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Streszczenie: O indyjskim Połączonym Dowództwie Andamanów i Nikobarów (ang. Andaman 
and Nicobar Command) światowa opinia publiczna dowiedziała się po zaginięciu w marcu 
2014 roku malezyjskiego samolotu komunikacyjnego (lot 370). Wtedy to przez agencyjne ser-
wisy przemknęła informacja, że całością niebagatelnych sił indyjskich wydzielonych do akcji 
poszukiwawczej (sześć okrętów, trzy jednostki Straży Wybrzeża, cztery samoloty, w tym najno-
wocześniejsze indyjskie morskie maszyny patrolowe Boeing P-8I Neptune i kilka śmigłowców 
Mi-8) prowadzonej na rozległych akwenach południowo-wschodniej części Oceanu Indyjskie-
go Surface dowodzi właśnie Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command (czyli Do-
wódca Andamanów i Nikobarów, CICNAC). Dla większości odbiorców wiadomość ta nie miała 
zgoła żadnego znaczenia, gdyż świat frapował się losem zaginionej maszyny i jej pasażerów, 
w związku z czym nie wywołała żadnego echa. Z kolei profesjonaliści zajmujący się sytuacją po-
lityczno-wojskową basenu Oceanu Indyjskiego zaskoczeni nią nie byli, gdyż już od kilkunastu 
lat obserwowali (i obserwują) konsekwentne i uporczywe wysiłki Indii ukierunkowane na roz-
budowę potencjału wojskowego w rejonie owych grup wysp.

Słowa kluczowe: Indie, strategia morska, bezpieczeństw morskie, Andamany, Nicobary.

Summary: World public opinion has learned about Indian combined command of the Anda-
man and Nicobar Islands in March 2014. It took place after the disappearance without any trace 
Malaysian communication plane (Flight 370). At that time the news agencies flashed the in-
formation that the whole forces Indian dedicated to the search action (six warships, three ves-
sels of the Coast Guard, four planes, including the most modern Indian marine patrols aircrafts 
Boeing P-8I Neptune and several helicopters Mi-8) had been subordinated to Commander-in-
-Chief Andaman and Nicobar Command (CICNAC). For most people, this message was not quite 
irrelevant, because the world opinion was all struck by the fate of the missing plane and its 
passengers. On the other hand the professionals involved in the political and military situation 
in the Indian Ocean were not surprised by it. India has developed its military capabilities in the 
region during last decades and presence at Nicobars and Andamans is important portion of the 
whole defense effort of this country. 
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Nikobary i Andamany to dwa archipelagi leżące na Oceanie Indyjskim, pomiędzy 
Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim, oddalone o około 90 mil morskich od Acech 
na Sumatrze. Obie grupy oddziela Kanałem Dziesiątego Stopnia o szerokości 140 – 150 km 
i głębokościach dochodzących do 1 280 m. Nikobary i Andamany łącznie to 349 wysp 
(38 zamieszkałych, obecnie łącza populacja to około 380 000), wysepek, skał i raf 
o całkowitej powierzchni 8 249 km2, rozciągających się, między 6 a 14° szerokości geo-
graficznej północnej (około 400 mil morskich), oraz między 92° a 94° stopniem długości 
geograficznej wschodniej. Na Andamany przypada 325 wysp (6 170 km2), zaś na Niko-
bary 24 (1 765 km2). Oba łańcuchy przejęte przez Indie w 1950 roku tworzą od roku 1956 
Terytorium Federalne Nikobary i Andamany ze stolicą w Port Blair (Andaman Połu-
dniowy). Miejscowość dzieli 780 mil morskich od Kalkuty, 750 mil morskich od Visa-
khapatnam oraz 740 mil morskich od Chennai (Madras). Skrajny północny punkt ar-
chipelagów oddalony jest o 560 mil morskich od wybrzeży Birmy.

Odległe archipelagi przez większość swych dziejów znajdowały się na marginesie hi-
storii. Zasiedlone w środkowym paleolicie podlegały w następnych stuleciach tamilskim 
królom z Cejlonu i południowych Indii, którzy traktowali je jako punkt etapowy w dalszej 
ekspansji na Sumatrę (Kearney, s. 50). W XVII wieku powstała tam baza floty Konfederacji 
Marathy, bytu politycznego, który kontrolował większość Półwyspu Dekan. Na horyzon-
cie geograficznym Europejczyków znalazły się w epoce wielkich odkryć geograficznych, 
a pierwsze próby zorganizowania tam stałych placówek podjęła w 1755 Duńska Kompania 
Wschodnioindyjska. Proklamowana w roku następnym kolonia nosiła najpierw nazwę 
Nowa Dania, zaś później Wyspy Fryderyka. Administrowano nią z Trangguebar, duńskie-
go terytorium na kontynencie indyjskim. Kolonia nie egzystowała jednak długo – nękane 
malarią wyspy Duńczycy wielokrotnie opuszczali, by ostatecznie wycofać się z nich w 1848 
roku. Wykorzystując to usiłowali się tam usadowić Austriacy (w ich nazewnictwie były 
to wówczas Wyspy Teresy), ale nie odnieśli sukcesów. Również pierwsza brytyjska próba 
stworzenia na Wielkim Andamanie (w rejonie, gdzie obecnie leży Port Blair) przystani 
i kolonii karnej zainicjowana w roku pod koniec XVIII wieku zakończyła się fiaskiem 
z powodu epidemii chorób tropikalnych Dopiero w 1858 roku Brytyjczycy ponownie 
przybyli na wyspy i tym razem zostali na stałe. Dekadę później Dania formalnie sprze-
dała swoje prawa do wysp Albionowi, który rok później podporządkował je administra-
cyjnie swoim posiadłościom w Indiach (Feldbaek, s. 138-142). Archipelagami zarządzał 
komisarz rezydujący w Port Blair, zaś jego głównym zadaniem było zapewnienie funk-
cjonowania zakładu karnego dla kryminalistów i więźniów politycznych zwanego Cel-
lular Jail lub Black Water.

Japończycy zajęli oba archipelagi w marcu 1942 roku (w Port Blair wylądowali 23 
marca). Były one miejscem szczególnego eksperymentu. Mimo japońskiej kontroli woj-
skowej znajdowały się one formalnie pod administracją utworzonego pod auspicjami 
japońskimi Rządu Tymczasowego Wolnych Indii kierowanego przez Subhaska Chandra 
Bose (Bayly, Harper, s. 325). Od marca 1944 roku na czele lokalnych władz cywilnych stał 
generał Indyjskiej Armii Narodowej A. D. Loganadan. Nie uchroniło to jednak miesz-
kańców przed okrucieństwami okupacji. Szczególnie charakterystyczne było zmuszanie 
kobiet pochodzenia chińskiego oraz malajskiego do prostytucji w wojskowych domach 
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publicznych. W późniejszej fazie okupacji mieszkańcy cierpieli głód wynikający z od-
cięcia wysp od zaplecza. Ocenia się, że pod władzą japońską życie straciło około 2 000 
mieszkańców archipelagów (Dasgupta, s. 87-93).

Przynależność obu archipelagów do Indii nie była, w czasie dokonywania podziału 
Cesarstwa Indii przez Brytyjczyków, oczywista. Brytyjskie kręgi wojskowe nie obsta-
wały za ich utrzymaniem, z uwagi na kluczowe znaczenie dla utrzymania komunikacji 
między Singapurem a Cejlonem, Adenem i terytoriami brytyjskimi a Afryce Wschod-
niej. Rozważano nadanie im statusu terytorium brytyjskiego, a nawet dopuszczano 
relokację mieszkańców na kontynent. Wariant ten zastosowano w praktyce w roku 
1956 tworząc z Wysp Czagos Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. Wyspy Cza-
gos to archipelag  na  Oceanie Indyjskim, leżący 500 km na południe od  Malediwów, 
w połowie drogi między Indonezją a wybrzeżami Afryki. Tworzy go ponad 60 atoli, wysp 
i raf, z których największa to, goszcząca amerykańską bazę, Diego Garcia. Ostatecznie 
uznano, że brytyjska władza nad Wyspami Czagos zmniejsza znaczenie Nikobarów 
i Andamanów dla Korony i bezzasadnym jest antagonizowanie z ich powodu relacji 
z Indiami. Oceniono też, że próby ustanowienia wspólnego, indyjsko-pakistańskiego, 
władztwa nad archipelagami są „niepraktyczne”. Decyzje w tej materii zapadły na prze-
łomie czerwca i lipca 1947 roku. Ostatecznie wyspy weszły w skład Indii w 1950 roku. 
Finalnie nadano im status terytorium federalnego. Przejęcie kontroli administracyjnej 
nie oznaczało jednak, że do archipelagów przywiązywano znaczenie wojskowe. Indie 
owego czasu prowadziły politykę stanowiącą niezwykły amalgamat idealizmu i naiw-
ności, sprowadzającą się do przekonania, że prowadząc politykę niezaangażowania i re-
zygnacji ze stosowania przemocy (było to ewidentne zafałszowanie, gdyż podczas unifi-
kacji politycznej lat 1947-1956 rząd centralny w Nowym Delhi nader udatnie posługiwał 
się siłą militarną zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym) Indie 
w „naturalny” sposób zyskają pozycję ponadregionalnego lidera nowej, „moralnej” po-
lityki. Dopiero więc w 1956 roku Indie ponownie obsadziły porzuconą przez Brytyjczy-
ków bazę lotniczą na wyspie Car Nicobar, jednakże bez rozmieszczenia tam samolotów. 
Wynikało to bardziej z potrzeb administracyjnych niż oceny sytuacji wojskowej (Singh, 
s. 82-92).

Dopiero w 1957 roku marynarka indyjska rozpoczęła tam prace hydrograficzno-
-kartograficzne zakrojone na większą skalę. Przełomem w militarnych dziejach wysp 
była jednak przegrana przez Indie w kompromitującym stylu wojna graniczna z China-
mi w 1962 roku. Co prawda chińska marynarka realizując morską wersję wojny ludo-
wej była absolutnie niezdolna do wysłania jakichkolwiek sił na Ocean Indyjski, ale rząd 
w Nowym Delhi miał inny powód do troski. Już od kilku bowiem lat kierowana przez 
nacjonalistycznego dyktatora Sukarno (jak większość Jawajczyków używał on jednego 
miana, będącego zarówno imieniem, jak i nazwiskiem) artykułowała coraz wyraźniej 
swe rozbuchane ambicje terytorialne. Dżakarta prowadziła więc skrytą agresję prze-
ciwko malezyjskim prowincjom na Borneo (co uwikłało Indonezję w konflikt z Wielką 
Brytanią), w kręgu jej zainteresowania znalazł się Timor Wschodni (portugalski) i za-
chodnia, holenderska część Nowej Gwinei (Chauvel). W bombastycznych przemówie-
niach prezydent Sukarno zapowiadał, że Ocean Indyjski rychło stanie się „Oceanem 
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Indonezyjskim”. W Indiach, których militarną słabość w całej rozciągłości obnażyła 
wojna z Chinami w 1962 roku (Kubiak, Nadolski) owych słów nie można było lekce-
ważyć, choćby z tego powodu, że Indonezja miała środki by swe pretensje poprzeć siłą 
zbrojną. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku kraj ten stał się bo-
wiem beneficjantem jednego z największych sowieckich morskich programów pomoco-
wych. Marynarka archipelagowego państwa otrzymała krążownik typu Svierdłow, pięć 
okrętów podwodnych typu Whiskey (projekt 613), 14 niszczycieli typu Skoryj (projekt  
30 bis), dziewięć dozorowców typu Riga (projekt 50), dziewięć ścigaczy rakietowych 
typu Komar (projekt 183 R) i kilkadziesiąt innych okrętów, a poza tym samoloty bom-
bowe Ił-28 i czołgi pływające PT-76 (Winogradow s. 47-62). Już to wystarczyło, by Indie 
poczuły się zaniepokojone, mimo, że Suharto czy Sukarno również był jednym z lide-
rów ruchu niezaangażowanych.

Pierwszy indyjski garnizon rozmieszczony na wyspach w 1963 roku miał sym-
bolicznych charakter. Tworzyło go pięciu oficerów oraz 156 podoficerów i maryna-
rzy obsadzających lekkie jednostki patrolowe. Początkowo bazowały one w oparciu 
o infrastrukturę cywilną, ale już 1964 roku w Port Blair zaczął funkcjonować punkt 
manewrowego bazowania nazwany zgodnie z brytyjsko-indyjską tradycją INS Jarawa 
(Hiranandani).

Kiedy zaś po wojnie indyjsko-pakistańskiej w 1965 roku Indonezja przebazowa-
ła do Wschodniego Pakistanu ścigacze rakietowe i pododdział piechoty morskiej, ko-
nieczność wzmocnienia obrony archipelagów zamykających łańcuchem wysp Cieśninę 
Malaka, stała się bardziej niż pilna. W roku 1968 rozpoczęto budowę portu wojennego 
z prawdziwego zdarzenia oraz zaplecza logistyczno-remontowego. Warsztaty rozpoczę-
ły pracę w 1979 roku.

Obecnie Jarawa to kluczowa indyjska instalacja morska na wyspach, dysponująca 
dwoma dokami pływającymi i zapleczem stoczniowym zdolnym zabezpieczyć działania 
jednostek klasy fregata – niszczyciel. Marynarka zapowiada dalszą jej rozbudowę, nie 
wykluczając, że baza zostanie dostosowana do obsługi przyszłościowych atomowych 
wielozadaniowych okrętów podwodnych. Indie zakładają pozyskanie sześciu takich 
jednostek, ale ich budowa rozpocznie się prawdopodobnie dopiero po ukończeniu serii 
trzech atomowych okrętów podwodnych uzbrojonych w rakiety balistyczne, z których 
pierwszy, Arihant, zakończył próby w sierpniu 2016 roku.

Jarawa zabezpieczała bazowanie jednostek operujących na Andamanach, stanowiąc 
przede wszystkim dogodną palcówkę wyjściową dla jednostek patrolowych. Jednakże 
na początku lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia problem zaczęła stanowić pe-
netracja przez obce jednostki (głównie indonezyjskie, ale nie tylko, gdyż odnotowywa-
no również obecność statków z Tajwanu i Filipin) południowych Nikobarów (Port Blair 
dzieli od Car Nicobar około 300 km). Aby temu przeciwdziałać w 1973 roku urucho-
miono na wyspie Komorta punkt manewrowego bazowania INS Kardip.

Od 1971 roku siły morskie rozmieszczone na wyspach podlegały utworzonemu 
w 1971 roku Dowództwu Wschodniemu indyjskiej marynarki. Analizy wojskowe wy-
kazały jednak, że garnizon ograniczony wyłącznie do marynarki, to zdecydowanie 
zbyt mało. Wojska lądowe rozmieściły więc tam batalionową grupę bojową z zamia-
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rem jej rozbudowy do brygady, pojawiły się maszyny i pododdziały lotnicze. Pojawił 
się wówczas niespodziewany problem związany z organizacją dowodzenia. W tradycji 
indyjskiej nie było doświadczeń związanych z tworzeniem połączonych zgrupowań bo-
jowych. Odrębność rodzajów sił zbrojnych jest bardzo wyraźna, co podkreśla struktura 
– na czele wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa stoją oficerowie noszący tytuł „Sze-
fa Sztabu”, zaś strukturą odpowiedzialną bardziej za integrację planów i zamiarów niż 
za organizację współdziałania na szczeblu operacyjnych, jest Komitet Szefów Sztabów. 
Przekazywanie własnych zasobów w podporządkowanie innego rodzaju sił zbrojnych 
było niesłychanie rzadkie. Problem ów, o absolutnie krytycznym charakterze, starano 
się rozwiązać budując eksperymentalną strukturę zwaną Andaman and Nicobar For-
tress (FORTAN).W 1984 roku istotnie wzmocniono morski komponent lotniczy sta-
cjonujący na wyspach. Administracja lotnictwa cywilnego przekazała wówczas port 
lotniczy w Port Blair w administrację marynarki. W oparciu o przejętą infrastrukturę 
zorganizowano bazę lotnictwa morskiego początkowo zwaną INS Jarawa II, a ostatecz-
nie – od roku 1985 – INS Utkrosh (koegzystującą z lotniskiem cywilnym – Veer Savar-
kar International Airport). Instalacja dysponuje pasem startowym o długości 3 400 m 
wraz z odpowiednim zapleczem logistycznym. Stacjonują tam 318. dywizjon lotnictwa 
morskiego eksploatujący samoloty Dordnier Do-228NG (patlowowo-rozpoznawcze) 
oraz 321. dywizjon na śmigłowcach HAL Chetak (SAR). Baza obsługiwać jednak może 
również najnowocześniejsze morskie samoloty patrolowe Indian Navy, amerykańskie 
Boeing P-8I, które uzupełniły, a potencjalnie mogą zastąpić, sowieckie Tu-142.

Zagrożenie indyjskich interesów na Morzu Andamańskim ze strony Indonezji sto-
sunkowo szybko zmniejszyło się (głównie na skutek turbulencji wewnętrznych w tym 
państwie), ale w to miejsce pojawił się nowy, znacznie bardziej niebezpieczny czynnik. 
Niezwykle szybkie wychodzenie Chińskiej Republiki Ludowej z gospodarczego zapóź-
nienia i dynamiczne wybijanie się tego państwa na pozycję „globalnej manufaktury” 
spowodowało skokowy wzrost znaczenia morskich linii komunikacyjnych biegnących 
przez Cieśninę Malaka (ocenia się, że przepływa przez nią około 45-50% handlu mor-
skiego według wolumenu wartości) i Ocean Indyjski. Co naturalne, towarzyszył temu 
wzrost chińskiej obecności wojskowej (a proces ten ma charakter stały) na Oceanie In-
dyjskim. Wynika to z konieczności zabezpieczenia z jednej strony importu surowców 
energetycznych z basenu Zatoki Perskiej (oraz, o czym często się zapomina) z Afryki 
oraz dążenia do uzyskania przynajmniej zdolności monitorowanie szlaków ekspor-
towych. Nowa chińska koncepcja przyjęła więc formę Strategii „Sznura Pereł”, czyli 
budowy łańcucha baz i portów wraz z niezbędną infrastrukturą służącego interesom 
Państwa Środka. Chiny odnoszą w tej materii (mimo występujących fluktuacji) istotne 
sukcesy. Obecnie na „Sznur Pereł” składają się następujące „punkty oparcia” dla floty: 
Sanya na wyspie Hainan, Wyspa Woody na Wyspach Paracelskich, bazy na spornych 
Wyspach Spratly, Sihanukville (Campong Som) w Kambodży, Istmo de Kra w Tajlan-
dii, Wyspa Coco w Birmie, Chittagong w Bangladeszu, Hambantota na Sri Lance, Ma-
rao na Malediwach, Gwadar w Pakistanie, Lamu w Kenii oraz Port Sudan w Sudanie. 
Wśród analityków panuje przy tym daleko idąca zgodność, co do trwałości tendencji 
sprowadzającej się do zwiększania chińskich zdolności projekcji siły na Ocean Indyjski. 
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Przejawem tego jest rozbudowa Floty Morza południowochińskiego (jednego z trzech 
związków operacyjno-strategicznych chińskiej marynarki wojennej). W poświęco-
nych temu zagadnieniu materiałach analityczno-prognostycznych znaleźć można na-
wet informacje, że Chiny przygotowują się do zorganizowania kolejnej (czwartej) floty 
przeznaczonej przede wszystkim do operowania na Oceanie Indyjskim (podległej bez-
pośrednio Centralnej Komisji Wojskowej w Pekinie). Obecnie jest to jeszcze pieśń przy-
szłości, ale może się okazać, że wcale nie tak odległej (Bartosiak, s. 88). Rozszerzanie 
chińskiej strefy operacyjnego zainteresowania na Ocean Indyjski nie mogło oczywiście 
nie wywołać reakcji Indii. W tym właśnie kontekście należy rozpatrywać decyzje, które 
w odniesieniu do Nikobarów i Andamanów zapadły na przełomie XX i XXI wieku.

Powołanie Połączonego Dowództwa Nikobarów (integrującego komponenty trzech 
rodzajów sił zbrojnych oraz Straży Wybrzeża) było jedną z rekomendacji wypracowa-
nych przez komitet oceniający przebieg konfliktu o średniej intensywności stoczonego 
przez Indie i Pakistan w 1999 roku, a zwanego „wojną w Kargil”. Nieadekwatna do za-
angażowanych sił efektywność armii indyjskiej, wynikająca przede wszystkim z wadli-
wej organizacji współdziałania na wszystkich szczeblach, zmusiła kręgi kierownicze sił 
zbrojnych do poszukiwania sposobów osiągnięcia efektu synergii. Temu służyć miało 
powołanie połączonych dowództw. Ponieważ w warunkach indyjskich był to ekspery-
ment, postanowiono przeprowadzić go tam, gdzie poszczególne komponenty i tak dzia-
łały w oderwaniu od swoich struktur „macierzystych”, a warunki naturalne, a zwłasz-
cza izolacja niejako wymuszały od poszczególnych dowódców daleko idącą kooperację. 
Po kilku miesiącach przygotowań powołano już 11 maja 2001 pierwsze w siłach zbroj-
nych Indii zunifikowaną strukturę dowódczą z siedzibą w Port Blair na Południowym 
Andamanie. Na jej czele stanął wiceadmirał Arun Prakash (późniejszy Szef Sztabu Ma-
rynarki Wojennej, czyli w warunkach indyjskich dowódca morskiego rodzaju sił zbroj-
nych). Przyjęto przy tym zasadę, że funkcję tę kolejno sprawować będą „trzygwiazd-
kowi” oficerowie marynarki, wojsk lądowych i lotnictwa podlegający – pod względem 
operacyjnym – bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu Szefów Sztabów (czyli,  
de facto, naczelnemu dowódcy sił zbrojnych).

CICNAC odpowiada za:
 • bezpieczeństwo (w tym również utrzymanie dogodnego reżimu operacyjnego) 

w regionie Morza Andamańskiego, będącego obszarem podejściowym do Cieśniny 
Malaka (a pośrednio również do cieśnin Lambok i Sunda),

 • obronę obu archipelagów,
 • zapewnienie przestrzegania prawa w obrębie Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (sta-

nowi ona około 30% całości indyjskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej),
 • prowadzenie działań ratowniczo-pomocowych w przypadku zaistnienia klęsk ży-

wiołowych, katastrof technicznych i innych sytuacji nadzwyczajnych.
Równocześnie postępowała rozbudowa „garnizonu” wysp i niezbędnej do jego za-

bezpieczenia infrastruktury. Przede wszystkim sformowany został komponent morski 
połączonego dowództwa – Andaman and Nicobar Flotilla (ANFLOT). Od początku w jej 
skład wchodziła grupa jednostek desantowych (duży okręt desantowy Kesari, trzy zbudo-
wane w Polsce średnie okręty desantowe 773IM – Mahish, Cheetah and Guldar oraz sześć 
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kutrów desantowych Mk. 3). Dołączyły do nich niebawem okręty patrolowe typu Trin-
kat zastępowane obecnie w związku z wycofywaniem ze służby i przekazywaniem wy-
spiarskim sojusznikom (jeden okręt Seszelom, dwa Malediwom) przez znacznie większe 
i nowocześniejsze jednostki typu Saryu. Ważne wydarzenie miało miejsce w kwietniu 
2016 roku. W podporządkowanie Połączonego Dowództwa wszedł pierwszy nawodny 
okręt uderzeniowy – korweta INS Karmuk. Ilość jednostek stacjonujących na Andama-
nach z roku na rok ulega zwiększeniu. W 2013 było to 15 okrętów różnych klas, w 2015 
już 20, a plany na rok 2022 mówią już o 32 (Indian Navy Andaman Base).

Prócz wzmocnienia sił okrętowych marynarka rozbudowuje instalacje zabezpiecza-
jące bazowania lotnictwa. W 2001 roku na wyspie Północny Andaman (około 290 km 
na północ od Port Blair), w rejonie wioski Shibpur uruchomiono punkt manewrowego 
bazowania lotnictwa morskiego (INS Shibpur). Służyło to zacieśnieniu kontroli nad pół-
nocnymi rejonami archipelagu w związku z informacjami, że na bezludnych wysepkach 
próbują rozlokować się rebelianci z Armii Arakan (ruchu separatystycznego grupy et-
nicznej Rahkine z północnej Birmy). Sprawa była o tyle kłopotliwa dla Indii, że począt-
kowo wspierały one powstańców, aby ich ostatecznie poświęcić w celu poprawy relacji 
z Rangunem. Swoje sanktuaria mieli tam również posiadać Tamilowie ze Sri Lanki (nie-
aktywna obecnie organizacja Tygrysy Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu). Baza posiada 
pas startowy o długości 1 000 m (planowane przedłużenie do 3 600 m) wyniesiony 34 m 
nad poziom morze, co czynni go niewrażliwym na zagrożenie falami tsunami. Operują 
tam maszyny patrolowe Dornier Do 228 oraz śmigłowce ratownicze HAL Cheteak.

Z kolei w połowie 2012 roku gotowość operacyjną osiągnęła kolejna baza Naval Air 
Service – INS Baaz. Znajduje się ona w Campbell Bay na Wielkim Nikobarze, w więc 
w bezpośredniej bliskości Kanału Szóstego Stopnia oddzielającego tę wyspę od indo-
nezyjskiej Sumatry. INS Baaz dysponuje zatem znacznie dogodniejszym położeniem 
do monitorowania ruchu morskiego w Cieśninie Malaka niż INS Utkrosh pod Port 
Blair na Andamanie Południowym (Baaz leży o ponad 600 km dalej na południowy 
wschód). W warunkach codziennych bazują tam samoloty patrolowo-rozpoznawcze 
Dornier D0-228, ale długość wzniesionego tam pasa wynosi 1 100 m (planowane jest 
jego przedłużenie do 1 800 m, a w kolejnym etapie do 3 000 m). Umożliwia to przerzut 
tam, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, również maszyn bojowych, zwłasz-
cza, że do transportu niezbędnego sprzętu i zaopatrzenia wykorzystać można maszyny 
transportowe C-130J Super Hercules, które rutynowo tam lądują. Warto przy tym za-
uważyć, że Indie (wojska lotnicze) pozyskały w 2014 roku sześć takich maszyn (jedną 
utracono w katastrofie), zaś od 2017 rok planowane są dostawy sześciu kolejnych (i ko-
lejnego, który zastąpić ma rozbitą maszynę).

W ostatnich latach Indie podejmują wysiłki mające stanowić przeciwwagę dla chiń-
skiej obecności na Oceanie Indyjskim, to znaczy wysyłają grupy okrętów na Morze 
Południowochińskie. W takim przypadku baza w Port Blair jest dla owych zespołów 
ostatnim portem ojczystym, zdolnym nie tylko do uzupełnienia zapasów, ale również, 
dzięki posiadanym dokom pływających, zwłaszcza większemu z nich, do przeprowa-
dzenia kompleksowych remontów. W oparciu o Port Blair organizuje się ponadto wiele 
przedsięwzięć międzynarodowych, takich jak wspólne patrole indyjsko-indonezyjskie 
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(Ind-Indo Corpat), czy indyjsko-tajlandzkie (Indo-Thai Corpat) oraz wspólne ćwiczenia 
z siłami morskimi Singapuru, Amerykanami, Brytyjczykami, Australijczykami, siłami 
morskimi Federacji Rosyjskiej, a okazjonalnie nawet marynarką wojenną Brazylii.

Komponent lotniczy Połączonego Dowództwa Andamanów i Nikobarów powołano 
do życia w grudniu 2001 roku, choć lotnictwo było obecne na wyspach znacznie wcze-
śniej. Główną bazą jest Car Nicobar, położona na wyspie o tej samej nazwie (jest to naj-
bardziej na północ położony „ląd” wchodzący w skład Nikobarów, wyznaczających kra-
niec Kanału Dziesiątego Stopnia oddzielającego tę grupę od Andamanów, powierzchnia 
wyspy to 126.9  Km2). Początkowo Hindusi wykorzystywali byłe japońskie lotnisko 
o długości pasa 900 m, ale w 1967 roku został on wydłużony do 2 700 m, a następnie 
do 3 400 m. W 1982 roku rozmieszczono tam pierwsze śmigłowce Mi-8, których dywi-
zjon stacjonuje tam do chwili obecnej. Baza, obsadzona przez 37. Skrzydło Indyjskich 
Wojsk Lotniczych, w skład którego wchodzą dwa dywizjony, 118. Cheallengers i 122. 
Dolphins – oba na śmigłowcach Mi-8. Instalacja przygotowana jest do przyjęcia, co naj-
mniej, kilkunastu maszyn bojowych, a dodatkowy sprzęt mogą przerzucić wspomnia-
ne już C-130J Super Hercules lub samoloty Ił-76 będące, w ilości 17 stanowią kościec 
indyjskiego „ciężkiego” lotnictwa transportowego, a przyszłościowo także Boeing C-17 
Globemaster III.

Wojska lądowe utrzymują na Andamanach i Nikobarach brygadową grupę bojową, 
której rdzeniem jest 108. Brygada Piechoty Górskiej (wbrew swej oficjalnej nazwie no-
sząca miano Amphibians). Jej dowództwo dyslokowane jest w Birchgunj, około 15 km 
id Port Blair. Związek taktyczny sformowany został 15 grudnia 1990 roku w Likabali 
w stanie Assam. Jego pierwszym dowódcą był brygadier R.S. Mann. Po osiągnięciu za-
planowanych stanów etatowych brygadę przerzucono do Port Blair, gdzie rozpoczęło 
się forsowne szkolenie desantowe. W skład 108. Brygady wchodzą, kompania dowodze-
nia, trzy bataliony oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia. Zwykle dwa bataliony 
to piechota zmechanizowana na wozach BMP-2 ze składu armii regularnej, zaś trzeci 
to piechota zmotoryzowana na samochodach ciężarowych ze składu Armii Terytorial-
nej (zaciąg na archipelagu). Stan osobowy brygady to około 4 000 oficerów, podoficerów 
i szeregowych. Plany indyjskie zakładają w pierwszym etapie rozbudowę grupy bryga-
dowej do około 6 000 żołnierzy, a docelowo stworzenie dywizyjnej grupy bojowej liczą-
cej około 15 000 żołnierzy.

Czwarty komponent podporządkowany Połączonemu Dowództwu to siły Straży 
Wybrzeża. Dowodzi, czy też „kieruje” nimi, gdyż jest to agencja cywilna, funkcjonariusz 
w randze inspektora generalnego (co, stanowi odpowiednik kontradmirała, gdyż w sys-
temie indyjskim pierwszy stopień flagowy to komodor). Straż Wybrzeża odpowia-
da za prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych w indyjskiej strefie odpowie-
dzialności SAR (utrzymuje w tym celu Morskie Centrum Koordynacji Ratownictwa, 
Maritime Rescue Coordination Centre, MRCC), ochronę żeglugi przed działaniami 
bezprawnymi, ochronę wybrzeży przed wtargnięciem z kierunku morskiego, peł-
ni funkcję inspekcji rybołówstwa, nadzoruje przestrzeganie prawa, w tym przepisów 
ekologicznych w obrębie indyjskich obszarów morskich, wspiera służbę celną w dzia-
łaniach antyprzemytniczych. Admany i Nikobary tworzą jeden z pięciu regionów 
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Straży Wybrzeża i choć stacjonujące tam jednostki podporządkowane są CICNAC 
zachowują one autonomię administracyjną. Regionalne dowództwo Straży Wybrze-
ża znajduje się w Port Blair, gdzie znajduje się również baza główna (będąca portem 
macierzystym ośmiu jednostek patrolowych). Punkt manewrowego bazowania dys-
lokowano w Hut Bay na Małym Andamanie, a kolejna taka instalacja planowana jest 
na Kamorcie. Straż Wybrzeża rozbudowuje ponadto system posterunków obserwa-
cji technicznej wyposażonych w stacje radiolokacyjne, kamery światła dziennego 
i kamery podczerwieni, którego tworzenie rozpoczęto jeszcze w roku 2002.

Obserwowana w ciągu ostatnich, co najmniej, dwóch dekad ekspansja Chińskiej Re-
publiki Ludowe we wschodniej części Pacyfiku skutkuje wzrostem napięcia między Pań-
stwem Środka a Stanami Zjednoczonymi, które usiłują zachować pozycję dominującego 
mocarstwa w regionie. Z uwagi na ścisłe związki Amerykanów z Republiką Korei i Japonią, 
a także, coraz częściej traktowane jako obciążenie, nie zaś aktywa, relacje z Republiką 
Chin (Tajwanem) jest to dla Waszyngtonu obszar o znaczeniu kluczowym pod wzglę-
dem politycznym. Skokowy wzrost wymiany handlowej, czyni z Azji również kluczową 
przestrzeń gospodarczą, a jeżeli dodać do tego stosunkowo dużą atrakcyjność chińskiego 
modelu rozwoju dla wielu paternalistycznych społeczeństw nie postrzegających systemu 
demokratycznego jako wartości samej w sobie, Chiny dysponując trzema wymiarami 
siły: wojskowym, gospodarczym i polityczno-społecznym wyrastają na najważniejszego 
rywala Stanów Zjednoczonych do pozycji globalnego hegemona. Owej wyłaniającej się 
sprzeczności świadomy jest zarówno Waszyngton, jak i Pekin. Obaj gracze starają się 
więc poprawić swoją pozycję. Atutem Stanów Zjednoczonych jest przy tym ich potęga 
morska umożliwiająca wywieranie wpływu na strategicznie ważne chińskie morskie li-
nie komunikacyjne, w tym absolutnie kluczową komunikację surowcową łączącą Pań-
stwo Środka z basenem Zatoki Perskiej, która przebiega przez Cieśninę Malaka i Ocean 
Indyjski (Prakash).

Ten element ma już więc bezpośredni związek z Indiami, które od roku 1962 znaj-
dują się z Chinami w stanie „szorstkiego partnerstwa”, lub też, jak ujmują to niektórzy, 
w stanie „zimnego pokoju”. Chiński smok i indyjski słoń rywalizują wszak o pozycję 
nie tyle hegemona globalnego, ale mocarstwa regionalnego, a ich wzajemne stosunki 
nacechowane są głęboką podejrzliwością co do intencji drugiej strony i absolutnym bra-
kiem zaufania. Tak więc wysiłki amerykańskie zmierzające do pozyskania w basenie 
Oceanu Indyjskiego strategicznego sojusznika są w Nowym Delhi dobrze rozumiane, 
mimo tego, że relacje bilateralne w okresie „zimnej wojny” były zmienne, ale generalnie 
stosunkowo chłodne. Indie konsekwentnie prowadziły politykę niezaangażowania po-
strzeganą przez Waszyngton jako postawa de facto prosowiecka. Obecnie się to zmienia. 
Waszyngton i Nowe Delhi dostrzegły daleko idącą zbieżność interesów sprowadzającą 
się do „powstrzymywania” Chin.

Amerykanie obserwujący postępujący relatywny drenaż swej potęgi potrzebują so-
jusznika na Oceanie Indyjskim, Indie usiłując zdywersyfikować źródła wsparcia poli-
tycznego i technologicznego usiłują budować dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi 
w sposób nie skutkujący rozbratem z Federacją Rosyjską i póki co dobrze im się to udaje. 
Na poziomie strategii morskiej sprowadza się to w uproszczeniu do faktu, że marynar-
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ka indyjska mogłaby przejąć część zadań związanych z „szachowaniem” Chińczyków 
na Oceanie Indyjskim, mogłaby umożliwić Amerykanom redyskolację sił z tego teatru 
na Pacyfik. Ewentualność tak przekłada się z kolei na skokowy wzrost strategicznego 
znaczenia Andamanów i Nikobarów.

Położenie geograficzne archipelagów umożliwia bowiem nie tylko projekcję siły 
w rejon Cieśniny Malaka, ale problematycznym czyni możliwość swobodnego korzysta-
nia przez Państwo Środka z takich alternatywnych kanałów przesyłania surowców ener-
getycznych, jak (rozważane w Pekinie): połączenie rurociągowe przez Birmę do Chin, 
połączenie przez Malezję i Tajlandię z Zatoki Bengalskiej na Morze Południowochiń-
skie, budowa kanału żeglugowego przez Przesmyk Kra (położony na pograniczu Malezji 
i Tajlandii). Wszystkie te rozwiązanie pozwalałyby, co prawda, uniknąć konieczności 
żeglowania przez Cieśninę Malaka, ale ich „obszary wejściowe” nadal znajdowałyby 
się w zasięgu oddziaływania sił indyjskich z Andamanów i Nikobarów. Co więcej, bazy 
na archipelagach czynią możliwym również monitorowanie, a w pewien sposób rów-
nież nadzorowanie dwóch, będących pewną alternatywą dla Malaki cieśnin indonezyj-
skich – Cieśninę Sunda (gdzie głębokości czynią jednak żeglugę superzbiornikowców 
praktycznie niemożliwą) i Cieśninę Lombok – Makassar. Natomiast alternatywa – po-
łączenie rurociągowe między pakistańskim portem Gwadar nad Morzem Arabskim 
a Kasgar w chińskim Xingjiang (Turkiestan Wschodni) również pozostaje w zasięgu 
oddziaływania Hindusów (Bender).

Andamany i Nikobary są więc obecnie jednym z kluczowych indyjskich „zasobów 
strategicznych”, zarówno w rywalizacji z Chinami, jaki i współpracy ze Stanami Zjed-
noczonymi. Można je porównać do fortecy strzegącej brodu lub przełęczy, sukcesywnie 
rozbudowywanej, ale – póki co – obsadzonej pokojowym jedynie garnizonem. Rozbu-
dowa baz morskich, zaplecza logistycznego i stoczniowego, a także baz lotniczych z całą 
niezbędną infrastrukturą zabezpieczającą, zwiększa jednak zasadniczo pojemność an-
damańsko-nikobarskiego rejonu operacyjnego. W krótkim czasie możliwe jest więc 
skokowe rozbudowane stacjonujących tam sił i przekształcenie archipelagu w prawdzi-
wą morską strażnicę Cieśniny Malaka tudzież bastion broniący wrót na Ocean Indyjski.

Połączone Dowództwo Andamanów i Nikobarów, mimo zaleceń wypracowanych 
po wojnie w Kirgil, nadal pozostaje jedyną taką strukturą w indyjskich siłach zbrojnych. 
Wynika to jednak przede wszystkim z kontynentalnego charakteru strategii tego pań-
stwa. W innych regionach (pas graniczny z Pakistanem i Chinami) „połączoność” obej-
muje jedynie wojska lądowe i lotnictwo.
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