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(Niewielka) Możliwość powstania bazy 

USA w Pakistanie 

 

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone zabiegają  

o możliwość operowania z bazy w Pakistanie. Ma to być spowodowane faktem 

wycofywania się większości sił USA z Afganistanu: obecność w Pakistanie miałaby  

w jakimś stopniu pozwalać na dalsze działania wywiadowcze i zbrojne przeciw talibom, 

Al-Kaidzie i tzw. Państwu Islamskiemu (np. poprzez ataki dronami). Fakt prowadzenia 

negocjacji nie jest jednak oficjalnie potwierdzony. Utworzenie samej bazy tym bardziej 

nie jest przesądzone i prawdopodobne do niego nie dojdzie. Partnerstwo USA-Pakistan 

przez ostatnie dziesięć lat słabło. Chęć do współpracy wojskowej zmalała z obu stron, 

Islamabad musiałby zażądać wysokiej ceny, żeby zyski finansowe z prowadzenia bazy 

zrównoważyły straty polityczne wynikające z takiej współpracy (straty w Pakistanie  

i w Afganistanie), a Amerykanie mogą okazać się niechętni do zapłacenia ceny, jakiej 

zażądają Pakistańczycy. Baza taka nie miałaby także większego znaczenia dla działań 

przeciw talibom w Afganistanie. Ponadto jej istnienie mogłoby stanowić utrudnienie dla 

partnerstwa Islamabadu z Pekinem. Ostatecznie sprawa wycofania się wojsk USA  

z Afganistanu i braku porozumienia w sprawie bazy w Pakistanie (jeśli tak sprawa się 

skończy) może okazać się końcem partnerstwa Waszyngtonu i Islamabadu w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Możliwe jest natomiast udostępnianie przestrzeni powietrznej 

Pakistanu siłom amerykańskim. 
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Do 11 września br. ma dojść do pełnego wycofania się sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych 

Ameryki z terytorium Afganistanu. Proces ten już w dużym stopniu się dokonał, chociaż 

można spodziewać się, że ostatecznie nie będzie to jednak ,,pełne’’ wycofanie. Pewna 

forma obecności wojskowej USA może być bowiem utrzymana, aby chronić rząd w Kabulu 

i między innymi uderzać w Al-Kaidę. Nie ma jednak wątpliwości, że możliwości militarne 

USA w Afganistanie ulegną radykalnemu zmniejszeniu.  

W mediach pojawiły się w związku z tym (niepotwierdzone dotąd oficjalnie) informacje, że 

Waszyngton zabiega o możliwość użytkowania bazy w Pakistanie, co miałoby pozwolić na 

prowadzenie działań wywiadowczo-wojskowych w Afganistanie. Od kiedy jednak od 

początku czerwca br. w popularnych mediach zaczęły pojawiać się informacje o tej 

propozycji1, strona pakistańska kategorycznie zadeklarowała, że na nic takiego nie pozwoli 

(zadeklarowali to m.in. premier2, minister spraw zagranicznych3 i rzecznik MSZ4). Nie musi 

to jednak oznaczać, że tak rzeczywiście będzie, tylko że negocjacje są trudne i że rząd  

w Islamabadzie chce wysłać swojemu społeczeństwu sygnał, że jest przeciwny (a bazę 

może wszak później przekazać w użytkowanie potajemnie). Ostatecznie jednak powstanie 

bazy jest rzeczywiście bardziej wątpliwe, ale bardziej z powodu wzajemnej nieufności i 

niechęci do współpracy. Waszyngton może nie zaakceptować ceny, jakiej za użytkowanie 

bazy zażąda Islamabad, a ponadto nie można wykluczyć innych negatywnych czynników, 

takich jak postawa Pekinu. 

Obecnie Stany Zjednoczone nie użytkują samodzielnie żadnej bazy w Pakistanie,  

a przynajmniej nie oficjalnie. W przeszłości jednak, w pierwszej dekadzie od ich wejścia do 

Afganistanu w 2001 r., mieli dostęp do różnych baz w tym państwie. Ich lokalizacja  

i sposób używania mogłaby, ale nie musiałaby, stanowić przesłanki, gdzie i po co USA 

chciałyby założyć kolejną. Część z tych baz, bądź część ich terytorium, była pod 

bezpośrednią kontrolą sił Stanów Zjednoczonych (Jacobabad, Shamsi, Pasni, Dalbandin),  

a ponadto inne bazy pakistańskich sił zbrojnych w niektórych sytuacjach umożliwiały 

Amerykanom prowadzenie określonych działań i/lub stacjonowanie na ich terenie 

(Chaklala [wym. Ćaklala], Kweta, Tarbela, Peszawar5). W źródłach otwartych najczęściej 

przewijały się takie działania jak logistyka (transporty z i do Afganistanu), działania 

wywiadowcze i zbrojne (szczególnie dronami na cele w Afganistanie). Być może 
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najistotniejszą z nich była umiejscowiona w południowo-wschodniej prowincji Sindh baza 

w mieście Jacobabad (wym. Jakubabad) o nazwie Shahbaz (wym. Śahbaz). Poza powyżej 

wymienionymi celami miała być także używana do wysyłania drogą powietrzną 

komandosów do realizacji ataków naziemnych na terenie Pakistanu6. Z kolei baza  

w Shamsi (wym. Śamsi) umiejscowiona była w Beludżystanie, a siły USA używały jej do 

celów logistycznych i do działań dronami na terenie Afganistanu (od którego jest 

względnie nieodległa), w tym do ataków. 

Stopniowe wycofywanie się z tych baz było odzwierciedleniem coraz chłodniejszego 

partnerstwa Waszyngtonu z Islamabadem. Przed 2011 r. opuszczono wszystkie inne bazy 

poza tą w Shamsi7. Owo ostatnie miejsce Amerykanie musieli opuścić w 2011 r. w wyniku 

napięć dyplomatycznych z Pakistanem8. Różne wydarzenia i inne procesy, do których 

równolegle doszło (por. przypis 8), a także dalsze zbliżenie Chin z Pakistanem sprawiły, że 

ponowne udostępnienie bazy będzie teraz jeszcze trudniejsze niż w 2001 r. 

Po pierwsze jednak, baza taka i tak nie miałaby także większego znaczenia dla działań 

przeciw talibom w Afganistanie: skoro nie powstrzymały ich znacznie większe siły 

amerykańskie w tym kraju, to tym bardziej nie osiągnie tego placówka funkcjonująca  

z Pakistanu. Prawdopodobnie mogłaby ona jedynie zadawać okazyjne straty 

międzynarodowym organizacjom radykałów islamskich obecnym w Afganistanie (takim 

jak Al-Kaida, z którą walka była oryginalnym powodem wkroczenia sił USA do tego 

państwa).  

Po drugie, funkcjonowanie takiej placówki byłoby wbrew niektórym działaniom 

Islamabadu względem Afganistanu. Pakistan od 2001 r. prowadzi podwójną grę: jego rząd 

oficjalnie wspiera USA przeciw talibom, a równocześnie potajemnie część sił zbrojnych  

i wywiadu wojskowego Pakistanu wspiera samych talibów. Uświadamiając sobie 

ostatecznie, jak długo byli oni umiejętnie rozgrywani przez Pakistańczyków, Amerykanie 

zaczęli stopniowo redukować najważniejsze elementy swojej pomocy w dziedzinie 

bezpieczeństwa: przekazywanie funduszy na różne cele i eksport uzbrojenia (w formie 

sprzedaży i darów). Między 2011 a 2021 r. te formy pomocy wygasły niemal zupełnie, 

wyraźnie wskazując na słabnięcie partnerstwa między tymi państwami. Niechęć  

i nieufność wzrosły także po stronie Pakistanu, ale obie strony są dalej niejako 
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przymuszone do współpracy tak długo, jak długo siły USA pozostają w Afganistanie  

– choćby dlatego, że terytorium Pakistanu używane jest w celach tranzytowych. 

Ostateczne wycofanie sił Stanów Zjednoczonych z Afganistanu mogłoby zatem w gruncie 

rzeczy spowodować koniec amerykańsko-pakistańskiego partnerstwa w dziedzinie 

bezpieczeństwa, zdejmując niewygodne brzemię z pleców obu rządów. 

Propozycja przekazania bazy na użytek USA oznaczałaby zaś w dużej mierze utrzymanie 

dotychczasowych dylematów, korzyści i problemów. Dla Islamabadu oznaczałaby ona 

możliwość uzyskania kolejnych korzyści finansowych od Waszyngtonu, ale równocześnie 

sprawiałaby co najmniej wrażenie, że Pakistańczycy w gruncie rzeczy dalej pomagają 

Amerykanom uderzać w talibów, którzy być może są w stanie teraz odzyskać władzę  

w Kabulu (a byłby to dla Islamabadu scenariusz pozytywny, chociaż nie cieszyłoby się na 

niego niemal żadne inne państwo). W latach 2001-2011 prowadzenie tej podwójnej gry 

było najwyraźniej układem w ostatecznym rozrachunku dla Islamabadu korzystnym, bo 

straty (osłabienie talibów afgańskich) były Pakistanowi kompensowane z nawiązką 

amerykańską pomocą finansową.  

Po trzecie zatem, chcąc wrócić do tamtego układu, Islamabad może zażądać teraz tak 

wiele, że to ostatecznie Amerykanie, współpracujący już teraz z Pakistańczykami bardziej 

z wyboru niż z korzyści, ostatecznie się z projektu wycofają. Akceptacja wysokich kosztów 

byłaby zaś w wykonaniu USA powtarzaniem starych błędów. Równolegle jednak należy 

wskazać, że poza polem współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, Waszyngton ma nadal 

możliwości nacisku na Islamabad poprzez instytucje finansowe, ze względu na zadłużenie 

Pakistanu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i status tego państwa w Financial 

Action Task Force. To są narzędzia, które Stany Zjednoczone mogłyby pośrednio 

zastosować, by wymusić na Pakistanie lepszy dla nich układ . 

Po czwarte, Islamabad nie będzie także chciał, by taka baza zaważyła na jego przyjaźni  

z Pekinem. Budowane od dziesięcioleci partnerstwo chińsko-pakistańskie uległo w ciągu 

ostatniej dekady znacznemu pogłębieniu. Scementowała je przede wszystkich seria 

kredytów o wielkiej wartości przekazanych przez podmioty chińskie na rzecz projektów 

konstrukcyjnych w Pakistanie – i równocześnie dały one Pekinowi istotne narzędzie 

nacisku na Islamabad. Chiny stały się także w ostatniej dekadzie głównym dostawcą 
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uzbrojenia do Pakistanu po tym, jak USA wycofały się z pełnienia tej roli. W przeszłości, 

mniej więcej do roku 2011, Pakistan ,,grał na dwóch przyjaciół’’ (jak określiła to Ayesha 

Siddiqa9): utrzymywał głęboką współpracę i z Islamabadem i z Waszyngtonem, ale na 

różnych polach. Teraz jednak przyjacielem jest jedynie Pekin, a Waszyngton pozostaje 

niewygodnym partnerem. Pozwalając Amerykanom na utworzenie bazy na swoim terenie 

Pakistan ma zatem do stracenia znacznie więcej w stosunkach z Chinami niż miał w 2001 

r., kiedy znacznie bardziej polegał na wsparciu finansowym Waszyngtonu niż Pekinu. Pod 

kątem ChRL spłacanie takiej bazy będzie także miało mniejszy sens dla USA, bo 

oznaczałoby to udzielanie wsparcia finansowego jednemu z najbliższych partnerów ChRL 

na świecie. 

Po piąte, chociaż używanie bazy w Beludżystanie (tak jak po części miało to miejsce 

wcześniej) pozwoliłoby nie tylko prowadzić działania wobec Afganistanu, ale także 

teoretycznie realizować działalność wywiadowczą wobec Iranu10 i Chin11, te dwa ostatnie 

rozwiązania byłyby najpewniej zbyt ryzykowne dla USA, by się na nie zdecydować12. 

Wreszcie należy dodać, że użytkowanie regularnej bazy, z obecnością żołnierzy, dronów  

i śmigłowców, nie jest wszak jedyną opcją, z jakiej mogą skorzystać Amerykanie13. Poza 

tym hipotetycznymi rozwiązaniami mogą być: (1) użytkowanie jednostki jedynie w celach 

wywiadowczych (baza CIA, nie sił zbrojnych USA; (2) przebywanie na terenie bazy 

używanej równolegle przez siły pakistańskie (co byłoby jednak niewygodnym 

rozwiązaniem dla obu stron) lub (3) samo tylko korzystanie z przestrzeni powietrznej 

Pakistanu w celach wojskowych i wywiadowczych. Ponadto, fakt udostępnienia bazy 

można utajnić, a ustalenie jej statusu utrudnić gmatwając kwestię prawnego dzierżawcy jej 

terenu (jak to już czyniono z amerykańskimi placówkami w Pakistanie w przeszłości).  

Z perspektywy Islamabadu bez wątpienia najłatwiejsze do zaakceptowania będzie samo 

udostępnienie przestrzeni powietrznej (które ma miejsce i teraz, a zatem wystarczyłoby je 

jedynie utrzymać). Pytanie jednak, czy byłoby to rozwiązanie satysfakcjonujące Stany 

Zjednoczone, bo tu problemem będzie odległość od Afganistanu punktów, z których takie 

wywiadowcze i wojskowe misje można byłoby realizować. Być może zatem Waszyngton 

zamiast tego zdecyduje się podjąć próbę uzyskania dostępu do takiej placówki w jednym  

z państw Azji Centralnej. 
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Wnioski i implikacje 

 

 Do udostępnienia bazy siłom amerykańskim przez Pakistan prawdopodobnie nie 

dojdzie. Bardzo możliwe jest natomiast dalsze udostępnianie przestrzeni 

powietrznej. 

 Gdybyś zaś baza powstała, miałaby ona niewielki wpływ na powstrzymywanie 

talibów w Afganistanie. Jej działalność mogłaby być także źle widziana przez Pekin. 

 Fiasko negocjacji w sprawie bazy, jak również równoczesne wycofanie większości 

sił USA z Afganistanu może oznaczać konieczność partnerstwa Waszyngtonu  

i Islamabadu w dziedzinie bezpieczeństwa. 

 Chęć USA do wycofania się z obszaru Afganistanu-Pakistanu lub pozostawania tam 

w bardzo zredukowanym stopniu nie powinna być jednak traktowana jako 

prognostyk redukcji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w innych 

regionach świata. 

 

Autor pragnie podziękować Łukaszowi Przybyszewskiemu i Przemysławowi Lesińskiemu za 

ich uwagi do niniejszego komentarza. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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1 6 czerwca New York Times opublikował artykuł, który informuje o negocjowaniu takiej opcji w celu, jak 
stwierdzono, działań wywiadowczych i przeprowadzania uderzeń w terrorystów. Artykuł nie potwierdza 
jednak prowadzenia tych działań w żadnych oficjalnych źródłach swojego państwa. 
Mark Mazzetti, Julian E. Barnes, C.I.A. scrambles for new approach in Afghanistan, New York Times, 6.06.2021, 
https://www.nytimes.com/2021/06/06/us/politics/cia-afghanistan-pakistan.html [dostęp: 21.06.2021]. 
Następnego dnia pytany o to podczas briefingu prasowego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego J. 
Sullivan wypowiedział się wymijająco i ogólnikowo, stwierdzając, że ,,mieliśmy konstruktywne rozmowy […]  
z Pakistanem na temat przyszłości amerykańskich możliwości zapewniających, by Afganistan nigdy więcej nie 
stał się bazą dla Al-Kaidy, ISIS lub żadnej innej grupy terrorystycznej’’. 
Równocześnie od razu wydał się dodać sygnał, że bazy lub innego typu obecność może znaleźć się w innych 
państwach: ,,Rozmawiamy z dużą liczbą państw o tym, jak zbudować, efektywną, dalekosiężną możliwość, 
zarówno wywiadowczą jak i wojskową, by móc powstrzymywać zagrożenie terrorystyczne w Afganistanie  
w przyszłości’’. 
Por. briefing prasowy z J. Sullivanem, 7.06.2021: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/07/press-briefing-by-press-secretary-jen-
psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-june-7-2021/ [dostęp: 21.06.2021]. 
W różnych mediach azjatyckich stwierdzono równolegle, że ta informację o negocjacjach na temat bazy miał 
przedstawić w amerykańskim Senacie David F. Helvey (pełniący obowiązki Assistant Secretary of Defense 
[Asian and Pacific Security Affairs]). Nie sposób jest jednak tego potwierdzić w oficjalnych źródłach 
afrykańskich. 
Por. np. Adnan Aamir, US's base search amid Afghan pullout stirs debate in Pakistan, Nikkei Asia, 4.06.2021, 
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-s-base-search-amid-Afghan-pullout-stirs-debate-
in-Pakistan [dostęp: 21.06.2021]. 
Część mediów miało się następnie powołać na anonimowych przedstawicieli rządu amerykańskiego 
twierdzących, że negocjacje znalazły się w impasie. Ponownie nie jest to informacja możliwa to potwierdzenia. 
Por. np. Islamuddin Sajid, AA Asia-Pacific, 8.06.2021, 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-refuses-to-allow-us-military-to-use-its-bases/2267066 
[dostęp: 21.06.2021]. 
2 Pakistan will ‘absolutely not’ allow bases to US for action in Afghanistan: PM Imran, Dawn, 19.06.2021, 
https://www.dawn.com/news/1630278 [dostęp: 21.06.2021]. 
3 Pakistan has refused to give military bases to US: FM Qureshi, Geo News, 8.06.2021, 
https://www.geo.tv/latest/354023-pakistan-has-refused-us-to-give-military-bases-fm-qureshi  
[dostęp: 21.06.2021]. 
4 Adnan Aamir, US's base search amid… 
5 The Burau of Investigative Journalism, CIA drones quit one Pakistan site – but US keeps access to other 
airbases, 12.12.2011, 
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2011-12-15/cia-drones-quit-one-pakistan-site-but-us-keeps-
access-to-other-airbases [dostęp: 21.06.2021]. 
Do 2011 r. na pograniczy afgańsko-pakistańskim funkcjonowały także wspólne placówki oficerów 
łącznikowych amerykańskich, pakistańskich i afgańskich. Ahmed Rashid, Pakistan on the Brink. The future of 
Pakistan, Afghanistan and the West, Penguin Books, Londyn 2012, s. 211. 
6 Richard T. Cooper, A Secret Hub for the U.S. in Afghan War, 6.03.2002, 
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-mar-06-mn-31349-story.html [dostęp: 21.06.2021]. 
Hundreds of US troops housed at Shahbaz base: US think tank, The News, 1.12.2011, 
https://www.thenews.com.pk/archive/print/618449-hundreds-of-us-troops-housed-at-shahbaz-base-us-think-
tank [dostęp: 24.06.3032]/ 
7 US Marines vacate key Jacobabad airbase in Pakistan, Kuwait News Agency, 11.05.2004, 
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1495019&language=en [dostęp: 24.06.2021]. 
U.S. pulls troops out of airbase, Gulf News, 3.06.2002, 
https://gulfnews.com/uae/us-pulls-troops-out-of-airbase-1.389500 [dostęp: 24.06.2021]. 
All but Shamsi airbase vacated by US: official, Dawn, 9.01.2010, 
https://www.dawn.com/news/858386/all-but-shamsi-airbase-vacated-by-us-official [dostęp: 24.06.2021]. 
8 Oficjalnym powodem był fakt, że siły ISAF w wyniku błędu zabiły ponad 20 pakistańskich żołnierzy 
Por. Ahmed Rashid, Pakistan on the Brink…, s. 210. 

https://www.nytimes.com/2021/06/06/us/politics/cia-afghanistan-pakistan.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/07/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-june-7-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/07/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-national-security-advisor-jake-sullivan-june-7-2021/
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-s-base-search-amid-Afghan-pullout-stirs-debate-in-Pakistan
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-s-base-search-amid-Afghan-pullout-stirs-debate-in-Pakistan
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-refuses-to-allow-us-military-to-use-its-bases/2267066
https://www.dawn.com/news/1630278
https://www.geo.tv/latest/354023-pakistan-has-refused-us-to-give-military-bases-fm-qureshi
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Por. również Mark Hosenball, Kamran Haider, U.S. rejects demands to vacate Pakistan drone base, Reuters, 
30.06.2011,  
https://www.reuters.com/article/us-pakistan-usa-drones-idUSTRE75T69120110630 [dostęp: 21.06.2021]. 
Warto jednak wskazać na co najmniej dwa ważkie wydarzenia. W tym samym roku (1) Amerykanie odnaleźli  
i zabili Osamę bin Ladena w Pakistanie. Odkrycie, że ukrywał się w tym państwie znacznie podkopało ich 
zaufanie do władz Islamabadu, a z kolei sama operacja eliminacji bin Ladena, przeprowadzona podobno bez 
wiedzy strony pakistańskiej, podkopała zaufanie Islamabadu do Waszyngtonu. Na dodatek (2) w tym samym 
roku pojawiła się informacja, że (2) ambasador Pakistanu w USA H. Haqqani miał prosić Waszyngton  
o interwencję we własnym państwie przeciw jego siłom zbrojnym, a w obronie demokratycznego rządu. 
Istnienia notki, w której miał wyrazić tę prośbę nie sposób dowieść, ale informacje na jej temat i tak wywołały 
polityczny skandal, a ambasador nie powrócił do Pakistanu, pozostając w USA i przyjmując rolę analityka 
amerykańskiego think tanku. 
9 Por. Ayesha Siddiqa, Pakistan realises it can’t abandon US for China yet. But how far will Bajwa & Co go?, The 
Print, 28.05.2021, 
https://theprint.in/opinion/pakistan-realises-it-cant-abandon-us-for-china-yet-but-how-far-will-bajwa-co-
go/666884/ [dostęp: 24.06.2021]. 
10 Napięcia irańsko-amerykańskie oznaczają, że Pakistan jawi się jako dobre terytorium do monitorowania 
ruchów Teheranu, szczególnie w Zatoce Omańskiej, ale wiele będzie zależeć od lokalizacji bazy Byłoby to 
potencjalnie przydatne podczas nieobecności amerykańskiego lotniskowca na Morzu Arabskim. Nie można 
zresztą wykluczyć, że do tego typu działalności dochodziło już wcześniej. Obecność wywiadowczo-wojskowa 
w Pakistanie byłaby kolejnym elementem (niepełnego) pierścienia, którym siły amerykańskie otaczają Iran, 
mogąc w ten sposób śledzić jego działania i być gotowymi do starcia z nim. Pierścień ten jest zresztą długi 
wieloelementowy nawet i bez obecności w Pakistanie, ale ta ostatnia pozwalałaby uzupełnić ze strony 
wschodniej. Islamabad na pewno nie chciałby, by Amerykanie używali jego terytorium do tego celu, gdyż 
stosunki irańsko-pakistańskie są poprawne (chociaż nie bardzo głębokie), ale prawdopodobnie by taki stan 
rzecz był w stanie zaakceptować – zwłaszcza, że USA twierdziłyby, że baza służy jedynie do działań  
w Afganistanie. 
11 Prowadzenie działalności wywiadowczej przez Amerykanów przeciw Chinom byłoby z terytorium Pakistanu 
z pewnością hipotetycznie możliwe, ale bardzo niebezpieczne i można zakładać, że Waszyngton się na to nie 
zdecyduje. Równie niebezpieczne byłyby próby prowadzenia takich działań za plecami Pakistanu 
(przypomnijmy, że np. operacja zabicia Osamy bin Ladena miała być zrealizowana bez wiedzy pakistańskich sił 
zbrojnych, którym Amerykanie już wówczas nie ufali, ale było to oczywiście ogromne ryzyko). Nic dziwnego 
zatem, że pojawiają się również informacje, że Pakistańczycy domagają się wiedzy o tym, jak przebiegać 
miałyby działania amerykańskie. 
Wiedzę o obecności sił ChRL w zachodnich Himalajach mogą też także Amerykanie uzyskiwać teraz od Indii, 
co zapewne już się dzieje. W 2020 r. Nowe Delhi i Waszyngton podpisały umowę BECA, która pozwala im na 
wymianę danych satelitarnych (w tym prawdopodobnie niejawnych). 
Por. np. Akshita Jain, What Is BECA And How Will It Help India Monitor Its Borders? Expert Explains, Huffington 
Post, 30.10.2020, 
https://www.huffpost.com/archive/in/entry/beca-india-united-states-expert-vikram-
mahajan_in_5f9ba594c5b61b5109e6109e [dostęp: 24.06.2021]. 
Wywiady obu stron mogły zresztą dzielić się informacjami o ruchach i zasobach ChALW w Himalajach już 
wcześniej. W tym wypadku jest zgodność celów Indii i USA, gdyż tym pierwszym zależy na pewnych formach 
amerykańskiego wsparcia w obliczu ich sporów granicznych i napięć wojskowych z ChRL. Poza tym jednak 
Nowe Delhi nie tylko nie wydaje skore udostępnić swojego terytorium dla amerykańskiej bazy (w imię 
utrzymywania ,,strategicznej autonomii’’), ale także pod kątem działania w Afganistanie takie rozwiązanie nie 
pomogłoby Amerykanom, bo z terenu Indii nie można dostać się do Afganistanu nie przekraczając strefy 
powietrznej Pakistanu, Chin lub Iranu – trzech państw nieprzychylnych USA. 
Czynnik chiński nie sprowadzałby się zresztą wszakże do możliwości monitorowania obecności sił CHRL  
w Himalajach, ale w samym Pakistanie. Chociaż Pekin i Islamabad nie są w sojuszu wojskowym, czasem 
prowadzą razem ćwiczenia, a siły zbrojne Pakistanu używają chińskiego sprzętu. Ponadto w Pakistanie 
realizowane są projekty konstrukcyjne wykonywane przez chińskie firmy i przebywa wielu obywateli ChRL. 
Chociaż nadal nie potwierdzają się informacje, że port w mieście Gwadar ma stać się bazą marynarki wojennej 
sił chińskich, niektórzy twierdzą, że taka baza może powstać w dystrykcie Gwadar, na zachód od tego portu. 
Gwadar znajduje się w Beludżystanie, gdzie, jak wspomniano, niegdyś Amerykanie korzystali już z baz 
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wojskowych. Powrót w ten rejon dawałby zatem USA hipotetycznie możliwość podpatrywania kilku rywali 
równocześnie: talibów, Al-Kaidy i innych ugrupowań w Afganistanie, Chińczyków w Pakistanie, a na dodatek 
Iranu. Nie jest to zatem scenariusz, na który powinien zgodzić się Pekin. 
12 Po szóste, udostępnieniu bazy sprzeciwialiby się także na pewno pakistańscy radykałowie muzułmańscy. 
Mowa o partiach i organizacjach islamskich, które w przeszłości należały do koalicji partii bądź sojuszów 
organizacji jednoznacznie wypowiadających się przeciw współpracy Pakistanu z USA. Można tu wymienić co 
najmniej kilkadziesiąt takich partii lub organizacji, choć wiele z nich jest małego rozmiaru. Do tych partii należy 
m.in. Jamiat Ulema-e-Islam, do koalicji należała Muttahida Majlis-e-Amal, a do organizacji: Difa-e-Pakistan 
Council. 
Por. np. Amir Mir, The Fluttering Flag of Jehad…, s. 188. 
Środowiska te są z zasady przeciwne partnerstwu z USA, a szczególnie jeśli wyraża się ono wspieraniem walki 
sił amerykańskich w ugrupowaniami islamskimi (jak afgańscy talibowie czy Al-Kaida). Środowiska te 
krytykowały generała-dyktatora Musharrafa, gdy w 2001 r. pogłębił on współpracę z USA, aby pomóc im  
w działaniach w Afganistanie (do czego zresztą Waszyngton go w pewnym stopniu przymusił). Radykałowie ci 
próbowali w efekcie generała kilkakrotnie zabić, a raz (w 2001 r.) zorganizowali marsz na jedną z baz 
pakistańskich używanych przez siły amerykańskie. 
Por. np. Murtaza Ravi , Musharraf. The Years in Power, HarperCollins, New Delhi 2009, s. 49 
i Amir Mir, Why the filming of Jacobabad air base is a crime, DNA India, 24.06.2006, 
https://www.dnaindia.com/world/report-why-the-filming-of-jacobabad-air-base-is-a-crime-1037406 [dostęp: 
21.06.2021]. 
Nie jest to jednak środowisko, którego rolę należy tu przeceniać. Ogólnie głęboko wierzący i antyamerykańscy 
pakistańscy muzułmanie to znacząca część społeczeństwa, a jednocześnie elektorat, na którego wsparcie rząd 
Imrana Khana liczy i do której sentymentów się odwołuje. Jednakże bardziej wąsko pojęci radykałowie 
muzułmańscy w Pakistanie to bez wątpienia grupa opiniotwórcza i zdolna do mobilizacji wiernych 
zwolenników, co pozwala jej wywierać naciski poprzez demonstracje i różne formy przemocy (od zamieszek 
po zamachy), ale rola ich rozmaitych partii jest w skali całego państwa niewielka. Gdyby jednak było to jedyne 
sprzeciwiające się projektowi bazy środowisko, to projekt można byłoby zrealizować. 
13 W powstanie bazy wydają się nie wierzyć także pakistańscy komentatorzy polityki zagranicznej  
i bezpieczeństwa, nie tylko ci radykalni (np. Shahid Raza), ale także centrystyczni (np. Ayesha Siddiqua). 
Por. np. Ayesha Siddiqa, Pakistan realises it can’t… 
i Syed Ali Zia Jaffery, Don’t Expect Pakistan to Host US Military Bases, The Diplomat, 10.06.2021, 
https://thediplomat.com/2021/06/dont-expect-pakistan-to-host-us-military-bases/ [dostęp: 24.06.2021]. 
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Establishment of a US base in Pakistan is unlikely 

 

Krzysztof Iwanek 

 

Last weeks have seen the emergence of news that the US government is attempting to gain 

the possibility of operating a military base in Pakistan. While there has been no clear official 

confirmation of such negotiations between Washington and Islamabad yet, this option, it is 

claimed, is considered due to the withdrawal of most of the American forces from 

Afghanistan. A base in Pakistan would give the US a possibility to conduct intelligence and 

military missions in Afghanistan against the Taliban, al-Qaeda, the so-called Islamic State 

and other radical Islamic outfits (e.g., by using drones).  

However, the establishment of the base appears unlikely since (1) the partnership between 

the US and Pakistan has been weakened over the past ten years and both sides are not that 

eager to continue with their security cooperation; (2) allowing the Americans to operate 

from such a base would come at a political cost for the government in Islamabad, and thus 

that government would have to demand large financial gains in return for allowing for such 

a solution. The US may in turn not be willing to pay this price. Moreover, (3) such  

a base would not play a significant role in stopping the Taliban in Afghanistan anyway and 

(4) its existence could negatively affect the flourishing China-Pakistan partnership. What 

appears possible, however, is that Pakistan will continue granting access to its airspace to 

the US forces. 


