
                  Komentarz Ośrodka Badań Azji 

                  Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

                  Akademia Sztuki Wojennej 

                            Sygnał nr 3/2022; data złożenia: 11 kwietnia 2022 

 
 

Międzynarodowe i wewnętrzne 

konsekwencje zmiany rządu w Pakistanie  

 

Niniejszy tekst stanowi kontynuację i aktualizację komentarza na temat kryzysu 

rządowego w Pakistanie opublikowanego tydzień temu. Stąd też nie zostanie tu 

omówione całe tło kryzysu, jego możliwe konsekwencje i wydarzenia do dnia 

4.04.2022. W tym celu autor pozwala sobie odesłać czytelnika do wcześniejszego 

komentarza, do którego l ink zawarto w przypisie1. 

Przywrócenie głosowania o votum nieufności i odwołanie rządu premiera Khana.   

W chwili pisania ostatniego komentarza w Pakistanie panowała duża 

niepewność: prezydent rozwiązał Zgromadzenie Narodowe, żeby nie mogło dojść 

do głosowania nad votum nieufności wobec rządu. Nie było jednak jasne, jaka 

jest w tej sprawie opinia Sądu Najwyższego . Dotychczasowy rząd (premiera 

Imrana Khana i part ii PTI z koalicjantami) twierdził, że rozwiązanie parlamentu 

było krokiem zgodnym z konstytucją i że organizuje on w takim razie 

przyspieszone wybory. Opozycja zaś głosiła, że jej głosowanie nad votum 

nieufności było ważne, zaś rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego niezgodne  

z prawem i że w związku z tym teraz to ona powinna utworzyć rząd. Wybory 

parlamentarne w Pakistanie tak czy inaczej od będą się najpóźniej w roku 2023, 

ale kiedy dokładnie się od będą jak i to, kto jest u władzy w momencie ich 

organizowania i kto jest w mocy rozdawać państwowe benef ity elektoratowi  

w ciągu miesięcy przed wyborami ma ogromne znaczenie. Stąd obie strony 

dążyły do tego, by kontrolować administrację państwową przed wyb orami. Sąd 
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Najwyższy zwlekał przez kilka dni, ale ostatecznie w czwartek (7.04.2022) orzekł, 

że rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i odwołanie głosowania nad votum 

nieufności były niekonstytucyjne. Zarządzono zatem ponowne głosowanie  

– ponowne, gdyż opozycja jedno w niedzielę (3.04.2022) i tak zorganizowała, 

ignorując decyzję o rozwiązaniu parlamentu. Po długich sporach w Zgromadzeniu 

Narodowym głosowanie ostatecznie od było się w noc z soboty na niedzielę (9 -

10.04.2022), a opozycja wygrała je z bardzo niewielką pr zewagą nad stroną 

rządową (174 głosami za do 172 przeciw). Oznacza to, że rząd Imrana Khana 

zostanie odwołany, a od dziś zaczyna powstawać rząd zjednoczonej opozycji.  

Możliwy rozwój wypadków w następnych dniach . W chwil i pisania tych słów 

formowany jest rząd part ii tworzących dotychczasową zjednoczoną opozycję. Na 

premiera ma zostać zaprzysiężony, być może jeszcze dziś, Shehbaz Sharif, 

przywódca dotychczasowej opozycji i l ider największej part ii tego bloku: PML -N. 

Dotychczas rządzący nie przeszkadzają już proceduralnie i prawnie temu 

procesowi, więc zapewne zakończy się on bez instytucjonalnych kryzysów  

i szybko. Zdając sobie sprawę, że starcie w Zgromadzeniu Narodowym już bez 

wątpienia przegral i, pol itycy part ii PTI na dodatek zapowiadają obecnie 

rezygnowanie z parlamentu. To wydaje się błędem: skoro nowa rządząca koalicja 

ma niewielką większość, a na dodatek składa się z kilku part ii, w tym dwóch 

ugrupowań, które zazwyczaj były rywalami (PPP i PLM -N), to stabilność nowego 

rządu także jest krucha. Posłowie PTI powinni pozostać w parlamencie czekając 

na taką okazję albo przynajmniej zachowując sobie możliwość wyrażania 

konstytucyjnego sprzeciwu przeciw działaniom i uchwałom nowego rządu i nowej 

koalicji. Rezygnując, zostawiają sobie oni tylko jedną formę walk i – poprzez 

protesty ul iczne.  

Zwiększa to ryzyko niestabilności i interwencji wojska. PTI i Imran Khan są dalej 

bardzo popularni w części społeczeństwa. Mając przeciw sobie rząd, parlament, 

instytucje państwowe (co najmniej Sąd Najwyższy i Komisję Wyborcz ą), a przede 

wszystkim armię, pozostają z popularnością pośród części mas jako swoim 

ostatnim orężem. Jak pisano w poprzednim komentarzu, jeśl i masowe protesty 
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przerodzą się w zamieszki, wojsko – które przestawiło swoje poparcie z PTI na 

opozycję – będzie musiało interweniować. Trudno jednak ocenić, czy zagrożenie 

to, obecnie oceniane przez autora jako niskie, wzrosło od czasu napisania 

ostatniego komentarza. W noc głosowania nad votum nieufności zauważalne 

było napięcie: w Islamabadzie wprowadzano specjaln e środ ki bezpieczeństwa, 

ale do masowych zamieszek nie doszło nawet po ogłoszeniu wyniku głosowania. 

PTI nie zapowiada obecnie niczego w rodzaju ruchu obywatelskiego 

nieposłuszeństwa, ale w niedzielę zorganizowało wiece  w wielu miejscach kraju, 

które według relacji mediów przyciągnęły rzesze ludzi. Chociaż ponownie do 

zamieszek nie doszło, a part ia wzywa swoich zwolenników, by nie atakowali 

instytucji państwowych, zamieszki są wciąż możliwe. Ostatecznie jednak pozycja 

PTI i Imrana Khana i tak wydaje się przegrana – w parlamencie przewagę mają 

ich przeciwnicy, a w razie starć na ul icach przewagę będzie mieć armia.  

Impl ikacje międzynarodowe powstania nowego rządu . Możliwe międzynarodowe 

implikacje kryzysu również opisano w poprzednim komentarzu. Tu dokonana 

zostaje jedynie aktualizacja tych wątków o nowe sygnały, jak również ich 

rozszerzenie o wątki wynikające z powstawania nowego rządu.  

Rosja. Wątek rosyjski pojawiał się w mediach i w dyskursie politycznym tak samo 

jak w poprzednich tygodniach. Imran Khan i jego odchodzący rząd dalej 

twierdzą, że cały kryzys jest wynikiem spisku USA w zemście za jego wizytę  

w Moskwie w dniu początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Strona rosyjska użyła 

tymczasem tego kryzysu do swoich celów propagandowych – MSZ Rosji 

dokładnie powtórzył tezy pakistańskiego rządu o amerykańskich intrygach  

w Islamabadzie, używając ich do uderzenia w USA. Poza tym jednak nie ma 

obecnie żadnych sygnałów, by nowy rząd w Pakistanie zamierzał dokonać 

znaczących zmian w polityce wobec Rosji. Prawdopodob nie Islamabad dalej 

będzie utrzymać poprawne stosunki z Moskwą i pozostanie neutralny wobec 

inwazji na Ukrainę.  

USA. Dalej nie ma dowodów, by zmiana rządu musiała doprowadzić do 

ocieplenia stosunków Islamabadu z Waszyngtonem, choć wielu komentatorów 
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tak twierdzi. Autor niniejszego tekstu dalej utrzymuje, że strona amerykańska 

może być niezainteresowana takim nowym otwarciem – wynika to z braku jej 

interesu w takim procesie, a to jest niezależne od tego, kto rządzi  

w Islamabadzie. Tymczasem oskarżenie o amerykański spisek w celu obalenia 

rządu Imrana Khana dalej pozostaje dyplomatyczną zadrą w stosunkach. Khan i 

jego otoczenie dalej szermują przede wszystkim tym oskarżeniem, a Amerykanie 

dalej mu zaprzeczają. W swojej przemowie do narodu po decyzji Sądu 

Najwyższego Imran Khan miał wyjawić dyplomatyczną depeszę, która miała 

dowodzić amerykańskiego spisku, ale tego nie uczynił i należy zakładać, że i tak 

nie zawierała ona dowodów. Dotychczasowy minister spraw zagranic znych Sh.M. 

Qureishi w jednym z niedawnych wywiadów stwierdził, że Amerykanie miel i 

także dzwonić do Islamabadu tuż przed wizytą premiera Khana, by przekonać go 

do jej odwołania. Nagrania tej rozmowy nie ujawniono; miała się ona od być 

między doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego, tymczasem doradca po 

stronie pakistańskiej, Moeed Yusuf, już zrezygnował ze stanowiska – był on 

raczej związany bardziej z armią niż rządem Khana, zatem wątpliwe jest, by 

wsparł teraz narrację Khana. Strona dotychczasowego rządu tak samo twierdzi, 

że Waszyngton przekupił niektórych posłów, by przeszl i na stronę opozycji  

– i również w tej sprawie nie przedstawiła publicznie dowodów. Teoria o spisku 

amerykańskim jawi się zatem jako bezpodstawna w świetle nieujawnienia 

żadnych twardych dowodów i nowy rząd będzie zapewne chciał j ą jak najszybciej 

pogrzebać w celu od budowy stosunków z Waszyngtonem.  

Afganistan, stosunki z Ind iami, międzynarodowy terroryzm.  Jakkolwiek nowy 

rząd dopiero powstaje i za wcześnie jest, by przewidywać dokładny kier unek jego 

polityki zagranicznej, tu przyjmuje się, że zasadniczo  się on nie zmieni. Głównym 

powodem jest fakt, że armia pozostaje jednym z najważniejszych sił pol itycznych 

w Pakistanie i że generałowie mają przemożny wpływ na politykę zagraniczną. 

Nie jest na przykład jasne, jaki będzie stosunek n owego rządu w Islamabadzie do 

muzułmańskich radykałów, których pakistański establishment wspiera  

w Afganistanie (afgańscy tal ibowie) i w Indiach (Kaszmir). Można jednak 

zakładać, że będzie ich wspierał tak samo, gdyż czyni to głównie wojsko i wywiad 
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wojskowy (ISI) i nie pozwolą one cywilnemu rządowi na zmiany w tym zakresie. 

Za rządów premiera Imrana Khana Pakistan wsparł proces przejmowania władzy 

przez tal ibów afgańskich w Afganistanie. W tym sensie był to zatem rząd, 

którego działania były d la Europy bardzo niekorzystne w wymiarze 

bezpieczeństwa. Trudno oczekiwać, by nowy rząd zachowywał się w tym zakresie 

dużo lepiej. Zachowanie wpływów w Afganistanie pozostaje kluczowym 

elementem interesu narodowego Pakistanu, a wpływy te real izowano dotąd 

poprzez afgańskich tal ibów – niezależnie od tego, kto rządził w Islamabadzie.  

Nowy premier, Shehbaz Sharif, miewał różne stosunki z wewnętrznymi 

muzułmańskimi radykałami. Z jednej strony jako premier prowincji Pendżab 

zbrojnie zwalczał działającą wewnątrz (nie poza krajem) ekstremistyczną 

organizację Laszkar-e-Dźhangwi, a także próbował administracyjnie wziąć  

w karby działalność  radykalnych madras, ale z niewielkimi rezultatami. Z drugiej 

zaś jego rząd w tej prowincji przyznał f inansowanie charytatywnej rel igijnej 

organizacji Dźamat-ul-Dawa, która stanowi przykrywkę d la terrorystycznego 

ugrupowania Laszkar-e-Tajjaba, znanej z ataków na Indie. Brat Shehbaza Sha rifa, 

Nawaz Sharif, jako premier kraju podejmował w niektórych momentach 

ograniczania władzy generałów lub ocieplenia stosunków z Indiami, ale za 

każdym razem, gdy to czynił, był odsuwany od władzy. Można przyjąć, że 

ewentualne przyszłe próby dokonania tego samego przez Shehbaza Sharifa 

skończyłyby się tak samo.  

Na koniec warto dodać, że uważa się, że bracia Sharif mają poparcie Arabii 

Saudyjskiej, która udzielała im pomocy w przeszłości. W obecnej sytuacji może 

mieć to szczególne znaczenie, gdyż w trudnej sytuacji gospodarczej Pakistanu 

konieczne będą kolejne pożyczki i Islamabad może mieć teraz większą szansę 

uzyskać je po raz kolejny z Rijadu.  
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