiędzy
głównymi odłamami (sektami). Wg badań z lipca 2017 roku

muzułmanie stanowili 96,4% populacji, z czego 85% było sunnitami,
a 15% szyitami[97]. Kolejna różnica pojawia się między wyznawcami
zamieszkującymi obszary wiejskie i miejskie. Na wsi religijność ma
charakter bardziej tradycyjny, ludowy. Mułłowie są członkami
społeczności lokalnych. Zakazy dotyczące kuchni ograniczają się
w praktyce do spożywania wieprzowiny, a z uwagi na panującą biedę
ogólnie konsumpcja mięsa stoi na niskim poziomie. Separacja
pomiędzy płciami praktycznie nie występuje, bo pracę na roli wykonuje
się wspólnie. Szczególnie popularne są tu sekty suﬁckie, oparte na
swoistym kulcie świętych. Miejsca spoczynku założycieli tych
„zakonów” są popularnymi miejscami pielgrzymek. Inaczej wygląda
sytuacja w miastach. Tam obok poddanej sekularyzacji elity,
funkcjonują przedstawiciele radykalizującej się klasy średniej. Sprzyja
temu obowiązkowe nauczanie islamu w szkołach, które ma na celu
wychowanie młodych ludzi w taki sposób, by odczuwali większą więź
z muzułmańskimi państwami Bliskiego Wschodu, niż z podobnymi pod
względem tradycyjnej kultury Indiami. W takich rodzinach możliwe jest
praktykowanie segregacji płci, gdyż mają one do tego odpowiednie
warunki materialno-lokalowe[98]. Z rodzin należących do niższej klasy
średniej wywodzi się znakomita większość korpusu oﬁcerskiego
pakistańskich sił zbrojnych, zatem procesy obserwowane w tych
grupach społecznych wzajemnie się przenikają. Spektakularnym
przykładem zmian, jakie następują w szeregach pakistańskiej armii
może być wprowadzenie w latach 70tych nowego motta sił zbrojnych.
Dotychczasowe (tożsame z dewizą znajdującą się na godle
państwowym) Wiara, Jedność, Dyscyplina (urdu: ittehad, yaqeen aur
tanzeem) zastąpione zostało nowym: Wiara, Pobożność, Wojna na ścieżce
Allacha (urdu: imaan, taqwa, jihad ﬁ sabilillah)[99].
W warstwie symbolicznej postacią mającą integrować
wieloetniczne społeczeństwo Pakistanu jest Mohammad Ali Jinnah,
zwany Quaid-e-Azam (co oznacza „Wielki Przywódca”). Jest on otaczany
swoistym kultem, zbliżonym do tego z jakim mieliśmy do czynienia
w Turcji w przypadku Mustafy Kemala Atatürka czy w Polsce —

marszałka Józefa Piłsudskiego. M.A. Jinnah jest patronem uniwersytetu
w Islamabadzie, portu lotniczego Chaklala pod Rawalpindi, oraz
licznych ulic w całym Pakistanie. Obok niego podobnym kultem
otaczana jest pamięć bohaterów poległych w wojnach z Indiami,
a szczególnie w uznawanej za zwycięską tej z 1965 roku. Poświęcono
im specjalną wystawę stałą w Muzeum Narodowym w Lahore, wydano
serię znaczków pocztowych przybliżających ich postaci oraz nakręcono
popularny serial telewizyjny „Nishan-e-Haider” (tytuł jest jednocześnie
nazwą najwyższego odznaczenia wojennego Pakistanu, przyznawanego
wyłącznie pośmiertnie). Stosunkowo nową formą manifestowania
patriotyzmu w Pakistanie są pomniki upamiętniające próbne eksplozje
nuklearne z 1998 roku, a mające formę… góry, w której umieszczone
były ładunki.
Zdaniem zwolenników konstruktywistycznej teorii sekurytyzacji
bezpieczeństwo jako wypowiedź, akt mowy, jest aktem, którego użycie
jest rozumiane jako konstruowanie a nie odzwierciedlanie
rzeczywistości. Stąd sekurytyzacja to „intersubiektywne ustanowienie
egzystencjalnego zagrożenia o znaczeniu wystarczającym, aby mieć
istotny efekt polityczny”[100]. Używając tego paradygmatu zauważymy,
że zagrożenie indyjskie jest traktowane przez polityków i wojskowych
pakistańskich jako narzędzie mobilizacji społecznej, oraz legitymizacji
celowości istnienia wieloetnicznego państwa muzułmańskiego poza
Unią Indyjską. W tym sensie owa kontestacja Indii jako „Hindustanu”,
grożącego jego egzystencji, jest jedną z „racji istnienia” Pakistanu
w jego obecnym kształcie. Przez to zaś jest istotnym elementem kultury
strategicznej: jasno określa wroga, przeciw któremu państwo ma się
bronić z użyciem wszelkich dostępnych, acz adekwatnych do
zagrożenia środków. Dla zdobycia tych narzędzi powinno być zaś
gotowe do najpoważniejszych nawet wyrzeczeń. Do tych emocji
odwoływał się Zulﬁkar Ali Bhutto w słynnej wypowiedzi: jeśli Indie będą
mieć broń atomową, to będziemy jeść trawę, będziemy chodzili głodni, ale
także będziemy mieli własną[101]. Oczywiście dla badaczy otwarta
pozostaje kwestia: na ile istnienie Indii jest realnym zagrożeniem dla

Pakistanu, a w jakim stopniu jest jedynie projekcją polityków
w Islamabadzie, częścią wewnętrznego dyskursu politycznego?
Kolejną interesującą kwestią jest to, na ile pakistańskie siły zbrojne
są podatne na procesy islamizacyjne, a na ile są gwarantem
modernistycznego charakteru państwa. Z uwagi na utrudniony dostęp
zagranicznych badaczy do kadry oﬁcerskiej, o szeregowych
żołnierzach nie wspominając, nie ma możliwości przeprowadzenia
szczegółowych badań empirycznych dotyczących światopoglądu, jaki
dominuje w wojsku. Z braku możliwości przeprowadzenia poprawnych
metodologicznie badań, pojawiają się metody „chałupnicze”. W samym
pakistańskim korpusie oﬁcerskim przyjęła się opinia, że oznaką
sympatii dla poglądów fundamentalistycznych jest… noszenie brody.
Jeśli traktować poważnie to „kryterium”, to w 1999 roku taki image
miało zaledwie czterech na 50 „jednogwiazdkowych” generałów i tylko
jeden szef wywiadu ISI w całej historii tej instytucji. Spośród wyższych
oﬁcerów, którzy uczestniczyli w zamachu stanu w 1999 roku, Mahmud
Ahmed i Mohammed Aziz Khan mieli opinię religijnych radykałów, ale
brodę nosił tylko ten drugi. Natomiast przywódca puczu, gen.
Musharraf fundamentalistą nie był i nie jest, co wyraźnie wskazuje, że
w przypadku przejmowania władzy w państwie, ważniejsze jest
poczucie „korporacyjnej solidarności”, niż stosunek do Koranu
i Sunny[102].
Warunki, jakie musi przejść kandydat na pakistańskiego oﬁcera są
wstępnym „sitem”, przez które mogą przejść jedynie osoby posiadające
średnie, świeckie wykształcenie: należy mieć maturę z wynikiem co
najmniej 50%. Dopiero potem poddawani są procesowi
kwaliﬁkacyjnemu, w tym „prześwietleniu” kontrwywiadowczemu.
Z oﬁcjalnych dokumentów, oraz dostępnych publikacji naukowych
wyłania się obraz instrumentalnego traktowania religii w procesie
szkolenia i służby oﬁcerów. Islam ma spełniać tu istotne funkcje, nie
mające jednak wiele wspólnego z teologią:
— religia
jest
czynnikiem
integrującym
wieloetniczne
społeczeństwo państwa powołanego sztucznie do życia w 1947 roku.

Funkcja ta przybrała jeszcze bardziej na znaczeniu po secesji
Bangladeszu w 1971 roku, kiedy perspektywa „efektu domina” stała się
traumą rządzących państwem elit cywilnych i wojskowych. Wówczas
ukuto termin „granicy ideologicznej” (ang. Ideological frontier), której
wojsko ma bronić z równą determinacją, co granicy geograﬁcznej.
— Islam jako czynnik podnoszący morale wojska do walki
z liczebnie a od pewnego czasu i technologicznie silniejszym
przeciwnikiem — Indiami. Koncepcja dżihadu jest tu bardzo użyteczna.
Jak pisze pakistański analityk bezpieczeństwa P. I. Cheema: „Udział
w dżihadzie jest wielkim zaszczytem w dwóch znaczeniach: śmierć jest
wówczas męczeństwem, zwycięstwo czyni zaś wojownikiembohaterem”. Ten sam autor wskazuje, że wobec przewagi indyjskiej,
pakistańscy oﬁcerowie i żołnierze muszą skupić się na uzyskaniu
przewagi
moralnej,
objawiającej
się
wyższym
stopniem
profesjonalizmu, studiowaniem najnowszych koncepcji strategicznych
i taktycznych i ideologicznie inspirowanym przywództwem”[103].
Trudno tu mówić o jakimś fundamentalizmie religijnym, gdyż podobne
odniesienia znajdziemy także w historii armii europejskich: motto armii
niemieckiej „Gott mit Uns” już w czasach cesarskich pisane było na
klamrach pasów żołnierskich, a na polskich sztandarach i szablach
znajduje się dewiza: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Gdy przyjrzymy się
percepcji pojęcia szahid (czyli męczennik) jaka przyjęła się
w Pakistanie, to zauważymy tu dwie tendencje. Jedna tradycyjnie
odnosi się do muzułmanów, którzy zginęli/polegli w obronie wiary (a za
szahida może człowieka uznać tylko sam Allach)[104]. Z drugiej zaś
strony w oﬁcjalnych dokumentach, a także w państwowej propagandzie
pojęcie „szahid” jest używane na określenie każdego, kto oddał życie
w obronie (islamskiej) ojczyzny — Pakistanu. Co więcej: w tym
znaczeniu za szahidów mogą być (i są) uznawani nie tylko muzułmanie,
ale także przedstawiciele innych religii, którzy polegli w służbie
Pakistanu. Takim symbolem „męczeńskiej śmierci za ojczyznę” jest
nadawane wyłącznie pośmiertnie najwyższe odznaczenie państwowe
Nishan-e-Haider. Zwyczajowo każdy kto je otrzyma, jest później

w piśmiennictwie tytułowany szahidem. Zwyczajowo nazywani tak są
także wszyscy polegli podczas walk z Indiami, zatem
i chrześcijanie[105]. Możemy tu zatem mówić nie tyle o koranicznym
znaczeniu słowa „szahid”, ale raczej o tradycji na wskroś europejskiej.
Przecież już Horacy w Pieśni III napisał: Dulce et decorum est pro patria
mori (słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę).
— Koncepcja „islamskiej solidarności” była i jest wykorzystywana
jako uzasadnienie dla prowadzenia (używając współczesnego
określenia) konﬂiktu asymetrycznego zarówno w Afganistanie
(oﬁcjalnie w latach 1979—1991, ale można odnieść wrażenie że pewne
środowiska, zwłaszcza w wywiadzie pakistańskim starają się czynić
to do dziś), jak i w kontrolowanej przez Indie części dawnego księstwa
Dżammu i Kaszmiru. W pierwszym przypadku sprawa nie budzi
większych wątpliwości. Sowiecka inwazja na Afganistan została
odebrana przez Pakistan jako poważne zagrożenie. Obawiano się,
stanie się on kolejnym celem dla komunistycznej ekspansji (podobnej
do tej, jaka miała miejsce np. w Indochinach). Używając perspektywy
heurystycznej, można tu nawiązać do tradycyjnego zainteresowania
Rosji
dostępem
do
portów
położonych
nad
ciepłymi
(niezamarzającymi), otwartymi wodami Morza Arabskiego. Oczywiście
bezpośrednie zaangażowanie Pakistanu w walkę z Armią Sowiecką
w Afganistanie było niemożliwe choćby z uwagi na kolosalną różnicę
potencjałów militarnych. Wybrano zatem zaangażowanie pośrednie,
poprzez wspieranie lokalnych bojowników, nazwanych mudżahedinami.
Pojęcie to oznacza tradycyjnie uczestników świętej wojny — dżihadu.
Stopniowo w proces ich szkolenia i wyposażania zaangażowały się
także Stany Zjednoczone (widząc możliwość przekształcenia
Afganistanu w „tysiąc Wietnamów” — wojnę angażującą i wyczerpującą
zasoby konkurencyjnego supermocarstwa) oraz „naftowe” państwa
Zatoki Perskiej, a w szczególności Arabię Saudyjską (która „pozbywała
się” w ten sposób rodzimych radykałów, którzy zamiast uczestniczyć
w wewnętrznej polityce monarchii, zajęli się czynnym udziałem
w wojnie ze Związkiem Sowieckim, a jednocześnie kreowała się na

przywódcę świata islamu, a przynajmniej jego większej- sunnickiej
części). W przypadku indyjskiej części Kaszmiru sprawa wygląda
zdecydowanie bardziej skomplikowanie. Pakistan od samego początku
konﬂiktu w roku 1947, a już zdecydowanie od wojny roku 1965 stara
się wykazać, że jego zaangażowanie nie ma charakteru działań
agresywnych względem Indii, ale jest jedynie wsparciem dla bracimuzułmanów, prześladowanych przez we władze w Srinagarze i New
Delhi. Dla zachodnich analityków stosunków międzynarodowych jest
to działanie bezskuteczne, ale ta propaganda przemawia zarówno do
pakistańskiej opinii publicznej, jak i dla licznych sponsorów
w „naftowych” państwach Zatoki Perskiej. W obydwu opisanych
przypadkach pojawia się jednak poważne zagrożenie: środowiska
ﬁnansujące afgański czy kaszmirski dżihad są bardzo radykalne i dbają
o czystość ideologiczną organizacji, na których utrzymanie łożą
(a w pierwszym przypadku: w których działaniach czynnie uczestniczyli
pochodzący z nich ochotnicy). W ten sposób szczególnie pogranicze
pakistańsko-afgańskie stało się terenem działalności grup
i pojedynczych salaﬁckich kaznodziejów. Doszło zatem do bardzo
niebezpiecznej syntezy rodzimego (jeśli chodzi o bezpośrednie wpływy
polityczne — marginalnego, ale jednak kształtującego świadomość
części pakistańskiej elity) deobandyjskiego fundamentalizmu którego
symbolem był Abu Ala al Maududi z pochodzącym z Arabii Saudyjskiej
wahhabizmem (zwanym obecnie salaﬁzmem)[106]. Sam Maududi był
raczej ideologiem, politykiem, czy przywódcą religijnym a utworzone
przez niego stowarzyszenie Jamat-e-Islami skupiało się raczej na pracy
organicznej, niż stosowaniu czynnej przemocy. Jednak swoim
nauczaniem przygotował grunt pod działalność bardziej radykalnych
środowisk, które określane są ogólnie jako talibowie. W kontekście
konﬂiktu o Kaszmir, ideologia ta jest wykorzystywana nie tylko jako
koncepcja mająca pomóc w zmobilizowaniu młodych kaszmirskich
muzułmanów do walki z rządem i siłami bezpieczeństwa Indii. Ma
również pomóc w zdobyciu „rządu dusz” zwłaszcza wobec rosnącego
w Kaszmirze (i europejskiej diasporze kaszmirskiej) ruchu

niepodległościowego, reprezentowanego przez Jammu and Kashmir
Liberation Front[107].
Użycie hasła dżihadu jako uzasadnienia dla zaangażowania
w Afganistanie i Kaszmirze nałożyło się w czasie na okres rządów
wojskowego prezydenta Muhammada Zia ul-Haqa. Jednym z głównych
haseł jego polityki i narzędzi legitymizacji autorytarnych rządów była
islamizacja. Szerzej proces ten zostanie opisany w trzecim tomie
publikacji. Tu natomiast należy się skupić na tym, jaki ów program miał
wpływ na same siły zbrojne, których gen. Zia był jednocześnie
naczelnym dowódcą. Niektórzy autorzy wskazują na bliskie kontakty
generała z Jamaat-e-Islami, a nawet na występowanie jakichś powiązań
rodzinnych z jej przywódcami. Miał on opinię pobożnego muzułmanina,
przywiązującego duże znaczenie do praktyk religijnych, czego nie
można powiedzieć o poprzednich wojskowych stojących na czele
Pakistanu w latach 50tych i 60tych. Wyrażał wielokrotnie opinię, że
oﬁcerowie armii Pakistanu powinni się cechować przestrzeganiem
zasad religijnych. Podczas inauguracji roku akademickiego 1978
w akademii wojskowej w Kakul powiedział, że „oﬁcerowie powinni stać
na straży zarówno ideologicznych jak i geograﬁcznych granic” (ważna
jest tu kolejność tych określeń)[108]. Jeszcze jako szef sztabu armii
„przymykał oczy” na działalność islamskich agitatorów z JI, oraz
Tablighi Jamaat wśród woskowych. Później już jako głowa państwa
uczestniczył w zebraniach tych stowarzyszeń, czego nie robił żaden
z jego poprzedników. Nakazał również wprowadzenie nauki islamu do
programu szkoleń Command and Staff College w Quettcie. Wprowadził
również instytucję kapelanów muzułmańskich. Mułłowie mieli odtąd
uczestniczyć w codziennej służbie żołnierzy, oraz być obecni wraz
z nimi na polu walki. Większość z tych ludzi nie posiadała stosownego
wykształcenia ogólnego, a i religijne jest uważane za dość
powierzchowne. Stosunek do religii zaczął być także brany pod uwagę
w rozwoju kariery oﬁcerów. Do tej pory nie miało to znaczenia do tego
stopnia, że spożywanie alkoholu w kasynach oﬁcerskich było nie tylko
tolerowane, ale uchodziło wręcz za zwyczaj[109]. Ideologizacji wojska

sprzyjało także zaangażowanie pakistańskiego personelu militarnego
jako oﬁcerów i żołnierzy kontraktowych w państwach Zatoki Perskiej.
Sam gen. Zia był dowódcą takiego kontyngentu w królestwie Jordanii,
gdzie brał udział w pacyﬁkowaniu powstania w obozach palestyńskich,
znanego jako „czarny wrzesień”. Tego typu aktywność była
uzasadniana nie tyle ekonomicznie (jako możliwość zarobku) czy
względami szkoleniowymi (zdobywanie umiejętności w walce), ale
przede wszystkim jako wyraz islamskiej solidarności. Trudno
jednoznacznie ocenić (z powodu braku tego rodzaju danych, a nawet
możliwości ich zgromadzenia), czy poddani takiej presji oﬁcerowie,
przemawiając do żołnierzy rzeczywiście mówili to, co myślą, czy też
kierowali się czystym oportunizmem nakierowanym na indywidualną
karierę. Badania przeprowadzone przez amerykańską politolog
z Uniwersytetu Georgetown, prof. Christine Fair starają się ukazać
wpływ (czy też raczej jego brak) polityki islamizacji na proﬁl ideowy
oﬁcerów pakistańskich sił zbrojnych. Jej zespół dotarł do danych
dotyczących środowisk z jakich wywodzą się absolwenci akademii
w Kakul. Wynika z nich jednoznacznie, że większość z młodych oﬁcerów
wywodzi się spośród miejskiej elity, zwłaszcza absolwentów szkół
prywatnych. Są zatem przedstawicielami środowisk liberalnych.
I odwrotnie: młodzi ludzie z konserwatywnych środowisk pakistańskich
są mniej zainteresowani karierą wojskową. W dalszym ciągu
Pendżabczycy i Pasztunowie stanowią większy procent wśród kadry
oﬁcerskiej, niż w całym społeczeństwie Pakistanu. Ta sama autorka
wskazuje jednak, że pewnym symptomem radykalizacji kadry
pakistańskich sił zbrojnych jest nieliczny, ale jednak widoczny udział jej
przedstawicieli w zamachach terrorystycznych przeprowadzanych na
terytorium państwa[110]. Chodzi tu o odosobniony lecz spektakularny
incydent z 6 sierpnia 2014 roku, kiedy kilku oﬁcerów Pakistańskiej
Marynarki Wojennej usiłowało uprowadzić okręt PNS Zulﬁkar, by użyć
go do ataku na amerykański okręt zaopatrzeniowy. Aresztowano pięciu
sprawców, którzy przyznali się do związków z tzw. Państwem
Islamskim. Pozostałych pięciu zostało zabitych podczas próby

opanowania jednostki[111]. Jest to jak do tej pory jedyny odnotowany
przez media akt terrorystyczny, w którym uczestniczyli członkowie
personelu wojskowego służby czynnej, co nie daje podstaw do daleko
idących uogólnień i hipotez.
Na inny poważny problem wskazuje natomiast Jason Roach
w artykule dla Small Wars Journal. Pakistańskie siły zbrojne po raz
pierwszy w swej 70 letniej historii zostały skierowane do walki
z własnym społeczeństwem. Ma to związek z udziałem Pakistanu
w „światowej wojnie z terroryzmem”, a w szczególności z działaniami
przeciwko tzw. „Pakistańskim talibom” na terenie Federalnie
Administrowanych Terytoriów Plemiennych (w szczególności
w Waziristanie)[112]. Dane dotyczące składu etnicznego walczących
tam pododdziałów wojskowych nie są dostępne. Jakkolwiek trudno
sobie wyobrazić, żeby do walki z Pasztunami wykorzystywano
Pasztunów, dla których więzi etniczne a zwłaszcza klanowe są
kluczowe, to angażowanie muzułmanów do walki z innymi
muzułmanami wydaje się być także potencjalnie niebezpieczne. O ile
udawało się to robić w przypadku walki z walczącymi o niepodległość
mieszkańcami Bengalu Wschodniego (przyszłego Bangladeszu), którzy
byli obcy mieszkańcom Pakistanu Zachodniego, a w siłach zbrojnych
stanowili niewielki procent, to kwestia walki ze znanymi sobie
narodami, których przedstawiciele są licznie reprezentowani w siłach
zbrojnych, stanowi poważne zagrożenie zarówno dla morale wojska,
jak i szkodzi procesowi integracji państwowej, która do tej pory była
jednym z kluczowych zadań pakistańskiej armii. Dotychczasowe wojny
z Indiami doskonale się do tego przyczyniały, jednocząc różne grupy
etniczne w walce ze wspólnym, obcym religijnie wrogiem.

4. ZEWNĘTRZNE
UWARUNKOWANIA KULTURY
STRATEGICZNEJ PAKISTANU. STAN
OBECNY
Główną determinantą polityki zagranicznej Pakistanu są jego
stosunki z Indiami. Przez ten pryzmat należy oceniać zarówno relacje
z najbliższymi sąsiadami, takimi jak Afganistan czy Iran, jak
z supermocarstwem — Stanami Zjednoczonymi i potęgą azjatycką —
Chinami. Poniżej zostanie przedstawiony zarys tej problematyki. Siłą
rzeczy z uwagi na formułę publikacji, jest to jedynie szkic, a sama
polityka zagraniczna Pakistanu, jak i jej poszczególne kierunki, jest
warta osobnych opracowań monograﬁcznych.
4.1 POTENCJALNY KONFLIKT Z INDIAMI. OPCJA
NUKLEARNA
Przyczyną zmiany charakteru potencjalnego konﬂiktu w Kaszmirze
z „tradycyjnej wojny konwencjonalnej” na działania asymetryczne, jest
nuklearyzacja Subkontynentu Indyjskiego. Potencjały nuklearne obu
stron nie umożliwiają jeszcze całkowitego wzajemnego zniszczenia.
Jednakże w przypadku Pakistanu wojna nuklearna oznaczałaby
katastrofę, zarówno ekonomiczną, jak i demograﬁczną. Wg
paradygmatu realistycznego, otwarta wojna konwencjonalna nie jest
zatem prawdopodobna, a już z pewnością nie jest opcją racjonalną,
gdyż Konwencjonalny potencjał Indii skutecznie odstrasza Pakistan
przed otwartym atakiem na pełną skalę. Jednak nic nie wskazuje na to,
by konﬂikt o Kaszmir został rozwiązany w dającej się przewidzieć

przyszłości z użyciem środków politycznych, gdyż jego przyczyny
wydają się być nieusuwalne. W zaistniałych okolicznościach, Pakistan
usiłuje okresowo testować zdolności obronne Indii z użyciem środków
i metod asymetrycznych. Przykładem ataku terrorystycznego, który
mógł doprowadzić do przekształcenia konﬂiktu asymetrycznego
w otwartą wojnę indyjsko — pakistańską, był zamach terrorystyczny do
jakiego doszło 13 grudnia 2001 roku. Jego celem był parlament
Republiki Indii w New Delhi[1]. Doświadczenie to wykazało, że
obowiązująca indyjska doktryna Sundarji nie przystaje do nowych
zagrożeń i wymagane jest gruntowne przemodelowanie koncepcji
obrony, adekwatne do nowych okoliczności związanych z konﬂiktem
asymetrycznym i/lub konﬂiktem konwencjonalnym o niewielkiej
intensywności[2].
Niewątpliwie na zmiany w doktrynach obronnych Indii miały wpływ
także procesy zachodzące w stosunkach międzynarodowych.
Początkowo postrzeganie konﬂiktu zbrojnego determinował fakt, że
indyjscy oﬁcerowie sztabowi byli Brytyjczykami, czerpali więc
z doświadczeń teoretycznych i praktycznych dawnego mocarstwa
kolonialnego, wzmocnionych zwycięstwem w ramach koalicji
antyhitlerowskiej w II wojnie światowej. Stopniowe rozluźnianie
kontaktów ze Zjednoczonym Królestwem i zbliżenie ze Związkiem
Sowieckim, połączone z zakupem sprzętu i szkoleniem kadr oﬁcerskich
w Moskwie, jakie miało miejsce od lat 50tych poprzedniego stulecia,
powodowało implementowanie rozwiązań sowieckich[3]. Koncepcja
Sundarji powstała w 1980 roku, a więc dziewięć lat po zawarciu
traktatu indyjsko-sowieckiego o pokoju, przyjaźni i współpracy.
Współczesna doktryna implementowana jest natomiast w nowych
realiach świata wielobiegunowego.
Głównym publicznie dostępnym dokumentem programowym
dotyczącym bezpieczeństwa Indii jest wydana w 2017 roku Połączona
Doktryna Indyjskich Sił Zbrojnych (ang. Joint Doctrine Indian Armed
Forces)[4]. Stanowi ona rozwinięcie dokumentu Doktryna Armii
Indyjskiej (ang. Indian Army Doctrine) z 2004 roku[5].

Narodowa polityka bezpieczeństwa Indii jest oparta na celach
bezpieczeństwa narodowego i komponentach narodowej potęgi na tle
obecnego i przyszłego środowiska wewnętrznego i globalnego.
Powinna wiązać się z niezbywalnym prawem do samoobrony,
posiadaniem zdolności odstraszania, autonomii strategicznej,
niezależności, współpracy, bezpieczeństwa, oraz przyjaznych relacji
z innymi państwami[6].
Pierwszym dokumentem „programowym” indyjskiej armii była
pochodząca z lat 80tych XX wieku doktryna Sundarji. Była to strategia
obronna oparta na założeniu, że granicy z Pakistanem będzie bronić
siedem „korpusów obronnych” (ang. Holding Corps), składających się
z dywizji piechoty, dywizji zmechanizowanej oraz niewielkiej ilości
czołgów. Ich zadaniem było spowalnianie natarcia nieprzyjaciela
z wykorzystaniem naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych. Siłę
ofensywną miały natomiast stanowić trzy pancerne „korpusy
uderzeniowe” (ang. Strike Corps) składające się z dywizji piechoty,
dywizji czołgów oraz jednostek wsparcia artyleryjskiego każdy. Korpusy
uderzeniowe zostały rozlokowane w głębi terytorium państwa:
I w Mathura, II w Ambala a XXI w Bhopal[7]. Plan obrony zakładał
przyjęcie natarcia wojsk pakistańskich na własnym terytorium,
spowalniając jego marsz siłami korpusów obronnych, by w tym czasie
przygotować kontratak w kierunku wybranych celów strategicznych
z użyciem pancernych korpusów uderzeniowych. Do wykonania zadania
konieczne było zdobycie panowania w powietrzu, by czołgi indyjskie
mogły operować bez obaw że zostaną zniszczone przez pakistańskie
lotnictwo. Plan ten opierał się na błędnym założeniu: że kolejna wojna
z Pakistanem będzie toczyć się z użyciem wielkich jednostek
wyposażonych w czołgi, wspierane przez lotnictwo. W latach 80tych
plan ten uległ dezaktualizacji, gdyż Pakistan uzyskał dostęp do broni
atomowej. Zmianie uległa też taktyka strony pakistańskiej: po
doświadczeniach z przegranej w 1971 roku oraz uwzględniając czynnik
nuklearny, zdecydowano się na koncepcję wojny asymetrycznej. Ciężar
walki przesunął się z wielkich jednostek regularnych, na grupy

lokalnych bojowników, szkolonych w pakistańskich obozach
wojskowych, wspieranych technicznie i logistycznie przez Islamabad.
Opisana w tomie 2 operacja Parakram, realizowana wg założeń
doktryny Sundarji okazała się ﬁaskiem. Mobilizacja i utrzymanie
gotowych do uderzenia na Pakistan korpusów pancernych kosztowała
Indie blisko 2 miliardy dolarów. W wypadkach oraz na skutek działań
dywersantów zginęło 800 indyjskich żołnierzy[8]. Skutki militarne
i polityczne tego napięcia w stosunkach bilateralnych były raczej
znikome. Stało się to przyczyną podjęcia prac nad nową koncepcją
obronną, która była częściowo gotowa w 2004 roku, a końcowy
dokument upubliczniono w 2017 roku.
Podstawowe założenie nowej doktryny Cold Start jest stworzenie
zdolność wykonania odwetowego ataku konwencjonalnego przeciwko
Pakistanowi, zanim społeczność międzynarodowa zdąży interweniować.
Cele działań mają być tak ograniczone, by nie dać Pakistanowi
pretekstu nuklearyzacji konﬂiktu[9]. Chodzi zatem o znalezienie
skutecznej, konwencjonalnej odpowiedzi na asymetryczne działania
Pakistanu i/lub grup zbrojnych przez niego wspieranych. W tym celu
w miejsce dawnych korpusów powołano dywizyjne zintegrowane grupy
bojowe (ang. Integrated battle groups IBG), składające się
z komponentu piechoty zmechanizowanej, artylerii oraz wojsk
pancernych. Ich celem jest zdolność przeprowadzenia szybkich
i niespodziewanych ataków na terytorium Pakistanu ze wsparciem
lotnictwa. Pozostawiono jeden korpus nazwany osiowym (ang. Pivot
corps) z zadaniami ściśle defensywnymi. Celem działań
ofensywnych ma być zajęcie terytorium nieprzyjaciela na głębokości 50
—80 km, dając tym samym politykom i dyplomatom argumenty
w negocjacjach z Pakistanem. Zwiększenie liczby jednostek
ofensywnych ma utrudnić wywiadowi i rozpoznaniu nieprzyjaciela
przewidzenie kierunków natarcia[10].
Obecnie Indie posiadają 120—130 głowic, a Pakistan 130—140
głowic[11]. Jest to znaczący potencjał, jednak nie daje stronom
pewności wzajemnego zniszczenia, tak ważnego wg teoretyków

realizmu elementu równowagi sił. W opublikowanej w 2003 roku
koncepcji użycia broni atomowej, strona indyjska wylicza przypadki,
kiedy będzie to możliwe: w przypadku ataku bronią atomową,
biologiczną lub chemiczną na terytorium Indii, albo też na indyjskie siły
zbrojne poza ich granicami[12]. Pakistan dopuszcza natomiast
możliwość użycia broni atomowej jako pierwszy w przypadku gdy siły
indyjskie zbyt głęboko wejdą na terytorium Pakistanu lub w przypadku
zdobycia któregoś z istotnych strategicznie lub politycznie ośrodków
miejskich. Powodem może być także zniszczenie znaczącej części
potencjału konwencjonalnego lub atak na instalacje nuklearne oraz
w przypadku blokady morskiej[13]. Pakistan może zatem użyć broni
nuklearnej jako pierwszy w oparciu o bardzo nieostre, subiektywne
kryteria a wg koncepcji indyjskiej odpowiedź będzie możliwa w ściśle
określonych przypadkach. Do realizacji tych założeń obydwa państwa
dostosowują swój potencjał nuklearny: Pakistan rozbudowuje głównie
siły taktyczne, a Indie-strategiczne. Pakistan przewiduje skorzystanie ze
swojego potencjału głównie przeciwko przeważającym siłom
konwencjonalnym (możliwe jest nawet dokonanie ataku taktycznego
na własnym terytorium). Wówczas Indie mogłyby odpowiedzieć atakiem
na cele strategiczne, czyli cywilne/także cywilne, co z pewnością byłoby
trudne do wytłumaczenia międzynarodowej opinii publicznej.
Oczekiwania własnego społeczeństwa, by odpowiedzieć adekwatnie
w przypadku zniszczenia jakiejś jednostki wojskowej bronią atomową,
byłyby zapewne duże. Nowa doktryna Cold Start nie usuwa tego
poważnego dylematu.
4.2 STOSUNKI Z IRANEM
Stosunki narodów zamieszkujących dzisiejszy Pakistan z Iranem
mają bardzo długą tradycję. Islam, traﬁł na Subkontynent Indyjski
z ówczesnej Persji a wraz z nim — język i alfabet perski (w którym
zapisywany jest języka urdu- urzędowy w Pakistanie). Dłuższą tradycję

mają kontakty handlowe, sięgające czasów tzw. jedwabnego szlaku. Już
w 1949 roku podpisano traktat o przyjaźni[14].
Przed rewolucją islamską 1979 roku stosunki pomiędzy Teheranem
a Islamabadem były przyjazne. Łączyła współpraca wojskowa ze
Stanami Zjednoczonymi w ramach CENTO oraz wspólna obawa przed
wpływami komunistycznymi. Teheran sprzedawał Pakistanowi ropę
naftową i gaz ziemny po preferencyjnych cenach w zamian za służbę
pakistańskich instruktorów na rzecz armii cesarstwa[15]. Do okresu
boomu naftowego związanego z kryzysem roku 1973 nie można było
zauważyć wyraźnej przewagi gospodarczej Teheranu nad Islamabadem.
Pojawiła się natomiast koncepcja stworzenia konfederacji irańskopakistańskiej, a nawet irańsko-pakistańsko-afgańskiej, wzorowanej na
egipsko — syryjskiej. Spotkało się to się z umiarkowaną przychylnością
Stanów Zjednoczonych, liczących na osłabienie w ten sposób wpływów
sowieckich w Afganistanie[16]. Miał też pewne poparcie w zachodnich
kręgach intelektualnych. Jednak ambitnego planu nie udało się
zrealizować z uwagi na spór o rolę hegemona w federacji. Politycy
pakistańscy niechętnie widzieli w tej roli szacha Iranu, a w przypadku
Afganistanu na przeszkodzie stał spór terytorialny z Pakistanem,
o uznanie lub rewizję granicy na linii Duranda. Powstanie opartej o Iran
organizacji integracyjnej nie podobało się zarówno państwom
arabskim, Związkowi Sowieckiemu oraz Indiom. Rewolucja islamska
w Iranie oraz komunistyczna agresja na Afganistan spowodowały
odłożenie koncepcji federacji ad acta.
Iran wsparł Pakistan militarnie i ﬁnansowo podczas wojen
z Indiami w latach 1965 i 1971. Irańskie części zamienne i amunicja
były niezbędne dla utrzymania zdolności bojowej amerykańskiego
sprzętu używanego przez pakistańską armię[17].
Wydawać by się mogło, że islamska rewolucja irańska 1979 roku
pogorszy relacje bilateranle. Pakistan pozostawał sojusznikiem USA.
Program islamizacji, jaki realizował wówczas gen. Zia ul-Haq dotykał
także liczną szyicką mniejszość, za której protektora uważał się
Chomeini[18]. Jedna sowiecka interwencja w Afganistanie zbliżyła

obydwie strony widzące w komunizmie ideologiczne i geopolityczne
zagrożenie.
Sytuacja geopolityczna uległa znaczącej po wycofaniu się
Sowietów z Afganistanu. Miejsce współpracy zajęła walka o uzyskanie
wpływów w Kabulu, w której Teheran i Islamabad popierały
przeciwstawne sobie frakcje. Relacje bilateralne osiągnęły najgorszy
poziom w historii po zajęciu Kabulu przez talibów 27 września 1996
roku. Nałożyło się to na konﬂikt ideologiczny o prymat w świecie
islamu pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską, w którym Pakistan
opowiedział się po stronie Saudów[19]. Iran oskarżył pakistańskich
oﬁcerów o udział w splądrowaniu jego konsulatu generalnego
w Mazar-e-Sharif[20]. W tym samym okresie Teheran rozpoczął politykę
zbliżenia z Indiami, związaną z poszukiwaniem rynków zbytu dla gazu
ziemnego. Dla Islamabadu oznaczało to możliwość znalezienia się
pomiędzy dwoma nieprzyjaznymi mu, a współpracującymi ze sobą
państwami, dążącymi do uzyskania wspólnej kontroli nad
Afganistanem.
W nowej, postzimnowojennej sytuacji geopolitycznej obydwa
państwa zdecydowały się na poszukiwanie środków skutecznego
odstraszania potencjalnych agresorów. Zarówno Iran, jak i Pakistan
wybrały podobną drogę realizacji tych planów, czyli zakup tzw.
technologii podwójnego zastosowania. Stworzenie teoretycznie
powszechnego reżimu nieproliferacyjnego wymusiło na Pakistanie
konieczność zakamuﬂowania prac nad bronią nuklearną[21]. Prace nad
programem atomowym nabrały tempa, gdy w 1974 roku Indie pod
kryptonimem „uśmiechnięty Budda” dokonały swojej pierwszej
eksplozji. Kluczową rolę w procesie omijania międzynarodowych
ograniczeń proliferacyjnych odegrał dr Abdul Qadir Khan, który wykradł
technologie wzbogacania uranu metodą wirówkową z zakładów
należących do europejskiego konsorcjum Urenco, zajmującego się
produkcją urządzeń potrzebnych do wzbogacania uranu na potrzeby
niemieckiej energetyki atomowej[22]. Dostęp do tajnych materiałów tej
ﬁrmy uzyskał dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego

i holenderskiego, z których dokonywał przekładów dokumentacji
technicznej. Cenne informacje kopiował i przekazywał do
Islamabadu[23]. Po powrocie do kraju dr Khan rozpoczął zakup
potrzebnych komponentów. Ponieważ traktat NPT uniemożliwiał
transfer gotowych technologii na poziomie współpracy pomiędzy
państwami, postanowił działać pod przykryciem prywatnej ﬁrmy
zarejestrowanej w Dubaju. Proceder ten został w 2004 roku nazwany
przez ówczesnego szefa MAEA Muhammada El Baradei „Nuklearnym
Wallmartem”, w nawiązaniu do nazwy popularnej amerykańskiej sieci
handlowej[24]. Kluczową rolę w procesie dostosowania wzbogaconego
uranu do użycia jako ładunku głowic jądrowych odegrały datujące się
na początek lat sześćdziesiątych kontakty z Chińską Republiką Ludową
(ChRL)[25]. Rozwijanie technologii nuklearnej, nawet w oparciu
o proste rozwiązania, jest bardzo kosztowne, zwłaszcza dla państwa tak
ubogiego jak Pakistan. W 1987 roku zostało zawarte tajne
porozumienie pomiędzy Pakistańską Komisją Energii Atomowej a jej
irańskim odpowiednikiem — Irańską Organizacją Energii Atomowej[26].
Rozmowy prowadzone były w Dubaju i dotyczyły wymiany naukowotechnicznej oraz doświadczeń. Teheran szczególnie naciskał na
Islamabad w celu przyspieszenia negocjacji i wcielania w życie ich
efektów w czasie trwania wojny irańsko-irackiej (1980—1988)[27].
Do kolejnego zbliżenia Islamabadu z Teheranem doszło w latach
90tych. Stojący wówczas na czele pakistańskiej armii gen. Aslam Beg
był zwolennikiem współpracy z Iranem celem budowy głębi
strategicznej w razie przyszłego konﬂiktu z Indiami. Kartą przetargową
miał być transfer technologii nuklearnej. Gen. Beg prawdopodobnie
dążył do podpisania traktatu o wzajemnej obronie, którego stroną
mógłby według jego koncepcji być także Afganistan. Oznaczałoby
to w jakimś sensie powrót do zarzuconej wcześniej koncepcji federacji.
Doraźną korzyścią miały być dla Pakistanu dostawy taniego gazu
ziemnego i ropy naftowej[28]. Dr Khan w spisanych podczas pobytu
w areszcie domowym wspomnieniach przywołuje spotkania pomiędzy
gen. Begiem a irańskim ministrem obrony adm. Alim Szamchanim,

podczas których miał obiecać sprzedaż Iranowi technologii
nuklearnej[29]. Jednak podczas spotkania z prezydentem Iranu
Mohammedem Chatamim w 1999 roku premier Benazir Bhutto
odmówiła, mimo iż jej irański gość powołał się na wcześniejsze
ustalenia[30]. Dowodzi to braku koordynacji polityki zagranicznej
i obronnej Pakistanu pomiędzy ośrodkiem wojskowym a cywilnym. Na
podstawie zawartego w niemożliwym do ustalenia czasie porozumienia
sprzedano jednak Teheranwi 500 wirówek starszego typu P-1[31].
Według informacji, jaką podali irańscy dysydenci z Narodowej Rady
Oporu (National Council of Resistance of Iran — NCRI), Pakistan miał
również sprzedać Iranowi „pewną ilość” uranu w celach badawczych,
lecz nie była ona wystarczająca do wyprodukowania nawet jednej
niewielkiej głowicy atomowej[32]. Do dziś pozostaje niewyjaśniona
kwestia czy dr Khan sprzedał Iranowi również technologię produkcji
głowic nuklearnych[33]. Istnieją jednak poważne poszlaki, że do tego
doszło. W 2003 roku ówczesny przywódca Libii Muammar Kaddaﬁ
zdecydował się na pełną współpracę z MAEA. Przekazał on inspektorom
komisji dokumentację, która okazała się posiadać na marginesach glosy
w języku urdu, używanym jako urzędowy jedynie w Pakistanie.
Urządzenia pozyskane od Libijczyków porównano z widzianymi
w laboratorium w irańskim Natanz. W opublikowanym 24 lutego 2004
roku raporcie potwierdzili to eksperci MAEA[34].
Podpisane w czerwcu 2015 roku porozumienie P5+1 formalnie
uniemożliwia kontynuowanie współpracy w dziedzinie militarnych
technologii nuklearnych, co dotknie prawdopodobnie także stronę
pakistańską. Jednak otwiera ono nowe możliwości współpracy
Islamabadu z Teheranem, które do tej pory były niemożliwe lub
poważnie utrudnione na skutek sankcji nałożonych na Iran, w tym
zwłaszcza powrót do koncepcji budowy gazociągu łączącego Iran
z Indiami i/lub Chinami[35].
Choć historycznie i kulturowo bliskie, relacje Pakistanu z Iranem
znajdują się w cieniu konﬂiktu z Indiami oraz wojny w Afganistanie. Dla
Teheranu Islamabad z oczywistych powodów nigdy nie będzie tak

atrakcyjnym partnerem w handlu surowcami mineralnymi, jak New
Delhi. Trwający zaś obecnie konﬂikt pomiędzy Iranem a Arabią
Saudyjską stawia Pakistan w bardzo trudnej sytuacji. Wpływy monarchii
arabskiej są bowiem bardzo silne, co ma związek ze wspólnotą
wyznania. Jednak sąsiedztwo z Iranem powściąga te kręgi decyzyjne,
które chciałyby aktywnego włączenia się Islamabadu np. w wojnę
w Jemenie.
4.3 RELACJE Z CHINAMI
Pakistan, jako trzecie państwo niekomunistyczne, uznał Chińską
Republikę Ludową 21 maja 1951 roku jedynym reprezentantem narodu
chińskiego. W lutym 1957 roku premier Zhou Enlai odwiedził stolicę
Pakistanu. Zacieśniono także relacje gospodarcze. Wartość eksportu do
Państwa Środka stanowiła już w 1952 roku blisko 15,2% całości
eksportu Pakistanu[36]. W 1956 i 57 roku podpisano porozumienia
o wymianie barterowej: pakistańska bawełna za chiński ryż
i węgiel[37]. Podpisany 2 marca 1963 roku układ ma kluczowe
znaczenie tak dla ówczesnych jak i aktualnych relacji bilateralnych.
Jednym z powodów jego zawarcia było zbliżenie USA i Indii oraz klęska
New Delhi w wojnie granicznej z Chinami w 1962 roku. W Artykule 1
wspomnianego układu Chiny uznają de facto kontrolę Pakistanu nad tą
częścią Kaszmiru, która znajduje się po zachodniej stronie
delimitowanej przez ONZ Linii Kontroli (do 1971 roku Linii Przerwania
Ognia)[38]. W ten sposób Chińska Republika Ludowa zaangażowała się
politycznie po stronie Pakistanu w konﬂikt w Kaszmirze. W zamian
Pakistan w artykule drugim układu przekazał ChRL część terytoriów
Ladakh i Aksai, które graniczą bezpośrednio z Indiami, a nad
którymi nie sprawował nigdy efektywnej kontroli[39]. Zawarto również
nowy traktat handlowy. Powstanie Bangladeszu po wojnie 1971 roku
wpłynęło na spadek wymiany handlowej. Wpłynęło to jednak na
realizację pierwszych wielkich inwestycji drogowych. W latach 1968
i 1971 wybudowano dwie wąskie drogi łączące Sinkiang z Pakistanem.

Największe do tej pory przedsięwzięcie inżynierskie na tym terenie
to droga międzynarodowa znana pod nazwą Karakoram Highway.
Otwarto ją w 1978 roku. Umożliwia ona Chinom dostarczenie
Pakistanowi pomocy w postaci sprzętu, amunicji i części zamiennych,
a nawet przerzucanie wojsk na terytorium Pakistanu w przypadku
kolejnej wojny z Indiami[40]. Warunki meteorologiczne i topograﬁczne
powodują, że droga ta jest zamknięta w sezonie zimowym. Duże opady
deszczu oraz lawiny kamieni powodują, że bywa także zamykana
w innych miesiącach. Z tego względu Chiny zainteresowane
utrzymaniem stałego połączenia lądowego z Pakistanem dążą do
modernizacji połączenia. Jest to tym bardziej istotne, że od 2002 roku
chińska ﬁrma jest właścicielem portu w Gwadar, który w 2007 roku
przyjął pierwsze statki.
Współpraca wojskowa między Pakistanem a Chinami rozpoczęła się
w 1965 roku a rozwinięta została w 1971 roku. W miejscowości Taxila
pod Islamabadem wybudowano zakłady remontu czołgów Heavy
Rebuild Foundry (Project, P-711). W 1992 rozbudowano je w zakład
produkcyjny Heavy Industries Taxila (HIT). Wytwórcę czołgów MBT2000
Al Khalid (w chiński T-90-IIM)[41]. Również w 1971 roku rozpoczęto
budowę zakładu remontującego samoloty Aircraft Rebuild Factory
(ARF). W 1975 roku weszły w skład konsorcjum Pakistan Aeronautical
Complex PAC). W 1994 roku rozpoczęto tam produkcję pierwszego
pakistańsko-chińskiego samolotu szkolnego K-8 Karakorum[42].
W 2003 roku rozpoczęto prace nad konstrukcją wspólnego samolotu
wielozadaniowego, nazwanego JF-17 (Joint-Fighter) we współpracy
z ﬁrmą Chengdu[43]. Zainteresowanie zakupem miały wyrazić takie
państwa jak Algieria, Argentyna, Bangladesz, Birma, Egipt, Iran, Liban,
Malezja, Maroko, Nigeria, Urugwaj czy Sri Lanka. Prawdopodobnie
pierwsza umowa została podpisana podczas pokazów lotniczych
w Dubaju w listopadzie 2015 roku[44]. Chiny są obecnie głównym
dostawcą okrętów dla Pakistańskiej Marynarki Wojennej[45].
Pakistan zdecydował się na współpracę z Chinami w dziedzinie
energetyki atomowej po tym, jak utracił wsparcie USA, Kanady i państw

europejskich na skutek zaangażowania we własne programy militarne.
Pod koniec 1989 roku podpisana została umowa o budowie 300 MW
reaktora w miejscowości Chashma, opartego na systemie Quinshan-1.
Budowa została ukończona w 1999 roku[46]. W 2012 roku w tej samej
miejscowości powstawał kolejny reaktor, o podobnej mocy. Budowę
następnych dwóch jednostek o mocy 340 MW rozpoczęto odpowiednio
w 2008 i 2009 roku. W lutym 2013 roku podpisano umowę o budowie
w mieście Multan piątego reaktora o mocy 1000 MW[47]. W 2015 roku
zawarto porozumienie w sprawie rozbudowy istniejącego centrum
nuklearnego pod największym miastem Pakistanu — Karaczi o dwie
jednostki o mocy 1200 MW każda[48].
W 2008 roku Indie wycofały się z udziału w budowie gazociągu
mającego połączyć je z Iranem, pod nazwą IPI. Było to warunkiem
podpisania umowy o transferze technologii nuklearnej między Delhi
a Waszyngtonem. USA starały się wpływać na rząd w Teheranie za
pomocą sankcji międzynarodowych, obejmujących głównie zakaz
eksportu surowców, w tym gazu ziemnego[49]. Chiny wyraziły
zainteresowanie udziałem w projektach z zakresu infrastruktury
gazowej, łączącej Pakistan z Iranem. Naciski amerykańskie
spowodowały jednak wycofanie się z projektu także Industrial and
Commercial Bank of China. Zawarcie umowy państw — członków
stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ z Iranem o zaniechaniu realizacji
programu atomowego spowodowało, że do projektu można było
powrócić.
Projekt budowy połączeń między chińską prowincją Sinkiang (gdzie
powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna) a pakistańskim portem
Gwadar został ogłoszony w 2013 roku jako część szerszej polityki
chińskiej zwanej Nowym Jedwabnym Szlakiem (Silk Road Economic
Belt). 20—21 kwietnia 2015 roku Prezydent Xi Jiping spotkał się
z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i oﬁcerami sił
zbrojnych. Zawarto wówczas 51 bilateralnych porozumień,
otwierających drogę dla wielkich inwestycji infrastrukturalnych
w ramach wielkiego projektu, który otrzymał nazwę China-Pakistan

Economic Corridor (CPEC Chińsko-Pakistański Korytarz Ekonomiczny).
Ogólna wartość inwestycji chińskich ma wynieść 46 miliardów dolarów.
Na mocy porozumienia strona chińska otrzymała w dzierżawę na 23
lata port w Gwadar. W ramach tej inwestycji powstaje także największy
w Pakistanie port lotniczy[50]. Częścią infrastruktury portu będzie także
wart 2,5 miliarda dolarów pływający terminal LNG, o możliwości
przerobu 0,3 miliarda m3 gazu dziennie[51]. Inwestycje energetyczne
obejmują nie tylko zwiększenie mocy już istniejących elektrowni
poprzez dodawanie kolejnych reaktorów nuklearnych, ale także
budowę zakładów opartych o odnawialne źródła energii. Między innymi
planuje się powstanie kolejnej zapory wodnej w okolicy Islamabadu,
dającej 720 MW za 1,4 miliarda USD, oraz Suki Kinari w prowincji
Khyber Pakhtunkhwa o mocy 870 MW wartej 1,8 miliarda USD[52]. Do
projektu CPEC ma zostać włączona także wielka zapora Diamir Bhasha
Dam na rzece Indus w prowincji Gilgit — Baltistan, której budowę
rozpoczęto w 2011 roku. Jej moc ma osiągnąć 4500 MW, a całkowity
koszt inwestycji ma się zamknąć sumą 14 miliardów dolarów[53]. Ta
inwestycja budzi jednak poważne kontrowersje w Pakistanie, gdyż
strona chińska oczekuje przekazania jej pełnej kontroli nad jej
utrzymaniem, co oznaczałoby poważne ograniczenie suwerenności
Islamabadu. Realizacja została wstrzymana i do dnia ukończenia
niniejszej publikacji jej dalsze losy są nieznane[54]. Ukończono
natomiast budowę największej na świecie elektrowni słonecznej Quaide-Azam Solar Park w Bahawalpur o mocy 900 MW za 1,5 miliarda
USD[55]. Z uwagi na jej pionierski charakter i rozmiar, jest
to przedsięwzięcie o wielkim znaczeniu propagandowym. Na oﬁcjalnej
stronie internetowej podawane są informacje dotyczące ilości prądu
przez nią wyprodukowanego z dokładnością do jednego dnia[56].
Planowane są także inwestycje w energetyce konwencjonalnej.
Przykładem może być 660 MW elektrownia węglowa, warta 1,9 mld
dolarów, budowana wspólnie przez inwestorów chińskich i katarskich
w Port-Quasim w Karaczi[57]. Następna elektrownia węglowa
powstanie w Sahiwali. Ma dawać łącznie 1320 MW energii, a koszt

budowy ma wynieść 1,8 miliarda USD[58]. Planowana jest także
budowa kilku elektrowni, których paliwem ma być gaz LNG. Jeden taki
zakład wart blisko 3 miliardy USD o mocy 1200 MW powstanie
w miejscowości Balokki w Pendżabie[59]. Podobna elektrownia o mocy
1180 MW powstaje w miejscowości Bikki koło miasta Sheikhpura, także
w Pendżabie[60]. Najbardziej spektakularną a też i bardzo istotną
częścią inwestycji w ramach CPEC ma być budowa i modernizacja sieci
drogowej i kolejowej, a w przyszłości także gazociągi. Sieć
nowoczesnych dróg ma połączyć najważniejsze miasta Pakistanu:
Karaczi, Lahore i Islamabad z portem w Gwadar oraz granicą chińską na
przełęczy Khunjerab. Karakorum Highway ma zostać tak
zmodernizowana, by było możliwe całoroczne z niej korzystanie, co
wymaga konstrukcji tuneli. Głównym projektem kolejowym jest
połączenie portu w Gwadar z Peszawarem przez największe centra
gospodarcze: Karaczi, Haidarabad, Multan i Lahore. Planuje się, że
pociągi mają poruszać się z prędkością 160 km/h, przy
dotychczasowym standardzie 60—82 km/h. Wymaga to budowy
nowoczesnej automatycznej sygnalizacji, oraz dostosowania peronów
do nowych składów[61]. W stadium projektów pozostaje na razie
bardzo ambitny plan budowy połączenia kolejowego dużych prędkości
pomiędzy chińskim Kashgarem a pakistańskim Islamabadem, noszący
nazwę Karakorum Railway[62]. W ramach CPEC ma powstać również
pierwsza linia metra w Lahore, oraz połączenie światłowodowe
pomiędzy Pakistanem a Chinami[63]. Jakkolwiek formalnie nie jest
częścią CPEC, to w związku ze zmianą warunków międzynarodowych,
a w szczególności ze zniesieniem embargo na handel z Iranem, Chiny
powróciły do kwestii budowy „pakistańskiej” części gazociągu IranPakistan.
Relacje pakistańsko-chińskie są propagandowo nazywane jako „allweather friendship” (przyjaźń na każdą pogodę). Rzeczywiście z punktu
widzenia Pakistanu wsparcie chińskie zarówno w wymiarze
gospodarczym, jak i polityczno-wojskowym jest nie do przecenienia.
Podczas wojen 1965 i 1971 roku obawa przed zaangażowaniem się

ChRL w konﬂikt, ograniczała możliwość działania Indii. Nawet jeśli
reakcje Pekinu były powściągliwe, to możliwość jego czynnego
wsparcia w razie próby likwidacji państwowości pakistańskiej
hamowała ambicje indyjskich sztabowców. Chiny są także poważną
alternatywą wobec amerykańskiej pomocy wojskowej. Ich sprzęt nie
dorównuje co prawda jakościowo temu, czym dysponuje
supermocarstwo, ale też i Pakistanu nie stać na zakup
najnowocześniejszych technologii zachodnich. Poza tym Chiny
nigdy nie stawiały Pakistanowi żadnych warunków, jeśli chodzi
o ograniczenie użycia dostarczonej broni, co chętnie czynią
Amerykanie. Pojawiły się natomiast informacje (na razie dementowane
przez Pekin, a niekomentowane przez Islamabad) dotyczące możliwości
budowy stałej bazy chińskiej marynarki wojennej w Pakistanie. Byłoby
to znaczącą zmianą układu sił w regionie. Zmieniałoby także położenie
międzynarodowe Islamabadu, uzależniając go jeszcze bardziej od
Pekinu i ograniczając możliwość bliższej współpracy z USA[64].
4.4 STOSUNKI PAKISTAŃSKO-AFGAŃSKIE
Granica
afgańsko-pakistańska
jest
dziedzictwem
okresu
kolonializmu. Linia demarkacyjna, zwana Linią Duranda (ang. Durand
Line), była skutkiem wojen brytyjsko-afgańskich i rozdzielała ziemie
znajdujące się pod suwerenną władzą emira Afganistanu od tych,
którymi władał monarcha brytyjski, reprezentowany przez wicekróla.
W ten sposób sztucznie podzielono ziemie zamieszkiwane przez
Pasztunów pomiędzy dwa państwa[65]. Powstały 14 sierpnia 1947 roku
Pakistan ogłosił się prawnym spadkobiercą wszystkich traktatów
zawartych przez Wielką Brytanię, dotyczących jego terytorium
państwowego, a w szczególności regulujących kwestie granic
z sąsiadami. 26 lipca 1949 roku afgański parlament uznał układy
zawarte z Wielką Brytanią, w związku z jej wycofaniem się
z Subkontynentu Indyjskiego za nieważne[66]. W Kabulu stwierdzono,
że skoro kończy się panowanie brytyjskie nad Indiami, to umowa

między królami dzieląca ziemie Pasztunów jest nieważna. Próby
przeprowadzenia plebiscytu, w którym sami zainteresowani mogliby się
wypowiedzieć, czy chcą powrotu do Afganistanu, spełzły na niczym. Za
tymi roszczeniami nie stał żaden argument siły, który mógłby traﬁć do
przedstawicieli Wielkiej Brytanii. Żaden późniejszy rząd afgański nie
uznał Linii Duranda za ostateczną granicę państwową w rozumieniu
prawa międzynarodowego publicznego. Jest to jeden z powodów, dla
których Pakistan jest zainteresowany, by w Kabulu znajdował się co
najmniej neutralny wobec niego rząd. Najgorszym zaś możliwym
scenariuszem jest rząd proindyjski, gdyż mogłoby to oznaczać
konieczność prowadzenia kolejnej wojny na dwa fronty, albo co gorsza
powtórzenie „scenariusza bengalskiego” i czynnego wsparcia przez
Indie pasztuńskiej irredenty. Stąd też i podejrzliwość Islamabadu
wobec jakiejkolwiek aktywności New Delhi po zachodniej stronie Linii
Duranda. Chodzi tu zarówno o udział Indii w szkoleniu armii afgańskiej,
jak i ﬁnansowanie inwestycji, które uderzają w strategiczne interesy
pakistańskie. Na przykład budowa strategicznej Drogi 606, łączącej
Afganistan z irańskimi portami złamała dotychczasowy monopol
Pakistanu na tranzyt towarów i pozbawiła go narzędzia nacisku
ekonomicznego na zachodniego sąsiada[67].
W latach 80. XX wieku w pakistańskich kręgach sztabowych
pojawiła się koncepcja głębi strategicznej (ang. strategic depth).
Położenie geograﬁczne Pakistanu powoduje, że armia pakistańska nie
ma terytorium, na w głąb którego mogłoby się wycofać, ani gdzie
mogłoby przyjąć atak Indii, przegrupować własne siły i przeprowadzić
skuteczny kontratak. Prawdopodobnie świadomość tego faktu była
jednym z czynników, skłaniających pakistańskich polityków
i wojskowych do snucia wizji konfederacji z Iranem i Afganistanem,
o czym była mowa w jednym z poprzednich podrozdziałów. Gdy okazało
się, że jest ona całkowicie nierealna, zaczęto poszukiwać innych
rozwiązań. Najbardziej radykalna wersja koncepcji głębi strategicznej,
której autorem był gen. Aslam Beg, zakładała możliwość wycofania na
terytorium Afganistanu części sił zbrojnych Pakistanu, a zwłaszcza

lotnictwa, celem przeprowadzenia kontrataku na zajmujące Pakistan
wojska indyjskie[68]. Bardziej umiarkowana, a zatem i realistyczna
wersja zakładała, że terytorium Afganistanu stanie się zapleczem dla
prowadzonej wojny partyzanckiej w Kaszmirze. Jej podstawowym
założeniem jest to, że skoro nie udało się wygrać z Indiami otwartej
wojny, to należy przekształcić ją w asymetryczny konﬂikt zastępczy.
Wykorzystanie zaś Afganistanu jako miejsca, gdzie będą szkoleni
kaszmirscy mudżahedini, miało (analogicznie do doświadczeń USA
w Afganistanie w latach 80tych XX wieku) uchronić Pakistan przed
zarzutem wspierania terrorystów i/lub zbrojną reakcją Indii. Islamabad
niejako „przy okazji” pozbyłby się w ten sposób z własnego terytorium
„bezrobotnych” byłych mudżahedinów afgańskich (w tym arabskich
ochotników), którzy stanowili i stanowią zagrożenie dla Pakistanu jako
głosiciele radykalnego salaﬁzmu[69]. Funkcjonuje również trzecie,
„minimalistyczne” rozumienie „głębi strategicznej”: w strategicznym,
egzystencjalnym interesie Islamabadu leży to, by rząd w Kabulu był co
najmniej neutralny, a najlepiej przyjazny Pakistanowi. Żaden proindyjski (lub postrzegany jako taki w Islamabadzie) rząd w Kabulu nie
był i nie będzie mile widziany i będą podejmowane wszelkie działania
w celu jego zmiany. Takie rozumowanie prowadziło do wsparcia Ruchu
Talibów w latach 90[70]. W ten sposób zdeﬁniował tą kwestię w 2010
roku ówczesny szef sztabu generalnego gen. Perves A. Kayani[71].
Postrzeganie roli Afganistanu w polityce Pakistanu ewoluuje. Jednak
wyraźnie można zauważyć postrzeganie obecności indyjskiej
w Afganistanie jako zagrożenie pakistańskich interesów, związanych
z subiektywnym bezpieczeństwem państwa.
Część ludność pogranicza afgańsko-pakistańskiego nie do końca
akceptuje fakt podziału jej ziem pomiędzy dwa państwa. Stopień
zintegrowania Pasztunów z państwem pakistańskim jest zróżnicowany.
Mieszkańcy prowincji Khyber-Pakhtunkhwa generalnie akceptują
obecny kształt granicy. Dla ludności zamieszkującej Federalnie
Administrowane Terytoria Plemienne, do 11 września 2001 roku linia
oddzielająca ich ziemie od ich pobratymców zamieszkujących po

afgańskiej stronie granicy praktycznie nie istniała. Kolejne próby jej
uszczelnienia, podejmowane od 2002 roku nie przyniosły pozytywnych
rezultatów, a przyczyniły się do antagonizowania lokalnych plemion
z władzami centralnymi. Pakistan nie był do tej pory w stanie
skutecznie kontrolować tych obszarów. Powstała więc „szara strefa”,
zarządzana przez lokalne starszyzny plemienne. Obszar ten był
wykorzystany jako zaplecze dla prowadzenia operacji partyzanckich
przeciwko Armii Sowieckiej w Afganistanie. Ulokowano tu obozy
szkoleniowe dla mudżahedinów, będące jednocześnie sierocińcami
i szkołami koranicznymi w których wykładali salaﬁccy kaznodzieje. Przy
braku kontroli ze strony państwa rozwinęły się tam zjawiska
kryminalne, takie jak handel bronią, przemyt i produkcja narkotyków.
Po wycofaniu się Armii Sowieckiej z Afganistanu rząd
w Islamabadzie nie miał sił ani środków, ani prawdopodobnie także
woli politycznej, by przywrócić kontrolę nad Pograniczem. Stało się ono
teraz zapleczem nie tylko grup walczących już nie tylko w Afganistanie,
ale także w Kaszmirze. Po przejęciu kontroli nad Kabulem talibowie
pozwolili, by bojownicy walczący z Indiami przenieśli się na zachodnią
część linii Duranda.
Polityczny Ruch Talibów uniezależnił się od swych dawnych
sprzymierzeńców z pakistańskiego wywiadu i zaczął prowadzić co raz
bardziej niezależną politykę. Rząd w Islamabadzie nadal też zakładał
możliwość użycia terytorium Afganistanu jako głębi strategicznej. Po
zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie w 2001
terytorium Pakistanu stało się po raz kolejny zapleczem dla operacji
militarnej prowadzonej za jego zachodnią granicą przez USA i NATO.
Dla Pakistanu obalenie talibów oznaczało, ze do rządu w Kabulu doszło
niechętne mu środowisko, związane z dawnym Sojuszem Północnym
oraz Indiami. Początkowe próby przekonania sojusznika do
uwzględnienia interesów Islamabadu (czyli utworzenia w Kabulu rządu
opartego o jak najszerszą bazę polityczną, a zwłaszcza etniczną)
zakończyły się ﬁaskiem. To zmusiło Pakistan do politycznego
lawirowania. Z jednej strony formalnie współpracował z USA,

a z drugiej strony co najmniej tolerował na swoim terytorium osoby
i grupy związane z dawnym rządem talibów w tym Osamę bin Ladena.
Stosunek Pakistanu do wydarzeń za linią Duranda jest zatem
bardzo złożony. Stanowi raczej wypadkową jego relacji z Indiami. Plany
federacji są obecnie jeszcze mniej realne, niż 40 lat temu. Afganistan
jako państwo upadłe stanowi już obecnie poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa Pakistanu, a jego włączenie do terytorium
państwowego jedynie ułatwiłoby przedostawanie się grup
przestępczych i terrorystów do Pendżabu. Wyraźna jest pogłębiająca się
sprzeczność interesów między Pakistanem a USA w kwestii politycznej
organizacji sytuacji w Afganistanie. Kluczem jest tu obawa przed
proindyjskością rządu w Kabulu.
4.5 STOSUNKI Z USA
Współpraca pakistańsko-amerykańska sięga końca lat 40stych XX
wieku. Projekty reform społecznych i własnościowych, proponowane
przez Indyjski Kongres Narodowy, były sprzeczne z interesami wielkich
właścicieli ziemskich i przemysłowców Pendżabu i Sndhu, którzy
zakładali Ligę Muzułmańską. Po podziale Subkontynentu w odróżnieniu
od rządzonych przez socjalistę J. Nehru Indii, Pakistan unikał
rewolucyjnych zmian struktury własnościowej. Dla New Delhi
naturalnym partnerem był więc Związek Sowiecki. Dlatego Pakistan
zwrócił się w stronę Stanów Zjednoczonych. Kolejnym powodem
takiego „odnalezienia się” w paradygmacie Zimnej Wojny było dla
Pakistanu podobieństwo położenia strategicznego: podobnie jak
państwa Zachodu względem Sowietów, tak Pakistan względem Indii
miał znacznie mniejszy potencjał demograﬁczny oraz co raz mniejszą
możliwość równoważenia konwencjonalnych sił zbrojnych. Zatem do
momentu wejścia w posiadanie broni atomowej, musiał minimalizować
ten dystans, uzyskując sprzęt wojskowy najwyższej jakości, na jaki było
stać jego podatników. To naturalnie wskazywało sojusz z USA jako
jedyną rozsądną opcję.

Stany Zjednoczone nie zrezygnowały z prób na wciągnięcie Indii do
swojej strefy wpływów, co oddziaływało na ich relacje z Pakistanem. Na
przykład udostępniając sprzęt wojskowy dla Karaczi/Islamabadu,
zastrzegały że nie może on zostać użyty bojowo w innych przypadkach,
niż te dopuszczone w Karcie Narodów Zjednoczonych[72]. W przypadku
pomocy militarnej udzielonej New Delhi w trakcie i bezpośrednio po
wojnie z Chinami w 1962 roku tego rodzaju zastrzeżeń nie czyniono.
Islamabad mógł natomiast liczyć na dyplomatyczne wsparcie USA na
forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, w postaci blokowania niekorzystnych
dla niego rezolucji w kwestii Kaszmiru.
W okresie Zimnej Wojny Pakistan pozostawał formalnym
sojusznikiem USA jako członek sojuszy wojskowych: CENTO (Central
Treaty Organisation — Organizacja Paktu Centralnego, wcześniej Pakt
Bagdadzki) i SEATO (Sutheast Asia Treaty Organisation — Pakt Azji
Południowo-Wschodniej). Z bazy lotniczej pod Peszawarem startowały
amerykańskie samoloty szpiegowskie U2. Pakistan otrzymywał
w zamian dostęp do nowoczesnych technologii militarnych, oraz
szkolenie personelu[73]. Wiedza zdobyta w ten sposób była później
przekazywana odpłatnie przez pakistańskich instruktorów żołnierzom
z „naftowych” państw Zatoki Perskiej, które także kupowały
amerykański sprzęt.
Dwie wojny z Indiami: w 1965 roku, a w szczególności w 1971 roku,
pokazały pakistańskim politykom, że w takim konﬂikcie nie mogą liczyć
na aktywną i skuteczną pomoc Stanów Zjednoczonych.[74] Dopiero
niedawne odtajnienie archiwów prezydenta R. Nixona umożliwiło
bardziej wyważone spojrzenie na tą kwestię. Mimo niesprawiedliwych
ocen Islamabadu, USA wraz z Chinami wywarły na Indie silny nacisk
dyplomatyczny, którego skutkiem było nieeskalowanie konﬂiktu
w 1971 roku poza jego deklarowany cel, jakim było „zrealizowanie
prawa narodu bengalskiego do samostanowienia”. Oznaczało
to w praktyce obronę pakistańskiego stanu posiadania w Kaszmirze (czy
to w wymiarze militarnym — armia indyjska nie podjęła w tym rejonie
zdecydowanych działań zbrojnych zmierzających do zmiany status quo,

czy to dyplomatycznych — podczas negocjacji w Simla po zakończonej
wojnie, nie wykorzystano faktu całkowitego rozbicia sił pakistańskich).
Pakistan odegrał istotną rolę w nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych pomiędzy USA a ChRL. Pierwsze nieoﬁcjalne
spotkanie sekretarza stanu H. Kissngera z chińskim premierem Chou
Enlaiem odbyło się w dość niecodziennych okolicznościach: oﬁcjalnie
amerykański dyplomata gościł w Karaczi, jednak na tamtejszej plaży
opalał się jego sobowtór. „Prawdziwy” Kissinger w tym czasie prowadził
ważne rozmowy w Pekinie. Ten kamuﬂaż był konieczny, gdyż obydwa
państwa nie utrzymywały ze sobą stosunków dyplomatycznych.
Dopiero w efekcie między innymi tych rozmów, zostały one
nawiązane[75].
Pakistan nie był uważany za czołowego sojusznika USA w regionie
aż do roku 1979. Przede wszystkim pozycja ta była „zarezerwowana”
dla bogatego w złoża surowców mineralnych Iranu. Poza tym
zagrożenie komunistyczne dla Islamabadu było raczej iluzoryczne.
Zgaszony w zarodku 9 marca 1951 roku „spisek z Rawalpindi” nosił
raczej znamiona prowokacji pakistańskich służb specjalnych, niż
„prawdziwej rewolucji”: brało w nim udział zaledwie dwóch
wojskowych, a większość członków stanowili przedstawiciele
artystyczno-literackiej bohemy. Byli to więc ludzie nie posiadający
poważnych kontaktów ani w wojsku, ani w świecie polityki, czy
administracji państwowej[76]. Dla Sowietów dużo ważniejszym
partnerem były Indie, z którymi współpraca ulegała stopniowej
intensyﬁkacji, zwłaszcza po zawarciu 9 sierpnia 1971 roku Traktatu
o pokoju, przyjaźni i współpracy[77].
Jak wcześniej wspomniano, kluczowym dla wzrostu znaczenia
Pakistanu dla polityki zagranicznej USA był rok 1979. Wówczas do
władzy w Iranie doszli antyzachodni fundamentaliści szyiccy pod
wodzą ajatollaha Ruhollacha Chomeiniego, a do Afganistanu na
„zaproszenie” lokalnych władz komunistycznych wkroczyła Armia
Sowiecka. Pojawiła się nowa sytuacja geopolityczna, która sprzyjała
nawiązaniu bliższej współpracy między USA a Pakistanem. Dla

Amerykanów była to szansa „urządzenia Sowietom tysiąca Wietnamów”.
Dla Pakistańczyków oznaczało to możliwość pozyskania nowoczesnych
technologii militarnych po atrakcyjnych cenach oraz takie
oddziaływanie na sytuację w Kabulu, by nie był on zdolny do
jakichkolwiek skoordynowanych z Indiami działań wymierzonych
w interesy Pakistanu[78]. Rzeczywiście udało się wówczas
Islamabadowi kupić między innymi samoloty F-16, oraz zestawy rakiet
ziemia-powietrze Stinger. Jak wspomniano wcześniej, zaangażowanie
we wspieranie antykomunistycznych mudżahedinów stanowiło też dla
Pakistanu kamuﬂaż dla realizacji programu badań nad bronią
nuklearną. Stany Zjednoczone udawały, że nie mają na ten temat
żadnej wiedzy, gdyż celem dla nich ważniejszym było osłabianie
Związku Sowieckiego i jego armii w Afganistanie, niż egzekwowanie od
Pakistanu powstrzymywania nuklearnych ambicji[79].
Wycofanie wojsk sowieckich (a formalnie już rosyjskich)
z Afganistanu spowodowało, że Pakistan przestał być interesującym
Sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Mimo wprowadzania w życie
w Islamabadzie programu reform demokratycznych (powrót cywilnych
polityków do władzy, w tym wybór na urząd premiera lubianej na
Zachodzie absolwentki Uniwersytetu w Oxfordzie Benazir Bhutto),
„przypomniano sobie” o pakistańskim programie nuklearnym
i nałożono embargo gospodarcze. Zostało ono zaostrzone po
przeprowadzeniu próbnych eksplozji atomowych w 1998 roku
i konﬂikcie z Indiami w rejonie Kargil rok później. Należy również
wspomnieć o dwuznacznym podejściu USA do sytuacji, jaka miała
miejsce w Afganistanie po 1994 roku, kiedy większość państwa
znajdowała się pod rządami talibów. Choć oﬁcjalnie administracja
w Waszyngtonie krytykowała ich za łamanie praw człowieka,
to amerykańskie przedsiębiorstwa usiłowały nawiązać z nimi kontakt
celem budowy strategicznego gazociągu z Turkmenistanu przez
Pakistan do Indii (TAPI). Daje to asumpt do tworzenia różnych teorii
spiskowych. Znany amerykański dziennikarz i reżyser Michael Moore
w książce i ﬁlmie „Fahrenheit 9/11” obwinia wprost wywiad

amerykański o doprowadzenie do przejęcia władzy nad Afganistanem
przez talibów i tolerowanie przebywania bin Ladena w tym państwie.
Po raz kolejny Pakistan stał się państwem znaczący w polityce USA
po zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11
września 2001 roku. Dla Pakistanu była to pragmatyczna decyzja
związana z ultimatum jakie złożył prezydentowi tego państwa gen.
Musharrafowi ówczesny sekretarz stanu USA Collin Powell. Wybrano
współpracę z supermocarstwem (dającą zniesienie uciążliwego
embargo gospodarczego, pomoc ﬁnansową i militarną) zamiast
otwartego z nim konﬂiktu, który musiałby mieć tragiczne dla Pakistanu
konsekwencje[80]. I rzeczywiście: początkowo współpraca wydawała
się układać prawidłowo. Amerykanie korzystali z pakistańskiej
przestrzeni powietrznej do prowadzenia nalotów na pozycje talibów
oraz z dróg łączących port w Karaczi z Afganistanem do dostarczania
zaopatrzenia dla wojsk stacjonujących po zachodniej stronie linii
Duranda. Jednak stopniowo pojawiały się poważne różnice zdań. Przede
wszystkim jeśli chodzi o kształt przyszłego rządu afgańskiego: USA nie
wzięły pod uwagę interesów sojusznika, opierając nowe władze
afgańskie na siłach proindyjskiego Sojuszu Północnego. Amerykanie
zarzucali też Pakistańczykom brak pełnego zaangażowania w walkę
z talibami[81]. Temat ten zasługuje na szersze, osobne opracowanie.
W tym miejscu należy zauważyć skomplikowany charakter tego
konﬂiktu: Pakistańczycy są zmuszeni walczyć nie tylko/nie tyle
z arabskimi ochotnikami z al-Kaidy, ale przede wszystkim z własnymi
obywatelami, popierającymi fundamentalistyczną wizję państwa. Mamy
więc do czynienia z sui generis wojną domową. Stany Zjednoczone
podejmują szereg działań, które mają niewiele wspólnego z prawem
międzynarodowym a ponadto osłabiają pozycję armii i rządu
pakistańskiego w oczach jego społeczeństwa. Używanie bezzałogowych
statków powietrznych (UAV, potocznie nazywanych dronami) do
eliminowania potencjalnych terrorystów na terytorium Pakistanu bez
zgody jego władz jest ewidentnym naruszeniem jego suwerenności.
Zauważył to między innymi specjalny wysłannik ONZ do spraw praw

człowieka Ben Emmerson[82]. Rząd w Islamabadzie wielokrotnie
protestował przeciwko temu, mimo ryzyka oskarżeń o sprzyjanie
terrorystom. Podobne kontrowersje budzi przeprowadzenie przez USA
operacji Neptun Spear, której celem było ujęcie lub eliminacja Osamy
bin Ladena na terytorium Pakistanu bez zgody władz tego państwa[83].
Pojawiają się też głosy, że w rzeczywistości rząd w Islamabadzie był
poinformowany o planowanej akcji i wyraził na nią zgodę (bądź był do
tego zmuszony), lecz nie ujawnił tego faktu własnej opinii
publicznej[84]. Naruszanie suwerenności Pakistanu nad jego terytorium
państwowym zdecydowanie psuje relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Kolejnym punktem spornym jest układ o współpracy w dziedzinie
energetyki nuklearnej, jaki USA zawarły z Indiami 18 lipca 2005 roku.
Daje on strategicznemu przeciwnikowi dostęp do najnowszych
amerykańskich technologii, czyli potencjalną przewagę także jeśli
chodzi o strategiczny arsenał jądrowy. Pakistanowi nie udało się
uzyskać podobnego porozumienia z USA, co jest historycznym
precedensem[85]. Ogłoszenie zawieszenia amerykańskiej pomocy dla
Pakistanu na początku stycznia 2018 roku było poważnym ciosem dla
polityków w Islamabadzie[86]. Kolejnym dowodem na pogorszenie
stosunków bilateralnych jest groźba umieszczenia Pakistanu na liście
państw sponsorujących terroryzm międzynarodowy[87]. Zbyt wcześnie
jest jednak oceniać, czy te działania mają rzeczywiście na celu karanie
Pakistanu, czy też chodzi jedynie o wymuszenie intensyﬁkacji walki
z terroryzmem oraz lokalnym talibanem przez pakistańskie instytucje
państwowe i wojskowe.

5. STRATEGIA NUKLEARNA
PAKISTANU
Podstawową doktryną pakistańskich sił zbrojnych jest obecnie
koncepcja „ofensywnej obrony” (ang. Offensive-defense). Opiera się ona
na przeprowadzeniu kontruderzenia, którego celem ma być
przeniesienie konﬂiktu zbrojnego na terytorium nieprzyjaciela, czyli
Indii. W tym czasie powinny być prowadzone rozmowy pokojowe i/lub
poszukiwania pomocy międzynarodowej, w celu wynegocjowania
satysfakcjonującego rozwiązania[1]. Przewiduje się zajęcie terytorium
Indii na głębokość ok. 50 km od granicy i utrzymanie go za wszelką
cenę do trzech tygodni[2]. Amerykańscy analitycy przeprowadzili kilka
„gier wojennych”, które udowodniły, że nie istnieje żaden scenariusz,
w którym pakistańskie siły zbrojne byłyby zdolne zająć i utrzymać
fragment terytorium Indii na tak długo[3]. Pakistan nie ma praktycznie
możliwości
przyjęcia
pierwszego,
zmasowanego
uderzenia
konwencjonalnego ze strony nieprzyjaciela. Oznaczałoby to bowiem
jego ﬁzyczną likwidację, zanim społeczność międzynarodowa zdążyłaby
skutecznie zareagować. Zapasy paliwa, amunicji i części zamiennych
Pakistanu szacowane są na zaledwie na 15 dni tradycyjnego konﬂiktu
zbrojnego[4]. Plan mobilizacyjny zakłada osiągnięcie pełnej gotowości
bojowej sił zbrojnych w ciągu 96 godzin od momentu rozpoczęcia
konﬂiktu[5]. Drugim elementem nowej koncepcji ówczesnego
pakistańskiego szefa sztabu, była konieczność uzyskania głębi
strategicznej na wypadek, gdyby założenie opisane wcześniej nie
mogło zostać wykonane, a wojska indyjskie wkroczyłyby na terytorium
Pakistanu[6]. W przypadku, gdyby armii nie udało się zająć i utrzymać
terytorium nieprzyjaciela, pozostałe siły miałyby zostać przegrupowane
na terytorium Afganistanu, by stamtąd przeprowadzić kontruderzenie.

Dotyczyło to zwłaszcza sił powietrznych[7]. Miało to zwiększyć
możliwość Pakistanu do zaabsorbowania indyjskiego natarcia[8].
Trudno sobie jednak wyobrazić, by utrata najważniejszych miast, takich
jak Rawalpindi, Islamabad, Lahore, Gujranwala, Bahawalpur, a może
także Karaczi, nie oznaczała dla Pakistanu totalnej klęski. Poza tym
główny aktor tego rozwiązania, Afganistan, nigdy nie wykazywał
zainteresowania, by brać w tym scenariuszu aktywny udział[9]. Dążenie
społeczności międzynarodowej do przywrócenia pokoju, połączone
z silnymi w Pakistanie tendencjami separatystycznymi na tle
narodowym pozwala zakładać, że Indie nie musiałyby doprowadzić do
zawojowania (debellatio) całości Pakistanu, a jedynie do zajęcia
Pendżabu. Wówczas Pasztuni mogliby zażądać niepodległości. Wówczas
państwo pakistańskie pozostałoby jedynie kadłubowym tworem,
niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
W opisanych powyżej warunkach, podstawowym narzędziem dla
zapewnienia sobie przez Pakistan poczucia subiektywnego
bezpieczeństwa stała się broń nuklearna. Obecnie potencjał atomowy
Pakistanu szacuje się na od 90 do 110 głowic[10]. Liczba rakiet
zdolnych do ich przenoszenia szacowana jest na 190[11]. Nie jest
to być może liczba duża, ale pozwalająca osiągnąć potencjał
minimalnego wiarygodnego odstraszania (ang. minimal credble
deterrance) Indii. Na znaczenie broni nuklearnej dla pokoju w Azji
Południowej zwraca uwagę amerykański teoretyk stosunków
międzynarodowych John Maersheimer w artykule India Needs the
Bomb[12]. Uzasadnia on co prawda tytułową konieczność Indii, ale
z łatwością można użyć tych samych argumentów w przypadku
Pakistanu. W kolejnych konﬂiktach, począwszy od 1999 roku, poprzez
reakcje na zamachy terrorystyczne w New Delhi i Srinagarze w 2008
roku, po ten z Bombaju w 2011 roku, społeczność międzynarodowa,
a zwłaszcza Stany Zjednoczone, przyjęły aktywną strategię
negocjacyjną. Wymusiły na Indiach i Pakistanie podjęcie rozmów,
zapobiegając eskalacji konﬂiktu. Broń nuklearna jako czynnik

wzmagający
zainteresowanie
społeczności
międzynarodowej
Subkontynentem Indyjskim odgrywa skutecznie swoją rolę.
Pierwsze rozważania na temat użycia broni atomowej podjęto tam
na poważnie w 1998 roku. Wówczas oparto się na pięciu założeniach:
— wiarygodne minimum odstraszania, przy założeniu że
potencjalnym agresorem będą Indie[13].
— zasada zmasowanego odwetu: uderzenie pakistańskie ma być dla
strony indyjskiej jak najbardziej dotkliwe. Dlatego jego celem są nie
tylko obiekty militarne, ale także wybrane miasta i zamieszkującą je
ludność cywilną,
— dopuszczalność pierwszego uderzenia — w przypadku gdy siły
indyjskie zdobędą któreś z istotnych politycznie i ekonomicznie miast
(np. Lahore, Sialkot albo pakistańska część Kaszmiru), zniszczona
zostanie znaczna część potencjału konwencjonalnego, albo
zaatakowany zostanie ośrodek rozwijania technologii nuklearnej albo
składowania głowic jądrowych. Możliwe jest też użycie broni atomowej
w przypadku nałożenia przez Indie blokady morskiej.
— utrzymanie równowagi sił nuklearnych na Subkontynencie[14].
Do zrozumienia sposobu myślenia pakistańskich polityków,
a zwłaszcza wojskowych przydatne są nie tylko realistyczne koncepcje
równowagi sił Maershaimera. Można przyjrzeć się problemowi także
z perspektywy szkoły kopenhaskiej. Koncepcja ta zakłada, że
bezpieczeństwo jest aktem mowy, a subiektywne postrzeganie
zagrożeń to reakcja opinii publicznej. Można zaobserwować
występowanie
sprzężenia
zwrotnego,
pomiędzy
propagandą
antyindyjską, a oczekiwaniami społecznymi, by władza polityczna
prezentowała zdecydowane stanowisko względem sąsiada. Trudno jest
jednak obecnie stwierdzić czy anty-indyjskość Pakistańczyków jest
reakcją na propagandę, czy też odwrotnie: to politycy starają się spełnić
oczekiwania społeczne na anty-indyjską retorykę. Należy też pamiętać
o narodotwórczej roli „wspólnego wroga”: obawa przed indyjskim
zagrożeniem jest jednym z dwóch obok religii czynników jednoczących
Pasztunów, Beludżów, Pendżabczyków i mieszkańców Sindhu.

PODSUMOWANIE
Podstawowym elementem kultury strategicznej Pakistanu jest
trauma, wynikająca z historycznych relacji z Indiami. Sens istnienia
„państwa indyjskich muzułmanów” był kwestionowany już od momentu
ogłoszenia woli jego powołania w 1940 roku. Kwestionowali go
zarówno zwolennicy jedności Indii (co zrozumiałe), jak i Brytyjczycy. Ci
drudzy nawet godząc się na realizację tego postulatu, kierując się
swoim doraźnym politycznym interesem, zakładali że ten
„eksperyment” prędzej czy później zakończy się ﬁaskiem i ziemie
dzisiejszego Pakistanu w całości powrócą do Unii Indyjskiej. Tak się
jednak nie stało: powołane sztucznie państwo funkcjonuje już 70 lat
i niewiele wskazuje na to, żeby miało przestać istnieć.
Przetrwanie państwa jest jednym z podstawowych celów, jakie
stawiają sobie politycy, dyplomaci, a zwłaszcza dowódcy sił zbrojnych.
W przypadku Pakistanu wydaje się, że ci pierwsi lepiej wywiązują się ze
swojego zadania. Pakistańskie siły zbrojne przegrały co najmniej jedną
wojnę z Indiami — w 1971 roku, a druga — z 1965 roku w najlepszym
dla nich wypadku może zostać uznana za „remis ze wskazaniem na
New Delhi”. Mimo to, dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu sojuszników, za
każdym razem udało się Pakistanowi minimalizować straty poniesione
na skutek przegranych wojen. Nawet utrata połowy ludności
i terytorium w 1971 roku została umiejętnie rozegrana przez
dyplomatów tak, żeby podczas rokowań w Simla nie poruszać
prestiżowej kwestii przynależności państwowej Kaszmiru.
Trauma indyjska jest poważnym obciążeniem dla Pakistanu, gdyż
determinuje jego politykę zagraniczną także w innym wymiarze.
Wpływa bowiem na wybór sojuszników oraz na decyzje związane
choćby z polityką wobec zachodniego sąsiada — Afganistanu. W innych,

bardziej sprzyjających okolicznościach, rząd w Islamabadzie byłby
zadowolony powstaniem w Kabulu efektywnego rządu, zdolnego
kontrolować własne terytorium. Sąsiedztwo państwa upadłego jest
bowiem źródłem licznych militarnych i pozamilitarnych zagrożeń.
Tymczasem obawa przed powstaniem tam rządu proindyjskiego
powoduje, że Pakistan angażuje swoje siły i środki oraz ryzykuje
zerwanie współpracy z USA, by go obalić.
Przyjęte za pewnik zagrożenie ze strony Indii, ugruntowane przez
propagandę medialną oraz wpajane uczniom w szkołach powoduje, że
opinia publiczna godzi się na utrzymywanie gigantycznych jak na
państwo rozwijające się nakładów na siły zbrojne oraz liczącej blisko
500 000 ludzi armii.
Pakistańskie siły zbrojne starają się łączyć w sobie dwie,
wydawałoby się odmienne tradycje: brytyjską i islamską. Z tej pierwszej
wyniosły nie tylko umundurowanie i symbolikę, ale także i specjalny
esprit de corps, widoczny w szczególności w nawiązujących do tradycji
kawaleryjskich jednostkach pancernych. Korzenie kolonialne dają
współczesnym pakistańskim wojskowym poczucie wyjątkowości, bycia
lepszymi niż cywile, żyjący dookoła zamieszkiwanych przez nich
specjalnych dzielnic „cantonment”. Łączy się ono z wciąż obecnym na
Subkontynencie (także wśród muzułmanów) podziałem kastowym,
w którego ramach wojownicy-żołnierze zajmują poczesne miejsce.
Z tradycji islamskiej siły zbrojne czerpią poświęcenie i gotowość
oddania życia w walce. Niestety, ale podobnie jak w społeczeństwie, tak
i w jego siłach zbrojnych postępuje powolna radykalizacja, którą
niektórzy analitycy traktują jako potencjalne zagrożenie dla państwa
jako takiego.
Kolejną wadą, wynikającą z obu tych tradycji jest poczucie
wyższości nad potencjalnym przeciwnikiem — Indiami, manifestujące
się w błędnym założeniu, że morale armii pakistańskiej pozwoli
przezwyciężyć przewagę liczebną, a nawet techniczną nieprzyjaciela.
Takie podejście prowadzi wprost do lekceważenia przeciwnika z jednej,
a przeceniania własnych możliwości z drugiej strony. Niestety mimo

kolejnych bolesnych lekcji, Pakistan nie potraﬁ wyciągnąć właściwych
wniosków i porzucić nadziei na rozwiązanie kwestii spornych z Indiami
na drodze konfrontacji militarnej.
Tom pierwszy, który właśnie znajduje się w rękach czytelnika
przedstawia bohatera zbiorowego kolejnych części cyklu: armię
Pakistanu. Należy wyjaśnić znaczenie tego pojęcia. Tradycyjnie słowo
„armia” jest używane w znaczeniu „wojska lądowe” (tak jest np.
w przypadku US Army). W Pakistanie określenie „the Army” ma dwa
znaczenia: jedno oznacza także wojska lądowe. Drugie zaś — siły
zbrojne jako całość (także Marynarkę Wojenną i Lotnictwo). Szczególnie
gdy mówi się lub pisze o siłach zbrojnych jako o czynniku sprawującym
władzę w państwie. A w takim znaczeniu będzie opisywana Armia
Pakistanu w tomie trzecim serii. Również wszyscy kolejny wojskowi
dyktatorzy, rządzący w Karaczi i Islamabadzie, pochodzili właśnie
z wojsk lądowych. Używanie określenia „armia” jako nazwy całości sił
zbrojnych Pakistanu ma też i sens militarny. Pakistan jest bowiem
(mimo posiadania dostępu do morza) państwem kontynentalnym.
Główne działania wojenne toczone są na lądzie. Rola lotnictwa jest
raczej służebna względem wojsk lądowych. Flota zaś nie odegrała
praktycznie żadnego znaczenia w dotychczasowych konﬂiktach
z Indiami.

ZAŁĄCZNIKI
1. Stopnie wojskowe armii Pakistanu

*stopnie od subedar major w dół posiadają tradycyjne nazwy,
pochodzące z czasów kolonialnych. Pierwotnie tylko do tego stopnia
mogli awansować żołnierze pochodzący z Indii.

2. Stopnie w lotnictwie pakistańskim

3. Stopnie w marynarce wojennej Pakistanu

62 Punjab, Ismailia 1914,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:62nd_Punjabis,_Ismailia,_Egypt,_1914.jpg

Singapur 1941,
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Army_during_World_War_II#/media/File:Newlyarrived_Indian_troops.jpg

19 Lancers, I wojna światowa,
https://en.wikipedia.org/wiki/19th_Lancers#/media/File:18th_Lancers,_Mametz_1916.jpg

6th Duke of Connaught’s Own Lancers, Włochy 1943,
https://en.wikipedia.org/wiki/6th_Lancers_(Pakistan)#/media/
File:6th_DCO_Lancers,_San_Felice,_during_the_advance_ towards_the_Sangro.jpg
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