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PAKISTAN PRZECIWNY DZIAŁANIOM MILITARNYM W
KOSMOSIE
Po zestrzeleniu przez Indie satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej pakistańskie MSZ zaapelowało w
środę 27 marca, by nie militaryzowano przestrzeni kosmicznej. W oświadczeniu resortu spraw
zagranicznych nie wskazano wprost na Indie.
"Przestrzeń kosmiczna to wspólne dziedzictwo ludzkości i na każdym narodzie spoczywa
odpowiedzialność, by unikać działań, które mogą doprowadzić do militaryzacji tego obszaru" podkreśliło w komunikacie MSZ w Islamabadzie. Pakistan i Indie są rywalami w regionie Azji
Południowej; oba państwa posiadają broń jądrową.
"Mamy nadzieję, że kraje, które w przeszłości zdecydowanie potępiały demonstrację podobnych
możliwości przez innych, będą gotowe na pracę w kierunku rozwijania międzynarodowych
instrumentów zapobiegających zagrożeniom militarnym związanym z przestrzenią kosmiczną" czytamy w oświadczeniu, w którym Indii wprost nie wymieniono.
Wcześniej tego samego dnia premier Indii Narendra Modi poinformował, że jego kraj podczas ćwiczeń
zestrzelił satelitę na niskiej orbicie za pomocą pocisku antysatelitarnego. Ocenił, że Indie weszły tym
samym do grona "supermocarstw kosmicznych". Szef rządu dodał też, że satelitę zestrzelono na
niskiej orbicie wokółziemskiej w odległości 300 kilometrów; nie poinformował jednak, kiedy to się
wydarzyło.
Modi podkreślił również, że działanie to "nie jest skierowane przeciwko żadnemu krajowi", a celem
Indii jest "ustanowienie pokoju, a nie stworzenie atmosfery wojny".
Napięcie w relacjach między Indiami i Pakistanem gwałtownie wzrosło pod koniec lutego, gdy
indyjskie lotnictwo zaatakowało na terytorium pakistańskim obóz szkoleniowy islamistycznego
ugrupowania Jaish-e-Mohammed (JeM - Armia Mahometa). Był to pierwszy taki atak od 1971 roku. JeM
przyznało się do dokonania 14 lutego samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęło 40
członków indyjskich paramilitarnych sił policyjnych w spornym Kaszmirze. JeM chce przyłączenia do
Pakistanu indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. New Delhi uważa, że władze pakistańskie były
zamieszane w ten atak, czemu Islamabad zaprzecza. W przeszłości Indie i Pakistan stoczyły trzy wojny
o kontrolę nad Kaszmirem.
Czytaj też: Satelitarne oczy Indii wpatrzone w Pakistan. „87 procent terytorium w polu widzenia”

