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2.2. Siły zbrojne Pakistanu 

 Sytuacja geopolityczna Pakistanu, która jest kształtowana m.in. przez zagrożenie 

zewnętrzne granic państwowych, wymaga utrzymywania stałej, dobrze wyszkolonej i 

wyposażonej armii w ciągłej gotowości bojowej. W przeszłości Pakistan angażował się w wiele 

konfliktów zbrojnych z Indiami, a terytorium spornym po dziś dzień, na obszarze którego wciąż 

stacjonują liczne siły wojskowe, jest Kaszmir. Oprócz funkcji obrony granic kraju i 

zapewnienia wieloaspektowego bezpieczeństwa, silna armia zapewnia prestiż państwa na 

arenie międzynarodowej. Dla Pakistanu – państwa pozostającego niejako w cieniu mających 

mocarstwowe ambicje Indii, armia stanowi swoistą kartę przetargową we wzajemnych 

stosunkach.  

Pakistańska armia odgrywa ważną rolę nie tylko w sensie militarnym, ale i politycznym. 

Historia kraju pokazała, że mając poparcie wojska można bezkrwawo zdobyć władzę. Przykład 

długoletnich rządów Musharaffa, a także wiele wcześniejszych zamachów stanu 

ustanawiających rządy junt wojskowych, pokazują, że wojsko – kierowane odgórnie – jest 

wykorzystywane jako swoisty łącznik między władzą a społeczeństwem. Pakistańczycy o wiele 

większym zaufaniem darzą bowiem wojskowych aniżeli nierzadko skorumpowanych 

polityków. „Pakistańskie społeczeństwo toleruje mieszanie się wojskowych w sprawy 

polityczne, gdyż zdaje sobie sprawę, iż bardzo często interwencja armii jest jedyny sposobem 

na rozwiązanie impasu politycznego, na co cywile nie byliby w stanie się zdobyć. Dzieje się 

tak, gdyż rola, jaką armia spełnia w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa jest nie do 

przecenienia”1 – podkreśla znaczenie pakistańskiej armii Michał Jarocki. Według danych 

sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) za lata 2008-2009, Pakistan wydał na 

wojskowość 4,82 mld dolarów, co dało 2,6% PKB. 

 Siły zbrojne Pakistanu liczą niemal 650 tys. żołnierzy służby zasadniczej (zawodowej), 

w rezerwie utrzymywanych jest 582 tys. żołnierzy, z kolei oddziały paramilitarne stanowiące 

swoiste uzupełnienie dla regularnej armii tworzą 302 tys. ludzi. Razem daje to przeszło 1,5 mln 

Pakistańczyków pod bronią, co stanowi jedną z największych sił wojskowych w skali globalnej. 

Zwierzchnikiem pakistańskiego wojska jest prezydent kraju, który posiada prawo decydowania 

o wojnie i pokoju2.   

                                                 
1 Cyt. za: M. Jarocki, „Młody gniewny – analiza pakistańskich sił zbrojnych”, 

[http://www.azjapacyfik.pl/_vault/_article_files/1294.pdf – data dostępu: 19.II.2012]. 
2 Por. „The Military Balance 2010”, The International Institute for Strategic Studies 2010, s. 337-338. 
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 Ze względu na wysoki status społeczny żołnierzy w pakistańskim społeczeństwie armia 

uchodzi tam za instytucję nie tylko wysokiego zaufania, ale i miejsce regularnego zarobku. 

Między innymi z tego względu służba w pakistańskim wojsku nigdy nie miała charakteru 

obowiązkowego3. 

 

2.1.1. Wojska lądowe Pakistanu. 

 Na potrzeby militarne kraj podzielono na dziewięć administracyjnych okręgów 

wojskowych, w których rozmieszczono siły lądowe Pakistanu. Znajdują się one kolejno w: 

Azad Dżammu (Kaszmir), Multan, Lahore, Rawalpindi, Gujranwaldzie, Bahawalpurze 

(Pendżab), Karaczi (Sindh), Peszawarze (Północno-Zachodnia Prowincja Graniczna) i Kwecie 

(Beludżystan). W wymienionych okręgach stacjonuje ogółem: 16 dywizji piechoty, 4 dywizje 

zmechanizowane i 3 dywizje pancerne. Jak widać, dyslokacja pakistańskich wojsk lądowych 

nie przebiega równomiernie - gros pakistańskich sił lądowych skoncentrowano w prowincji 

Pendżab leżącej na północy państwa, graniczącej z Indiami i spornym księstwem Kaszmiru. 

„Aż dziewięć na jedenaście zgrupowań znajduje się w pobliżu granicy z Indiami (…). Niemalże 

dziesięć dywizji piechoty, wszystkie dywizje pancerne oraz zmechanizowane, a także brygady 

obrony przeciwlotniczej rozlokowane są w strategicznej odległości od możliwych kierunków 

inwazji indyjskiej armii”4 – pisze Jarocki zwracając uwagę na główne przyczyny dyslokacji 

pakistańskiej armii.  

W miejscowości Rawalpindi w Pendżabie mieści się Sztab Generalny. Ponadto znajduje 

się tam Dowództwo Obrony Przeciwlotniczej w składzie z dwoma dywizjonami obrony 

przeciwlotniczej. W Rawalpindi stacjonują również dwie dywizje piechoty pakistańskiej oraz 

brygada artylerii. Ponadto, w charakterze mobilnych związków taktycznych szybkiego 

reagowania oraz wsparcia na terenie całego kraju rozmieszczone są brygady pancerne i 

zmechanizowane. 

 Pakistańska armia dysponuje prawie 1200 czołgów rożnych typów (T-80UD, T-85IIAP, 

Al-Khalid i Al-Zarar). Urozmaicona jest także broń lekka i ciężka używana przez piechotę, 

m.in. granatniki przeciwpancerne (RPG-7, RPG-29, Carl Gustav), karabiny i pistolety 

maszynowe (AK 101, Steyr AUG, Dragunov SVD, Barret M82, FN P90, H&K MP5) oraz 

pistolety (Glock 17, Steyr M9A1, H&K P7).  

                                                 
3 M. Jarocki, op. cit. 
4 Ibidem. 
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 Oprócz regularnych sił piechoty, zmechanizowanych i pancernych w skład 

pakistańskich wojsk lądowych wchodzą siły specjalne – brygada komandosów złożona z trzech 

batalionów (licząca 2,1 tys. ludzi). W zakresie operacji specjalnych oraz zwalczania terroryzmu 

pakistańskich komandosów szkolili Amerykanie i Brytyjczycy5. 

 

2.1.3. Lotnictwo Pakistanu. 

„Państwo bez własnego lotnictwa bojowego jest skazane na łaskę agresora. Pakistan 

musi stworzyć własne siły powietrzne najszybciej, jak to możliwe. To muszą być skuteczne 

siły, nieporównywalne z żadnymi innymi”6 – mawiał jeden z głównych twórców niepodległego 

państwa pakistańskiego, Ali Jinnah. W istocie, posiadanie sił lotniczych stanowiących ważny 

komponent całej armii jest jednym z warunków powodzenia zarówno kampanii wojennych o 

charakterze ofensywnym, jak i defensywnym. Wypowiadając powyższe słowa, zmarły w 1948 

r. Ali Jinnah zapewne zdawał sobie sprawę, że przyszłe losy Pakistanu naznaczone będą 

wieloma konfliktami zbrojnymi. 

 Lotnictwo Pakistanu spełnia obecnie wiele funkcji. Najważniejsza z nich – militarna, 

polega na kontroli przestrzeni powietrznej kraju. W przypadku konfliktów wojennych ważnym 

zadaniem sił lotniczych jest likwidacja infrastruktury wojskowej wroga oraz wspieranie 

(funkcja osłonowa) i odpowiednie współdziałanie z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. W 

czasach wojny oraz pokoju, samoloty pakistańskich sił zbrojnych odpowiadają również za 

transport towarów, a także sprzętu i oddziałów wojskowych. 

 Potencjał powietrzny Pakistanu liczy ok. 4 tysięcy samolotów, w lotnictwie służy 65 

tys. żołnierzy, w tym 3 tys. pilotów. Poszczególne statki powietrzne rozlokowane są w ośmiu 

bazach lotniczych rozmieszczonych na terenie całego kraju: w Karaczi (Sindh), Sargodha, 

Mianwali, Kamrze, Shorkot, Rawalpindi (Pendżab), Peszawarze (Północno-Zachodnia 

Prowincja Graniczna) i Kwecie (Beludżystan).  

Głównymi typami samolotów wykorzystywanych przez pakistańskie wojsko są: 

samoloty myśliwskie, bombowe, transportowe, treningowe, śmigłowce oraz bezzałogowe 

statki latające (UAV). Znajdują się wśród nich m.in.: JF-17 F-16, Mirage III i Mirage V, 

Nanchang A-5, Chengdu F-7 i C-130 Hercules. 

 

2.1.2. Siły morskie Pakistanu. 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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 Operująca na Morzu Arabskim pakistańska marynarka wojenna stanowi trzeci – pod 

względem ilościowym – rodzaj sił zbrojnych w państwie. Jej celem jest obrona liczącej niemal 

1050 km linii brzegowej. Poszczególne okręty – w sile 50 – cumują w portach, które mieszczą 

się w Karaczi, Omara, Pasni, Gwadar i Port Quaism. W marynarce wojennej służy ok. 24 tys. 

ludzi.  

Podstawowymi typami okrętów (produkcji francuskiej, amerykańskiej, brytyjskiej, 

chińskiej i pakistańskiej) są: niszczyciele min, fregaty rakietowe, okręty podwodne, patrolowe, 

pomocnicze i szkolne oraz szybkie łodzie (kutry) rakietowe. Za ochronę okrętów odpowiadają 

morskie siły lotnicze w sile ok. 40 statków powietrznych. W marynarce wojennej Pakistanu 

służy także tysiącosobowy oddział piechoty morskiej wykorzystywanej do szczególnie 

trudnych zadań7. 

 

2.1.4. Siły nuklearne Pakistanu. 

Pakistan przywiązuje szczególną wagę do rozwoju swojego potencjału nuklearnego. 

Mimo, iż Pakistańska Komisja Energii Atomowej powstała w końcu lat 50. aż do połowy lat 

70. XX stulecia władze pakistańskie nigdy oficjalnie nie podnosiły kwestii chęci posiadania 

broni nuklearnej. Przełom stanowił dopiero rok 1974, kiedy to miała miejsce pierwsza próbna 

eksplozja nuklearna przeprowadzona przez Indie, co zapoczątkowało swoisty wyścig zbrojeń 

atomowych obu państw. Ówczesny premier Pakistanu Ali Bhutto w reakcji na indyjską próbę 

jądrową powiedział: „Pakistan nie ulegnie szantażowi nuklearnemu Indii i Pakistańczycy będą 

mieli własną energię jądrową, choćby im przyszło jeść trawę”8.  

Fakt, iż władze pakistańskie zobowiązały się do rozwijania własnego potencjału 

nuklearnego stanowił zapowiedź tego, że w przyszłości bomba atomowa będzie stanowiła 

swoistą kartę przetargową w relacjach pakistańsko-indyjskich. Prace nad programem 

atomowym Pakistanu rozpoczęto w ramach tzw. Projektu 706 zainicjowanego przez naukowca 

i inżyniera, Abula Qadeera Khana. Jednym z głównych pakistańskich ośrodków nuklearnych 

została Kahuta, miejscowość leżąca w prowincji Pendżab.  

Qadeer Khan, uznawany za ojca pakistańskiej bomby atomowej, zdobył wiedzę o 

technologii wzbogacaniu uranu (metodą ultrawirówki) wykorzystywanego w energetyce 

jądrowej pracując w firmie Urenco w holenderskiej miejscowości Almelo. Po powrocie do 

ojczyzny i rozpoczęciu prac nad bronią nuklearną w Kahucie - dzięki znajomościom Kadeer 

                                                 
7 Ibidem. 
8 W. Stankiewicz, op. cit. 
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Khana na czarnym rynku atomistyki - nastąpił szybki rozwój pakistańskiego programu 

atomowego.  Poza tym rozpoczęto proceder sprzedaży technologii jądrowych m.in. do Iranu, 

Libii i Korei Północnej. Także Pakistan dokonuje nielegalnych zakupów materiałów 

przydatnych w konstrukcji ładunków nuklearnych. Dla przykładu w 1995 r. kupił od Chin 5 

tys. pierścieni magnezowych, które wykorzystuje się w wirówkach9. 

W maju 1998 r. świat na nowo usłyszał o indyjskiej broni nuklearnej – kraj ten 

przeprowadził pięć próbnych eksplozji jądrowych. W reakcji na krok Indii, 27-28 maja 1998 r. 

w górach Chagai w Beludżystanie wybuchło sześć pakistańskich ładunków nuklearnych, co 

było pierwszą w historii tego kraju próba jądrowa. Tym samym azjatycki kraj, jako jedyne 

państwo muzułmańskie, stał się posiadaczem śmiercionośnej broni atomowej. Jeszcze w 1998 

r. Pakistan przyznał się do posiadania 50 głowic nuklearnych (w tym samym czasie Indie 

dysponowały 160 głowicami). Nie wiadomo do końca ile wynosi obecny potencjał nuklearny 

Pakistanu. W szacunkach podaje się liczbę nawet 100 głowic, co jest zgodne z wyliczeniami 

Hansa M. Kristensena i Roberta S. Norrisa. Autorzy raportu na temat pakistańskiego arsenału 

nuklearnego obliczyli, że wynosi on 90-110 głowic. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. 

W porównaniu z latami poprzednimi potencjał jądrowy Pakistanu wykazuje tendencję rosnącą 

(w 2009 r. wynosił ok. 70-90 głowic). Drugą rzeczą jest fakt, że azjatyckie państwo dysponuje 

sporymi rezerwami w zakresie produkcji nowych ładunków nuklearnych (co w połączeniu z 

posiadanym arsenałem w przeciągu dekady może osiągnąć liczbę 200 głowic)10. 

Groźbę użycia broni nuklearnej przez niepożądane osoby (np. terrorystów) niesie za 

sobą także fakt, iż opinia międzynarodowa wyraża zaniepokojenie niedostatecznym – w ujęciu 

np. USA – zabezpieczeniem ładunków jądrowych. Po pierwszych w historii muzułmańskiego 

kraju eksplozjach nuklearnych przeprowadzonych w 1998 r. USA rozważały możliwość 

udostępnienia tajnego systemu zabezpieczeń broni atomowej PALS (Permissive Action Links), 

jednak ostatecznie się z tego wycofano11.  

Pakistan zapewnia jednak, że światu nie grozi kradzież głowic nuklearnych. „Doktryna 

obronna Pakistanu przeciwko Indiom nakazuje oddzielne przechowywanie głowic i 

                                                 
9 „Profile: Prof. Abdul Qadeer Khan”, [http://www.ias-worldwide.org/profiles/prof85.htm –  data dostępu 23-II-

2012] 
10 H. M. Kristensen, R. S. Norris, „Pakistan’s Nuclear Forces, „Bulletin of the Atomic Scientists”, 2001, nr 67, s. 

91-93. 
11

 M. Q. Mustafa, “Are Pakistan’s nuclear weapon safe?”, [http://www.issi.org.pk/publication-

files/1299650081_87535106.pdf – data dostępu: 23-II-2012]; V. Narang, “Posturing for Peace? Pakistan’s Nuclear 

Postures and South Asian Stability”, s. 69-70, [http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Narang.pdf – data dostępu: 

23-II-2012]. 
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wybuchowych detonatorów jak też pocisków, żeby nikt nie mógł łatwo uruchomić pocisku 

nuklearnego, na co trzeba zgody dowództwa i prezydenta”12 –  zauważa Iwo Cyprian 

Pogonowski. 

 

 

                                                 
12 Cyt. za: I. C. Pogonowski, „Destabilizacja Pakistanu”, http://www.snpp.pl/Destabilizacja%20Paki 

stanu_29%20stycz_Polit.htm – data dostępu: 17.II.2012]. 


