
                  Komentarz Ośrodka Badań Azji 

                  Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

                  Akademia Sztuki Wojennej 

                            Komentarz nr 8/2022; data złożenia: 4 kwietnia 2022 

 
 

Kryzys rządowy w Pakistanie  

 

W Pakistanie rozwija się kryzys rządowy, którego rezultat trudno jest obecnie 

przewidzieć. Rządząca koalicja z partią PTI na czele nagle utraciła parlamentarną 

większość, którą teraz posiada zjednoczona opozycja; ta ostatnia zaś próbuje odwołać 

rząd premiera Imrana Khana. Rząd wbrew prawnym procedurom nie dopuścił jednak 

do głosowania nad votum nieufności i zapowiada przyspieszone wybory. Jeśli władza 

sądownicza nie zablokuje tych ruchów, w ciągu 90 dni w Pakistanie mogą odbyć się 

nowe wybory parlamentarne i regionalne. Ponieważ jednak rząd najwyraźniej stracił 

poparcie armii, ta najpewniej do takiego rezultatu nie dopuści. Nawet jeśli wybory 

miałyby się wkrótce odbyć, wojskowi zapewne wpłyną na ich rezultat tak, by PTI 

przegrała (tak samo jak cztery lata temu manipulowali procesem wyborczym tak, by 

PTI wygrała).  

Jak dotąd nie ma sygnałów o tym, by armia planowała przewrót: najwyraźniej 

generałowie wolą pokojowo wymienić rządzącą koalicję na opozycję. Jeśli jednak rząd 

Imrana Khana dalej będzie stawiać proceduralny opór, ingerencja sił zbrojnych nie jest 

wykluczona, gdyż do obalania demokratycznych władz przez armię dochodziło często 

w historii Pakistanu. Obecnie nie wydaje się, by mogło to spowodować reperkusje 

międzynarodowe. Stosunki Pakistanu z Chinami są zbyt silne, by zmiana władzy im 

zagroziła. Stosunki z USA zapewne nie ulegną znaczącej poprawie niezależnie od 

kierunku kryzysu, bo Waszyngton nie chce raczej dalszej współpracy z Islamabadem. 

Wbrew pozorom, kryzys nie łączy się także z kwestią Rosji. W razie ingerencji armii nie 

można wykluczyć jednak napięć z Indiami, gdyż takie starcia posłużyłyby jako 

usprawiedliwienie dla wojskowego zamachu stanu; na razie tak jednak się nie dzieje. 



2 | Krzysztof Iwanek 

Od dłuższego czasu zjednoczona opozycja Pakistanu zapowiadała wniosek, by poddać pod 

głosowanie wotum nieufności wobec rządu. Tło tego procesu kreśliły narastające problemy 

gospodarcze Pakistanu i częsty zarzut, że po części wynikają one z niekompetencji 

premiera Imrana Khana1. Równolegle spekulowano, że sama armia wycofała swoje 

poparcie dla rządu i że zaczęła ona tak samo myśleć o premierze. Imran Khan wydawał się 

do niedawna ulubieńcem generałów, o czym świadczyły jego nagłe sukcesy kilka lat temu. 

On i jego partia, Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), pozostawali niegdyś bardzo długo na 

marginesie pakistańskiej polityki, aż nagle przenieśli się stamtąd do samego jej centrum, 

wygrywając wybory parlamentarne w 2018 r. Doszło jednak przy tej okazji do licznych 

naruszeń procesu głosowania i najwyraźniej odpowiedzialni za to byli wojskowi, którzy 

wepchnęli PTI i Imrana Khana do władzy, a odsunęli od niej dwie największe partie kraju 

(PPP i PML-N). Nieprzypadkowo zatem Imran Khan w większości spraw mówił jednym 

głosem z armią, np. czyniąc ukłony wobec radykalnego islamu i wybielając afgańskich 

talibów (których wspiera pakistańskie wojsko).  

Stopniowo jednak zaczęły pojawiać się sygnały, że także generałowie są niezadowoleni  

z tego, jak premier Khan radzi sobie z sytuacją wewnętrzną, w tym gospodarczą, a od pół 

roku można było nawet zauważać lekkie tarcia między rządem a wojskiem. Przede 

wszystkim w listopadzie w 2021 r. premier miał chwilowo zablokować nominację nowego 

szefa wywiadu wojskowego (ISI), choć ostatecznie ustąpił i zaakceptował kandydaturę 

wysuniętą przez generałów. Niezadowolenie z zachowania premiera – w rządzącej partii  

i na zewnątrz – miał też wywołać kryzys w najważniejszej prowincji państwa, gdzie Imran 

Khan najwyraźniej nie docenił buntu w ramach własnej partii (dwóch frakcji pod wodzą 

biznesmenów Jahangeera Tareena i Aleema Khana) narzucając swojego zaufanego 

człowieka, Usmana Buzdara, na stanowisko premiera prowincji. W Pendżabie również w 

niedzielę (3.04.2022) miało dojść do głosowania nad votum nieufności i tam również PTI 

mogła je przegrać w wyniku przejścia części jej członków do ław opozycji. Obecnie zatem 

wiele wydaje się prowadzić do wniosku, że wojsko pakistańskie próbuje w sposób 

pokojowy wymienić rządzącą koalicję na opozycję i że to przede wszystkim ono zmieniło 

strony. Cztery lata temu generałowie poprzez nieuczciwe wybory odsunęli od władzy 

dokładnie te partie, które teraz zapewne po cichu wspierają. 
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Jednakże Imran Khan nie poddaje się. Mimo zgłoszenia wniosku o głosowanie nad votum 

nieufności rządząca koalicja partii PTI cieszyła się większością, acz niewielką i zapewnioną 

dzięki poparciu mniejszych partii w jej ramach. Większość ta nagle upadła, a stało się to 30 

marca – na pięć dni przed głosowaniem. Do opozycji przeszły wówczas partie Muttahida 

Quami Movement Pakistan (MQM-P; siedmiu posłów) i Jamhoori Watan Party (JWP, jeden 

poseł). Równie nagła była odpowiedź rządu na ten zwrot akcji. W niedzielę (3.04.2022), tuż 

przed głosowaniem, które zjednoczona opozycja niechybnie wygrałaby, wicemarszałek 

anulował głosowanie o votum. Opozycja jednak głosowanie i tak przeprowadziła i je 

wygrała, uznając, że teraz utworzy ona rząd i że jego premierem będzie Shehbaz Sharif: 

przywódca opozycji parlamentarnej, członek partii PML-N, wieloletni premier prowincji 

Pendżab, brat premiera kraju Nawaza Sharifa, prywatnie wpływowy biznesmen. 

Tymczasem Imran Khan dalej uważa się za prawowitego premiera. Równolegle  

z odwołaniem głosowania nad votum nieufności premier Khan zwrócił się do prezydenta, 

by ten rozwiązał Zgromadzenie Narodowe i prowincjonalne zgromadzenia ustawodawcze, 

co ten uczynił (prezydent Pakistanu nie ma żadnej realnej władzy i realizuje politykę 

rządu). Oznacza to, że w ciągu 90 dni mają odbyć się nowe wybory, a premier Khan uważa 

siebie za premiera rządu przejściowego, który ma państwo do tych wyborów doprowadzić2 

(gdyby nie ta decyzja, wybory odbyłyby się za ponad rok). Opozycja tej decyzji nie uznaje  

i zapowiada, że w rządzie przejściowym miejsca nie zajmie. Wydaje się zatem, że Imran 

Khan przenosi walkę z pola bitwy, na którym już wygrać nie może (parlamentu, gdzie 

stracił większość) na pole, gdzie jeszcze wciąż może wygrać – w obszar nowych, 

przyspieszonych wyborów (jego partia wciąż pozostaje popularna). 

Każdy z tych kroków może jednak zostać wkrótce podważony. Nagłe odrzucenie votum 

nieufności odbyło się na podstawie artykułu 5 konstytucji Islamskiej Republiki Pakistanu, 

ale jest to bardzo krótki artykuł, który podkreśla jedynie, że każdy obywatel Pakistanu jest 

winny lojalność swojemu państwu, konstytucji i prawu. Rząd Khana twierdzi, że ponieważ 

część opozycjonistów uczestniczy w spisku amerykańskim w celu obalenia go (patrz dalej), 

można było powołać się na ten artykuł w celu odrzucenia votum. Nie ma jednak żadnych 

dowodów na ten spisek, a jak dotąd pierwsi zapytani przez media eksperci prawni i tak 

zaprzeczają, by można było powołać się na ten artykuł w ten sposób3. Podobnie zresztą 

podważają oni dokonane przez prezydenta rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego na 
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podstawie artykułu 58, gdyż nie powinno to być możliwe przed zakończeniem głosowania 

o votum nieufności4. Oznacza to, że póki walka o władzę toczyć się będzie metodami 

zgodnymi z prawem, kluczową rolę w najbliższych dniach będzie mieć do odegrania 

władza sądownicza; Sąd Najwyższy zapowiedział już przyjrzenie się sprawie.  

Chociaż najbliższą przyszłość trudno jest przewidzieć, nie wydaje się możliwe, by wojsko 

pozwoliło Imranowi Khanowi po prostu pozostać przy władzy. Zapewne albo władza 

sądownicza unieważni kroki rządu i opozycja przejmie władzę albo dojdzie do ingerencji  

w proces głosowania, by PTI wybory przegrała. Nie jest natomiast jasne, kogo z opozycji 

faworyzuje wojsko: do głównych sił opozycyjnych należy wszak partia PML-N, z którą 

dotąd wojsko miało złe relacje: odsunęło ją od władzy w wyniku zamachu stanu w 1999 r.  

i ingerencji w wybory w 2018 r. Mimo to opozycja właśnie w tej partii proponuje wyznaczyć 

premiera. Musiałoby to znaczyć, że doszło do jakiejś ugody między generałami  

a opozycjonistami. Chociaż obecnie żadnych ruchów sił zbrojnych się nie zauważa, nie 

można wykluczyć obalenia rządu Khana siłą, jeśli dalej będzie on stawiał proceduralny 

opór. 

 

Implikacje międzynarodowe 

 

Rosja. Wydarzenia w Pakistanie nie będą miały żadnego przełożenia na rosyjską inwazję 

na Ukrainę. Jest tak mimo faktu, że Imran Khan twierdzi, że cała sytuacja jest rezultatem 

amerykańskiego spisku w powiązaniu z jego polityką wobec Rosji. W swojej przemowie 31 

marca Khan ogłosił, że 7 lub 8 marca otrzymał list z ambasady Pakistanu w innym państwie 

(w domyśle: USA), w którym pojawiła się informacja, że Waszyngton nie chce 

współpracować z jego rządem i stąd próbuje go obalić5. Khan twierdzi również, że złość 

Amerykanów na niego wynika z tego, że poleciał do Moskwy. Dopowiedzieć do tego 

należy, że chodziło o rządową wizytę 24.02, czyli w dniu początku inwazji Rosji na Ukrainę 

(wizyta oczywiście była planowana wcześniej, zatem zbieżność była raczej przypadkowa). 

Imran Khan wydaje się sugerować, że Amerykanie oczekiwali od niego, by wizytę odwołał 

ze względu na początek inwazji. Premier podkreśla jednak, że uczynił to, bo Pakistan 
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realizuje niezależną politykę zagraniczną, a do Moskwy udawali się wszak także politycy 

innych państw. Khan listu publicznie nie pokazał, a całe oskarżenie należy uznać za 

bezpodstawną teorię spiskową, która służy Khanowi do zdyskredytowania opozycji, 

usprawiedliwienia anulowania votum nieufności i zmobilizowania elektoratu przed 

nadchodzącymi wyborami poprzez oskarżenie zewnętrznego wroga.  

Tak samo można zwrócić uwagę na fakt, że zwierzchnik pakistańskich sił zbrojnych generał 

Bajwa nagle (2.04.2022) jednoznacznie potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i stwierdził, że 

musi zostać natychmiast powstrzymana6. Fakt ten jest sam w sobie pozytywny, ale należy 

postrzegać tę wypowiedź jako działanie obliczone przez generała Bajwę na osiągnięcie 

wewnętrznych i zewnętrznych korzyści politycznych – w obu wypadkach niezwiązanych  

z Rosją i Ukrainą. Zewnętrznie może być to wyciągnięcie ręki na zgodę do Amerykanów. 

Skoro Imran Khan głosi, że jest obalany za wyjazd do Moskwy, w którym według niego nie 

było nic złego, a dwa dni później zwierzchnik armii Pakistanu potępia Rosję, to ta druga 

wypowiedź jest po prostu wymierzona w tę pierwszą – służy ona podkopywaniu pozycji 

premiera Khana przez generała Bajwę i potwierdza wycofanie poparcia generałów dla 

rządu. Oznacza to, że wypowiedź Bajwy nie zapowiada żadnej realnej zmiany w polityce 

zagranicznej Pakistanu. Zapewne nawet po zmianie rządu w Islamabadzie Pakistan 

zachowa takie samo stanowisko: będzie próbować utrzymać swoje stosunki i Zachodem  

i z Rosją, a wobec inwazji na Ukrainę raczej zachowa stosunek neutralny. 

USA. Wbrew oczekiwaniom niektórych wydaje się, że do odbudowania dobrych 

stosunków z Waszyngtonem nie dojdzie nawet w wyniku zmiany rządu. Część 

pakistańskich komentatorów – wcale niekoniecznie wierzących w teorię spiskową o liście 

 z ambasady – twierdzi, że to armia ich państwa chce odbudować relacje z USA. W tym 

celu, twierdzi się, konieczna okazała się wymiana rządu w Islamabadzie. Trudno jest 

jednak taką teorię zweryfikować, a ponadto bierze ona pod uwagę perspektywę 

pakistańska, nie amerykańską. Do pogorszenia stosunków pakistańsko-amerykańskich 

doszło nie teraz, w wyniku stosunku Islamabadu do Moskwy, ale przez ostatnie 11 lat,  

w wyniku dwulicowej gry, jaką Pakistan prowadził wobec Waszyngtonu w Afganistanie 

(wspieranie sił NATO i równolegle talibów). Teraz, po wycofaniu się sił amerykańskich  

z Afganistanu znikł główny powód dla współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa  
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z Pakistanem. Nie jest jasne, co wymiana rządu w Islamabadzie mogłaby teraz zmienić  

z perspektywy Waszyngtonu. 

Chiny. Stosunki z ChRL zapewne nie ucierpią w wyniku zmiany rządu. Projekty chińskie są 

zbyt rozwinięte w Pakistanie, stosunki polityczne państw zbyt głębokie, a Islamabad jest 

winien zbyt dużo pieniędzy bankom ChRL, by zmiana rządu mogła tu spowodować upadek 

relacji. Być może wydarzenia z początku kadencji Imrana Khana stanowią tu pewną 

wskazówkę, co mogłoby się stać przy zmianie rządu. Zakwestionowano wówczas korzyści 

wypływające z różnych chińskich projektów dla gospodarki Pakistanu, ale nie sam fakt 

głębokiej współpracy Islamabadu z Pekinem7. W efekcie doszło do przesunięcia pewnych 

akcentów między projektami, ale nie ogólnego załamania współpracy z ChRL, a po okresie 

około rocznego lekkiego ochłodzenia w stosunkach z Pekinem powróciło dyplomatyczne 

ciepło. Być może podobnie mogłoby stać się teraz. Jak dotąd ChRL nie wypowiada się po 

żadnej stronie kryzysu w Pakistanie.  

Indie. Jak dotąd kryzys w Pakistanie nie spowodował żadnych napięć z Indiami. Nie 

zauważono wyraźnych ruchów sił zbrojnych żadnego z państw. Jest tak mimo faktu, że 

premier kraju oskarżył opozycję również o konszachty z Indiami (nie tylko USA), a jeden  

z ministrów stwierdził, że za spisek odpowiadają Izrael i właśnie Indie. Żadne z tych państw 

nie ma jednak faktycznie możliwości obalenia rządu w Pakistanie. Nie można jednak 

wykluczyć, że w razie zaostrzenia kryzysu rządowego – jeśli Imran Khan będzie dalej 

próbował zachować stanowisko, a wojsko będzie musiało użyć siły – do takich napięć 

dojdzie. Posłużyłyby one jako usprawiedliwienie dla wojskowego zamachu stanu: armia 

mogłaby stwierdzić, że Indie szykują atak na Pakistan i że musi ona przejąć kontrolę nad 

rządem w imię bezpieczeństwa narodowego (do w pewnym sensie ponownych manewrów 

dochodziło w przeszłości). Na razie tak jednak się nie dzieje. 

Bezpieczeństwo obywateli polskich. Z powyższym związana jest kwestia bezpieczeństwa 

obywateli polskich. W Pakistanie bardzo prawdopodobne są teraz zamieszki w wyniku 

protestów obu stron politycznego sporu. MSZ od dawna jednak zaleca obywatelom RP 

unikania wyjazdów do tego państwa. W razie zaś nierealizującego się na razie scenariusza 

napięć z Indiami mogłoby powstać zagrożenie dla obywateli polskich przebywających na 
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terenie tego państwa, ale raczej tylko na terytorium spornego Dżammu i Kaszmiru, gdyż 

tylko tam zazwyczaj dochodzi do takich starć. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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