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WSTĘP 

 

Afganistan to państwo wielu kultur, języków, tradycji i obyczajów. Znajdujący się w 

samym sercu Azji Centralnej od zawsze był w centrum zainteresowania nie tylko państw 

ościennych czy międzynarodowych mocarstw, ale także licznych grup terrorystycznych, 

m.in. talibów. Po incydencie z 11 września 2001 roku i ataku na World Trade Center w 

Nowym Jorku, globalny sojusz na rzecz zwalczania terroryzmu pod dowództwem Stanów 

Zjednoczonych rozpoczął inwazję na Afganistan. Jednym z jej głównych celów było 

obalenie reżimu talibów, udzielających schronienia liderom Al-Kaidy. Po dekadzie walk w 

Afganistanie siły amerykańskie były w stanie zabić Osamę bin Ladena w Abit Abadzie w 

Pakistanie1. W ciągu jednego miesiąca upadł reżim talibów pozostawiając Afgańczyków w 

niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej, społecznej i religijnej. Po interwencji wojskowej 

międzynarodowej koalicji w październiku 2001 roku w Afganistanie i po zawarciu w tym 

roku porozumienia bońskiego rozpoczęły się wysiłki pokojowe mające na celu zapobieganie 

ponownemu wystąpieniu konfliktu wewnętrznego oraz stworzenie politycznych, 

gospodarczych i społecznych filarów niezbędnych do osiągnięcia trwałego pokoju w tym 

zakresie. W wyniku tych wydarzeń powstał nowy rząd wspierany przez Stany Zjednoczone. 

Po raz pierwszy państwo i jego obywatele stanęli przed szansą zbudowania demokratycznego 

ustroju. Wsparcie finansowe Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej okazało się 

niezwykle ważne i bez wątpienia rozpoczęło proces zmian w dziedzinie polityki, gospodarki, 

edukacji, a także bezpieczeństwa, poprzez budowanie nowoczesnych struktur wojskowych i 

policyjnych. Niestety, podpisanie przez Donalda Trumpa decyzji o wycofaniu wojsk USA z 

terenu Afganistanu2, a potem realizacja tych zobowiązań przez Joe Bidena doprowadziła do 

upadku Republiki Afganistanu i ponownego przejęcia władzy przez talibów w sierpniu 2021 

roku. Budowane struktury państwa demokratycznego upadły, z dnia na dzień całkowicie 

załamała się gospodarka i system edukacji a Afgańczycy podjęli próby masowej emigracji. 

                                                           
1 Library, Death of Osama bin Laden Fast Facts CNN, https://edition.cnn.com/2013/09/09/world/death-of-

osama-bin-laden-fast-facts/index.html, dostęp: 20.05.2022. 
2 S. Qazi, Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war, 

dostęp: 12.01.2022. Zob. Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of 

Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United 

States of America, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-

Afghanistan-02.29.20.pdf, dostęp: 20.05.2022. 

https://edition.cnn.com/2013/09/09/world/death-of-osama-bin-laden-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2013/09/09/world/death-of-osama-bin-laden-fast-facts/index.html
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W ciągu ostatnich dwudziestu lat, tj. w okresie między 2001 rokiem a połową 2021 roku cały 

świat i społeczność międzynarodowa była więc świadkiem z jednej strony żmudnego 

budowania cywilizowanego państwa, a z drugiej jego upadku, w którym dziś panuje reżim i 

brak jakichkolwiek perspektyw na poprawę sytuacji.  

Problemem badawczym prezentowanej rozprawy była analiza zaangażowania Stanów 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej po 2001 roku w Afganistanie w kontekście zagadnień 

stabilizacji, odbudowy i demokratyzacji. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 

polityczną, wynikającą z przejęcia władzy przez talibów nie tylko opisano aktualne 

wydarzenia, ale także podjęto próbę odpowiedzi na pytania o przyszłość Afganistanu.  

Głównym celem badawczym pracy było przeprowadzenie wielostronnej analizy 

zmian (politycznych, społecznych, gospodarczych, edukacyjnych), które dokonały się w 

Afganistanie po 2001 roku dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych i Unii 

Europejskiej. Odnosi się to do powołania nowych struktur organizacyjnych, szczególnie 

Afgańskiej Armii Narodowej (ANA) i Afgańskiej Policji Narodowej (ANP) oraz sił 

powietrznych i specjalnych. Istotnym celem i zamiarem było także opisanie procesów 

politycznych budujących demokrację a także analiza zmian ekonomicznych. Ważnym stało 

się też wsparcie edukacji i nauki. Celami szczegółowymi było również: 

-  opisanie działań Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej mających na celu 

zdemokratyzowanie i odbudowanie Afganistanu; 

- wskazanie roli regionalnych mocarstw oraz państw sąsiadujących w politycznym, 

ekonomicznym i historycznym kontekście stosunków dyplomatycznych ze Stanami 

Zjednoczonymi i Unią Europejską; 

- dokonanie analizy zwalczania terroryzmu i ramy prawne stosunków dwustronnych z 

Afganistanem; 

- przedstawienie reformy sądownictwa, ustanowienia nowej konstytucji, promowania praw 

człowieka a także roli kobiet; 

- przedstawienie wycofania sił międzynarodowych z Afganistanu i mechanizm przejęcia 

władzy przez talibów, przy równoczesnym upadku zasad demokracji. 
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Rozprawa stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

1. Jaką rolę odegrały Stany Zjednoczone i Unia Europejska w rozwoju politycznym 

Afganistanu po upadku rządu talibów? 

2. W jaki sposób Stany Zjednoczone i Unia Europejska przyczyniły się do 

zbudowania struktur bezpieczeństwa w Afganistanie? 

3. Na ile możliwy byłby postęp w obszarze gospodarki i edukacji bez obecności 

Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej? 

4. Jak obecność Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie 

przyczyniła się do zwalczania terroryzmu? 

5. Jak Afganistan i sami Afgańczycy wykorzystali wsparcie Stanów Zjednoczonych i 

Unii Europejskiej, które otrzymywali przez blisko 20 lat? 

6. Co stanie się z państwem, w którym władzę przejęli talibowie?  

 

Tak postawione pytania pozwoliły postawić główną tezę, która zakłada, że Stany 

Zjednoczone i Unia Europejska od 2001 r. wspierały Afganistan. Działania te miały na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności, przestrzegania praw człowieka, walkę z 

terroryzmem, zwiększania roli kobiet w życiu społeczno-politycznym oraz rozwój 

gospodarki. Realizacji tak zakreślonego projektu służy sformułowanie następujących 

hipotez:  

- Afganistan to państwo, które od zawsze było uzależnione od pomocy finansowej 

innych krajów i nie potrafiło samodzielnie budować własnych struktur; 

- pomimo zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej Afganistan nie 

zyskał silnej władzy i nie stał się państwem praworządnym, co bez wątpienia przyczyniło się 

do szybkiego zwycięstwa talibów;  

- wielokulturowość i brak społecznej jedności uniemożliwiła wprowadzenie dobrego, 

jednolitego systemu; 

- rządzący i obywatele nie byli przygotowani na zdemokratyzowanie państwa oraz 

zmiany w obszarze społecznym, gospodarczym i ekonomicznym;   

- brak zaufania Afgańczyków do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej utrudniła 

szybki rozwój państwa, choć bez wątpienia przyczyniała się do zwiększania stabilizacji 

regionu; 
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-  rozwój gospodarczy i postęp ekonomiczny wywarły znaczący wpływ na poprawę 

jakości życia w Afganistanie (do przejęcia władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku). 

Interdyscyplinarność prowadzonych badań umożliwia zastosowanie wielu metod 

badawczych charakterystycznych dla różnych dziedzin naukowych. Jedną z wykorzystanych 

metod była metoda systemowa, która została wykorzystana w pierwszym rozdziale. 

Umożliwiła zbadanie problematyki w ramach określonego systemu politycznego. Dzięki niej 

możliwe było całościowe badanie i ujęcie zjawisk politycznych. Niezwykle istotna okazała 

się także metoda komparatystyczna umożliwiająca wykrycie podobieństw między różnymi 

procesami i zjawiskami, umożliwiającymi ustalenie różnic między nimi. Metoda ta pozwoliła 

na wyróżnienie różnic i podobieństw w podejściu do takich terminów jak np. porównanie 

reżimu talibów z systemem demokracji zachodniej po 2001 roku. Metodami niezbędnymi w 

przygotowywaniu rozprawy okazały się też być metody właściwe dla nauk historycznych, w 

tym ewolucyjna i genetyczna. Umożliwiły one nie tylko zbadanie zachodzących procesów, 

ale także ułatwiły zrozumienie chronologii następujących zmian. Należy bowiem pamiętać, 

że aktualne wydarzenia zakorzenione są mocne w historii (szczególnie dotyczy to 

powstawania i funkcjonowania Afganistanu jako państwa). W toku powstawania rozprawy 

konieczne okazało się również wykorzystanie metody behawioralnej, polegającej na analizie 

zjawisk w drodze bezpośredniej obserwacji zachowań. W niniejszej pracy wykorzystano 

także metodę decyzyjną, dzięki której analizie poddano badane zjawiska i procesy społeczno-

polityczne z punktu widzenia ośrodka decyzyjnego. Oprócz wymienionych wyżej metod 

badawczych w osiągnięciu celów niezwykle ważne i przydatne okazały się techniki 

badawcze, takie jak np. analiza dokumentów, krytyka źródeł oraz obserwacja polegająca na 

gromadzeniu informacji. Szczególnie istotne w tym zakresie było dokonanie analizy aktów 

prawnych, ustawy zasadniczej oraz innych ustaw, które z uwagi na dynamikę zmian okazały 

się kluczowe do procesu odbudowy, stabilizacji i demokratyzacji Afganistanu.  

Zakres chronologiczny i czasowy rozprawy obejmuje okres od upadku reżimu talibów 

w 2001 roku do ponownego przejęcia władzy latem 2021 roku. W związku z dynamicznie 

rozwijającą się sytuacją w Afganistanie i niespodziewanymi zmianami politycznymi, w 

pracy opisano także sytuację aktualną, to jest do kwietnia 2022 roku i próbę sformułowania 

wniosków co do najnowszej historii Afganistanu. Dodatkowo w celu przedstawienia szerszej 

charakterystyki w rozprawie odwołano się do czasów najdawniejszych, to jest okresu 
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panowania królów, powstawania pierwszych konstytucji. Zakres terytorialny obejmuje 

obszar Afganistanu z dość szerokim oglądem sytuacji państwa w regionie i na świecie. 

Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące stosunków Afganistanu z innymi państwami 

(m.in. Pakistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem)3, zarówno przed jak i 

po przejęciu władzy przez talibów. Dotyczy to głównie zagadnień ekonomicznych, 

gospodarczych, handlowych, migracyjnych. 

Rozprawa składa się z pięciu zasadniczych części. Oprócz wstępu i zakończenia są 

to: wprowadzenie do tematyki, opisujące sytuację Afganistanu przed 2001 roku i po obaleniu 

rządu talibów oraz szeroki wstęp dotyczący założeń procesów stabilizacyjnych (koncepcja 

amerykańska i unijna); historia powstania afgańskich sił wojskowych i bezpieczeństwa,  

zagadnienia związane z terroryzmem oraz zaangażowanie wojskowe wybranych państw 

sojuszniczych; proces opracowywania konstytucji, przebiegu wyborów, reformy 

sądownictwa oraz promowanie praw człowieka; ekonomia, gospodarka i edukacja jako 

czynniki wpływające na demokratyzację i odbudowę; Afganistan w rękach talibów i 

wycofanie się wojsk USA i UE. Każdy rozdział kończy się uwagami podsumowującymi. 

Dopełnieniem pracy jest bibliografia, spisy – tabel, grafik, fotografii i map oraz wykaz 

skrótów. 

W rozdziale pierwszym, podzielonym na trzy podrozdziały, znajduje się szczegółowa 

charakterystyka rejonu dzisiejszego Afganistanu, który ze względu na swe położenie zawsze 

miał strategiczne znaczenie dla opisywanego obszaru. Dokładnie opisano wydarzenia po 15 

lutym 1989 roku, kiedy to Afganistan został podzielony między różne siły polityczno-

militarne mudżahedinów. Szczególną uwagę zwrócono na słabość struktur państwowych 

reżimu talibów oraz jej znaczenie jako czynnika osłabiającego państwo i tworzącego 

problemy wewnętrzne i zewnętrzne  Afganistanu. Dodatkowo poważnym problemem okazał 

się brak znajomości kultury afgańskiej wśród sił amerykańskich i międzynarodowych, które 

miały poważne kłopoty z porozumieniem się w społeczeństwie. Omówione zostały istotne 

konferencje międzynarodowe, mające wpływ na kształt Afganistanu, wspomniano też o 

pierwszych wolnych wyborach prezydenckich. Po tym okresie znaczącą rolę zaczęła 

                                                           
3 M. A. Kyan, افغانستان جنگوصلح در همسایه کشورهای نقش, 
https://subhekabul.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/neighbor-countries-role-in-afg-

peace-and-war/, dostęp: 20.05.2022. 



  11 

 

odgrywać Unia Europejska, która to podjęła się rekonstrukcji i odbudowy państwa i narodu 

afgańskiego. 

Rozdział drugi, także podzielony na trzy podrozdziały, dotyczy tematyki budowania 

struktur bezpieczeństwa, odbudowy sił wojskowych i policyjnych (szczegółowo opisano 

Narodową Armię Afgańską i Afgańską Narodową Policję). Celem tego rozdziału jest także 

opis zagadnień związanych z terroryzmem oraz zaangażowania innych państw, w tym Unii 

Europejskiej i NATO w odbudowę bezpieczeństwa, jako warunku stabilizacji i budowy 

przyszłego, demokratycznego państwa. Poszczególne kraje wzięły na siebie 

odpowiedzialność za konkretne aspekty rekonstrukcji państwa, a mianowicie USA za 

budowę afgańskiej armii, Niemcy za szkolenie sił policyjnych, Włochy za reformę systemu 

prawnego oraz Wielka Brytania za przeprowadzenie kampanii antynarkotykowej4. W tym 

kontekście należy dodać, iż w związku z przejęciem władzy przez talibów w połowie 2021 

roku wszelkie struktury, sił zbrojne i policyjne przestały istnieć. Talibowie rozwiązali i 

zniszczyli zbudowane przez lata europejskie i międzynarodowe wzorce oraz powołali do 

życia własne służby, składające się wyłącznie ze swoich zwolenników.  

W trzecim rozdziale został przybliżony proces opracowywania nowej, afgańskiej 

konstytucji (z rozbudowanym zarysem historycznym), wprowadzania reformy wymiaru 

sprawiedliwości (w szerokim kontekście) oraz proces demokratyzacji państwa. Celem 

rozdziału jest też omówienie roli Stanów Zjednoczonych i ich zaangażowanie w odbudowę 

Afganistanu, szczególnie w stworzenie nowej struktury władzy, której efektem były wolne 

wybory prezydenckie. Wydarzenie to wpłynęło w znaczący sposób na późniejsze 

funkcjonowanie Afganistanu, jako państwa opartego na prawie i konstytucji. W rozdziale 

tym  opisano ważną kwestię, tj. starania Afganek o przestrzeganie praw kobiet, promowanie 

praw człowieka i ogólnie pojęte równouprawnienie. 

Rozdział czwarty, podzielony na dwa bardzo rozbudowane podrozdziały, opisuje 

tematykę gospodarczo-ekonomiczną oraz edukację. W pierwszej części szczegółowo 

omówiono zarówno amerykański plan Marshalla dla Afganistanu, jak i wsparcie Unii 

Europejskiej na rzecz odbudowy tego obszaru. W rozprawie nie tylko omówiono sytuację 

sprzed i w trakcie 20 lat swoistego rodzaju „transformacji”, ale opisano aktualną sytuację 

                                                           
4 Afghanistan Reconstruction Conference, 2002. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629475/FOI_

0103_17_Annex_A_and_B.PDF, dostęp: 22.11.2018.  
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gospodarczą państwa. Zamrożenie międzynarodowej pomocy, odcięcie państwa od wsparcia 

USA i UE doprowadziło Afganistan do skrajnego ubóstwa i nędzy. W rozdziale tym 

omówiono dodatkowo zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rozwój edukacji. Należy 

zauważyć, iż obejmowało ono kilkanaście rozbudowanych projektów edukacyjnych i 

badawczych. Przejęcie władzy przez talibów zatrzymało całkowicie ten obszar społecznego 

życia. W rozprawie opisano zatem aktualną sytuację w obszarze edukacji.  

Rozdział piąty to omówienie i próba opisu najnowszych wydarzeń politycznych w 

Afganistanie. Z jednej strony opisuje on w sposób szeroki i szczegółowy przygotowania, 

negocjacje do opuszczenia przez siły międzynarodowe i USA Afganistanu, a z drugiej 

omawia działania talibów oraz budowanie nowych struktur państwowych i organizację życia 

społecznego. Wszystko to kończy swego rodzaju podsumowanie opisujące zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne skutki aktualnej sytuacji w omawianym regionie. W 

zakończeniu autor rozprawy poza odniesieniem się do pierwotnych założeń i odpowiedzią na 

postawione pytania badawcze przedstawia aktualną (kwiecień 2022 rok) sytuację w 

Afganistanie i zarysowuje przewidywane scenariusze rozwoju państwa będącego tematem 

rozprawy. 

Zagadnienia dotyczące zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 

wobec Afganistanu po 2001 roku mają wymiar wieloaspektowy, dzięki czemu można je 

analizować na różnych płaszczyznach, m.in. politologicznej, historycznej, geograficznej i 

socjologicznej. Prezentowana rozprawa ma charakter politologiczny. Nauka o polityce 

dotyczy głównie sprawowania władzy, jej organizacji i roli w życiu społecznym. W 

kontekście Afganistanu to zagadnienia niezwykle ważne. Dzięki zaangażowaniu Stanów 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczęto zwracać uwagę na wartości demokratyczne. Na 

ich znaczenie wskazuje choćby Joanna Modrzejewska-Leśniewska5 i Piotr Łukasiewicz6. W 

tym kontekście rozprawa dotyka działów nauki o polityce takich jak: teoria polityki, systemy 

polityczne (szczególnie opis powoływania organów państwowych i ich funkcjonowanie w 

Afganistanie), ruchy i doktryny polityczne (dotyczy to kształtowania się grupy 

terrorystycznej talibów a także sieci Al-Kaida, które poprzez swoją ideologię w znaczący 

                                                           
5 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Warszawa 2010. 
6 P. Łukasiewicz, Wojna o państwo. Budowanie instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w latach 

2001-2014, Toruń 2019. 
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sposób wpływały na życie i funkcjonowanie Afganistanu i jego obywateli), polityki 

szczegółowe, tj. gospodarcze, społeczne, zagraniczne a także bezpieczeństwa.  

W prezentowanej pracy wykorzystano monografie, artykuły naukowe, materiały 

internetowe w języku polskim, angielskim, perskim oraz paszto. Warto podkreślić, że 

oryginalne dokumenty, ustawy, umowy, konstytucje napisane w języku perskim zostały 

przetłumaczone przez autora rozprawy. Z literatury polskiej niezwykle przydatne okazały 

się monografie opisujące historię Afganistanu oraz jego funkcjonowanie po 2001 roku.  

Istotnym źródłem jest bez wątpienia monografia Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej 

Afganistan, w której to autorka w obszerny sposób opisuje historię Afganistanu, jego 

specyfikę oraz amerykańską interwencję w okresie 2001-2002. Zagadnienia odbudowy i 

tworzenia afgańskiej państwowości przedstawia Piotr Łukasiewicz w monografii Wojna a 

państwo. Budowa instytucji afgańskich przez kolację międzynarodową w latach 2001-2014. 

Autor dokonuje też niezwykle cennej analizy zagadnienia bezpieczeństwa, będącego 

warunkiem budowania państwowości a także dotyka tematu wyborów prezydenckich, które 

to stworzyły pole do tego, by Afganistan stał się państwem choć trochę demokratycznym. 

Informacji na temat interwencji zbrojnej w Afganistanie oraz operacjach militarnych 

dostarcza Łukasz Jureńczyk w monografii Polska misja w Afganistanie. Wojsko polskie w 

operacji reagowania kryzysowego NATO. W tym miejscu należy podkreślić, iż w dysertacji 

nie opisano szczegółowo zaangażowania Wojska Polskiego w misję w Afganistanie, 

ponieważ nie była ona przedmiotem problemu badawczego rozprawy. Z tego też powodu w 

ograniczonym zakresie wykorzystano opracowanie zatytułowane Doświadczenia z 

zaangażowania Polski w operacje wojskowe w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 

2002-2014, pod redakcją Roberta Reczkowskiego. Istotnymi źródłami perskimi w 

przedstawieniu zaangażowania oraz roli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest 

monografia Fazelrahmana Fazilyara International Community & Nation-State Building in 

Afghanistan 2001-2015, w którym autor szczegółowo opisuje historię państwowości, a 

także teoretyczne podstawy budowania Afganistanu jako państwa, podejmuje temat 

uczestnictwa społeczności międzynarodowej w kształtowaniu rządu i funkcjonowania 

społeczeństwa afgańskiego. Ponad to przedstawia ciekawą analizę historyczną stosunków 

dyplomatycznych między Afganistanem a Stanami Zjednoczonymi. W monografii 

wskazano także na rolę Unii Europejskiej w odbudowie narodu i państwowości afgańskiej 



  14 

 

po 2001 roku. Monografię Mohammeda Wiesa zatytułowaną  زرگ در سیاست قش قدرت های بن

 Rola głównych mocarstw w polityce zagranicznej Afganistanu) خارجی افغانستان دریک دهه آخیر 

w ciągu ostatniej dekady) wykorzystano do przedstawienia miejsce Afganistanu w polityce 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a także roli USA w obszarze budowania 

bezpieczeństwa w opisywanym obszarze. Autor wskazuje też na przyczyny i skutki 

obecności NATO po 2001 roku. Istotnym źródłem opisującym rolę i strategię Stanów 

Zjednoczonych w zapewnieniu bezpieczeństwa w Afganistanie po okresie władzy talibów 

jest monografia Mohammada Asifa Mahajra نقش استراتیژی آمریکا در تامین  امنیت در افغانستان 

 Autor .(Rola strategii USA w zabezpieczeniu posttalibańskiego Afganistanu) پساطالبان

opisuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w odbudowę gospodarki, systemu edukacji 

oraz wsparcie USA w obszarze budowania wolnych mediów, sieci komunikacyjnej itp. Na 

uwagę zasługują także monografia Framarza Tamana سیاست خارجی آمریکا در افغانستان 

(Polityka zagraniczna USA w Afganistanie), dotycząca polityki USA wobec Afganistanu 

oraz opracowanie Mohammada Zarifa Basharata روابط آمریکا و افغانستان   (Stosunki USA - 

Afganistan), wskazujące na przemiany, które zaszły w Afganistanie po 2001 roku. 

Istotnymi źródłami w przedstawieniu zmian w obszarze budowania praworządności, 

reform sądownictwa i ustanowienia konstytucji okazały się być ustawy, akty prawne, które 

zostały przetłumaczone przez autora rozprawy i stanowią one nigdzie nie opracowane do 

tej pory źródła. Do opisu konstytucji wykorzystano perskie opracowanie autorstwa Srwara 

Danisha متن کامل قوانین اساسی افغانستان  (Pełny tekst Konstytucji Afganistanu). Niezwykle 

ważne okazały się być źródła pochodzące z afgańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, 

szczególnie akty prawne, ustawy oraz uchwały dotyczące reform wymiaru 

sprawiedliwości, praw kobiet oraz praw człowieka. Integralną częścią rozprawy są 

przetłumaczone porozumienia polityczne, bilateralne, strategiczne pomiędzy rządem 

afgańskim a USA i innymi sojusznikami. Można tu choćby wspomnieć o umowie z Bonn 

czy umowie po wyborach prezydenckich w 2014 i 2019 roku.  

Nie można także pominąć raportów, np. SIGAR, USAID, UNAMA, UNDP w 

języku angielskim, które stanowiły ważne źródło informacji dotyczących zaangażowania 

Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na różnych obszarach. Do opisu dziedziny 

nauki i edukacji wykorzystano projekty finansowane przez USA, mające na celu rozwój 

szkolnictwa w Afganistanie.  
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W celu przedstawienia aktualnej sytuacji w dysertacji wykorzystano i 

przetłumaczono treść umowy zawartej między stroną amerykańską i talibami 

(porozumienie w Dausze), dotyczącą wycofania się sił Stanów Zjednoczonych z terytorium 

Afganistanu. Stało się to później początkiem końca, budowanej przez lata, demokracji.  

Do opisania celów szczegółowych rozprawy skorzystano ze źródeł internetowych i 

artykułów naukowych. Za szczególnie ważne oraz przydatne należy uznać te autorstwa 

Moniki Dąbrowskiej, Katarzyny Hołdak, Waldemara Jaruszewskiego, Marcina 

Krzyżanowskiego, Katarzyny Wardin, Anny Wesołowskiej-Maciejewskiej, a także autorów 

przytoczonych wcześniej monografii, tj. Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej i  Łukasza 

Jureńczyka. 

Należy podkreślić, iż do przedstawienia sytuacji po 15.08.2021 roku wykorzystano 

w większości internetowe materiały obcojęzyczne, tj. angielskie, perskie i paszto. 

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja w Afganistanie sprawiła, iż autor rozprawy 

zmuszony był ją aktualizować i korzystać z najróżniejszych źródeł, które samodzielnie 

tłumaczył.  
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ROZDZIAŁ I  

Afganistan jako państwo postkonfliktowe – wprowadzenie           

do problematyki 

1.1. Afganistan przed interwencją Stanów Zjednoczonych w 2001 roku 

Historia Afganistanu składa się z wojen. W czasach starożytnych Persowie  

i Grecy, a we współczesnych Wielka Brytania, Rosja i Stany Zjednoczone przeprowadzali 

liczne podboje w Afganistanie. Na tej starożytnej ziemi znajdującej sie na pograniczu 

Europy, Azji i Bliskiego Wschodu wciąż toczyły się walki7.  Afganistan pełnił rolę pomostu 

między różnymi częściami świata. ZSRR umożliwił ekspansję do wód Oceanu Indyjskiego, 

natomiast Anglikom dotarcie do takich miejsc jak np. Samarkanda  

i Buchara8. 

Rejon dzisiejszego Afganistanu, mimo górzystego ukształtowania terenu, od czasów 

prehistorycznych miał znaczenie strategiczne. Przebiegały tędy ważne szlaki komunikacyjne 

oraz handlowe, które łączyły ziemie afgańskie z państwami Bliskiego  

i Dalekiego Wschodu. Stała penetracja obcych państw doprowadziła do mieszania się 

różnych kultur, języków i religii. Historia Afganistanu na przestrzeni wieków była i jest 

znaczona śladami licznych konfliktów, co zostanie poddane analizie w tym podrozdziale, ze 

szczególnym uwzględnieniem konfliktów wewnętrznych z okresu okupacji radzieckiej aż do 

momentu interwencji Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. 15 lutego 1989 roku ostatni 

żołnierz radziecki opuścił terytorium Afganistanu. Nie oznaczało to jednak końca afgańskich 

kłopotów. Państwo było zniszczone działaniami zbrojnymi, rolnictwo zrujnowane, rzesze 

uchodźców opuściły granice państwa. Afganistan został podzielony między różne siły 

polityczno-militarne mudżahedinów. Stanu chaosu dopełniało to, że ani siły wewnętrzne, ani 

społeczność międzynarodowa nie miały pomysłu jak zażegnać kryzys ani nie były w stanie 

przewidzieć, co ma się dalej stać z Afganistanem. Tragizmu sytuacji dodawało to, że bardzo 

szybko społeczność międzynarodowa straciła zainteresowanie sytuacją w Afganistanie. 

Końcówka lat osiemdziesiątych XX wieku to zmiany w bloku państw socjalistycznych, które 

                                                           
7 M. Daulaty, Military and politics in Afghanistan, Kabul 2014, s. 59. 
8 M. El Ghamari, Między kulturą a religią. Operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Toruń 2015, s. 89. 
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doprowadziły ostatecznie do upadku Związku Radzieckiego i pierwszej wojny w Zatoce 

Perskiej – wydarzenia te odciągnęły uwagę od sytuacji w Afganistanie. 

Jednym z najpoważniejszych problemów, który pojawił się jeszcze przed wycofaniem 

sił radzieckich, była kwestia władzy w Afganistanie. Władze ZSRR wymusiły na 

kierownictwie Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu zgodę na utworzenie nowego 

rządu, który odzwierciedlałby ideę pojednania narodowego. Pakistańskie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych przekazało tę propozycję sojuszowi siedmiu ugrupowań, które – pod 

wpływem ISI, czyli Służby Specjalnej Pakistanu (ang. Inter-Services Intelligence) odrzuciło 

ją. Z kolei pakistański minister spraw zagranicznych Sahibzada Yaqub Khan znacznie 

przychylniej patrzył na tę ofertę i zamierzał prowadzić w tej sprawie rozmowy, między 

innymi na temat utworzenia rządu przejściowego na czele z byłym królem Zahirem Szahem. 

Uprawomocnić miała je Loja Dżirga9. Idea ta została odrzucona przez ISI i ugrupowania o 

silnie religijnym chrakterze. Ta działalność uaktywniła z kolei władze Iranu, które skłoniły 

wspierane przez siebie ugrupowania do utworzenia sojuszu w czerwcu 1987 roku. Podczas 

spotkania Ronalda Reagana z Michaiłem Gorbaczowem w Waszyngonie, Gorbaczow 

oświadczył, że wojska radzieckie zostaną wycofane z Afganistanu bez względu na to czy w 

Kabulu zostanie utworzony nowy rząd, czy nie10. Mudżahedini walczyli przez kolejne cztery 

lata z komunistycznym rządem w Kabulu. Doprowadziło to do upadku reżimu Najibullaha. 

25 kwietnia 1992 roku mudżahedini wkroczyli do Kabulu. Dzień wcześniej 

w Peszawarze zawarto porozumienie o pawołaniu Tymczasowej Rady Rządzącej pod 

kierownictwem Sibghatullah Mojaddediego11, która 28 czerwca przekazała władzę 

Burhanuddinowi Rabaniemu12 jako nowemu prezydentowi Afganistanu13. Przeciw takiemu 

układowi wystąpiła fundamentalistyczna partia Hezb-e Islami Gulbuddina Hekmatyra. Walki 

między G. Hekmatyarem a siłami partii Jamiat-e Islami kierowanej przez Ahmada szaha 

Masooda, wspieranej przez uzbeckiego generała Abdula Raszida Dostuma, trwały do marca 

                                                           
9 Tradycyjne afgańskie zgromadzenie przywódców, tzw. Wielkie Spotkanie. 
10 Cold War Washington (Reagan-Gorbachev) Submit, https://www.margaretthatcher.org/document/110582, 

dostęp: 8.10.2018. 
11 Jeden z przywódców mudżahedinów w Afganistanie, który był tymczasowym prezydentem od kwietnia 1992 

do lipca tego samego roku. 
12 Burhanuddin Rabanie został zabity w ataku samobójczym 20 września 2011 roku w Kabulu. 

Odpowiedzialność za ten czyn wzięli na siebie talibowie. 
13 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Warszawa 2010, s. 387. 
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1993 roku. Wtedy to B. Rabbani i G. Hekmatyar podpisali w Islamabadzie porozumienie 

przyznające G. Hekmatyarowi stanowisko premiera14. 

Po klęsce Związku Radzieckiego i wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu oraz 

konfliktach w czasie wojny domowej w latach 1979-1995, które spowodowały ogromne 

straty wśród ludności państwa, zauważyć można było procesy społeczne prowadzące do 

radykalizacji nastrojów. Powstawały liczne ruchy polityczne oraz religijne, wśród których 

prym wiedli talibowie. Początkowo cieszyli się oni sporym poparciem Afgańczyków, 

głównie ze względu na zmęczenie przedłużającą się wojną i niezadowolenie z sytuacji 

politycznej. Grupę talibów nazwano nawet „aniołami pokoju”. Dzięki takiemu obrotowi 

spraw talibowie szybko zyskali wpływy polityczne na znacznym obszarze Afganistanu 

zaczynając od Kandaharu i wkrótce opanowali niemalże całe państwo. Udało im się stworzyć 

z powodzeniem twór nazywany Islamskim Emiratem. Jego powstanie przyczyniło się 

w dużym stopniu do stworzenia, a następnie rozprzestrzenienia się międzynarodowego 

terroryzmu. Przywódca organizacji terrorystycznej Al-Kaida Osama bin Laden przybył do 

Afganistanu i nawiązał bliskie stosunki z przywódcą talibów, mułłą Omarem. Bin Laden 

miał duże możliwości wsparcia talibskiego przywódcy, co pomogło mu zrealizować plany w 

Afganistanie i zorganizować liczne ataki w innych państwach. Punktem kulminacyjnym 

terrorystycznej działalności Al-Kaidy był atak na Stany Zjednoczone w 2001 roku, który 

wywołał panikę na całym świecie. W jego bezpośrednim następstwie USA dokonały inwazji 

na Afganistan15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 BBC,  برهان الدین ربانی؛ رئیس جمهور دولت مجاهدین, 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/08/090806_ram_profile_rabbani, dostęp: 12.09.2018. 
15 Zob. K. Korzeniewski, Vademecum Żołnierza. Islamskie państwo Afganistanu, Warszawa 2006, s. 64-74. 
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1.1.1. Słabość struktur państwowych 

 

Słabość struktur państwowych w Afganistanie w dużej mierze jest determinowana 

przez to, że Afganistan nieprzerwanie stoi w obliczu kryzysu geopolitycznego, 

powodowanego znacznymi różnicami pomiędzy poszczególnymi plemionami. Brak 

autorytetu rządu centralnego zintensyfikował zakres konfliktu zbrojnego. Położenie 

geograficzne Afganistanu dodatkowo sprzyja osłabieniu struktury rządu centralnego16. 

W rzeczywistości położenie geograficzne w znacznej mierze determinuje stan rzeczy 

w państwie. Ze względu na nieudolność rządu centralnego oraz liczne komplikacje 

spowodowane sytuacją geopolityczną, społeczeństwo stało się bardzo podzielone. Tę myśl 

doskonale wyraża popularne w Afganistanie powiedzenie: „Słaba władza to słaby naród17”. 

W rezultacie wszelkich tarć wewnętrznych, w historii państwa bardzo często dochodziło do 

krwawych wojen, które na przestrzeni lat powodowały naprzemiennie upadek oraz 

odradzanie się państwa i uzyskiwanie suwerenności. Afganistan od momentu swojego 

powstania nie miał silnego rządu, który zapewniłby bezpieczeństwo obywateli. Afganistan 

nieprzerwanie boryka się z kryzysem suwerenności terytorialnej. Konflikty zbrojne o 

podłożu etnicznym zmniejszają kompetencje władzy centralnej, np. konflikt etniczny między 

Afganistanem i Pakistanem odnośnie Waziristanu (części Terytoriów Plemiennych 

Administrowanych Federalnie w Pakistanie, gdzie działalność prowadziła Al-Kaida i 

talibowie, poważnie zagrażając Afganistanowi). 

Mapa 1. Waziristan, punkt sporny pomiędzy Afganistanem i Pakistanem 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Pakistan captures key Taliban commander, https://www.aljazeera.com/news/ asia/2014/07/pakistan-

captures-key-taliban-commander-201471518504419357.html, dostęp: 1.12.2018. 

                                                           
16 H. Hadian, 2009 ,ضعف ساختاري دولت - ملت سازي در افغانستان, 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120111, dostęp: 06.10.2018. O ile nie zaznaczono inaczej 

tłumaczenia publikacji anglojęzycznych oraz perskich, pasztuńskich oraz pozostałych są mojego autorstwa  - 

M. S. 
17 Ibidem. 
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Afganistan jest państwem śródlądowym położonym w samym sercu Azji. Jego 

powierzchnia to około 657 500 km2. Na północy graniczy z Uzbekistanem (granica wynosi 

137km) i Tadżykistanem (1206 km), na zachodzie z Iranem (936 km). Na północnym 

wschodzie znajduje się niewielka granica z Chinami (76 km), natomiast na wschodzie i 

południu rozciąga się najdłuższa granica (2430 km) z Pakistanem. Do 1947 roku obszar ten 

oddzielał Afganistan od Indii Brytyjskich. Do początków lat 90. XX w. państwo graniczyło z 

ZSRR. Granica z republikami środkowoazjatyckimi w większości biegnie wzdłuż rzeki 

Amudaria, oprócz północno-zachodniego odcinka, który znajduje się na pustynnej równinie. 

Są to przede wszystkim trudno dostępne góry Hindukuszu, przez które do Afganistanu 

prowadzą przełęcze zapewniające od lat łączność z subkontynentem indyjskim18. Obecnie 

Afganistan dzieli się na 34 prowincje19. 

 

Mapa 2. Podział administracyjny Afganistanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Perry-Castañeda LibraryMap Collection Afghanistan Maps, https://legacy.lib.utexas.edu/maps/ 

afghanistan.html, dostęp: 10.10.2018. 

 

Położenie geopolityczne Afganistanu powoduje, że ciągle istnieje możliwość 

konfliktu z państwami sąsiadującymi. Specyfika regionu oraz siła państw ościennych 

sprawiają, że Afganistan można określić jako państwo buforowe. 

Jak zauważa Jean-Charles Jauffret, „wysokie pasma górskie, których nigdy nie udało 

sie ujarzmić, są przyczyną ogromnego zróżnicowania tej niegościnnej krainy. Środkową 

część Afganistanu przecinają góry Hindukusz, których szczyty wznoszą się na wysokość 

                                                           
18 J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit., s. 11. 
19 Ibidem, s. 11. 
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ponad 5 tys. metrów. Ta olbrzymia bariera odgradza północną część Afganistanu od 

południowej”20. 

Państwa buforowe odgrywają pasywną rolę w polityce regionalnej 

i międzynarodowej. Sytuacja, w której się znajdują ma swoją przyczynę w intensywnej 

konkurencji hegemonów, np. Rosji, USA, Chin. W ten sposób ich niezależność i integralność 

terytorialna stają się przedmiotem przepychanek mocarstw regionalnych i subregionalnych. 

Słabość władzy centralnej i integralności terytorialnej, a także niezależności zewnętrznej 

państw buforowych, takich jak Afganistan, stwarzają wielkie zagrożenie konfliktami w 

regionie. W historii współczesnej państwa buforowe niezwykle często były okupowane przez 

jedno mocarstwo lub kilka jednocześnie21.  

Wracając do sytuacji Afganistanu, należy zwrócić uwagę, że był on podzielony 

podczas „wielkiej gry” pomiędzy Wielką Brytanią a carską Rosją, następnie podczas Zimnej 

Wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Obecnie, 

po wydarzeniach z 11 września 2001 roku wpływy w Afganistanie zostały przejęte przez 

większą liczbę liczących się państw 22. „W rzeczywistości to buforowe państwo między Rosją 

a Indiami zawdzięcza swój kształt dziewiętnastowiecznej, azjatyckiej „wielkiej grze” między 

Sankt Petersburgiem a Londynem”23. 

Siła struktury systemu politycznego w Afganistanie, wpływającej na akceptację 

i legitymizację rządu to wciąż jeden z kluczowych elementów stabilności lub niestabilności 

państwa. W rozdrobnionej i niezrównoważonej strukturze politycznej, nie można osiągnąć 

zrównoważonego rozwoju rządu. 

W Afganistanie istniało i nadal istnieje wiele grup etnicznych, które 

różnią się wyglądem, językiem, trybem życia, obyczajami, miejscem zajmowanym 

w społeczeństwie itp24. Skomplikowana jest również sytuacja pod względem wyznaniowym: 

77% Afgańczyków to sunnici, 22% – szyici, a pozostały 1% obejmuje inne mniejszości 

etniczne25. Dokładny spis odsetek mniejszości religijnych i etnicznych do tej pory nie został 

                                                           
20 J. C. Jauffret, Afghanistan, 2001-2013, Warszawa 2014, s. 16. 
21 H. Neia, R. Abad, Bazi Buzorg Jadid (The New Great Game), 

http://ca.ipisjournals.ir/article_22315_62a67c65c14f4493cbd7574e62613ba3.pdf, dostęp: 07. 10. 2018. 
22 H. Hadian, 2009,ضعف ساختاري دولت - ملت سازي در افغانستان,  

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120111, dostęp: 07. 10. 2018. 
23 J. C. Jauffert, op. cit., s. 19. 
24 J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit., s. 21. 
25 J. C. Jauffret, op. cit., s. 18. 

http://ca.ipisjournals.ir/article_22315_62a67c65c14f4493cbd7574e62613ba3.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/25013885106,%20dostęp
https://www.sid.ir/FileServer/JF/25013885106,%20dostęp
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przeprowadzony. Według CIA (ang. Central Intelligence Agency) the world factbooks 84.7 – 

89.7 % to sunnici, i 10 – 15 % szyici, a 0.3% to osoby innego wyznania26. 

Afganistan zamieszkują liczne i zróżnicowane plemiona. Wspomniana struktura 

polityczna była i nadal jest w znacznej mierze determinowana przez przedstawicieli 

konkretnego ludu, stanowiącego większość. Dążąc do hegemonii, dany lud blokuje udział 

innych grup etnicznych i politycznych. Takie podejście na przestrzeni lat doprowadziło do 

upadku wielu rządów w Afganistanie. Całkowita populacja państwa w latach 2018-2019 

wynosiła około 31,6 mln ludzi27. Z tego około 16,1 mln to mężczyźni, a około 15,5 mln to 

kobiety. Warto dodać, że około 43-45% ludzi w Afganistanie to Pasztunowie, którzy zawsze 

w historii państwa odgrywali rolę przywódców. To często doprowadzało do konfliktów 

plemiennych, mających na celu uzyskanie władzy politycznej. Obecność obcej siły w 

Afganistanie jest dla niego wyzwaniem, ale także szansą. Można to przyrównać do 

dwustuletniej obecności sił brytyjskich w Indiach, która dla tego państwa była sporym 

problemem. Okazała się jednak być też wyjątkową okazją, dzięki której Hindusi zdobyli 

prawdziwą niezależność oraz dobrobyt i poczynili ogromne postępy, zarówno w obszarze 

społecznym, jak i technologicznym. Afgańscy politycy i słabe rządy nigdy nie potrafiły 

wykorzystać nadarzającej się okazji, związanej z pobytem na terenie państwa obcych sił. W 

przeszłości system rządzenia w Afganistanie był oparty na federalizmie etnicznym i 

plemiennym. Oznacza to, że władcy Afganistanu nigdy nie byli wybierani przez lud28. 

Wykorzystując słabość rządu centralnego, poszczególne grupy etniczne i plemiona 

buntowały się przeciwko niemu. Główne przyczyny złej sytuacji wewnętrznej to: liczne 

interwencje zagraniczne (przede wszystkim ze strony Wielkiej Brytanii, Związku 

Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych), istnienie różnych plemion, brak formowania się 

tożsamości narodowej, despotyzm oraz dyktatury wewnętrzne i brak kultury politycznej29. 

Do tego dodać należy nacjonalizm etniczny oraz brak zgodności  

w procesie wyznaczania wspólnych interesów i dbałości o nie. 

                                                           
26 The Central Intelligence Agency, The world factbooks - Afganistan, https://www.cia.gov/-

library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, dostęp: 03.30. 2019 . 
27 Central Statistics Organizations of Afghanistan, Estimated Population of Afghanistan 2018-19, 

http://cso.gov.af/Content/files/population/Final%20Population%201397.pdf, dostęp: 09.10. 2018. 
28 M. Dulaty, op. cit., s. 140-142. 
29 Ibidem, s. 124. 
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Po zakończeniu II wojny światowej na arenie międzynarodowej miały miejsce 

wielkie zmiany polityczne. Zaczął się rozwijać wielki konflikt dwóch światowych 

hegemonów, nazywany Zimną Wojną30. Związek Radziecki jako jedno ze zwycięskich 

mocarstw II wojny światowej, stanął na czele państw socjalistycznych. Stworzył system, 

który stał w całkowitej sprzeczności do zasad panujących w Stanach Zjednoczonych. 

Związek Radziecki od dawna marzył o uzyskaniu dostępu do ciepłych wód subkontynentu. 

Afganistan miał zatem dla jego przedstawicieli znaczenie strategiczne.  

Z tego względu ZSRR rozpoczął program pomocy wojskowej i gospodarczej dla 

Afganistanu31. W rezultacie konkurujące ze sobą Stany Zjednoczone i Związek Radziecki 

skupiły się na osłabieniu rządu w Afganistanie. Zachodnie mocarstwo, chcąc zapewnić sobie 

większą kontrolę nad spornym terenem, zaczęło wspierać grupy mudżahedinów, którzy 

dzięki pomocy z zewnątrz, jak wspomniane zostało na początku rozdziału, w 1989 roku 

wyparli wpływy ZSRR poza terytorium Afganistanu32. Warto dodać, że Stany Zjednoczone 

były jednym z najważniejszych sponsorów mudżahedinów w Afganistanie33. Wśród tej 

grupy bojowników najbardziej wpływowymi organizacjami były: 

1) Jamiat-i- Islami (Stowarzyszenie Islamskie) – grupa pod politycznym przywództwem 

Burhanuddina Rabbaniego i militarnym Ahmada Szaha Masuda, zaliczana 

do „fundamentalistycznych”. Liczyła około 20-30 tys. bojowników; otrzymywała 

wsparcie z Arabii Saudyjskiej, Chin, Kuwejtu i Pakistanu. Najwięcej zwolenników miała 

wśród Tadżyków na północy państwa. 

2) Hizb-i Islami Afghanistan (Islamska Partia Afganistanu) – grupa kierowana przez 

Gulbuddina Hekatyara liczyła do 25 tys. zwolenników, przede wszystkim Pasztunów. 

3) Ittihad-i Islami Barayi Azadi Afghanistan (Sojusz Islamski na Rzecz Wyzwolenia 

Afganistanu) kierowany przez Abdula Rasulę Sayyafę, liczył około 15 tys. osób; 

wspierany przez Arabię Saudyjską.  

                                                           
30 Umowna nazwa okresu trwającego w latach 1947-1991, obejmującego rywalizację ideologiczną, polityczną 

oraz militarną pomiędzy blokiem wschodnim (ZSRR oraz jego państwami satelickimi), a blokiem zachodnim 

(państwami skupionymi w NATO, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych). Zob. szerzej: W. 

Malendowski, Zimna Wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej 

rywalizacji, Poznań 1994, s. 18. 
31 M. Dulaty, op. cit., s. 190. 
32 Ibidem, s. 190. 
33 Ibidem, s. 190. 
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4) Mahaz-i Milli-i Afghanistan (Narodowy Front Islamski Afganistanu) – grupa kierowana 

przez Sayyida Ahmada Gailaniego, wspierana przez Pakistan liczyła około 20 tys. 

mudżahedinów. 

5) Jabba-i-Nejat-i-Afghanistan (Narodowy Front Wyzwolenia Afganistanu) ugrupowanie 

Sibghatullaha Mojadiddiego; liczyło 5 tys. osób34. 

 

Poza USA także inne państwa próbowały osłabić rząd afgański. Była to chociażby 

Arabia Saudyjska, która obiecała pomoc finansową jednemu z przywódców mudżahedinów 

Abdulowi Rasule Sayyafie. Nie można tutaj pominąć również udziału Pakistanu. „Ze 

względu na położenie i sytuację gepoplityczną Pakistan odgrywał niezwykle istotną rolę w 

regionie. Był to jedyny kraj, przez którego terytorium Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia 

i świat muzułmanski mogły udzielać pomocy mudżahedinom”35. W ogólnym rozrachunku 

ponad 140 grup opozycyjnych walczących mudżahedinów miało swój udział w niszczeniu 

struktury systemu rządu afgańskiego36.  

„Koszty wojny po stronie afgańskiej to ponad milion zabitych (w tym 80% cywilów), 

700 tys. okaleczonych i 1,5 mln przesiedleńców wewnętrznych. Po wyjściu wojsk 

radzieckich Afganistan był krajem wykrwawionym, liczącym zaledwie 10 mln mieszkańców. 

Ponad 5 mln jego obywateli uciekło za granicę szukając schronienia w państwach sąsiednich, 

Europie i Stanach Zjednoczonych”37. „Nawet podczas obu wojen światowych niewiele 

państw zostało dotkniętych tak straszliwą klęską humanitarną. Doskonałą tego ilustracją 

może być fakt, że w Afganistanie normą stało się sprzedawanie skarpet nie na pary, lecz na 

sztuki – tak wiele jest osób, które w wyniku wybuchu min utraciły kończyny. W oczach 

pakistańskiego pisarza Nadeema Aslama ta zapomniana wojna przybrała wymiar apokalipsy. 

Przekształciła Afganistan w olbrzymią kostnicę, w państwo chaosu, w którym wkrótce 

władzę objąć mieli talibowie”38. 

Po klęsce Związku Radzieckiego w Afganistanie i wycofaniu sił z jego terytorium 

rozpoczęła się wojna domowa o władzę pomiędzy różnymi grupami mudżahedinów oraz 

                                                           
34 J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit., s. 344-346. 
35 Ibidem. s. 348. 
36 H.  Karami, نظر هیالري كلینتون درباره نقش آمریكا در ایجاد گروه هاي تروریستي در جهان , 
https://www.youtube.com/watch?v=evRbeWv1bL4, dostęp: 12.10. 2018. 
37 J. C. Jauffret, op. cit., s. 30. 
38 Ibidem, s. 31. 

file:///E:/H.%20%20Karami
https://www.youtube.com/watch?v=evRbeWv1bL4


  25 

 

rządu Najibullaha, który był ostatnim prezydentem wspieranym przez ZSRR. Wraz 

z wycofaniem się wojsk radzieckich z Afganistanu Najibullah próbował rozwinąć swoją 

politykę pojednania poprzez publiczne przemówienia za pośrednictwem państwowych 

mediów: radia i telewizji. Ale grupy mudżahedinów w Pakistanie i Iranie były świadome 

faktu, że jego pozycja zależy wyłącznie od zewnętrznego mocarstwa. Nie mogąc pogodzić 

się ze swojego rodzaju „oszustwem”, wykorzystali oni okazję i 6 marca 1989 roku 

zaatakowali Dżalalabad39. Siły rządowe był przygotowane do obrony i odparły atak. 

Operacja ta była porażką dla mudżahedinów, co uzmysłowiło im, że rząd Najibullaha, 

pomimo wycofania się Armii Czerwonej z Afganistanu, wciąż posiada silną pozycję. 

W dalszej kolejności, kontynuując swoją narodową politykę pojednania, ustanowił 

on tymczasową administrację, a następnie zalegitymizował ją przeprowadzając wybory. Ale 

wewnętrzne spory w ostatnich latach jego rządów postawiły jego administrację na krawędzi 

upadku. Najibullah sprzeciwił się generałowi Abdulowi Rashidowi Dostumowi, który był 

głównym dowódcą prorządowych oddziałów w północnym Afganistanie. To przyczyniło się 

w krótkim czasie do załamania się jego władzy. W marcu 1992 roku Najibullah postanowił 

ustąpić, a następnie próbował ratować się ucieczką. Żołnierze pod dowództwem generała 

Dostuma na lotnisku w Kabulu uniemożliwili mu opuszczenie państwa. Kiedy ta droga 

została dla niego zamknięta schronił się w siedzibie ONZ w Kabulu i przebywał tam przez 

około pięć lat. 8 kwietnia 1992 roku grupy mudżahedinów przybyły do Kabulu. Wtedy też 

rozpoczął się kolejny konflikt zbrojny. Wojna domowa trwała w Kabulu pięć lat i kolejne 

dziesięć lat w różnych częściach Afganistanu. Zniszczenie, rozlew krwi oraz liczne 

przesiedlenia ludności cywilnej zostały skomentowane przez prezydenta Najiba w jego 

przemówieniach w następujący sposób: „Jeśli władza nie jest przekazywana zgodnie z wolą 

wszystkich Afgańczyków, w państwie popłynie rzeka krwi”40. Wojna w Kabulu, która 

rozgrywała się pomiędzy różnymi grupami mudżahedinów nie doczekała się zainteresowania 

ze strony opinii publicznej.  Wiele osób nie było świadomych ogromnych strat poniesionych 

przez afgańskie społeczeństwo. Według raportu Associated Press 14 marca 1994 roku ponad 

1 tys. osób zginęło w Kabulu, a według Czerwonego Krzyża wojna zmusiła ponad 50 tys. 

                                                           
39 Zob. N. Kutuna,  جنگ جالل آباد 

 ( از افغانستان ۲۰۱۴و آموزش های آن برای خروج مصون قوت های بین المللی بعد از سال  ), http://www.esalat.org/images/The-

battle-for-Jalalabad_dr-nasrin-katona-26052014.htm, dostęp 12.01.2018. 
40 BBC, زنده گی نامه داکتر نجیب هللا, http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091221_a-jadi-6th-profile-

najibullah, dostęp: 15.10.18. 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091221_a-jadi-6th-profile-najibullah,%20dostęp:%2015.10.
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091221_a-jadi-6th-profile-najibullah,%20dostęp:%2015.10.
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osób do opuszczenia swoich domów. Francuska agencja prasowa France Presse 2 lutego 

1994 roku oszacowała liczbę ofiar na 12 tys., w tym 800 do 900 ofiar śmiertelnych. 

Wspomniany raport ujawnia również, że islamscy bojownicy w Kabulu od czasu upadku 

komunistów w kwietniu 1992 roku zabili ponad 11,5 tys. ludzi41. 

W gazecie „New York Times” ogłoszono, że od 17 maja 1993 roku sześciodniowa 

wojna w Kabulu przyczyniła się do śmierci 700 osób. Według Międzynarodowego Komitetu 

Czerwonego Krzyża w Kabulu od początku wojny zginęło co najmniej 700 osób, a ponad 3 

tys. zostało rannych42. 

Francuska Agencja Informacyjna w dokumencie z 27 kwietnia 1994 roku stwierdziła 

natomiast, że ponad 900 cywilów afgańskich oraz mudżahedinów zostało rannych 

w gwałtownych konfliktach w północnym Kabulu, ale nie ustalono dokładnej liczby 

zgonów43. 

„W latach 1992-1996 w całym kraju trwała wojna domowa, w której naprzeciw siebie 

stanęły większość i mniejszości tadżycka, uzbecka, hazarska i turkmeńska. Na stopień 

skomplikowania sytuacji wpływał fakt podwójnej gry niektórych uczestników wojny, której 

doskonałym przykładem jest postawa fundamentalistycnego pasztuńskiego przywódcy 

Hekmatjara”44. Znany był z niezwykle zaskakujących sojuszy, które przeplatały się z równie 

nieoczekiwanymi zdradami. „Początkowo sprzymierzony z wybranym w 1993 roku 

przezydentem Burhanuddinem Rabbanim. 26 czerwca 1996 roku został mianowany przez 

niego premierem po to, by trzy miesiące później, 26 września, poprzeć talibów, gdy 

opanowawszy stolicę proklamowali islamski emirat Afganistanu”45. W ostateczności 

mudżahedini zostali pokonani przez fundamentalistów islamskich, talibów, „którzy już od 

1994 roku kontrolowali Kandahar. Ich ostatecznemu zwycięstwu sprzyjało zmęczenie 

społeczeństwa sytuacją w państwie i deklarowana przez tych „pretendentów do rządu dusz” 

gotowość do walki z korupcją, wszelkiego rodzaju przemytem, haraczami i daninami 

pobieranym przez watażków. Koncepcja powrotu do pierwotnej czystości skrywała głęboki 

                                                           
-http://www.hambastagi.org/new/fa/reports-farsi/1166-regulatory-war-and-terror-in ,حزب همبستگی افغانستان 41

kabul-according-to-the-world-media.html, dostęp: 16.10. 2018.   
42 Ibidem.   
43 Ibidem.   
44 J. C. Jauffret, op. cit., s. 32. 
45 Ibidem, s. 32-33. 

http://www.hambastagi.org/new/fa/reports-farsi/1166-regulatory-war-and-terror-in-kabul-according-to-the-world-media.html,%20dostęp:%2016.10.%202018
http://www.hambastagi.org/new/fa/reports-farsi/1166-regulatory-war-and-terror-in-kabul-according-to-the-world-media.html,%20dostęp:%2016.10.%202018
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fanatyzm, którego wyrazem stało się Ministerstwo Wspierania Cnoty i Karania Występku”46. 

W 1996 roku wojna domowa zakończyła się ich zwycięstwem. Udało im się przejąć Kabul, 

w następstwie czego przejęli kontrolę nad 90% terytorium państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibidem, s. 33. 
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1.1.2. Reżim talibów jako czynnik osłabiający państwo 

 

 Islam, od zarania dziejów, stanowił niezwykle istotną część życia zwykłych 

Afgańczyków. Do dziś normą w tym państwie jest odmawianie modlitwy pięć razy dziennie 

oraz post w czasie Ramadanu. Wbrew pozorom nie jest to jednak państwo fanatyzmu 

religijnego. Islam można określić jako czynnik, który stworzył swoiste podwaliny dla 

jedności Afganistanu. Zróżnicowaną i wieloetniczną ludność połączyły zasady dżihadu, 

który często zapewniał czynnik mobilizujący dla afgańskiego nacjonalizmu w czasie oporu 

przeciwko Brytyjczykom i Rosjanom47. Wydawałoby się zatem, że talibowie, niosący na 

sztandarach radykalne hasła oparcia zasad państwowych o prawo szariatu, przyczynią się do 

dalszego jednoczenia państwa i stopniowej unifikacji poszczególnych plemion. Jak pokazuje 

historia stało się zupełnie odwrotnie. 

29 września 1996 roku talibowie zmiażdżyli opór rządu mudżahedinów w Kabulu 

i wkroczyli do stolicy z białymi flagami, na których znajdowała się czarna szahada (napis 

przedstawiający muzułmańskie wyznanie wiary, pierwszy i najważniejszy z pięciu filarów 

islamu). Talibom w ciągu trzech dni ciężkich starć wokół Kabulu i ataków na pałac 

prezydencki udało się wypędzić mudżahedinów ze stolicy48. 

Wraz z porażką rządu Burhanuddin Rabbani talibowie przejęli kontrolę nad stolicą 

Afganistanu i aresztowali byłego prezydenta, Najebullaha oraz jego brata Szahpoura 

Ahmadzai, którzy przebywali w tamtym czasie w biurze ONZ. Następnie dokonali egzekucji, 

a ciała zawiesili na skrzyżowaniu Ariany (do dziś nie jest jasne, kto osobiście zabił 

Najebullaha). Po przejęciu Kabulu i Mazar-i Szarif, a także zdobyciu terytoriów 

wyszczególnionych w poprzednim paragrafie talibowie wybrali mułłę49 Mohammada Omara 

na swojego przywódcę i ogłosili państwo Islamskim Emiratem Afganistanu. Nowy twór 

został uznany jedynie przez Pakistan, Arabię Saudyjską oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Już na samym początku swojego panowania talibowie dali ludziom do zrozumienia, że nie 

mają żadnego szacunku dla opinii publicznej. Na drugi dzień po zamordowaniu byłego 

prezydenta ogłoszony został dekret stanowiący, że wszystkie kobiety pracujące w oficjalnych 

urzędach państwowych pozostaną w domach i nie pójdą do pracy. Następnym krokiem 

                                                           
47 A. Rashid, Taliban. Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, London, 2008, s. 81. 
48 Ibidem, s. 41. 
49 Osoba prowadząca modlitwy w miejscowym meczecie. 



  29 

 

godzącym bezpośrednio w prawa kobiet było wydanie im zakazu kontynuowania nauki w 

szkole i na uczelniach50. Wyłącznie chłopcy mieli przywilej uczęszczania na zajęcia. Musieli 

oni jednak nosić na głowach czarne turbany (za nieprzestrzeganie zasad groziły publiczne 

kary cielesne, o czym przekonał się również autor niniejszej pracy). Dodatkowo w szkołach 

nie było wolno nauczać matematyki, chemii, fizyki i geometrii. Dozwolone stały się 

wyłącznie tematy okołoreligijne, takie jak np. prawo szariatu. Poza tym zakazano golenia 

brody, słuchania muzyki i oglądania filmów. Były stadion sportowy w stolicy został 

przekształcony w plac egzekucji nieposłusznych obywateli. Sytuacja stawała się coraz 

bardziej napięta, a swobody obywatelskie ograniczano do minimum51. 

Jak pisze Joanna Modrzejewska-Leśniewska, że „ruch talibów składał się przede 

wszystkim z młodych mężczyzn, najczęściej należących do grupy etnicznej Pasztunów, 

którzy z reguły (choć nie zawsze) wywodzili się z rodzin emigrantów żyjących na co dzień w 

Pakistanie byli to synowie afgańskich uchodźcow lub sieroty, które w większości utraciły 

bliższą i dalszą rodzię w wyniku konfiliktów zbrojnych; ich rodzice w dużej liczbie napłynęli 

do Pakistanu po radzieckiej interwencji”52. Uczęszczali do szkół religijnych. Celem działania 

talibów (co zostało już krótko omówione powyżej) było przekształcenie Afganistanu w 

państwo islamskie, które w każdym aspekcie kierowałoby się zasadami i szczegółowymi 

wytycznymi omawianej religii. Bez ogródek wypowiadali zdania brzmiące: „Pragniemy 

odebrać broń, jaka znajduje się w rękach mieszkańców Afganistanu. Pragniemy wreszcie 

ustanowić silny rząd posłuszny nakazom islamu”53. Talibowie uznawali siebie za świętych 

wojowników i we wszystkich kontrolowanych przez siebie prowincjach zaczęli egzekwować 

                                                           
50 Who are the Taliban?, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718, dostęp: 17.10.2018. 
51 W Afganistanie istnieje powiedzenie, że człowiek zdaje sobie sprawę ze swojego istnienia w momencie, gdy 

zaczyna dostrzegać, że ma dwie ręce, z których jedna jest prawa, a druga lewa. Oznacza to, że nie jest już 

niemowlęciem, ale dzieckiem, które powoli zaczyna nabywać świadomości swojego istnienia i rozpoznawać 

swoją pozycję w rodzinie. Autor, który przez dwadzieścia cztery lata mieszkał w państwie ogarniętym wojną 

dzieli się w tym miejscu osobistymi uwagami odnośnie talibów. Jako dziecko codziennie słyszał wybuchy 

bomb i rakiet, widział strzelaniny i śmierć jego bliskich sąsiadów. Pamięta, jak któregoś dnia bawiąc się z 

rówieśnikami w tushla bord (rodzaj gry w kamienie) zauważył dwóch uzbrojonych mężczyzn w narożniku 

tylnych ścian szkoły. Przed szkołą przejeżdżał na motorze inny mężczyzna. Nagle autor usłyszał hałas 

strzelaniny i pobiegł do domu. Następnie całą sytuację obserwował przez okno drewnianych drzwi domu z 

odległości około stu metrów. Strzelanina trwała nieustannie. Mężczyzna na motorze padł na ziemię, jego ciało 

ruszało się pod wpływem kul, które w niego trafiały. Był on komendantem partii Hizb Islami w Ghazni 

(mieście, w którym autor się urodził). Było to w czasie wojny domowej pomiędzy mudżahedinami a różnymi 

partiami politycznymi takimi jak np. Hizb Islami (Pasztunowie sunniccy) czy Hizb Wahdad (Hazarowie 

szyiccy). 
52 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan…, op. cit., s. 396. 
53 Ibidem, s. 397. 

https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718
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surowe przepisy, którym w stopniu radykalności dorównywały tylko zasady wprowadzone 

przez władze Arabii Saudyjskiej. Talibowie wprowadzili fatwę (możliwość wydawania 

zaleceń oraz interpretacji teologicznych i prawnych przez muzułmańskich uczonych), 

narzucili saudyjski fundamentalistyczny wahhabizm (ruch religijno-polityczny, powstały w 

Arabii Saudyjskiej) grupom etnicznym w całym Afganistanie. Głosząc, że ich celem jest 

oczyszczenie ziemi z nieislamskich aktów i wprowadzenie prawa bożego na ziemi, talibowie 

aresztowali i torturowali kobiety, które szły do pracy poza domem lub nie towarzyszyły 

swoim męskim krewnym. Mężczyźni byli zmuszeni odmawiać pięć modlitw dziennie oraz 

nosić długą brodę. Ci, którzy oglądali telewizję podlegali surowym karom, np. ich twarze 

były malowane na czarny kolor i pokazywane publicznie. Talibowie karali też śmiercią za 

sodomię, obrazę religii, homoseksualizm, seks przedmałżeński i ucieczki kobiet przed 

przymusowym małżeństwem. Kobietom, które używały lakieru do paznokci odcinano palce. 

Sztywne reguły talibów szybko przekształciły południowy Afganistan w swego rodzaju 

religijne więzienie. Omawiając zasady urągające godności człowieka nie sposób nie 

wspomnieć o konkretnych cytatach pomagających zrozumieć sytuację panującą w tamtych 

czasach. Poniżej przedstawionych zostało kilka nakazów rządu talibów, które dotyczą kobiet 

i spraw kulturalnych w całym państwie po przejęciu władzy przez radykalne ugrupowanie54. 

1. Wy, kobiety, nie powinnyście same wychodzić poza dom, a jeśli wychodzicie  

z domu, to powinnyście być przyzwyczajone do skromnych ubrań i makijażu;  

2. pacjentki powinny korzystać z usług kobiet - lekarzy, jeśli lekarz jest potrzebny, 

pacjentka powinna zostać zbadana na końcu, a w trakcie badania, pacjenci i lekarze 

muszą mieć islamski strój (hidżab); 

3. lekarze płci męskiej, z wyjątkiem członków rodziny, nie powinni dotykać ani 

obserwować żadnej innej części ciała pacjentki, a dla kobiet powinna być oddzielna 

poczekalnia; 

4. rozmowy między kobietami i lekarzami płci męskiej są zabronione. Jeśli rozmowa 

jest konieczna kobieta musi nosić burkę. Lekarki powinny zaś nosić zwykłe ubrania; 

nie wolno nosić nieskromnych ubrań i makijażu; 

                                                           
54  E. Nowandish, M. R. Jafari, فرشتگان صلح تبدیل به جنایتکاران جنگی شدند؟ 
http://khabarnama.net/blog/2017/09/28/taliban-intery-in-kabul/, dostęp: 22.10. 2018. 
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5. lekarki i pielęgniarki nie powinny wchodzić do pomieszczeń, w których przyjmowani 

są pacjenci płci męskiej. Personel szpitala powinien modlić się w swoim czasie w 

meczetach; 

6. żaden kierowca nie ma prawa wieźć kobiety bez burki, nieskromnie ubranej czy pod 

nieobecność rodziny swoim samochodem. 

7. granie muzyki w sklepach, hotelach i pojazdach jest zabronione. Jeżeli w sklepie 

zostanie znaleziona kaseta z muzyką, sklep zostanie zamknięty, a właściciel 

aresztowany; 

8. zakaz fryzur w stylu amerykańskim i brytyjskim: osoby z długimi włosami powinny 

zostać aresztowane i przewiezione do urzędu, by zmienić fryzurę, sprawca musi 

zapłacić za fryzjera55. 

 

 Powyższe reguły (jak i mnóstwo niewymienionych w niniejszej pracy) były 

niezwykle rygorystycznie przestrzegane. Policja religijna zaczęła patrolować ulice. Podczas, 

gdy wojna nadal obejmowała niektóre obszary państwa talibowie w Kabulu ustanowili 

bardzo okrutną administrację opartą na ich aparacie wywiadowczym. Główną organizacją 

wywiadu kierował Qari Ahmadullah. W październiku 1997 roku przywódca talibów mułła 

Omar zmienił nazwę państwa na Islamski Emirat Afganistanu. W maju 1997 roku talibowie 

ponieśli największą klęskę w Mazar-i Szarif. Zostali pokonani przez swoich rywali 

politycznych w postaci Sojuszu Północnego (obywatele występujący przeciw okrutnym 

rządom talibów oraz cierpiący z powodu ubóstwa i powtarzających się susz, doprowadzili do 

powstania przeciwko dyktaturze talibów). Tysiące bojowników talibskich zostało zabitych.  

W dniu 26 lutego 2001 r. sąd najwyższy nakazał zniszczenie wszystkich starożytnych 

zabytków na terenie całego państwa. Talibowie stwierdzili, że zrobili to, by chronić islam. W 

ten sposób talibowie zniszczyli jeden z największych pomników na świecie, co wstrząsnęło 

całym światem. UNESCO nazwał tę akcję kulturową paniką. Talibowie nie mieli nawet 

litości dla ogrodów i drzew północnych ludów, spalili ich zielone ogrody oraz mordowali 

północnych mieszkańców Afganistanu56. 

                                                           
55 A. Rashid, op. cit., s. 105-108. 
56 A.  Rashid, After 1,700 years, Buddhas fall to Taliban dynamite, 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/1326063/After-1700-years-Buddhas-fall-to-

Taliban-dynamite.html, dostęp: 20.10. 2018. 



  32 

 

Wojna odwetowa talibów przeciwko nie-Pasztunom na północy oraz w centrum 

Afganistanu (zwłaszcza przeciwko Uzbekom i Hazarom) do końca ich rządów w 2001 r. była 

niezwykle ciężka i przyniosła wiele ofiar śmiertelnych. Talibowie spotkali się z poważnym 

oporem przed okupacją północnych i centralnych obszarów Afganistanu. Iran, Indie i 

republiki środkowoazjatyckie, a także Rosja i Chiny, bojąc się o możliwe poszerzenie 

wpływów groźnej ideologii, zaczęli masowo dostarczać broń i amunicję żołnierzom 

walczącym w ramach Sojuszu Północnego (Tadżyków, Uzbeków i Hazarów), w celu obrony 

ich terenów57. 

 Siły Sojuszu prowadziły starcia z talibami w Mazar-i Szarif, z których najbardziej 

doniosłe miało miejsce 18 października 1996 roku. Kluczową rolę odegrał wtedy generał 

Dostum razem z wojskami Massuda. Po zwycięstwie ogłoszony został Autonomiczny Rząd 

w Mazar-i-Szarif, w efekcie czego wprowadzono system demokratyczny. We wrześniu 1997 

roku talibowie znowu próbowali przejąć kontrolę nad miastem, ale stanęli w obliczu 

poważnego oporu Sojuszu Północnego i zmuszeni byli się wycofać. Ogromne straty znacznie 

uszczupliły ich szeregi. Z pomocą dotychczasowemu reżimowi przyszedł Osama bin Laden 

(przybył do Afganistanu z Sudanu w 1996 roku), który angażując się w konflikt pozwolił na 

napływ nie-Afgańczyków chętnych do walki u boku Mullaha Omara (co ciekawe w 1999 

roku. ONZ nałożyło na talibów surowe sankcje, których bezpośrednią przyczyną był właśnie 

ów związek z bin Ladenem). W sierpniu 1998 roku talibowie przy silnym wsparciu ze strony 

Pakistanu przejęli kontrolę nad Mazar-i Szarif, co doprowadziło do upadku demokratycznego 

rządu generała Dostuma58. W walkach, po stronie Sojuszu Północnego zginęło co najmniej 2 

tys. osób, głównie cywilów – szyitów, Uzbeków i Tadżyków. Było to odpowiedzią na 

rozbicie ich sił w poprzednim roku. 

W 1998 roku talibowie zajęli większość północnych obszarów Afganistanu i 

wprowadzili skrajny ucisk w północnej części państwa, zwłaszcza w Mazar-i Szarif. W 

                                                           
57 Narodowy Islamski Zjednoczony Front na rzecz Ocalenia Afganistanu, znany jako Sojusz Północny, był 

koalicją militarną kierowaną przez Ahmada Sha-Massuda, która powstała w październiku 1996 roku przeciwko 

panującemu reżimowi. Ustanowienie tej koalicji zostało osiągnięte dzięki współpracy Massuda, generała 

Abdula Rashida Dostuma i Karima Khaliliego. Ci, którzy jeszcze dwa lata temu toczyli walki o władzę 

zjednoczyli się przeciwko talibom, podpisując stosowny traktat. Jego celem było połączenie sił Uzbeków, 

Tadżyków i Hazarów przeciw brutalnym rządom talibów. Między 1996 a 2001 roku Sojusz Północny 

kontrolował około 30% terytorium Afganistanu, w tym prowincje Badachszan, Panjszir, Kapisa, Takhar, 

Nuristan, Kunar, Laghman, Samangan, Kunduz, Ghor oraz Bamyan, więcej informacji na ten temat, J. 

Modrzejewska-Leśniewska, Afghanistan..., op. cit.., s. 400-408. 
58 Kabul Press, جنایات گروه طالبان , https://www.kabulpress.org/article4737.html, dostęp: 22.10. 2018. 

https://www.kabulpress.org/article4737.html
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okrutny sposób torturowano i zabijano przedstawicieli mniejszości etnicznych. Zabijane bez 

aresztowania były także dzieci, młodzież i kobiety, którzy zdaniem talibów popełnili 

zbrodnie59. Jednym z pierwszych działań talibów po zdobyciu miasta Mazar-i Szarif było 

zakazanie kultu w świątyni imama Aliego. Pakistańczycy oraz radykalni muzułmanie żywili 

tak dużą nienawiść do rytuałów sufickich, iż dążyli do zniszczenia świątyni, ale przywódcy 

talibów w tamtym czasie nie zgodzili się na to. Wspomniani wyżej radykalni muzułmanie 

pochodzący z państw na Bliskim Wschodzie, takich jak Arabia Saudyjska, czy Jemen, którzy 

brali udział w wojnie w Afganistanie przeciwko Sojuszowi Północnemu dążyli również do 

spełnienia własnych aspiracji. W dniu, w którym talibowie rozpoczęli drugą fazę inwazji w 

kierunku Mazar-i Szarif, terroryści Al-Kaidy wysadzili ambasady USA w Kenii i Tanzanii, 

co przyniosło setki ofiar i zaszokowało cały ówczesny świat. Ta akcja była początkiem 

wojny Al-Kaidy ze Stanami Zjednoczonymi60. Prezydent Bill Clinton odpowiedział na ataki 

terrorystyczne wysłaniem fali rakiet samosterujących na obiekty szkoleniowe Al-Kaidy w 

południowych regionach Afganistanu. Jednak bin Ladena, który był głównodowodzącym 

terrorystów, nie było wówczas na miejscu i nie ucierpiał podczas ataku (z czasem stał się 

wybitną postacią dla wielu radykalnych muzułmanów, którzy nienawidzili Amerykanów). W 

następnym roku do obozów terrorystów w Afganistanie zaczęły przybywać oddziały 

ściągnięte przez Arabów, aby szkolić nowych ochotników do walki przeciwko Stanom 

Zjednoczonym. Clinton zdecydował się przeprowadzić odwetowe ataki na suwerenne 

terytorium Islamskiego Emiratu Afganistanu, gdzie przebywały liczne zastępy talibów. Ci 

zaś doprowadzili bin Ladena do mułły Omara oraz obiecali chronić swoich arabskich gości 

za wszelką cenę. 

                                                           
59 D. Ali, Taliban capture Mazar i Sharif  (1997-1998), طالبان مزار شریف ونیول , 

https://www.youtube.com/watch?v=tVmwraBAuMk, dostęp: 22.10. 2018. 
60  US Embassies, 1998 US Embassies in Africa Bombings, CNN 1998, 

https://edition.cnn.com/2013/10/06/world/africa/africa-embassy-bombings-fast-facts/index.html, dostęp: 23.10. 

2018. 
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Ataki terrorystyczne bin Ladena doprowadziły do znacznej poprawy relacji między 

Stanami Zjednoczonymi a Sojuszem Północnym. W następstwie tych przemian uzgodniono z 

Amerykanami warunki pomocy w zakresie dostawy broni (zwłaszcza popularnego w owym 

czasie amerykańskiego pocisku kierowanego ziemia-powietrze FIM-92 Stinger) oraz 

wymiany informacji na temat bin Ladena61. Waszyngton zgodził się przyjąć Ahmada Sha-

Massuda, który pełnił rolę przedstawiciela frontu antytalibskiego w Stanach Zjednoczonych. 

W 1998 roku pierwsza grupa funkcjonariuszy CIA rozpoczęła działalność wywiadowczą w 

Panjshir. Muhammad Akram Andishmand, autor książki „USA in Afghanistan” przytacza w 

swojej pracy wypowiedź inżyniera Arifa: „Ja byłem gospodarzem zespołu działającego w 

Panjshir, wykonując swoje zadania z rozkazu Ahmada Sha-Massuda, zostałem zobowiązany 

do koordynowania ich pracy. Zostali oni w Panjshir przez tydzień, a ja każdej nocy 

zdawałem Massoudowi szczegółowy raport dotyczący procesu negocjacyjnego”62. 

Amerykański zespół CIA chciał uzyskać szczegółowe dane na temat Osamy bin Ladena i 

jego zadań w Afganistanie. Nie udało im się zdobyć żadnych informacji z Pakistanu, a ten 

nie miał zamiaru dobrowolnie dostarczyć ich służbom specjalnym. Zespół chciał przede 

wszystkim dowiedzieć się, gdzie przebywa bin Laden oraz z jakich pojazdów korzysta i 

jakim potencjałem (zarówno ludzkim jak i technologicznym) dysponuje. Funkcjonariusze 

CIA uzyskane informacje przekazywali przedstawicielom Sojuszu Północnego, co w dużej 

mierze stanowiło przedmiot zainteresowania Ahmada Sha-Massuda. Miał on nadzieję, że 

Amerykanie dowiedzą się, o niebezpieczeństwie spowodowanym rządami talibów oraz ich 

współpracy z grupami terrorystycznymi. Informacje wywiadowcze nie pozwoliły jednak na 

jednoznaczne wyciągnięcie takich wniosków. Dla Sojuszu Północnego oznaczało to powód 

do dużego niepokoju. Ahmed Sha-Massud nie miał innego wyboru, niż kontynuować wojnę 

przeciwko talibom. Wysiłki obu stron nie przyniosły żadnych znaczących efektów i w końcu 

9 września 2001 roku został on zamordowany przez dwóch członków Al-Kaidy w Khajeh 

Bahawaddinu, w prowincji Tachar63. 

 

 

                                                           
61 J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit., s. 363. 
62 M. E. Andishmand., USA in Afghanistan, Kabul, 2015, s. 215. 
63 Ibidem, s. 231. 
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1.1.3. Państwo słabe czy upadające? 

 

Samobójczy wybuch, w którym zginął Massud oraz ataki terrorystyczne w Nowym 

Jorku 11 września 2001 roku miały ze sobą związek. Śmierć Massuda dała talibom i Al-

Kaidzie wystarczające możliwości, by zniszczyć ostatnie punkty oporu. Dwa dni po tym 

zdarzeniu nastąpiły ataki, które szerokim echem odbiły się na całym świecie. Prezydent USA 

George W. Bush, który powrócił do Białego Domu wieczorem tego dnia, w swoim 

telewizyjnym wystąpieniu obiecywał ukarać i powstrzymać sprawców tych ataków. Bush 

powiedział: „Rozprawimy się nie tylko z tymi, którzy ważyli się zaatakować Amerykę, ale 

również z tymi, którzy ich wspierali i chronili” 64. Ataki z 11 września w Stanach 

Zjednoczonych, były szokującym i upokarzającym wydarzeniem. Siły specjalne oraz wojsko 

Stanów Zjednoczonych, zasięgając informacji wywiadowczych ustaliły, że inspiratorem całej 

akcji był Osama bin Laden. 15 września George Bush oficjalnie zadeklarował, że nadszedł 

czas, aby rozpocząć wojnę z terroryzmem. 

Talibowie i Al-Kaida przewidywali, że Stany Zjednoczone rozpoczną inwazję 

na pełną skalę na całym obszarze Afganistanu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku 

Związku Radzieckiego, a ich siły zostaną wciągnięte w realia wojny afgańskiej. Pod koniec 

września 2001 roku pojawiły się plotki, że grupy amerykańskich sił spiecalnych wkroczyły 

na terytorium znajdującym się pod kontrolą Sojuszu Północznego. Amerykanie przybyli 

doładnie 27 września 2001 roku. Specjalny zespół CIA pod nazwą „JAWBREAKER”, z 

Grym C. Schorenem na czele, przybył do Panjshir rosyjskiem helikopterem należącym do 

CIA. Ich głównym zadaniem w pierwszym etapie było prozumienie się z Sojuszem 

Północnym w sprawie organizacji wywiadu i współpracy wojskowej w walce z talibami i Al-

Kaidą. Gary Shroen nawiązał współpracę ze wszystkimi przywódcami Sojuszu Północnego, 

w tym z Muhammaden Qasimem Fahimem, następcą Ahmeda Szaha Masuda oraz generałem 

Dostumem w wojnie przeciwko talibom i Al-Kaidzie65. 

M. E. Andishmand w książce „USA in Afghanistan” pisze, że Mohammed Qasim 

Fahim, opisując pierwsze negocjacje z Garym Schroenem i członkami jego zespołu mówił: 

                                                           
64 Tony Blair's "Shoulder To Shoulder With Our American Friends Speech President George W. Bush Spea, AP. 

Archive, https://www.youtube.com/watch?v=zz72vu_Kjw8&t=97s, dostęp: 26.10. 2018. 
65 Jawbreaker - CIA Special Activities Division, http://www.americanspecialops.com/cia-special-

operations/jawbreaker/,dostęp: 27.10. 2018. 
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„kiedy Schroen przyszedł do mnie i wezwał do współpracy z Ameryką podczas wojny 

powiedziałem mu, od ilu lat jesteśmy w stanie walki z talibami i Al-Kaidą” 66.  

Ale tutaj pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze, istniały radykalne idee, za którymi 

opowiadali się Berhandine Rabbani i Abdul Rab Rasul Sayyaf – w takiej sytuacji trudno było 

podjąć owocną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Drugi problem polegał na tym, że 

wspólne działanie w wojnie przeciwko talibom wymagało niezwykle dużych nakładów 

finansowych. Gary Schroen, kontynuując swoją misję, powiedział: „by nie przejmować się 

Sayyafem, on jest z nami, a ja jutro będę z nim rozmawiać w tej sprawie. Co do Rabbaniego, 

nie ma go już na scenie polityki światowej i nikt go nie wspiera, więc nie ma sensu 

odwoływać sie do niego”. Służby Stanów Zjednoczonych zainwestowały  

5 mln USD w pomoc Sojuszowi Północnemu67. Te niewielkie pieniądze  

(z punktu widzenia specyfiki wydatków wojennych) pomogły obalić panujący reżim  

i odmienić całkowicie sytuację w państwie. 

Bryan Golen Williams w książce „The Last Warlord” napisał, że przywódca zespołu 

„JAWBREAKER” Garry C. Schroen podniósł temat wspierania generała Dostuma (jednego z 

przedstawicieli sił Sojuszu Północnego), a także dowódcy wojowników tadżyckich, generała 

Fahimę. Generał Dostum skontaktował się z Amerykanami poprzez kanały w Uzbekistanie 

już po wydarzeniach z 11 września i zaproponował pomoc Stanom Zjednoczonym, a 

urzędnicy Departamentu Obrony USA chętnie tę pomoc przyjęli. Strategia dowódcy 

Uzbeków opierała się na najazdach konnych na pozycje talibów, organizowanych przez 

amerykańskie siły powietrzne, przez Dolinę Suficką. Generał Dostum obiecał, że jeśli 

Amerykanie dostarczą pożywienie dla koni oraz flotę bombowców, on i jego grupa będą w 

stanie zająć Mazar-i Szarif w ciągu dwóch miesięcy. Było to swego rodzaju powtórzenie 

historii z 1992 roku, kiedy zdobycie miasta doprowadziło ostatecznie do upadku reżimu 

Najibullaha68. 

Stany Zjednoczone oficjalne zaatakowały reżim talibów w Afganistanie  

7 października 2001 roku uprzednio wzywając talibów do wydania im przywódcy Al-Kaidy 

Osamy bin Ladena. Mułła Omar nie przystał na tę propozycję, ale jego „gościnność” wkrótce 

                                                           
66 M. E. Andishmand, op. cit., s.  246-248. 
67 Ibidem, 246-248. 
68 B. G. Williams, The Last Warlord, tłumaczenie, A. Shefay,  Kabul 2017, s. 297. 
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zmieniła losy rządu Islamskiego Emiratu Afganistanu i wreszcie reżim talibów upadł. 

Północne prowincje wraz ze zdobyciem Mazar-i Szarif 9 listopada 2001 r. upadały jedna po 

drugiej. 13 listopada 2001 roku Kabul został zdobyty przez bojowników Fahima69. Jego siły, 

wbrew poleceniom Amerykanów weszły do Kabulu. Był to pierwszy przejaw 

nieposłuszeństwa wobec USA. W ciągu jednego miesiąca upadł reżim talibów pozostawiając 

Afgańczyków w niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej, społecznej i religijnej. Po tym 

wydarzeniu powstał nowy rząd w Afganistanie, a zagraniczne siły sterowane przez Stany 

Zjednoczone zostały rozmieszczone w różnych częściach państwa.

                                                           
69 A. Mukarji, Afghanistan From Terror to Freedom, Sterling Publishers, 2003, s. 232-233. 
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1.2. Problemy Afganistanu po obaleniu reżimu talibów 

 

Po wojskowej interwencji w październiku 2001 roku rozpoczął się powolny 

proces odbudowy państwa70. Jednak od czasu podpisania umowy z Bonn Afganistan 

wciąż stał (i nadal stoi) przed wieloma wyzwaniami. Afgańczycy, będąc przez lata 

świadkami licznych wojen zdążyli już przywyknąć do wewnętrznych konfliktów i 

wszelkiego rodzaju przemocy. Liczne wojny domowe oraz zewnętrzne interwencje, 

mające miejsce w drugiej połowie XX wieku, były głównym powodem trwałego 

konfliktu w Afganistanie. Państwa zaangażowane w konflikt wewnętrzny przystąpiły do 

umowy w Bonn w 2001 roku oraz podjęły międzynarodowe wysiłki w celu uspokojenia 

sytuacji. Jednak wysiłki te nie zdołały dotychczas osiągnąć swojego głównego celu – 

stabilnego pokoju w Afganistanie71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 F. Tmana, سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, s. 136. 
71 Ibidem, s. 135. 
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1.2.1. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego 

 

Po wydarzeniach z 11 września przyjęto rezolucję nr 1373 Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, zgodnie z którą podejmowanie działań antyterrorystycznych może odbywać się 

z użyciem siły72. Ale ONZ odrzucił pomysł interwencji zbrojnej w Afganistanie. Po 

wojnie koalicyjnej Stany Zjednoczone i ONZ rozpoczęły starania dyplomatyczne, aby 

przygotować grunt pod negocjacje i określić strukturę polityczną przyszłości Afganistanu. 

W dniu 20 grudnia 2001 roku rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 

przyjęła rezolucję nr 1386 tworzącą międzynarodowe siły zbrojne o nazwie „ISAF” (ang. 

International Security Ascent Force)73. Ich głównym celem miała być pomoc rządowi 

tymczasowemu w Afganistanie oraz dbanie o bezpieczeństwo w Kabulu. Wszystkie 

państwa zachodnie, z których głównym były Stany Zjednoczone, skoncentrowały się 

wówczas na kwestiach bezpieczeństwa, budowania państwa i afgańskiego rządu. 

 W roku 2001 miała również miejsce pierwsza próba rozwiązania kryzysu 

politycznego, gospodarczego i społecznego w Afganistanie. W związku z tym 

zorganizowano konferencję w Bonn, która odbyła się w czasie niezwykle trudnym dla 

Afganistanu, kiedy kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym, społecznym, 

kulturowym, administracyjnym i prawnym. Konferencja w Bonn trwała od 27 listopada 

do 5 grudnia 2001 roku i była kamieniem węgielnym pod zmiany w strukturach 

rządowych Afganistanu. Kraj zaczął wychodzić z izolacji politycznej i stał się aktywnym 

członkiem wspólnoty międzynarodowej. Konferencji przewodniczył Lakhdar Brahimi. 

Odbyła się ona z udziałem przedstawicieli politycznych Stanów Zjednoczonych oraz 

liderów dżihadystów afgańskich, przybyłych zarówno z USA jak i z Afganistanu. 

W czasie tego istotnego spotkania zostały wyznaczone następujące cele:  

1. umowa w sprawie utworzenia tymczasowego Rządu w Afganistanie aż do czasu 

utworzenia instytucji stałych; 

2. decyzja o zakończeniu wojny w Afganistanie i pojednaniu narodowym, 

nawiązaniu pokoju i utworzeniu stabilności państwowej; 

3. dalsze wzmacnianie niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej 

Afganistanu; 

                                                           
72 United Nation Security Council. Resolution 1373 (2001), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement ,destęp: 30.10. 2018.  
73 United Nation Security Council, S/RES/1386.(2001), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement, dostęp: 30.10. 2018.   

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement
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4. uznawanie praw ludzi co do wyboru ich przyszłości politycznej, zgodnie 

z zasadami islamu i demokracji; 

5. obecność partii politycznych i grup społecznych w strukturach państwowych 

Afganistanu; 

6. zapewnienie sprawiedliwości społecznej; 

7. poszanowanie praw człowieka w Afganistanie74.  

 

Uczestnicy afgańskich delegacji, którzy przybyli na Międzynarodową 

Konferencję w Bonn deklarowali zażegnanie dawnych sporów pod presją społeczności 

międzynarodowej. W rezultacie nastąpił podział władzy i ustalono istotne kwestie 

co do nowej konstytucji, parlamentu i wyborów prezydenckich75. 

Lakhdar Brahimi, który przewodniczył Konferencji powiedział, że obywatele 

Afganistanu pokładają duże nadzieje w pokojową przyszłość Afganistanu. Najbardziej 

charakterystyczną cechą wspomnianej Konferencji był udział wszystkich stron konfliktu 

w Afganistanie oraz to, że wszystkie strony porozumienia podpisanego w Bonn były 

kierowane przez Hamida Karzaja76 Po przyjęciu porozumienia z Bonn i rozpoczęciu 

procesu budowania pokoju oraz państwa podjęto wiele działań (także ze strony 

Organizacji Narodów Zjednoczonych) by ustanowić trwały pokój i za wszelką cenę 

uniknąć wznowienia wewnętrznych konfliktów w Afganistanie. W zakresie budowania 

państwa zostały szybko podjęte pierwsze kroki w celu utworzenia tymczasowego rządu 

Afganistanu. W dniu 22 grudnia 2001 roku Hamid Karzaj rozpoczął pełnienie 

obowiązków rządowych jako prezydent tymczasowej administracji77. 

Hamid Karzaj, syn Abdula Ahada, urodził się 24 grudnia 1957 roku 

w miejscowości Karz w pobliżu miasta Kandahar na południu Afganistanu. Szkołę 

średnią Habibya ukończył w Kabulu w roku 1976, a studia w Indiach na Wydziale 

Stosunków Międzynarodowych i Studiów Politycznych. Karzaj jest Pasztunem, a więc 

przedstawicielem tej społeczności, tradycyjnie związanej z monarchią, która stanowi 

                                                           
74 United Nation Security Council, Resolution 1383 (2001), https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?OpenElement, dostęp: 30.10. 2018. 
75 M. E. Andishmand, op. cit., s.  281-284. 
76 M. A. Ahmadi, معلومات عمومی افغانستان, http://geo-of-afg.blogfa.com/post/32, dostęp: 30.10. 2018. 
76 R. Anwari, مروری بر توافق نامه بن, 
77 R. Anwari, مروری بر توافق نامه بن, 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/12/111128_k01_bonn2_agreement_review, dostęp: 30.10. 

2018. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/681/09/PDF/N0168109.pdf?OpenElement
http://geo-of-afg.blogfa.com/post/32
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/12/111128_k01_bonn2_agreement_review
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najliczniejszą grupę etniczną w Afganistanie. Pasztunowe uważają się za jedyną rdzenną 

ludność Afganistanu78. 

Karzaj w roku 1983 udał się z Indii do Pakistanu. Wstąpił wówczas w szeregi 

mudżahedinów, aby walczyć z inwazją radziecką. Był zdecydowanym przeciwnikiem 

ingerencji radzieckiej w Afganistanie. Po upadku Związku Radzieckiego został 

wiceministrem do spraw zagranicznych, ale potem z powodu sporu z rządem 

mudżahedinów, któremu przewodził wówczas Burhanudin Rabani, w 1994 roku wycofał 

się z Afganistanu na początku wojny domowej, która rozpoczęła się w roku 1995 wraz ze 

wzrostem działalności talibów w Afganistanie. W roku 2000, gdy talibowie zamordowali 

ojca Hamida Karzaja, Abdula Ahada Karzaja w Quetta w Pakistanie, Karzaj rozpoczął 

kampanię na rzecz obalenia reżimu talibów. W 2001 roku Karzaj wraz z trzema swoimi 

współpracownikami zmobilizował w afgańskim mieście Uruzgan ludzi do walki w celu 

obalenia reżimu talibów79. 

 

Fotografia 1. Hamid Karzaj z przedstawicielami wojsk amerykańskich w okresie 

walk z talibami w górskim regionie Uruzgan na południu Afganistanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: D. J. Zimmerman, Eleven Men at the Gates of Kandahar – Special Operations Forces and 

Operation Enduring Freedom: Operation Enduring Freedom: The First 49 Days - Part 5, 

https://www.defensemedianetwork.com/stories/operation-enduring-freedom-the-first-49-days-5/, dostęp: 

12.10. 2018. 

 

13 czerwca 2002 roku Hamid Karzaj został wybrany przez członków Wielkiego 

Spotkania (Loja Dżirga) na przewodniczącego Tymczasowego Islamskiego Państwa 

Afganistanu. Po dwóch latach bycia prezydentem rządu tymczasowego odbyły się 

                                                           
78 N. B. Mills, Karzai The Failing American Intervention and the Struggle for Afghanistan, New Jersey 

2007, s. 25. 
79 Ibidem, s. 49. 

https://www.defensemedianetwork.com/stories/operation-enduring-freedom-the-first-49-days-5/
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pierwsze wolne wybory prezydenckie, co miało miejsce w roku 2004. Hamid Karzaj był 

kandydatem, który zdobył większość głosów. Tym samym objął urząd prezydenta 

państwa. Przez okres całej swojej prezydentury był bardzo chwalony za pomoc, jaką 

udało mu się zorganizować na rzecz odbudowy Afganistanu, przyciągając mld dolarów 

z międzynarodowych organizacji pomocowych.80 Afganistan w latach 2001 i 2002 

pozostał bez instytucji bezpieczeństwa i obrony. Rekonstrukcja afgańskich sił zbrojnych 

i sił bezpieczeństwa była jednym z priorytetów społeczności międzynarodowej i Stanów 

Zjednoczonych. Chociaż na konferencji w Bonn nie pojawiły się wyraźne wskazówki 

co do formowania armii narodowej w Afganistanie, dla Stanów Zjednoczonych 

utworzenie afgańskiej armii narodowej było jednym z głównych filarów planu, którego 

celem miało być ustanowienie bezpieczeństwa i stabilności w Afganistanie. Ponieważ 

na początku rządów przejściowych, a następnie rządu tymczasowego, pojawiało się wiele 

wyzwań do pokonania, Amerykanie i ich sojusznicy uznali, że odpowiednim 

rozwiązaniem kryzysu będzie tzw. proces DDR (ang. Disarmament, Demobilization and 

Reintegration – rozbrojenie, demobilizacja i reintegracja)81. W wyniku tego Afganistan 

przestał być kierowany przez nieodpowiedzialne grupy zbrojne. Konkurencja polityczna 

między grupami mudżahedinów u władzy była istotnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa i 

stabilności. Dlatego zgodnie z konwencjami bońskimi jedną z funkcji rządu 

tymczasowego i przejściowej administracji afgańskiej było rozbrojenie sił nieformalnych. 

W tym kontekście zostało podpisane porozumienie między dowódcami wojskowymi sił 

afgańskich, znane jako porozumienie w Kabulu82. Zgodzili się oni utworzyć Północno-

Wschodnią Komisję Bezpieczeństwa i Południową Komisję Bezpieczeństwa. Nowo 

powstałe organy podjęły ważne działania w zakresie modyfikacji polityki celnej. 

W pierwszym etapie rozbrojenia sił w regionie Sholarg w Mazar-i Szarif w 2002 roku 

skonfiskowano od 400 do 500 sztuk broni ciężkiej. Jednak w południowej części 

Afganistanu mnogość nieodpowiedzialnych sił posiadających charakter plemienny 

uniemożliwiła Komisji Bezpieczeństwa całkowite rozbrojenie i reintegrację sił. Jednym 

z problemów był fakt, że czterdzieści lat wojny stworzyło w Afganistanie swoistą kulturę 

broni – była ona w każdym domu. W 2002 roku na szczycie w Tokio dla procesu 

                                                           
80 BBC, شجره نامه خانواده کرزی, http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/07/110714_kazai_family_tree.html, 

dostęp: 03.10. 2018. 
81 Afghanistan: Lorenzo Striuli and Fernando Termentini 2008 ARGO, 

http://www.necsi.edu/afghanistan/pdf_data/Disarmament,_Demobilization,_Reintegration.pdf, dostęp: 

07.11. 2018. 
82 M. W. Formali, 2018 , نقش قدرت های  بزرگ در سیاست خارجی افغانستان دریک دهه اخیر, s. 77. 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/07/110714_kazai_family_tree.html
http://www.necsi.edu/afghanistan/pdf_data/Disarmament,_Demobilization,_Reintegration.pdf
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rozbrojenia (DDR) Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada przydzieliły 

na ten cel 50 700 000 USD83. Także Unia Europejska podjęła działalność we wspólnym 

interesie – pomogła rządowi afgańskiemu w zebraniu dużej ilości broni. Państwa NATO 

wsparły rząd Afganistanu w przenoszeniu ciężkiej broni takiej jak czołgi i działa 

artyleryjskie należące do różnych grup oraz ich składowaniu na obszarach 

kontrolowanych przez rząd. 

Stworzenie i ustanowienie tymczasowego rządu odpowiedzialnego 

za przywództwo polityczne w Afganistanie oraz zorganizowanie struktur państwowych, 

w celu zwiększenia stabilności, pokoju i demokracji było jednym z pierwszych 

i najważniejszych tematów poruszanych przez uczestników konferencji w Bonn. Wraz 

z klęską rządu talibów i Al-Kaidy oraz ich wydaleniem z dużych miast wielu ich 

członków uciekła w góry. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Afganistanu, Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników rozpoczęto działania mające na celu zapobiegnięcie 

ewentualnej mobilizacji przedstawicieli dawnego reżimu. 

Międzynarodowa koalicja rozpoczęła wówczas operację „Anakonda”, która miała 

miejsce w górach prowincji Khost, w Tora Borra od 2 do 16 marca 2002 roku. Operacja 

trwała sześć dni, brało w niej udziało około 1,5 tys. żołnierzy armii amerykańskiej i sił 

specjalnych (SOF) ze Stanów Zjednoczonych, a sześć innych państw razem 

z bojownikami afgańskimi podjęło się zadania oczyszczenia doliny Szahi Kot we 

wschodnim Afganistanie. Celem tej operacji było dokończenie zadania ostatecznego 

rozprawienia się z siłami Al-Kaidy i talibów, którzy stawiali silny opór na obszarach 

górskich na wschodzie. Tora Borra było główną siedzibą zwolenników Osamy bin 

Ladena, którzy tworzyli tam aktywne ośrodki wojskowe. Podczas operacji „Anakonda” 

zginęło ośmiu żołnierzy amerykańskich, a 80 zostało rannych84. 

Jak pisze Jean-Charles Jauffret w pracy pt. „Afganistan 2001-2013”: „w zaciekłej 

bitwie amerykańscy Rambo z szeregów Navy Seal i Rangers nie byli w stanie zdobyć 

przewagi, natomiast trzy ciężkie śmigłowce Chinook zostały zestrzelone przez karabiny 

maszynowe i RPG-7 po stronie wroga, który otrzymał posiłki w liczbie tysiąca osób. 

Talibowie wycofali się do Pakistanu, a przeszukiwanie jaskiń zakończyło się 18 marca”85. 

Po operacji sił koalicyjnych w Tora Borra obszar ten został oczyszczony ze zwolenników 

Al-Kaidy, ale ponownie stał się centrum rządów zbrojnej opozycji rządu afgańskiego 

                                                           
83 F. R. Fazilyar, op. cit., s. 111. 
84 Anaconda Operation, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/af/anaconda_unclassified.pdf, dostęp: 1.11. 

2018. 
85 J. C. Jauffret, op. cit., s. 45. 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/af/anaconda_unclassified.pdf
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(obecnie na tych obszarach uzbrojona grupa opozycyjna o nazwie Państwo Islamskie 

wraz z uzbrojonymi talibami prowadzą działania zbrojne).  

Tymczasowy rząd Afganistanu, który powstał w wyniku konferencji w Bonn 

został obsadzony przedstawicielami grup mudżahedinów. Wykazywał jednak znaczne 

braki w zakresie zarządzania. Przywództwo administracji publicznej i panujące kręgi 

polityczne ukształtowały się w efekcie długotrwałej wojny domowej. Doprowadziło to do 

głębokiej niestabilności i stworzenia dystansu między władzą a zwykłymi obywatelami. 

W ten sposób został również naruszony inny filar stabilności rządu, którym była 

legitymizacja panującego systemu. To wszystko stanowiło ogromne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

W celu naprawy sytuacji politycznej w Afganistanie odbyła się seria spotkań  

(w Bonn, Tokio, Berlinie i Delhi), których przewodnim celem miało być utworzenie 

nowej struktury władzy, osiągnięcie całkowicie nowej jakości w tym zakresie oraz 

oczywiście zapewnienie bezpiecznego rozwoju i poprawy infrastruktury (zarówno 

fizycznej, prawnej, jak i politycznej) Afganistanu. Choć odradzające się państwo nie 

miało doświadczenia w polityce międzynarodowej, zaczęto dostrzegać potrzebę 

stworzenia odpowiednich warunków dla formowania się partii i swobodnych działań 

politycznych, a pokojowe sposoby negocjacji zaczęły zastępować dotychczasowe walki 

zbrojne. Nowa sytuacja skłoniła wielu afgańskich uchodźców z sąsiednich państw do 

powrotu do ojczyzny, rozwijały się również działania kulturalne i edukacyjne. Kontakty 

między Afganistanem i krajami rozwijającymi się zostały znacznie poszerzone i państwo 

zaczęło zyskiwać poparcie na arenie międzynarodowej. 
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1.2.2. Wyzwania ekonomiczne 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz działania dążące do rozwoju Afganistanu są ze 

sobą bezpośrednio związane, ponieważ wyzwania w dziedzinie pierwszego z nich 

wpływają na zaufanie, zwiększenie się poziomu inwestycji, a w efekcie ogólnej poprawy 

sytuacji ekonomicznej państwa. W ciągu ostatnich czterech dekad poprzedzających wojnę 

Afganistan wciąż pozostawał jednym z najbiedniejszych państw na świecie. 

Infrastruktura przemysłowa została w dużej mierze uszkodzona lub zniszczona, a 

zacofanie gospodarcze widoczne było praktycznie w każdej dziedzinie. Społeczeństwo 

cierpiało z powodu recesji, bezrobocia i ubóstwa, obcy oraz krajowy kapitał stopniowo 

się wycofywał. Brak projektów rządowych w sferze gospodarczej, heterogeniczny system 

podatkowy, nieodpowiedni urzędnicy, istnienie mafii rządowych i plądrowanie własności 

wpływały nieprzerwanie na pogorszenie się sytuacji. Problemy polityczne tamtych 

czasów i inne kłopoty wewnętrzne, a także brak eksportu sprawiły, że ludność 

Afganistanu zmagała się z ubóstwem, bezrobociem, zaniedbaniem, głodem i nadmierną 

koncentracją w dużych miastach86. 

Po upadku reżimu talibów, dzięki współpracy i poważnemu zaangażowaniu 

społeczności międzynarodowej dokonano w państwie postępu społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego. Jak wspomniano powyżej, konflikty trwające kilka 

dziesięcioleci całkowicie zniszczyły infrastrukturę i system gospodarczy w państwie. Co 

jest jednak istotne i powinno być ocenione pozytywnie, krajowy dochód na mieszkańca w 

latach 2001-2017 wzrósł z 262 USD do 1000 USD, a PKB od 2001 roku z 2462 mld USD 

do 20 815 mld USD87. Postępy poczyniono w sektorze budowlanym, transportowym 

i logistycznym, zaczęły rozwijać się inne sektory gospodarki, takie jak sektor publiczny, 

system informacji i bankowości. Zawierano również nowe umowy handlowe i ponownie 

nawiązano współpracę z sąsiednimi państwami takimi jak Tadżykistan, Uzbekistan, Iran 

i Pakistan. Wzrost gospodarczy i rozwój w Afganistanie stanowiły poważne wyzwanie 

dla rządu afgańskiego oraz państw-darczyńców. 

Struktury gospodarcze, społeczne i polityczne musiały zostać odbudowane lub 

stworzone na nowo. Jak zostało już zaznaczone powyżej, od 2001 roku dokonano postępu 

                                                           
86 Zob. A. Frahmand, دست آوردها و چالش های اقتصاد افغانستان در ده سال گذشته, https://p.dw.com/p/13RWY, dostęp: 

04.08.2018. 
87 GPD USS Afghanistan, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=AF&start=2001, dostęp: 

04.11. 2018. 
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gospodarczego, społecznego i politycznego. Jednak brak bezpieczeństwa był czynnikiem, 

który budził wiele obaw i przyniósł niemałe kłopoty dla rozwoju gospodarczego 

oraz społecznego w całym państwie. Jedną z przeszkód w odbudowie gospodarki okazały 

się warunki naturalne i geograficzne. Afganistan jest państwem górzystym, co na 

przestrzeni lat stwarzało problemy transportowe. Suchy klimat źle wpływa na rolnictwo, 

brak linii kolejowych i dostępu do morza utrudniają handel zagraniczny – te czynniki 

naturalne i geograficzne hamowały, w okresie odbudowy, wzrost gospodarczy i 

upragniony rozwój państwa. 

Wspominając o gospodarce Afganistanu należy zaznaczyć, że opierała się ona  

w głównej mierze na rolnictwie, które stanowiło 30% dochodu narodowego brutto. 

Rolnictwo powiązane jest bezpośrednio ze zmiennymi warunkami klimatycznymi  

i osłabiającym działaniem naturalnych czynników takich jak powodzie oraz trzęsienia 

ziemi. Około 85 proc. ludności Afganistanu było zaangażowanych w rolnictwo, przy 

czym jednym z głównych wyzwań gospodarczych były uprawa i handel makiem. 

Zwiększone uprawy maku w niespokojnych prowincjach południowych i zachodnich, 

gdzie silnie działali talibowie miały negatywny wpływ na stabilność systemu 

państwowego. Grupy opozycyjne i bojownicy, zwłaszcza grupa talibska wykorzystująca 

handel nielegalnymi substancjami, zapewniały sobie siłę finansową niezbędną do działań 

wojskowych i zakupu broni. Od lat nie nastąpił żaden rozwój w obszarze wydobycia 

surowców naturalnych. Zła jakość dróg, brak infrastruktury i niestabilna sytuacja w 

zakresie bezpieczeństwa utrudniały reaktywację i rozwój tego sektora podczas 

powojennej odbudowy państwa. Wieloletnie konflikty doprowadziły Afganistan do 

wyniszczenia gospodarki i fatalnej infrastruktury. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że 

ogromna ilość zasobów mineralnych takich jak węgiel, miedź, tlenek glinu, ruda 

rubinowa uranu i innych nie została wykorzystana. Po obaleniu reżimu talibów w 2001 

roku poczyniono znaczne wysiłki w celu odbudowy gospodarki, ale w praktyce z powodu 

niestabilności, bezrobocia, braku wzrostu wartości kapitału, braku odpowiednich oraz 

przejrzystych przepisów oraz słabości zarządzania administracyjnego i wszechobecnej 

korupcji nie odniesiono sukcesów w tej dziedzinie. W wyniku wojen w Afganistanie 

większość szkół i uniwersytetów została zamknięta, przez co znaczna część populacji nie 

potrafiła czytać ani pisać. Sytuacja ta utrzymuje się do dziś. Według danych Ministerstwa 
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Edukacji 11 mln ludzi w Afganistanie to analfabeci, z czego połowa to osoby w wieku 

powyżej 16 lat88. 

Obecnie w większości rejonów Afganistanu istnieje tradycyjny system rolnictwa 

przekazywany z pokolenia na pokolenie. Rolnicy mają niewielki poziom znajomości 

nowoczesnych metod uprawy. Pomimo wielu problemów w gospodarce Ministerstwo 

Handlu opublikowało niedawno raport „Afganistan w kierunku nowoczesnego 

rolnictwa”, według którego eksport szafranu w Afganistanie w 2017 roku przyniósł 144 

mln dolarów zysku89. To pozwoliło na zajęcie trzeciego miejsca na świecie pod 

względem eksportu wspomnianej przyprawy, co trzeba uznać za niewątpliwy sukces w 

sferze gospodarczej państwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Ministry of Education Islamic Republic of Afghanistan Literacy Department, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf, dostęp: 07.12. 2018. 
 .http://mail.gov.af/Content/files/Visia%20nama(Farmer%20weekly)(1).pdf, dostęp: 05.11 ,هفته نامه ی دهقان 89

2018.  
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1.2.3. Wyzwania społeczno-kulturowe 

  

Plemiona w Afganistanie są bardzo zróżnicowane pod względem liczebności oraz 

indywidualnego charakteru. Każde z nich ma różne cechy etniczne, zachowania, 

zwyczaje, język, pochodzenie geograficzne oraz powiązania historyczne. Ich dziedzictwo 

przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, ponieważ dużą wagę przykłada się tam do 

wychowania dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie muszą szanować akceptować decyzję 

„starszyzny”. Nie mają odwagi zadawać pytań w celu wyjaśnienia tematu. Tradycje 

społeczne i system edukacyjny państwa uczą bezwzględnego posłuszeństwa tradycji i 

kulturze.  

Upadek reżimu talibów w wyniku działań sił międzynarodowych przy szerokim 

poparciu wojskowym, gospodarczym i politycznym z całego świata wywołał w narodzie 

afgańskim falę optymizmu i nadziei na bezpieczeństwo, dobrobyt, jedność oraz 

utworzenie systemu demokratycznego w państwie. Jednak nie tylko podstawowe 

problemy w Afganistanie nie zostały rozwiązane, ale też pojawiły się nowe, które po dziś 

utrudniają obywatelom codzienną egzystencję. 

W kulturze Afganistanu nauka zawsze pełniła ważną rolę, jednak z powodu 

problemów, z którymi kraj się borykał nigdy nie miał on okazji na osiągnięcie postępu 

naukowego i poczynienie rozwoju kulturalnego. Nie powstały żadne silne i ugruntowane 

instytucje kulturowe. Bezpieczeństwo i stabilność są w końcu warunkiem podstawowym 

dla państwa zmierzającego w kierunku zrównoważonego rozwoju, w szczególności 

rozwoju społecznego i kulturowego. Działalność Al-Kaidy, talibów i dziesiątek 

nielegalnych grup zbrojnych w różnych regionach państwa, zwłaszcza w jego 

południowych i wschodnich obszarach, uniemożliwiło osiągnięcie upragnionej stabilności 

i bezpeczeństwa. Chociaż rządowi trudno w pełni wpływać na kształt panującej kultury, 

może odgrywać pozytywną lub negatywną rolę w procesie konwergencji kulturowej lub 

zwiększaniu się (lub zmniejszaniu) nastawienia bojowego konkretnych plemion.  

Oprócz powyższych problemów wewnętrznych poważnym problemem okazał się 

brak znajomości kultury afgańskiej wśród sił amerykańskich i międzynarodowych, które 

miały poważne kłopoty z porozumieniem się w społeczeństwie. Było to przyczyną 

licznych pomniejszych konfliktów i częściowego wzajemnego niezrozumienia. 

Przykładem może być próba wejścia do domów ludzi bez ich zgody, wprowadzanie tam 

psów, obrażanie miejsc świętych (takich jak meczet), operacje prowadzone w nocy czy 

prześladowania cywilów. Ataki lotnicze, często przeprowadzane przez siły 
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międzynarodowe, w niektórych przypadkach powodowały ofiary wśród ludności 

cywilnej. Zbrodnie wojenne amerykańskich żołnierzy (zwłaszcza w latach 2002-2003) 

obejmowały zabijanie bezbronnych ludzi, tortury i bombardowanie szkół religijnych 

(Madrasa) oraz szpitali, a także naloty na cywilów90. W ciągu ostatnich 17 lat 

sporządzono szczegółowe raporty na temat łamania praw człowieka i zbrodni wojennych 

dokonywanych przez obce siły, a zwłaszcza wojska amerykańskie. Osoby przez nie 

aresztowane były torturowane w bardzo okrutny sposób, a także zmuszane do składania 

fałszywych zeznań. Według statystyk opublikowanych przez niektóre instytucje praw 

człowieka wojska USA popełniły podczas wojny w Afganistanie dziesiątki zbrodni 

wojennych91. Przykładem może być zdarzenie z 11 marca 2012 roku, kiedy to w mieście 

Panjwai (prowincja Kandahar) amerykański żołnierz zabił siedemnastu afgańskich 

cywilów92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Prosecutor seeks to investigate Afghan war crimes allegations – and claims of US torture, 

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/03/war-crimes-prosecutor-seeks-investigation-into-afghan-

conflict-icc-us-force-cia-taliban , dostęp: 11.11. 2018. 
91 International Criminal Court. Situation in Afghanistan Report 20 November 2017, https://www.icc-

cpi.int/courtrecords/cr2017_06891.pdf, dostęp: 12.11. 2018. 
92 T. Shah, G. Bowley, U.S. Sergeant Is Said to Kill 16 Civilians in Afghanistan, 2012, 

https://www.nytimes.com/2012/03/12/world/asia/afghanistan-civilians-killed-american-soldier-held.html, 

dostęp: 12.11. 2018. 

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/03/war-crimes-prosecutor-seeks-investigation-into-afghan-conflict-icc-us-force-cia-taliban
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/03/war-crimes-prosecutor-seeks-investigation-into-afghan-conflict-icc-us-force-cia-taliban
https://www.nytimes.com/2012/03/12/world/asia/afghanistan-civilians-killed-american-soldier-held.html
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1.3. Założenia procesu stabilizacji, demokratyzacji  i odbudowy państwa – 

od budowania pokoju do budowania państwa 

 

Chociaż Stany Zjednoczone prowadząc walkę dążyły w naturalny sposób do 

realizacji swoich interesów w Afganistanie, również obywatele afgańscy skorzystali na 

amerykańskiej polityce – reżim talibów został zniszczony. Pokój i bezpieczeństwo, które 

od lat były jedynie marzeniem zostały ostatecznie przywrócone. Interwencja wojskowa 

USA oraz ustanowienie tymczasowego i przejściowego rządu polepszyły pozycję 

państwa na arenie międzynarodowej. Atak z 11 września spowodował, że Afganistan 

ponownie przykuł uwagę światowej opinii publicznej, lecz rząd afgański był w stanie 

rozpocząć proces demokratyzacji, aby zjednoczyć wszystkie narody i religie we 

względnie stabilnym państwie. 

Chociaż talibowie i Al-Kaida nadal byli zaangażowani w wojnę z siłami 

międzynarodami w niektórych częściach Afganistanu, konflikt ten nie był kompleksowy, 

a większość Afgańczyków popierała obecność Stanów Zjednoczonych oraz ich 

sojuszników, nawet pomimo faktu, że obywatele mieli gorzkie doświadczenia związane z 

licznymi wojnami domowymi w latach poprzednich. Doskonale zdawali sobie bowiem 

sprawę, że jeśli wojska te wycofałyby się z Afganistanu, prawdopodobnie wybuchłaby 

wojna wewnętrzna.  

„Początkowo ISAF formalnie działały pod auspicjami ONZ, faktycznie jednak 

podlegały amerykańskiemu dowództwu operacji „Trwała Wolność”. Nad kontyngentem 

ISAF I w skład, którego weszły siły z 19 państw, w tym 12 członków NATO, dowództwo 

objęli Brytyjczycy”93. „W marcu 2002 roku Brytyjczycy przekazali dowództwo nad 

międynarodową brygadą w Kabulu Niemcom. Dowództwo nad kolejnymi półrocznymi 

zmianami ISAF obejmowały poszczególne państwa uczestniczące w misji – kolejno po 

Wielkej Brytanii Turcja, Niemcy wspólnie z Holandią, Niemcy samodzielnie, Kanada, 

Francja, ponownie Turcja, Włochy i ponownie Wielka Brytania”94.  

Jak pisze Łukasz Jureńczyk: „od lutego 2002 roku siły ISAF rozpoczęły 

patrolowanie Kabulu, zaangażowały się w odbudowę infrastruktury, poczynając od 

lotniska oraz zaczęły dostarczać pomoc humanitarną”95. „W celu racjonalizacji działań sił 

międzynarodowych w Afganistanie w 2003 roku dokonano podziału zadaniowego i 

                                                           
93 Ł. Jureńczyk, Polska misja w Afganistanie, Bydgoszcz 2016, s. 71. 
94 Ibidem. 
95 Ł. Jureńczyk, Polska…, op. cit., s. 72. 
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terytorialnego między ISAF i OEF. Zdecydowano wtedy, że NATO przejmie 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilizację Afganistanu, co będzie polegać w 

głównej mierze na szkoleniu lokalnych sił bezpieczeństwa, natomiast Stany Zjednoczone 

skupić się miały na prowadzeniu działań operacyjnych, a także na polityce wewnętrznej i 

rozwoju państwa”96. 27 stycznia 2002 roku Hamid Karzaj odbył pierwszą oficjalną 

wizytę do Stanów Zjednoczonych97. Na konferencji prasowej z sekretarzem generalnym 

ONZ Kofi Annanem poinformował komisję o pilnej potrzebie zwołania Loya Jirga (Loja 

Dżirga; Wielkie Zgromadzenie Narodowe), oraz utworzeniu tymczasowego rządu w 

Kabulu. Od razu podjęto również międzynarodowe działania zmierzajace do odbudowy 

państwa. W wyniku ustaleń podjętych wcześniej na konferencji w Tokio w styczniu 2002 

roku spłeczność mięzynarodowa obiecała wspomóc Afganistan kwotą 4,5 mld USD w 

ciągu 5 lat. Poszczególne państwa wzięły na siebie odpowiedzialność za konkretne 

aspekty rekonstrukcji państwa: 

 USA za budowę afgańskiej amii; 

 Republika Fedralna Nimiec za szkolenie sił policyjnych; 

 Włochy za reformę systemu prawnego; 

 Wielka Brytania – za kampanię antynarkotykową98. 

 

Po konferencji w Tokio w marcu i kwietniu 2004 roku w Berlinie odbyło się 

drugie spotkanie w sprawie odbudowy struktur państwa, na której złożono obietnice 

pomocy w wysokości 8,2 mld USD w ciągu 3 lat. Konferencja berlińska określiła trzy 

główne cele:  

1. odnowienie zobowiązań finansowych na odbudowę państwa;  

2. długoterminowe zaangażowanie społeczności międzynarodowej 

w Afganistanie w celu kontynuacji pomocy;  

3. rozpoczęcie planowej i konkretnej rekonstrukcji, będącej efektem ustaleń 

konferencji w Bonn99. 

                                                           
96 Ibidem, s. 72. 
97 Visits By Foreign Leaders of Afghanistan, https://history.state.gov/departmenthistory/visits/afghanistan, 

dostęp: 20.11. 2018. 
98 Afghanistan Reconstruction Conference 21-22 January, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629475/F

OI_0103_17_Annex_A_and_B.PDF, dostęp: 22.11. 2018. 
99 International Afghanistan Conference In Berlin, 31 March – 01 April 2004, 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_040401_Berlin%20Declaration.pdf,  dostęp: 

23.11. 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629475/FOI_0103_17_Annex_A_and_B.PDF,%20dostęp:%2022.11.%202018
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629475/FOI_0103_17_Annex_A_and_B.PDF,%20dostęp:%2022.11.%202018
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_040401_Berlin%20Declaration.pdf
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Społeczność międzynarodowa po raz kolejny potwierdziła chęć pomocy 

w odbudowie Afganistanu, łagodząc niestabilną sytuację i przygotowując się do 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich w 2004 roku. 

Następna ważna konferencja będąca pokłosiem pojawiających się deklaracji 

odbyła się w lutym 2006 roku w Londynie. Około 10 mld USD przeznaczono 

na promowanie rozwoju, bezpieczeństwa i zapewnienie Afganistanowi stabilnych 

rządów. Władze afgańskie zobowiązane zostały do stworzenia przejrzystych instytucji, 

poszanowania praw człowieka, walki z korupcją, zwalczania narkotyków i terroryzmu100. 

Kolejna konferencja, odbywająca się w Rzymie w lipcu 2007 roku dotyczyła ustaleń 

obejmujących pomysły na reformę sądownictwa i zapewnienie praworządności. 

Rolą Stanów Zjednoczonych w procesie budowania państwowości w Afganistanie 

było utworzenie nowej struktury władzy, która miała trzy oddzielne etapy rozwoju – rząd 

przejściowy, rząd tymczasowy oraz przyjęcie konstytucji i przygotowania do wyborów 

prezydenckich. Po wejściu w życie ustawy zasadniczej politycy afgańscy oraz 

przedstawiciele państw zachodnich koncentrowali swoją uwagę w pełni na wyborach 

prezydenckich. Jednak polityczna niestabilność państwa i ponowne pojawienie się 

kłopotów z talibami spowodowały konieczność przesunięcia wyznaczonego terminu. 

Pierwsze wolne wybory prezydenckie odbyły się 9 października 2004 roku – 

rywalizowało w nich aż osiemnastu kandydatów, a swój głos oddało 8 mln uprawnionych 

do tego obywateli. Hamid Karzaj został wybrany na prezydenta narodu afgańskiego, 

uzyskując 55,4 % głosów101. 

Wybory z 2004 roku były całkiem nowym doświadczeniem dla mieszkańców 

Afganistanu, jednak nie pozwoliły one na przezwyciężenie powiązań plemiennych. 

Obywatele decydowali sie oddawać swoje głosy w głównej mierze na przedstawicieli 

własnej grupy etnicznej. Zwycięstwo Hamida Karzaja było spowodowane tym, że 

Pasztunowie stanowili większość pośród ludności afgańskiej. Younos Qanoni jako 

wybitna postać w Sojuszu Północnym uzyskał większość głosów Tadżyków, generał 

Dostum otrzymał swoje głosy od Uzbeków na północy, natomiast głównym elektoratem 

Mohammada Muhaqiqa okazali się szyici, których, naturalnie, był uznanym 

przedstawicielem. To wszystko sprawia, że system prezydencki nie działa zgodnie z jego 

                                                           
100 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, https://unama.unmissions.org/countdown-london-

conference-afghanistan, dostęp: 25.11. 2018. 
101 Afghanistan Presidential Election results - 2004, 

http://www.iec.org.af/public_html/Election%20Results%20Website/english/english.htm, dostęp: 18.11. 

2018. 

https://unama.unmissions.org/countdown-london-conference-afghanistan
https://unama.unmissions.org/countdown-london-conference-afghanistan
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podstawowymi założeniami. Wybrane osoby często reprezentują konkretną grupę 

interesów, co widać w podejmowanych przez nich decyzjach102. 

Wracając do omawianej wcześniej Konstytucji, będącej obecnie najważniejszym 

dokumentem prawnym w państwie, od czasu jej wprowadzenia jest uważana za jedno  

z istotniejszych osiągnięć obecnego systemu. Toczyła się debata na temat jej naruszania 

przez poszczególne rządy oraz instytucje publiczne. Urzędnicy wyższego szczebla 

Afganistanu, jak np. były przedent Hamid Karzaj oraz ustawodawcy w zgromadzeniu 

narodowym i sądownictwie naruszyli konstytucję. Według badań przeprowadzonych 

przez instytucję zwaną Afgański Dom Wolności (ang. Afghan Freedom House) 58% 

zapisów w konstytucji w ciągu ostatnich czternastu lat, czyli od 2004 do 2018 zostało 

naruszone. Przegląd tego badania pokazuje, że znaczna część artykułów konstytucyjnych 

została naruszona przez pracowników instytucji rządowych. Najwżniejsze przypadki 

łamania prawa konstytucyjnego przez rząd są następujące:  

 uwolnienie z więzienia zbrojnych przeciwników rządu bez nakazu 

sądowego;  

 nie odbywały się wybory w określonym czasie do wyborów 

parlamentarnych i prezydenckich; 

 brak równowagi i sprawiedliwości w tworzeniu dobrze prosperującej  

i niedyskryminowanej społeczności; 

 nadużycia władzy103. 

 

Innym z docenianych przez władze Afganistanu osiągnięć była oczywiście 

współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa i odbudowy 

armii afgańskiej. Wojska lądowe oraz Siły Powietrzne rozwinęły się do stanu obecnego 

dzięki pomocy, która nastąpiła po 11 września oraz interwencji państw zachodnich. 

Dopiero wyparcie talibów dało konkretne możliwości budowy silnego zaplecza 

militarnego. Sojusznicze siły stworzone zostały przy udziale nowego rządu Afganistanu 

oraz dzięki finansowemu i technicznemu wsparciu społeczności międzynarodowej. W 

procesie budowania struktur państwowych i odradzania się narodu afgańskiego 

                                                           
102 Zob. A. Drzewicki. G. Rdzanek, Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla 

przyszłości, Wrocław 2015, s. 13-18. 
103 A. Mazidi, R. Nauroz, Afghanistan Freedom House, art. nr 2, 2017, 

https://pajhwok.com/sites/pajhwok.com/files/files/ سال13-در-اساسی-قانون-نقض-کامل-گزارش .pdf, dostęp: 

03.3.2019. 
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priorytetem Stanów Zjednoczonych oraz ich sprzymierzeńców było istnienie silnej armii 

narodowej oraz jej odpowiednie wyposażenie i wyszkolenie. 

Proces formowania się armii naznaczony był licznymi trudnościami. Siły 

Bezpieczeństwa i Obrony Afganistanu (taką nosiła nazwę nowa formacja) cierpiały  

z powodu znacznych ograniczeń logistycznych, podziałów politycznych, antagonizmów 

powodowanych różnicami etnicznymi oraz panującego wszechobecnie analfabetyzmu104. 

Do końca 2006 roku Stany Zjednoczone zobowiązały się do utworzenia armii 

afgańskiej liczącej 70 tysięcy żołnierzy105. Udział w tym procesie miały również inne 

państwa, takie jak Kanada, Niemcy i Wielka Brytania. To właśnie Niemcy odegrały 

kluczową rolę w odbudowie afgańskiej policji, natomiast szkolenie wojskowe zostało 

przeprowadzone przez doradców z dwóch pozostałych państw sojuszniczych. Na 

konferencji w Dausze (dotyczącej utworzenia sprawnie działającej policji), która odbyła 

się w dniach 18 i 19 maja 2004 roku, przedstawiciele rządów Niemec, Kataru, a także 

delegaci ONZ zadeklarowali pomoc w wysokości 350 mln dolarów na program 

rekonstrukcji policji w Afganistanie106. W roku 2015 liczebność Afgańskiej Armii 

Narodowej i Afgańskiej Policji Krajowej wyniosła około 352 tysięcy żołnierzy oraz 

oficerów107. Trzeba podkreślić, że sprzęt wojskowy, odzież, broń, pojazdy i cała reszta 

wyposażenia pozostająca do użytku służb została zapewniona dzięki pomocy Stanów 

Zjednoczonych, Niemiec, Włoch oraz innych członków NATO108.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 M. E. Andishmand, USA…, op. cit., s. 335. 
105 Ibidem, s. 336. 
106 United Nations General Assembly Security Council 26 November 2004 ,The situation in Afghanistan and 

its implications forinternational peace and security Emergency international assistance for peace, 

normalcyand reconstruction of war-stricken Afghanistan Report of the Secretary-General 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/26%20November%202004.pdf, s. 8, dostęp 26.11.2018. 
107 F. Fazelrahman, Internationa Community and Nation-State Building in Afghanistan, 2001-2015 Kabul,  

s. 124. 
108 Ibidem, s. 124. 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/26%20November%202004.pdf
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1.3.1. Koncepcja amerykańska (strategia USA wobec Afganistanu  i Azji 

Południowej) 

 

Pierwsze kroki w celu nawiązanie stosunków politycznych między rządami 

Afganistanu i Stanów Zjednoczonych postawiono w latach 30. XX w. W ten sposób 

w latach 1930-1940 Stany Zjednoczone uruchomiły niektóre programy odbudowy 

strukturalnej w Afganistanie, co było korzystne w stosunkach między oboma państwami. 

W roku 1948 otworzono ambasadę USA w Kabulu, a także rozszerzono amerykańskie 

programy kulturalno-społeczne dla Afganistanu109. W roku 1943 Mohammad Zahir – król 

afgański odwiedził Waszyngton i spotkał się z prezydentem Franklinem Rooseveltem110. 

Wraz ze zmianą sytuacji politycznej w 1978 r. stosunki Afganistanu ze Stanami 

Zjednoczonymi stały się chłodniejsze, a 14 lutego 1979 roku ambasador USA Adolph 

Dubs został zamordowany w Kabulu, co spowodowało pierwszy kryzys polityczny 

w stosunkach między dwoma rządami111. Jak pisze Joanna Modrzejewska-Leśniewska: 

„administracja ówczesnego przeydenta Jimmy’ego Cartera zareagowała ostro i 

zdecydowanie. Oskarżono zarówno władze afgańskie, jak i Rosjan o doprowadzenie do 

śmierci amasadora-zakładnika. Na amerykańskie oskarżenia Amin odparł, że władze jego 

państwa nie zrobiły nic, za co można by je winić, a podejmując działania, kierowały się 

humanizmem. Amin dodał także, że Amerykanie nie będą mu mówić, co ma robić, gdy 

terroryści przetrzymują dyplomatę”112. Amerykanie, jak można było się spodziewać, po 

tych wydarzeniach ograniczyli swoją obecność w Afganistanie. 23 lipca 1997 roku 

ogłoszono decyzję o wycofaniu większości amerykańskich dyplomatów i pracowników z 

Afgansitanu zatrudnionych przy programach pomocowych i innych urzędników ze 

względu na ich bezpieczeństwo113. 

Po rewolucji 27 kwietnia 1978 roku i zmianie reżimu w Afganistanie stosunki 

dyplomatyczne między oboma państwami zakończyły się, a rok później – 12 grudnia 

1979 roku świat obiegła wiadomość o zamiarze interwencji ZSSR w Afganistanie. 27 

grudnia pierwsze radzieckie samoloty wylądowały na lotnisku w Kabulu114. 

                                                           
109 Diplomatic History. The Ambassy of Afghanistan in Washangtin. DC. 

https://www.afghanembassy.us/afghan-us-relations/afghan-us-relations/, dostęp: 28.11. 2018. 
110 The Early Years of U.S.-Afghan Relations. http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/about-

the-exhibition/remembering-the-past-the-early-years-of-u-s-afghan-relations, dostęp: 29.11.2018. 
111 The Assassination of Ambassador Spike Dubs — Kabul, 1979, https://adst.org/2013/01/the-assassination-

of-ambassador-spike-dubs-kabul-1979/, dostęp: 29.11.2018. 
112 J. Modrzejewska-Leśniewska, op. cit., s. 322.  
113 Ibidem, s. 322. 
114 Ibidem, s. 322. 

https://www.afghanembassy.us/afghan-us-relations/afghan-us-relations/
http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/about-the-exhibition/remembering-the-past-the-early-years-of-u-s-afghan-relations
http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/about-the-exhibition/remembering-the-past-the-early-years-of-u-s-afghan-relations
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Zbigniew Brzeziński, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta 

Cartera, był twórcą doktryny Cartera w sprawie Afganistanu. Opierała się ona głównie na 

poparciu przeciwników rządu Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu, która miała 

szerokie poparcie ze strony Związku Radzieckiego. Była to szansa dla USA na odwet za 

wojnę w Wietnamie115. Owo wsparcie polegało na pomocy afgańskim mudżahedinom w 

walce z wojskami sowieckimi oraz rządu LDPA. W tej sytuacji w latach 1981-1987 Stany 

Zjednoczone przekazały 3,2 mld USD siłom opozycji. W celu wdrożenia programów 

wykorzystujących nowo pozyskane finanse, rząd pakistański również zyskał dotację w 

wysokości 1,5 mld USD, która została przeznaczona na wzmocnienie bazy wojskowej, 

oraz kupno 40 samolotów F-16. Warto również dodać, że doktryna następnego 

prezydenta USA, Ronalda Reagana kontynuowała rozpoczętą politykę, a nawet zaostrzała 

jej zamiary (sprawy Afganistanu były oczywiście jedynie pewną jej częścią). Głównym 

celem miało być obalenie rządu radzieckiego w Afganistanie. Naciski polityczne i 

militarne ze strony całego świata sprawiły, że siły ZSRR w 1989 wycofały się z 

okupowanego państwa. Stany Zjednoczone osiągnęły tym samym założone cele i zaczęły 

stopniowo zmniejszać swoje zaangażowanie w regionie116. 

Kolejne kroki w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i Afganistanem 

zaczęły się po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Po zamachach terrorystycznych 

USA dokonały inwazji wojskowej w Afganistanie, w tym okresie pojawiły się ogromne 

możliwości wzmocnienia stosunków dyplomatycznych i strategicznych między dwoma 

rządami117. Po upadku rządu talibów Stany Zjednoczone starały się opracować strategię 

wzajemnego szacunku. Ambasada USA została ponownie otwarta i wkrótce stała się 

jedną z najważniejszych placówek dyplomatycznych w Afganistanie. Oprócz oficjalnych 

misji, powołano stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta Stanów 

Zjednoczonych w Afganistanie. Na to stanowisko został mianowany Zalmay Khalilzad. 

Stworzenie tego stanowiska było ważnym przykładem strategicznego zaangażowania 

Stanów Zjednoczonych. W wyniku tych stosunków, doprowadzono do podpisania 

porozumienia strategicznego między dwoma państwami. Pierwsza umowa strategiczna 

została podpisana przez prezydenta Busha i prezydenta Karzaja w maju 2005 roku118 

                                                           
115 M. E. Anishmand, USA..., op. cit., s. 114. 
116 F. Fazilyar, op. cit., s. 52-53. 
117 Afghan Institite for Strategic Studies (AISS) Afghanistan's relationship with the United States, 

http://www.aiss.af/assets/aiss_publication/b8221598fa3a548b08723fc7c5bd194f.pdf, dostęp: 05.12.2018. 
118 Joint Declaration of the United States-Afghanistan Strategic Partnership May 23, 2005, 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2005-05-30/pdf/WCPD-2005-05-30-Pg863.pdf, dostęp: 

03.12.2018. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2005-05-30/pdf/WCPD-2005-05-30-Pg863.pdf
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Należy dodać, że legalność tej strategii była zapisana w rezolucji nr 1386 Rady 

Bezpieczeństwa ONZ. 

Podpisanie deklaracji o strategicznej współpracy między państwami określa 

polityka Afganistanu, mającą trzy główne konsekwencje: 

1. związane z bezpieczeństwem. Rząd Stanów Zjednoczonych koncentruje się 

szczególnie na budowaniu potencjału afgańskich instytucji i struktur 

bezpieczeństwa oraz podkreśla, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych 

w dalszym ciągu przenikają Afganistan. Podkreśla interesy i bezpieczeństwo 

narodowe w obu państwach; 

2. związane z rozwojem i odbudową gospodarki Afganistanu, które są jednym ze 

strategicznych priorytetów tej umowy; 

3. związane z demokracją i zarządzaniem. Wspieranie demokratycznych rządów 

oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o rządy prawa i prawa 

człowieka119. 

Chociaż obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Afganistanie pokazała siłę 

wojskową i dyplomatyczną, które mają strategiczne znaczenie dla interesów państw 

azjatyckich, to także dla Afganistanu wyjątkowa okazja. Wraz z rozprzestrzenianiem się 

talibów i Al-Kaidy w latach 2006-2009 oraz pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa i 

gwałtownie wzrastającą przemocą w południowych, południowo-wschodnich  

i południowo-zachodnich częściach państwa ISAF zwiększyła liczbę swoich żołnierzy  

z 43 000 w 2008 roku do 59 000 w 2009120. Wzrost zaangażowania sił 

międzynarodowych, w rzeczywistości okazał się zaczątkiem jeszcze większych 

konfliktów. Ataki talibów na zagraniczne siły zbrojne i afgańskie wojska rządowe stale 

rosły. 

W pogarszającej się sytuacji panujący od ponad roku prezydent Barack Obama  

w grudniu 2009 roku ogłosił nową strategię wobec Afganistanu, wysyłając na 

niespokojne ziemie 30 tys. nowych żołnierzy. Obama, uzasadniając swoją decyzję, 

podkreślał: Musimy zjednoczyć się, aby pomyślnie zakończyć tę wojnę. Nie jest to już 

tylko kwestia wiarygodności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), ale 

                                                           
119 Security Council Resolutions on Afghanistan 2001, https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement, dostęp: 02.12.2018. 
120 NATO, Afghanistan 2009 Report, 

http://www.fmn.dk/temaer/afghanistan/baggrundforindsatsen/Documents/Afghanistan_report_2009.pdf, 

dostęp: 6.12.2018. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/708/55/PDF/N0170855.pdf?OpenElement


  58 

 

zagrożone jest bezpieczeństwo naszych sojuszników oraz całego świata121. Siły 

pomocnicze zostały rozmieszczone na swoich pozycjach znacznie szybciej niż się 

spodziewano, czyli w ciągu sześciu miesięcy. Strategia Obamy przewidywała, że 

wycofanie się wojsk USA rozpocznie się w lipcu 2011 roku. Barack Obama okazał się 

rozsądnym przywódcą. Mając świadomość wszystkich uwarunkowań historycznych, 

społecznych, etnicznych oraz znając religijną strukturę społeczeństwa afgańskiego, 

doszedł do wniosku, że nie może osiągnąć swoich celów za pomocą rozwiązań czysto 

wojskowych. Rozwiązanie problemów mieszkańców państwa musiało opierać się więc na 

odbudowie struktury gospodarczej oraz społecznej, a także poprawie systemu edukacji  

i zdrowia. 

Inną ważną kwestią, którą należy rozważyć, jest decyzja Obamy o utworzeniu  

silnej i potężnej armii afgańskiej, która w celu obrony terytorium musiała być w pełni 

samodzielna. To pokazuje, że strategia USA opierała się również na bezpośrednim 

zaangażowaniu Afgańczyków dla zapewnienia sobie bezpiecznej przyszłości. Istotną 

kwestią w tej strategii były liczne próby podejmowania współpracy z sąsiadującymi 

państwami, w celu rozwiązania politycznego kryzysu w Afganistanie. W tych działaniach 

brał udział Pakistan, a także Iran, który odgrywał główną rolę w zapewnieniu stabilności 

w regionie. 

Kolejny prezydent USA, Donald Trump, po dojściu do władzy ogłosił swoją 

własną strategię działań w Afganistanie oraz całej Azji Południowej. Nacisk na Pakistan i 

zdecydowane stanowisko wobec tego państwa od wielu lat były pragnieniami rządu i 

narodu afgańskiego. Okazuje się, że Stany Zjednoczone wyciągnęły wnioski ze swoich 

wcześniejszych doświadczeń w radzeniu sobie z Pakistanem i planują bardziej efektywną 

politykę w tym kierunku122.  

W nowej strategii Stany Zjednoczone podkreśliły rosnącą rolę Indii w regionie, 

szczególnie w zakresie pokoju i stabilności Afganistanu. Jest to kolejne ostrzeżenie dla 

Pakistanu. Jeśli obecna sytuacja będzie kontynuowana, Stany Zjednoczone będą bardziej 

zdecydowane, aby wspierać rolę Indii w stosunkach z Afganistanem. Biorąc pod uwagę 

główne cele gospodarcze i polityczne, jakie Indie mają w tym regionie, Trump poparł to 

                                                           
121 A. Arzo, افغانستان و جامعه جهانی, Kabul 2011, s. 346-349. 
122 Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia, 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-south-

asia/, dostęp: 12.12.2018. 
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stanowisko. Pakistan, który od dawna sprzeciwiał się ekspansji Indii i wpływom w 

regionie, jest mocno zaniepokojony rosnącą rolą hinduskiego państwa123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 S. M. D’Souza, Trump’s ‘new’ Afghanistan and South Asia Strategy&India-US Strategic, Partnership 

2017, http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/resources/docs/ISPSW-526%20D'Souza.pdf , dostęp: 06.12.2018. 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-526%20D'Souza.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW-526%20D'Souza.pdf
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1.3.2. Koncepcja unijna (strategia UE wobec Afganistanu) 

 

Sukces Unii Europejskiej w dziedzinie pokoju i integracji w ostatnich 

dziesięcioleciach opisała m.in. Magdalena El Ghamari: „począwszy do chwili powołania 

traktatem z Maastricht, Unia Europejska stawała się coraz bardziej aktywnym aktorem 

stosunków międzynarodowych. Istotnym narzędziem do osiągnięcia jak najlepszej 

pozycji międzynarodowej było prowadzenie misji cywilnych i wojskowych w różnych 

regionach świata” 124. 

UE, jako ważny gracz na arenie międzynarodowej, z pewnością nadal będzie 

odgrywać niezwykle istotną rolę w procesie zapewniania pokoju i stabilizacji sytuacji 

politycznej na świecie. Stosując wybrane narzędzia dyplomacji (w tym również środki 

prewencyjne), ma bardzo dużą szansę na pełnienie roli mediatora pomiędzy wrogo 

nastawionymi środowiskami. Być może również będzie dążyła do zawierania koalicji 

z silnymi państwami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, aby walczyć 

z rozprzestrzeniającym się terroryzmem 125. 

Kwestia Afganistanu jest jednym z najbardziej złożonych problemów 

bezpieczeństwa na szczeblu międzynarodowym, w który zaangażowana jest szeroka, 

międzynarodowa społeczność. Sytuacji nie ułatwia skomplikowana historia tego państwa 

oraz skala problemów, z jakimi muszą mierzyć się jego mieszkańcy. By poszerzyć stan 

wiedzy na temat Afganistanu, organizowane są liczne spotkania i konferencje na szczeblu 

politycznym (m. in.: na rzecz odbudowy infrastruktury, na rzecz edukacji, poprawy 

zdrowia i stanu gospodarki), powstaje coraz więcej specjalistycznych opracowań. 

Przekazywane są znaczne środki finansowe, by przeciwdziałać sytuacji, w której państwo 

jeszcze bardziej pogrąży się w ekstremizmie i konfliktach. Dla przykładu – podczas 

konferencji w Tokio w styczniu 2002 roku ministrowie spraw zagranicznych 61 państw z 

całego świata (w tym przede wszystkim przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii 

Europejskiej, Japonii i Arabii Saudyjskiej) oraz 21 międzynarodowych organizacji 

zadecydowali o przekazaniu 1,8 mld USD na odbudowę Afganistanu126.  

Aktywność Wspólnoty Europejskiej, a następnie UE, w Afganistanie sięga lat 80. 

XX wieku. Jednak dopiero w 2001 roku UE zaangażowała się w konkretne działania  

                                                           
124 M. El Ghamari, Między kulturą a religią operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Toruń 2015, s. 38.  

N. Shafi, S. Nourian, تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان براساس نظریه صلح لیبرال, 
http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, dostęp: 12.03.2018. 
125 J. Antczak, Unia Europejska: Bezpieczeństwo, strategia, interesy, Józefów 2011, s. 96. 
126A. Arzo, Afganistan i społeczność międzynarodowa, Kabul 2010, s. 192-195. 

http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf
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w tym państwie. Od początku wojny w Afganistanie w 2001 roku UE dążyła do 

stabilizacji, odbudowy i demokratyzacji tego państwa. Na pierwszej międzynarodowej 

konferencji w Bonn w sprawie Afganistanu Komisja Europejska przeznaczyła 4,93 mln 

euro 127 na Mechanizm Szybkiego Reagowania. Celem było wsparcie zachodzących 

przemian politycznych oraz rozszerzenie kontroli nowych władz afgańskich nad 

terytorium państwa. W maju 2002 roku przyjęto drugi program pomocy na rzecz 

umocnienia wiarygodności tymczasowej Administracji Afganistanu wśród społeczeństwa 

oraz przygotowania demokratycznych wyborów (prezydenckich, parlamentarnych, 

prowincjonalnych). Na konferencjach międzynarodowych w Tokio w 2002 roku oraz w 

Berlinie w 2004 roku UE i jej państwa członkowskie zaoferowały łącznie niecałe 3,1 mld 

euro pomocy finansowej (czyli około 30% globalnej pomocy finansowej)128 na 

powojenną odbudowę Afganistanu i jego rozwój w latach 2002-2006. W kolejnych latach 

na odbudowę i demokratyzację Afganistanu, w ramach tak zwanego Pakietu dla 

Afganistanu (ang. Afghanistan Compact), Unia Europejska przeznaczyła niecałe 2 mld 

euro. Za realizację współpracy oraz kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych 

środków odpowiedzialnym uczyniono Specjalnego Przedstawiciela, powołanego w 

grudniu 2001 roku129. 

Po wydarzeniach z 11 września Stany Zjednoczone w dniu 7 października 2001 

roku rozpoczęły działania zbrojne i zaatakowały Afganistan, co w konsekwencji 

doprowadziło do upadku rządu talibów. Społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza 

państwa zachodnie, poczuły się zobowiązane, aby przywrócić i zapewnić bezpieczeństwo 

oraz stabilność na tamtym terenie 130.  

 KE opublikowała w latach 2003-2006 i 2007-2013 dwa dokumenty traktujące 

o bezpieczeństwie w Afganistanie. Ogłosiła również własną strategię rozwoju 

Afganistanu oraz ustanowienia tam pokoju i stabilności131. 

Strategia UE ma stanowić skuteczne narzędzie w zaprowadzaniu nowych 

porządków. Priorytetem okazuje się ścisła koordynacja pomocy rozwojowej i próba 

                                                           
127 K. Hołdak, Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu, „Bezpieczeństwo Narodowe”, I-II 2007/3-4, s. 

187.  
128 Ibidem, s. 187. 
129 European commission Country Strategy Paper Afghanistan 2007-2013, 

https://ec.europa.eu/europeaid/country-strategy-paper-afghanistan-2007-2013_en, dostęp: 14.03.2018.   
130 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan…, op. cit., s. 438. 
131 Country Strategy Paper Afghanistan 2003-2006, 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/afghanistan/documents/about_us/countrystrategypaper_2003-

2006.pdf, dostęp: 15.03.2018. 



  62 

 

zwiększenia zdolności obywateli do służby publicznej. Unia popiera również 

wprowadzaną reformę rządu afgańskiego, która odbywa się w zgodzie z wytyczonymi 

ramami rozwojowymi Afganistanu. Na tej podstawie na Konferencji Brukselskiej 

podpisano z władzami bliskowschodniego państwa kontrakt na odbudowę jego struktur 

o wartości 200 mln euro. Łączna pomoc do 2020 roku ma wynieść 300 mln euro rocznie. 

UE ma zamiar, dzięki współpracy z pozostałymi państwami, pomóc rządowi afgańskiemu 

w walce z korupcją, nadzorze funkcjonowania instytucji publicznych, poprawie wzrostu 

gospodarczego, a także zmniejszeniu ubóstwa i wzmacnianiu ustroju 

demokratycznego132.  

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że sukces strategii opracowanych na potrzeby 

pomocy władzom Afganistanu, które nastawione były (i są nadal) na demokratyzację, 

stabilizację i rozwój państwa, zależy w głównej mierze od zaprowadzenia pokoju 

i zapewnienia bezpieczeństwa (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego). 

Najważniejszym celem jest likwidacja zagrożeń ze strony licznych grup talibów, a także 

pozostałych organizacji terrorystycznych. Dążąc do osiągnięcia zamierzonych efektów, 

Unia Europejska oraz jej państwa członkowskie z osobna za niezbędne uznały ścisłą 

współpracę z NATO i ONZ. Niezwykle istotny jest również fakt, że główna 

odpowiedzialność za całą sytuację nadal spoczywa na władzach Afganistanu i państw 

ościennych. Z tego względu UE popiera wszelkie miejscowe oraz ponadnarodowe 

inicjatywy pokojowe, których przykładem może być tzw. proces kabulski133. 

Omawiając aktualną sytuację międzynarodową, dotyczącą spraw Afganistanu, nie 

sposób nie wspomnieć o konferencji w Warszawie i Brukseli w 2016 roku. Udział w niej 

wzięli przedstawiciele z około 75 państw, a także delegaci 26 organizacji 

międzynarodowych. Tak jak w poprzednich przypadkach dotyczyła ona wsparcia 

finansowego. Łączna pomoc miała wynieść tym razem aż 15,2 mld USD do 2025 roku134. 

 

 

 

 

                                                           
132 Pajwak, 2016,روابط اتحادیه اروپا-افغانستان, https://www.pajhwok.com/sites/pajhwok.com/files/files/EU-

Afghanistan%20Relations%20factsheet-%20DARI.pdf, dostęp: 08.12.2018. 
133 Afghanistan's 'Kabul Process' Kicks Off Amid Regional Shifts A new Afghan-led and Afghan-owned 

inclusive peace process kicks off, https://thediplomat.com/2017/06/afghanistans-kabul-process-kicks-off-

amid-regional-shifts/, dostęp: 09.12.2018. 
134 Brukssels Confransce on Afghanistan 4-5 october 2016 partnership for prosperity and peace, 

https://www.consilium.europa.eu/media/24271/joint-communique.pdf, dostęp: 09.12.2018. 

https://www.pajhwok.com/sites/pajhwok.com/files/files/EU-Afghanistan%20Relations%20factsheet-%20DARI.pdf
https://www.pajhwok.com/sites/pajhwok.com/files/files/EU-Afghanistan%20Relations%20factsheet-%20DARI.pdf
https://thediplomat.com/2017/06/afghanistans-kabul-process-kicks-off-amid-regional-shifts/
https://thediplomat.com/2017/06/afghanistans-kabul-process-kicks-off-amid-regional-shifts/
https://www.consilium.europa.eu/media/24271/joint-communique.pdf


  63 

 

1.4. Uwagi podsumowujące  

Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i ZSRR podczas Zimnej Wojny przyczyniła 

się do porażki ZSRR, czego konsekwencją było wycofanie się tych sił z terytorium 

Afganistanu. Zaprzestanie wspierania mudżahedinów przez USA doprowadziły do 

wieloletniej, krwawej wojny domowej. Co prawda rząd Najibullaha (ostatniego 

prezydenta popieranego przez ZSRR) próbował zjednać naród i społeczeństwo, chcąc 

wprowadzić trwały pokój, ale bez znaczących rezultatów. Wspomniani wcześniej 

mudżahedini nie mogli pogodzić się z tym, iż prezydent popierany był przez państwa 

Zachodu. Upadek jego rządów rozpoczął pięcioletnią, niezwykle krwawą wojnę domową. 

W krótkim czasie talibom udało się jednak pokonać mudżahedinów i we wrześniu 1996 

roku przejęli władzę. Przyczyniło się to do budowania siatki terrorystycznej w 

Afganistanie, przede wszystkim Al-Kaidy. Działania tej grupy, szczególnie wysadzenie 

ambasad USA w Kenii i Tanzanii było początkiem wojny Al-Kaidy ze Stanami 

Zjednoczonymi. Prezydent Bill Clinton odpowiedział na ataki terrorystyczne wysłaniem 

fali rakiet samosterujących na obiekty szkoleniowe Al-Kaidy w południowych regionach 

Afganistanu. Odwetowe ataki na suwerenne terytorium Islamskiego Emiratu Afganistanu 

doprowadziły do ataków na WTC, a w konsekwencji do inwazji Stanów Zjednoczonych. 

Po upadku reżimu talibów Afganistan znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, a z pomocą 

miały przyjść państwa Zachodu. Decydującym momentem było z pewnością podpisania 

porozumienia w Bonn, w którym zagwarantowano pomoc Afganistanowi, która to miała 

przyczynić się do jego demokratyzacji. 20 grudnia 2001 roku Rada Bezpieczeństwa 

Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1386 tworzącą 

międzynarodowe siły zbrojne o nazwie „ISAF” których głównym celem miała być pomoc 

rządowi tymczasowemu w Afganistanie, dbanie o bezpieczeństwo w Kabulu i obecność 

owych  sił w  innych dużych miastach Afganistanu. Działalność sił międzynarodowych, 

Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej nie miała zapewnić jedynie bezpieczeństwa 

opisywanemu regionowi, ale też przyczynić się do rozwoju gospodarczego, edukacji i 

infrastruktury. 
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ROZDZIAŁ II 

Zaangażowanie wojskowe – bezpieczeństwo jako warunek 

stabilizacji, demokratyzacji i odbudowy 

2.1.  Odbudowa sił zbrojnych Afganistanu i sił policyjnych 

 

Silna armia zapewnia przetrwanie rządu, chroni przed wrogimi państwami i broni 

tradycyjnej suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości państwa. Narodowa 

Armia Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu stawia obecnie swoje pierwsze kroki i 

przekształca się z siły przeciwdziałania rebelii i terroryzmowi w armię narodową w 

swoim pierwotnym znaczeniu135.W kontekście tych rozważań, warto zwrócić uwagę na 

militarno-polityczną historię państwa.  

Wczesne ośrodki miejskie pojawiły się na terenach dzisiejszego Afganistanu już 

w III tysiącleciu p.n.e. Po 2000 roku p.n.e. zamieszkali na tych terenach Ariowie. Za ich 

czasów powstało, w miejscu gdzie dzisiaj jest Kabul, miasto. Za początek jego 

funkcjonowania na nowożytnej scenie politycznej, uważa się rok 1747136. To Pasztuni 

dali współczesnemu Afganistanowi nazwę i określili kształt tego państwa. Paradoksalnie 

jednak, w jego wielosetletniej historii nie odgrywali zbyt wielkiej roli. Prawdopodobnie 

wywodzą się z plemion żyjących na terytorium Gór Sulejmańskich na pograniczu 

dzisiejszego Pakistanu i Afganistanu.  

Pasztuni uważają się za najlepszych muzułmanów na świecie, wywodzących się 

od jednego z towarzyszy Proroka, Ghaisa Abdur Rashida. Przy tym ci, którzy nie znają 

języka paszto, mogą nie być przez co bardziej 'światłych', mieszkających w zapadłych 

górskich wioskach, uważani w ogóle za muzułmanów137. Właściwa historia Afganistanu 

zaczyna się właśnie w pierwszej połowie XVIII w., kiedy to Pasztuni zjednoczeni w 

wojskową konfederację plemienną pod przewodnictwem plemienia Durrani z Ahmadem 

Szahem na czele, podporządkowują sobie manu militari, w przybliżeniu – cały obszar 

dzisiejszego Afganistanu oraz liczne terytoria znajdujące się dziś w Iranie, post-

                                                           
135 Ministry of Defence, Current Status of ANA, (Afghan National Army), https://mod.gov.af/en, dostęp: 

1.11.2019. 
136 W. Jastrzębski, Wpływ konfliktów religijnych i etnicznych w Afganistanie na przebieg  interwencji 

międzynarodowej w latach 2001-2014, Lublin  2016, s. 349. 
137 J. Sierakowska-Dyndo, Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków. Normatywno-aksjologiczne aspekty 

tradycji afgańskiej, Warszawa 1998, s. 41-42. 
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radzieckiej Azji Centralnej, Pakistanie i w Indiach138. Wtedy na określenie tego krótko 

istniejącego państwa pojawiła się nazwa Afgani-stan, czyli ‘kraj Afganów 

(Pasztunów)’139. Państwo Ahmada Szaha Durrani rozpadło się, a jego mieszkańcy poza 

normalnymi napadami na sąsiadów pogrążyli się również w szeregu wojen między sobą. 

Przed powstaniem państwa, jego tereny zamieszkiwały rozproszone ludy, w tym łucznicy 

i wojownicy, którzy mieli za cel jedynie bronić interesów zamożnych klanów i właścicieli 

ziemskich. 

Po ustanowieniu nowego rządu afgańskiego armia plemienna i stały korpus 

połączyły się i dzięki temu w Afganistanie zostały utworzone stosunkowo szerokie siły z 

oddziałami kawalerii i piechoty140. Przez cały ten czas afgańska armia narodowa miała za 

zadanie tłumić powstania, prowadzić ekspansję i dominować nad obcymi państwami oraz 

zapewniać korzyści w celu wzmocnienia władzy królów. W ten sposób Afganistan 

wkroczył w dziewiętnasty wiek w warunkach, które były pod względem politycznym 

odmienne, niejednorodne, istniały w nim od 1880 do 1901 roku feudalne i plemienne 

rządy141. Za panowania emira Abdura Rahmana Khana wprowadzono wiele reform w 

różnych obszarach. Głównym jego celem było stworzenie scentralizowanego rządu i 

regularnej armii142. W sumie 88.400 osób przeszło do jego obozu. Armia ta była 

największą,  poza, policją i wywiadem, siłą w historii Afganistanu. Emir Abdur Rahman 

Khan (zwany nie bez kozery ‘Żelaznym Emirem’ 1880-1901), aby rozwinąć nowo 

utworzoną armię i wyposażyć afgańskie siły zbrojne założył fabrykę przemysłu broni w 

Kabulu. W celu zwiększenia zdolności i umiejętności szkolenia wojskowego zaprosił 

także europejskich i indyjskich ekspertów wojskowych143. 

XIX wiek był to generalnie istotny moment w tworzeniu się państwowości 

afgańskiej. Współczesne granice Afganistanu były efektem kolonialnej polityki Imperium 

Brytyjskiego z tego okresu. Północna granica została wytyczona jako linia maksymalnego 

ograniczenia dalszej ekspansji carskiej Rosji przez Brytyjczyków. Natomiast przebieg 

                                                           
138 Ahmed Ahah  Abdali  (1747-1773)  pochodził z królewskiego rodu Sadōzai. Początkowo służył w 

gwardii przybocznej władcy perskiego Nadir Szaha. Po śmierci Nadira w 1747 roku ogłosił się emirem i 

przyjął tytuł Durrani ("Perła Pereł"). Więcej na ten temat: https://www.dw.com/ps/ -څرنگه-امپراتوري-احمدشاهي 

شوه-ته-رامنځ  /a-15833871, dostęp: 1.11.2019. 
139 M. Marszewski, Afganistan - historia nieporozumienia, Etnologia, 

http://www.etnologia.pl/swiat/teksty/afganistan-historia-nieporozumienia.php, dostęp: 5.05.2020. 
140 M. Dulaty, Military and Politics in Afghanistan, Kabul 2014, s. 72. 
141 Ibidem, s. 74.  
142 Abdur Rahman Khan rządził w Afganistanie od 1880 do 1901 roku. Więcej informacji dotyczących 

Rahmana: Abdur Rahman Khan "The Iron Amir" - 1880-1901, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/amir-abdur-rahman.htm, dostęp: 2.11.2019. 
143 M. Dulaty, op. cit., s. 86. 
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granicy południowej i wschodniej był zdeterminowany potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa dla Indii Brytyjskich. Linia granicy zachodniej została wyznaczona przez 

obszary, na których swoją władzę mógł wyegzekwować szah Iranu. Wewnątrz tych 

granic powstało państwo, którego kształt był wypadkową rządów 'silnej ręki' króla 

Abdura Rahmana oraz brytyjskiej racji stanu w Azji Centralnej. Ten wybitny władca z 

pomocą brytyjskich środków finansowych i broni zorganizował scentralizowane państwo 

na podbitych przez siebie terytoriach. Granice modernizacji i efektywności 

nowopowstałego państwa wyznaczyli również Brytyjczycy. Afganistan stał się w ten 

sposób brytyjskim protektoratem – buforem na tyle samodzielnym i niezależnym, aby 

zagradzać drogę dalszym podbojom kolonialnym Rosjan w Azji Środkowej i odgradzać 

ich od Indii Brytyjskich, a także na tyle archaicznym, słabym, zamkniętym i 

podzielonym, aby nie przeszkadzał Brytyjczykom w realizowaniu celów ich polityki 

regionalnej144. 

Po śmierci Abdura Rahmana Khana władzę przejął jego syn Habibullaha Khan. 

Władzę sprawował od 1901 do 1919 roku145. Za jego rządów podjęto działania 

zmierzające do zmodernizowania armii. Idąc w ślady poprzedników, skupił się w 

pierwszej kolejności na jej zreformowaniu. Habibullah wyposażył ją w nowoczesny 

sprzęt i zreformował program szkolenia. Głównie objęło to korpus oficerski. W latach 

1904-1906 powstała szkoła militarna (Harbi–e–showanzaj), gdzie wykładano Koran, 

arytmetykę, geometrię, logistykę, miernictwo, gimnastykę i musztrę. Habibullah, 

podobnie jak poprzednicy, dążył do bycia samowystarczalnym w uzbrojeniu. Było to 

podyktowane trudnym dostępem do broni146. Władze afgańskie zmuszone były do 

nieoficjalnego kupowania broni i przemycania jej do państwa. W odpowiedzi rząd 

Wielkiej Brytanii próbował kontrolować ten proceder. W celu uzyskania 

samowystarczalności w zakresie uzbrojenia, za rządów Habibullaha, zaczęto rozwijać 

przemysł zbrojeniowy. Najważniejszym zakładem stał się Machine–chana w Kabulu. 

Produkowano w nim karabiny, amunicję i działa. Poza stolicą powstały jeszcze dwa 

arsenały, w Heracie i Mazar-i Szarif, które zajmowały się głównie naprawą broni147. 

                                                           
144 M. Marszewski, op.cit., dostęp: 10.05.2020. 
145 Habibullah Khan, władca w latach 1901-1919 roku. Więcej informacji: Biography of emir Habibullah 

Khan, https://www.afghan-web.com/biographies/biography-of-amir-habibullah-khan/, dostęp: 2.11.2019. 
146J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Warszawa 2010, s. 51. 
147 Ibidem, s. 52.  
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Ponadto nauczano przedmiotów wojskowych w szkołach, np. jeździectwa czy 

fortyfikacji148. 

W nocy z 19 na 20 lutego 1919 roku w Kullah Gosh (w dolinie Laghman, 

niedaleko Dżalalabadu) Habibullah Khanzostał zamordowany149. Zaczęła się wówczas 

walka o władzę między dwiema frakcjami: reformatorską i konserwatywną. Władzę objął 

najmłodszy syn Habibullaha, Amanullah Khan150, który wprowadził wiele reform i 

zainicjował modernizację wojska. Jedną z nich była reorganizacja dywizji w armii i 

rozbudowa obiektów wojskowych oraz zakup samolotów z Rosji, Niemiec i Wielkiej 

Brytanii. Zostały również wzmocnione budynki wojskowe w Kabulu, a afgańskie wojsko 

wyposażono w armaty przeciwlotnicze i pojazdy opancerzone151. Po upadku rządu 

Amanullaha Khana w styczniu 1929 roku władzę przejął Habibullah Kalakani152. Na 

krótko zyskał władzę polityczną i wojskową pod patronatem duchownych oraz 

tradycjonalistów. Wreszcie 3 października 1929 roku Nadir Szah153 (w czasie panowania 

Amanullaha Khana służył w armii jako wyższy oficer) wjechał do Kabulu przez 

prowincję Khost i ogłosił  powstanie swojego królestwa. Nader Szah kontynuował drogę 

emira Amanullaha Khana. Inwestował w modernizację i unowocześnienie armii, choćby 

poprzez zakup broni i sprzętu wojskowego z Anglii, czy budowę nowych szkół 

wojskowych. Wkrótce, dzięki francuskiej i niemieckiej pomocy wojskowo-gospodarczej, 

utworzył silniejszą i lepiej zorganizowaną armię niż Amanullah Khan154. Po zabójstwie 

Nader Khana w 1933 roku jego 19-letni syn Mohammad Zahir Szah doszedł do władzy i 

system afgański wszedł w nową fazę życia politycznego i wojskowego. Po raz pierwszy 

                                                           
148 M. Dulaty, op. cit., s. 87. 
149 J. Modrzejewska-Leśniewska,  Afganistan, op. cit., s. 68. 
150 Amanullah Khan był władcą Królestwa Afganistanu od 1919 do 1929 r. W swoim przemówieniu 

koronacyjnym Amānullāh ogłosił całkowitą niezależność od Wielkiej Brytanii. Doprowadziło to do wojny 

z Brytyjczykami, ale walki ograniczały się do serii potyczek między nieskuteczną armią afgańską a 

wyczerpaną ciężkimi wymogami I wojny światowej armią brytyjsko-indyjską (1914-18). Traktat pokojowy 

uznający niepodległość Afganistanu został podpisany w Rawalpindi (obecnie w Pakistanie) w sierpniu 1919 

roku. Więcej informacji: TheBritish Museum King Amanullah Khan Biographical details, 

https://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=17370, 

dostęp: 2.11.2019. 
151 M. Dulaty, op. cit., s. 89. 
152 Habibulah Kalakani był królem Afganistanu, który rządził od 17 stycznia 1929 do 13 października 1929 

roku. Więcej na temat Kalakaniego: Biography of Habibullah Kalakani, https://www.afghan-

web.com/biographies/biography-of-habibullah-kalakani/, dostęp: 3.11.2019. 
153 Był królem Afganistanu od 1929 roku, dopóki nie został zamordowany w 1933 roku. Więcej infomacji: 

A. Qazi, Biography of Mohammad Nadir Szah, https://www.afghan-web.com/biographies/biography-of-

mohammad-nadir-shah/, dostęp: 4.11.2019. 
154 M. Dulaty, op. cit., s. 96. 
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nowoczesna narodowa armia w Afganistanie została utworzona za panowania króla 

Zahira Szaha w latach 1958-1968. W 1954 roku rząd afgański zwrócił się do Stanów 

Zjednoczonych o pomoc wojskową i broń, ale te nie wykazywały takiego 

zainteresowania155. Rząd afgański postanowił więc zwrócić się o pomoc do Związku 

Radzieckiego. Należy dodać, że w czasie panowania króla Zahira Szaha rząd Afganistanu 

był w trakcie sporu granicznego z Pakistanem dotyczącego kwestii Pasztunistanu oraz 

linii Duranda156. Stany  Zjednoczone stanęły w tym konflikcie po stronie Pakistanu157.  

Mapa 3. Linia Duranda pomiędzy Afganistanem i Pakistanem 

 

 

Źródło: The Durand Line disputed border separates Afghanistan and Pakistan, 

https://www.nationalgeographic.org/article/durand-line, dostęp: 21.11.2019. 

 

W 1956 roku w umowie o współpracy wojskowej między Afganistanem a 

Związkiem Radzieckim przyznano pożyczkę 25 mln USD na zakup broni z państw 

wschodniego bloku komunistycznego i wysyłanie żołnierzy na radzieckie 

uniwersytety158. Armia afgańska pozyskała między innymi: myśliwce CY-7MIG-19, 

bombowce myśliwskie EL-28 i BL-14, uzyskała również czołgi T-34. ZSRR zobowiązał 

                                                           
155 Ibidem, s. 96. 
156 Linia Duranda jest granicą 2640 km między Afganistanem i Pakistanem, którą ustalili afgański emir 

Abdur Rahman i Mortimer Durand, sekretarz brytyjskiego rządu indyjskiego. 12 listopada 1893 roku w 

Kabulu podpisali umowę, na mocy której Afganistan i Indie pod administracją Wielkiej Brytanii nie będą 

ingerować w swoje granice. Nazwano ją „linią Duranda” i oddzieliła ona Pasztunów po obu stronach. Po 

rozdzieleniu Pakistanu z Indiami w 1947 roku narosły spory i  konflikty między oboma  państwami w 

obszarach granicznych. Zob. szerzej: M. Schons, The Durand Line disputed border separates Afghanistan 

and Pakistan, https://www.nationalgeographic.org/article/durand-line/ dostęp: 6.11.2019. 
157 W. Jastrzębski, op. cit., s. 350. 
158 M. Dulaty, op. cit., s. 97. 
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się też do budowy kilku lotnisk wojskowych w Afganistanie159. Wraz z rosnącą pomocą 

wojskową uzgodniono, że Sowieci będą prowadzić poszukiwania ropy na północy 

Afganistanu160. W maju 1959 roku Dawod Khan i Nikita Khrushchev podpisali 

dodatkowy układ o współpracy gospodarczej i technicznej między oboma państwami161. 

Po przejęciu władzy przez partię komunistyczną w Afganistanie stosunki między tymi 

państwami znów stały się bardziej przyjazne. 5 grudnia 1978 roku oba państwa podpisały 

dwudziestoletni traktat o przyjaźni162. 

Po bezkrwawym zamachu stanu w lipcu 1973 roku, były premier – Mohammad 

Dawod Khan, będący kuzynem i szwagrem króla Zahira Szaha, ogłosił pierwszą 

republikę Afganistanu163. W ten sposób ponad dwa wieki panowania królewskiego w 

Afganistanie (od początku Imperium Durrani) zostały zakończone. Wraz z rozpadem 

stosunków politycznych Dawod Khana ze Związkiem Radzieckim i pogorszeniem 

sytuacji politycznej i gospodarczej w państwie 28 kwietnia 1987 roku Mohammad 

Dawod został zgładzony w trakcie kolejnego zamachu stanu zwanego Rewolucją 

Kwietniową164, czy inaczej Rewolucją Sauryjską165. Rząd Dawoda Khana został obalony 

przez komunistyczną partię LDPA (Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu) na czele 

z Nurem Mohammedem Tarakimem166. Radzieckie siły walczyły w Afganistanie dziesięć 

lat, ale gdy opuszczały państwo pozostawiły silną armię narodową i policję. Afgańska 

Sieć Informacyjna wskazuje, że siły zbrojne obejmowały wojsko, policję, 

bezpieczeństwo, siły pancerne, siły powietrzne, siły graniczne, siły zwiadowcze i lądowe, 

z których wszystkie posiadały następującą broń i sprzęt wojskowy: 

                                                           
159 B. A. Hasan Zadah, معاهدات افغانستان _ شوروی؛ از امان هللا تا ترکی, 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/12/091230_dn_afghan_russian_agreement, dostęp: 

6.11.2019. 
160 Soviet Aid to Afghanistan - 7 August 1957, http://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-

rdp79r00890a000800100012-5, Central Intelligence Agency (CIA), dostęp: 10.05.2020. 
161 A. Z. Hilali, The Soviet penetration into Afghanistan and the Marxist Coup,  The Journal of Slavic 

Military Studies. 18 (4), s.676. 
162 C. R. Whitney, 20‐Year Treaty Moves Afghans Closer to Soviet, The New York Times, 6 grudnia 1978, 

https://www.nytimes.com/1978/12/06/archives/20year-treaty-moves-afghans-closer-to-soviet-friendship-

pact-calls.html, dostęp: 12.5.2020. 
163J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 277. 
164 W. Jastrzębski, op. cit., s. 351. 
165 Rewolucja Kwietniowa (Sauryjska) była przewrotem wojskowym, w wyniku którego wojska pancerne i 

lotnicze zaatakowały pałac prezydencki. W czwartkowy wieczór 27 kwietnia 1978 roku, dokładnie o 

godzinie 19:00 pułkownik Abdul Qadir Dagarłal, dowódca szwadronu afgańskich sił powietrznych, który 

zaatakował budynki państwowego radia i telewizji,  przekazał obywatelom w oficjalnym komunikacie 

radiowym wiadomość o obaleniu dotychczasowego prezydenta – Mohammada Dawod Khana (1973-1978). 

W rzeczywistości, walki o stołeczny Pałac Arg zakończyły się dopiero o czwartej nad ranem następnego 

dni. Bilans ofiar tego zdarzenia szacowany jest nieoficjalnie na około 1000 osób, chociaż oficjalne źródła 

mówią jedynie o 72 ofiarach śmiertelnych. Zob. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 305-

329. 
166 W. Jastrzębski, op. cit., s. 351. 

http://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp79r00890a000800100012-5
http://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp79r00890a000800100012-5
https://www.nytimes.com/1978/12/06/archives/20year-treaty-moves-afghans-closer-to-soviet-friendship-pact-calls.html
https://www.nytimes.com/1978/12/06/archives/20year-treaty-moves-afghans-closer-to-soviet-friendship-pact-calls.html
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 broń ciężką i lekką; 

 ponad dwa tysiące pięćset zbiorników, prawie pięćset samolotów bojowych i 

transportowych, w tym ponad 400 jednostek powietrznych; 

 ponad trzy tysiące bojowych wozów opancerzonych i okrętów wojennych; 

 ponad dwadzieścia dziewięć tysięcy rodzajów pojazdów transportu lądowego; 

 osiem urządzeń R-17 Scud-B; 

 rakiety kierowane 2K6 Łuna i BM-27 Uragan, dwadzieścia osiem urządzeń; 

 rakiety ziemia-powietrze, ponad sto tysięcy pocisków; 

 amunicja do broni, ponad sto tysięcy ton; 

 sześć fabryk broni; 

 części pojazdów wojskowych i broni o wartości ponad 5 mld USD167. 

 

Analizując te kwestie warto zwrócić uwagę na afgańskiego pisarz i działacza 

politycznego Muhamada Shafiq Hamadana. Pisze on, że „do lat 80 XX wieku Afganistan 

miał małe, ale potężne siły zbrojne. Jako kraj śródlądowy i górzysty, w znacznej mierze 

oparty był na lotnictwie, jako podstawie transportu, rozpoznania. Miał ponad 400 

jednostek powietrznych, w tym około 240 samolotów bojowych, 150 helikopterów i  40 

samolotów transportowych”168. 

Jak wspomniano w pierwszym rozdziale, 16 kwietnia 1992 roku wraz z upadkiem 

reżimu wspieranego przez ZSRR w Kabulu, siły zbrojne zostały rozwiązane lub 

rozproszone, a sprzęt wojskowy w wielu przypadkach splądrowany. Wiele jednostek 

armii opuściło Afganistan, a te, które zostały zaczęły działać w ramach grup etnicznych i 

partyjnych dżihadystów. Wraz z pojawieniem się talibów w 1996 roku w Kabulu nowa 

siła militarna wkroczyła do państwa. Należy jednak zauważyć, że od samego początku 

talibowie nie wierzyli w możliwość utworzenia regularnej armii i sił powietrznych, co 

między innymi miało wynikać z postawy samych Afgańczyków169. Biorąc pod uwagę 

powyższe dane, przed 1992 roku afgańskie siły obrony i bezpieczeństwa były najlepiej 

wyposażonymi siłami wojskowymi w regionie170. Dysponowały armatami, czołgami, 

                                                           
167 N. A. Mubashir, زمانی افغانستان یگانه قدرت منطقه ای بود, http://afghanpaper.com/nbody.php?id=109567, 

dostęp: 7.11.2019. 
168 M. S. Hamadan, NATO Revive, wspieranie Afganistanu  decyzja strategiczna, 2016, 

https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2016/05/04/wspieranie-afganistanu-decyzja-

strategiczna/index.html, dostęp: 4.12.2019. 
169 A. Maruf, ارتش افغانستان؛ نگاهی اجمالی, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/11/101115_l42_defence_afghan_army, dostęp: 8.11.2019. 
170 N. A. Mubashir, op. cit. 
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samolotami, rakietami o łącznej wartości setek mld USD. Sprzęt ten był potem w sposób 

systematyczny i planowany plądrowany lub niszczony do 2001 roku.  
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2.1.1. Narodowa Armia Afgańska (ANA) 

 

Po ataku na WTC, USA podjęło decyzję o walce zbrojnej z organizacjami 

terrorystycznymi. W związku z obecnością Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, 

większość państw członkowskich NATO zadeklarowała gotowość do bezpośredniego 

zwalczania terroryzmu. Po USA, Wielka Brytania rozmieściła swoje wojska w 

Afganistanie171. Kraj pilnie potrzebował armii narodowej. Powstała wówczas nowa 

konstrukcja afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa ANDSF172 (ang. Afghan National 

Defense and Security Forces) i sił powietrznych, na których bazuje dzisiejsza armia 

Afganistanu. Siły te zostały zorganizowanewe współpracy z rządem afgańskim oraz przy 

udziale międzynarodowego wsparcia finansowego i technicznego173.  

Wydaje się, że momentem przełomowym  w odbudowie państwa i wprowadzeniu 

nowej struktury państwowej w Afganistanie były konferencje: w Bonn (2001 rok), w 

Tokio (2002 rok) oraz w Genewie. To w Genewie właśnie został urochomiony program 

reformy sektora bezpieczeństwa. Społeczność międzynarodowa i afgański tymczasowy 

rząd spotkali się ponownie i uzgodnili pięć najważniejszych obszarów. Przyczyniło się to 

bezpośrednio do powstania nowej armii174. Stany Zjednoczone i Francja były 

odpowiedzialne za modernizację oraz szkolenie armii narodowej ANA (ang. Afghan 

National Armii), Niemcy za narodową policję afgańską ANP (ang. Afghan National 

Police), Wielka Brytania przejęła odpowiedzialność za walkę z narkotykami, a włoski 

rząd za odbudowę systemu sądownictwa. Japonia przygotowywała się do sfinansowania 

programu rozbrojenia wybranych grupy militarnych175. Należy dodać, że główne 

mocarstwa regionalne (takie jak Pakistan czy Iran) także popieraly podjęte działania176. 

Jak wspomniano wyżej, Stany Zjednoczone i inne państwa sił koalicyjnych odegrały 

jednak zdecydowanie większą rolę w procesie odbudowy afgańskich sił zbrojnych177. 

 

 

                                                           
171 Ibidem. 
172 ANDSF = Afgańskie Siły Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa; ANA = Afgańska Armia Narodowa; 

AAF = Afgańskie Siły Powietrzne; ANP = Afgańska Policja Narodowa). 
173 M. A. Mhajr, (2016-2001) ,نقش استراتیژی آمریکا در تامین امنیت در افغانستان پساطالبان, Kabul 2018, s. 120.  
174 P. Łukasiewicz, Wojna a państwo. Budowa instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w 

latach 2001-2014, Toruń 2019, s. 109. 
175 F. Fazilyar, International Community and Nation- State Building in Afghanistan 2001-2015, Kabul 

2016, s. 109. 
176 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 194. 
177 F. Fazilyar, International Community and Nation…, op. cit., s. 124. 
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Fotografia 2. Zdjęcie z konferencji w sprawie odbudowy Afganistanu w Bonn 

 

 

Źródło: Bonn Agreement – Afghanistan’s Very First Steps to Become a Democracy, 

https://www.afghanpulse.com/2019/03/11/bonn-agreement-afghanistans-very-first-steps-to-

become-a-democracy/, dostęp: 1.08.2020. 

 

Tymczasowa administracja afgańska i wszystkie strony uzgodniły, że nowa armia 

narodowa będzie liczyła nie więcej niż 70 tysięcy osób, w tym 43 tysiące żołnierzy 

bojowych, 24 tysiące wsparcia oraz 30 tysięcy pracowników Ministerstwa Obrony i 

Sztabu Generalnego178. Zgodnie z dekretem nr 20 z dnia 25 maja 2003 roku Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, służba i pobór do Narodowej Armii Afgańskiej są dobrowolne 

i nieobowiązkowe, a każdy obywatel w wieku 22-28 lat może do niej wstąpić179. 

Pierwsze szkolenie o nazwie CSTC-A (ang. Combined Security Transition Command – 

Afghanistan) i mentoring afgańskiej armii należało do obowiązków organizacji 

wojskowej, pod dowództwem USA. Powstała ona dopiero na początku 2006 roku180. 

Wsparcia udzieliło także trzynastu dodatkowych partnerów koalicyjnych, w tym: Kanada, 

Chorwacja, Francja, Niemcy, Włochy, Mongolia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, 

Szwecja, Holandia i Wielka Brytania181. 

 

 

                                                           
178 R.W. Stewart, The united States Army in Afghanistan Operation Enduring Freedom, marzec 2002, 

kwiecień 2005, s. 28, https://history.army.mil/html/books/070/70-122-1/CMH_Pub_70-122-1.pdf, dostęp: 

30.11.2019. 

179 United Nations Treaty Collection, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 

involvement of children in armed conflictNew York, 25 May 2000, 

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-11-b.en.pdf, dostęp: 

10.12.2019. 
180 NATO Resolute Support Afghanistan, Combined Security Transition Command – Afghanistan, 

https://rs.nato.int/rs-commands/combined-security-transition-command-afghanistan.aspx, dostęp: 

29.11.2019. 
181 S. Chan, Sentinels of Afghan Democracy The Afghan National Army, 

https://www.academia.edu/33621411/Sentinels_of_Afghan_Democracy_The_Afghan_National_Army, 

dostęp: 28.11.2019. 
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Fotografia 3. Szkolenie na KMTC (ang. Kabul Military Training Center) 

 

  
 
Źródło: C. P. J. Williams, Kabul Military Training Centre, 2013 Front Line Defence (Vol 10, No 

3), http://www.defence.frontline.online/article/2013/3/959-Kabul-Military-Training-Centre, 

dostęp: 12.03.2019. 

 

ANDSF, ANA, ANP i AAF zgodnie z powszechnym przekonaniem są jedną z 

najbardziej udanych i silnych instytucji uruchomionych po 2002 roku w Afganistanie. 

Według artykułu V Konstytucji Afganistanu obrona niepodległości, suwerenności 

narodowej, integralności terytorialnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zdolności 

obronnych państwa, to kluczowe zadania rządu182. 

Łącznie od 2002 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły około 132,49 mld USD 

amerykańskich na odbudowę Afganistanu. Środki te zostały wykorzystane do polepszenia 

afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa, promowania dobrego zarządzania, pomocy w 

rozwoju zachowań i angażowania się w walkę z narkotykami oraz działania 

antykorupcyjne183. Dodatkowo od 2005 roku USA zainwestowało w Armię Narodową 

ANA ponad 47,43 mld USD, w tym na sprzęt wojskowy i transport 13,69 mld USD, na 

zrównoważony rozwój 23,44 mld USD, na rozwój infrastruktury 5,97 mld USD oraz na 

szkolenie i operacje wojskowe 4,33 mld USD. Jedocześnie w roku 2019 USA przekazała 

kwotę w wysokości 470,43 mln USD Afgańskiej Armii Narodowej184. 

 

 

 

                                                           
182 Ministry of Justice, Enforced Constitution Of Afghanistan, https://moj.gov.af/en/enforced-constitution-

afghanistan, dostęp: 13.11.2019. 
183 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 

https://www.sigar.mil/about/index.aspx?SSR=1, dostęp: 31.12.19. 
184 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2019 report, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr.pdf s. 51, dostęp: 31.12.2019. 
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ANA- Afghan National 

Army 

ANP- Afghan National 

Police 

AAF - Afghan Air 

Force 

Główne zadania Afgańskiej Armii Narodowej to: 

 zapewnienie bezpieczeństwa rządowi centralnemu i ochrona procesów 

politycznych określonych w konstytucji; 

 zorganizowanie sił zbrojnych; 

 zwalczanie terroryzmu oraz ścisła współpraca z koalicją i innymi siłami 

międzynarodowymi185. 

 

Grafika 1. Emblematy Afgańskich Sił Zbrojnych  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Qazi, Afghanistan: The Friendliest Country in the World, 

Possibly the Universe, http://www.afghan-web.com/security/, dostęp: 18.11.2019. 

 

Hamid Karzaj186, ogłosił utworzenie nowej Afgańskiej Armii Narodowej na mocy 

wydanego przez siebie dekretu. 1 maja 2002 roku zaczęła ona funkcjonować  na poziomie 

jednego batalionu liczącego około 350 osób. Przyszła armia rozpoczęła 10-tygodniowe 

podstawowe szkolenie w Afgańskiej Akademii Wojskowej w Kabulu187. Od początku, 

priorytetem Stanów Zjednoczonych i partnerów sił koalicyjnych (ISAF), było utworzenie 

Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa ANDSF, lojalnych wobec władz 

centralnych188. Proces rekrutacji do Armii Narodowej ANA rozpoczął się w 2002 roku. 

W tym celu utworzono specjalne zespoły szkoleniowe ANA i ANP (ang. Afghan National 

Police) z pomocą Niemiec pod nazwą OMC-A (ang. Office of Military Military – 

                                                           
185 Program for culture and conflict studies, Summary of Afghan National Army ANA, 

http://www.nps.edu/documents/105988371/107571254/Afghan+National+Army+Summary.pdf/66246d93-

15c0-4945-a4db-0f6d5d318f81, dostęp: 24.11.2019. 
186 Hamid Karzaj został powołany na premiera Rządu Tymczasowego i objął władzę 22 grudnia 2001 roku. 

Zob. szerzej: Hamid Karzai president of Afghanistan, http://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai, 

dostęp: 26.11.2019. 
187 J. Modrzejewska-Leśniewska, Perespektywy stabilizacji Afganistanu w kontekście 2014 roku, w: 

Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń  2013, s. 194. 
188 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych,  Doświadczenia z zaangażowania Polski w operacje 

wojskowe w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2002-2014, Bydgoszcz 2016, s. 111. 
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Afganistan), OMLT (ang. Operational Mentor and Liaison Team), POMLT (ang. Police 

Mentor and Liason Team) oraz zespoły doradczo-wspierające MAT (ang. Military 

Advosor Team)189. Wszystkie szkolenia i edukacja wojskowa podlegały Afgańskiemu 

Narodowemu Dowództwu Szkoleniowemu ANATC HQ (ang. Afghan National Training 

Command – Headquarter), które ma siedzibę w Kabulu KMTC (ang. Kabul Military 

Training Center)190. Szkolenie podstawowe dla wszystkich nowych rekrutów 

rozpoczynało się standardowym dziesięciotygodniowym kursem, po którym osoby z 

potencjałem przywódczym zostawały przenoszone na szkolenie podoficerskie NCO (ang. 

Non – Commissioned Officers)191, a następnie kurs OMLT (ang. Operational Mentor and 

Liaison Team) co najmniej 6 miesięcy192. W celu zwiększenia umiejętności i 

profesjonalizmu afgańskich sił bezpieczeństwa w roku 2005 powstała czteroletnia 

Narodowa Akademia Wojskowa Afganistanu NMAA (ang. The National Military 

Academy of Afganistan). Pierwsza ceremonia absolwentów Narodowej Akademii 

Wojskowej odbyła się w 2009 roku193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Ibidem, s. 111. 
190 Program for culture and conflict studies, Summary of Afghan National Army (ANA), 

https://www.nps.edu/documents/105988371/107571254/Afghan+National+Army+Summary.pdf/66246d93-

15c0-4945-a4db-0f6d5d318f81, dostęp: 24.11.2019. 
191 Ibidem, s. 3-4. 
192 NATO HQ Brussels, NATO’s Operational Mentor and Liaison Teams October 2009, 

https://www.nato.int/isaf/topics/factsheets/omlt-factsheet.pdf, dostęp: 27.11.2019. 
193 U. S. General Command, National Military Academy of Afghanistan host first graduation ceremony, 

http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/903658/national-

military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony/, dostęp: 27.11.2019. 

http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/903658/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/903658/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony/
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Grafika 2. Struktura organizacji szkół treningowych Afgańskich Narodowych Sił 

Zbrojnych w 2009 roku 

 

 

 

 

Źródło: Institute for the study of war, Afghanistan National Army (ANA), 

 http://www.understandingwar.org/afghanistan-national-army-ana#Training_Structure, dostęp: 

 28.11.2019. 
 

Liczba wyszkolonych żołnierzy Armii Narodowej do 2005 roku nie przekroczyła  

trzydziestu tysięcy194. Po pogorszeniu się stanu bezpieczeństwa oraz ponownej obecności 

talibów w odległych regionach Afganistanu od 2006 do 2009 roku  liczba wyszkolonych 

żołnierzy wzrosła prawie do 80 tys.195, a w paździeniku 2012 roku osiągnęła liczebność 

195 tysięcy w ANA196. W tym samym czasie siły te były również wykorzystywane do 

konfrontacji przeciwko Al-Kaidzie i talibom pod dowództwem USA. Po raz pierwszy w 

23 lipca 2003 roku tysiące żołnierzy z nowej Narodowej Armii Afgańskiej 

zaangażowanych  zostało w udział w poważnych działaniach zbrojnych w ramach 

Operacji „Warrior Sweep”197. Bez zgody i koordynacji sił amerykańskich, Narodowa 

Armia Afgańska nie miała prawa prowadzić żadnych własnych operacji wojskowych198. 

Oczywiście, od 2001 roku strategia wojskowa Stanów Zjednoczonych zakładała 

wykorzystanie wspólnych sił dla zapewnienia bezpieczeństwa. Prezydent Barack Obama 

                                                           
194 M. E.Andishmand, USA in Afghanistan, Kabul 2015, s. 325. 
195 Institute for the study of war ISW, Afghanistan National Army ANA, 

http://www.understandingwar.org/afghanistan-national-army-ana, dostęp: 25.11.2019. 
196 J. Modrzejewska-Leśniewska, Perspektywy stabilizacji…, op. cit., s. 193. 
197 Ibidem, s. 194. 
198 M. E Andishmand, op. cit., s. 325.  
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wystosował nową strategię wobec Afganistanu, w której próbował wykorzystać siły 

afgańskie i amerykańskie, aby zapewnić bezpieczeństwo i zwalczać terroryzm, 

zwiększając przy tym nieznacznie wkład sił afgańskich w walkę zbrojną199. 

Po obaleniu reżimu talibów największym zagrożeniem była dla Afganistanu 

milicja mudżahedinów oraz inne nielegalne grupy zbrojne a także ich ponowna integracja 

ze społeczeństwem. Siły koalicyjne musiały zacząć swą misję od początku, ponieważ 

afgańskie siły zbrojne zostały całkowicie zniszczone przez długotrwałe wojny. Dzięki 

udanemu programowi ONZ rozbrajanie, demobilizacja i reintegracja objęła prawie 100 

tysięcy mudżahedinów i byłych oficerów komunistycznych, z których wielu miało 

ponownie okazję służyć w afgańskich siłach bezpieczeństwa200. Początkowo rekrutami 

Armii Narodowej byli głównie mudżahedini, którzy brali udział nie tylko w wojnie 

domowej, ale przyczynili się do upadku rządu talibów. Było to możliwe dzięki wsparciu 

sił koalicyjnych oraz pomocy pozostałych oficerów i żołnierzy wywodzących się z 

reżimu komunistycznego, którzy byli – przynajmniej po części – profesjonalnymi 

żołnierzami201. Pomimo, że armia nazywała się Armią Narodową, żołnierze byli 

rekrutowani spośród różnych grup etnicznych, np. 44% Pasztunowie, 25% Tadżykowie, 

10% Hazarowie (Szyici), 8% Uzbecy i 13% przedstawiciele innych grup202.  

Dodatkowym problem okazały się kwestie zarobkowe. W 2006 roku 

wynagrodzenie żołnierzy armii afgańskiej wynosiło 70 USD miesięcznie, podczas gdy 

talibowie oferowali 300 USD dla swoich bojowników, 10 USD dziennie za dołączenie do 

ataku na siły koalicji, 15 USD za uruchomienie pojedynczej rundy moździerzowej na 

bazę koalicji i 1000 USD wynagrodzenia za obcięcie głowy pracownika rządowego lub 

obcokrajowca. W praktyce jednak okazywało się, że choć młodzi afgańscy żołnierze 

mieli otrzymywać zapłatę, to brak efektywnego systemu bankowego uniemożliwiał im 

wysłanie pieniędzy. Jedynym mechanizmem było dostarczenie ich osobiście, a przy tak 

słabym transporcie i ograniczonej komunikacji często trwało to wiele tygodni203. 

W 2007 roku w celu wzmocnienia i wsparcia Armii Narodowej członkowie 

NATO utworzyli fundusz powierniczy afgańskiej armii narodowej ANATF (ang. Afghan 

                                                           
199 F. Fazilyar, International Community and Nation…, op. cit., s. 125. 
200 M. S. Hamadan, NATO Revive, wspieranie Afganistanu  decyzja strategiczna, 2016, 

https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2016/05/04/wspieranie-afganistanu-decyzja-

strategiczna/index.html, dostęp: 4.12.2019. 
201 F. Fazilyar, op. cit., s. 124. 
202 J. Modrzejewska-Leśniewska, Perespektywy stabilizacji…, op. cit., s. 195. 
203 N. Barley, The NATO Training Mission-Afghanistan: A Game-Changer; Lest We Forget, 

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-nato-training-mission-afghanistan-a-game-changer-lest-we-forget, 

dostęp: 1.08.2020. 
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National Army Trust Fund). W marcu 2008 roku Rada Północnoatlantycka zatwierdziła 

decyzję i projekt wszedł w życie. Umożliwiło to państwom członkowskim NATO – ISAF 

udzielanie pomocy ANA z większą elastycznością. Do lutego 2009 roku wyniosła ona 

ponad 18,5 mln euro204. Dodatkowo w 2008 roku kongres Stanów Zjednoczonych w celu 

monitorowania oraz niezależnego nadzorowania projektów i rozliczania swojej pomocy 

dla Afganistanu, zgodnie z dekretem nr 1229 Ministerstwa Obrony Narodowej, utworzył 

Biuro Specjalnego Generalnego Inspektora ds. Odbudowy Afganistanu SIGAR (ang. 

Special Inspecotr Genral for Afghanistan Reconstruction). To niezależny i obiektywny 

nadzór nad projektami i działaniami w zakresie odbudowy państwa 205. SIGAR został 

utworzony w celu zwiększenia skuteczności i wydajności afgańskich programów 

odbudowy oraz przeciw oszustwom i nadużyciom finansowym. 

Jak wspomniano wyżej, ponowna obecność talibów w południowej części 

Afganistanu rozszerzyła zakres konfliktu (objęła miasta), co spowodowało wiele strat dla 

afgańskich sił bezpieczeństwa i sił koalicyjnych. Badania i analizy przeprowadzone w 

okresie od 2001-2016 roku przez Centrum Studiów Strategicznych i Regionalnych CSRS 

(ang. Center for Strategic & Regional Studies) wskazywały, że siły afgańskie od początku 

2002 roku, każdego roku odnosiły straty, a w latach 2007, 2008 i 2009 liczba ofiar wśród 

afgańskich sił bezpieczeństwa wynosiła odpowiednio 966, 983 i 931 żołnierzy206. W 2010 

roku wojna nasiliła się, co doprowadziło do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych wśród sił 

afgańskich. Wzrosła ona do 2113 żołnierzy207. W roku 2011 rozpoczął się proces 

przenoszenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa z NATO i ISAF na siły afgańskie, 

który trwał do końca 2014208. W latach 2012 i 2013 liczba ofiar śmiertelnych drastycznie 

wzrosła do 2765 i 4350 żołnierzy, a w roku 2014 liczba ta wyniosła do 4634209. W roku 

2015 straty wzrosły do 7 tysięcy zabitych i prawie 12 tysięcy rannych210. Pomimo 

przeszkolenia żołnierzy w roku 2016 liczba ofiar afgańskich żołnierzy gwałtownie 

wzrosła, a sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pogorszyła się w porównaniu do lat 

                                                           
204 NATO, Afghanistan Report 2009, 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_03/20090331_090331_afghanistan_report_2009.pdf, 

dostęp: 12.04.2019. 
205 SIGAR Enabling Legislation, https://www.sigar.mil/pdf/legislation/pl-110-181handout.pdf, dostęp: 

31.12.19. 
206 A. Khalil, افغانستان په تیره یوه لسیزه کی, CSRS, ang. Center for Strategic & Regional Studies Report, 

Kabul2016, s. 312. 
207 Ibidem, s. 312. 
208 NATO Lisbon Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in Lisbon 2010, 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm, dostęp: 12.09.2019.  
209 A. Khalil, op. cit., s. 312-313. 
210 Ibidem, s. 213. 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_03/20090331_090331_afghanistan_report_2009.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/legislation/pl-110-181handout.pdf
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poprzednich. Według BBC, na podstawie opublikowanego raportu Wyższej Specjalnej 

Administracji do spraw Kontroli Odbudowy Afganistanu SIGAR (ang. Special Inspector 

General for Afghanistan Reconstruction), 5500 żołnierzy straciło życie w obronie 

bezpieczeństwa i integralności terytorialnej, a prawie dziesięć tysięcy zostało rannych w 

walce z talibami. Dodać trzeba, że tylko 61 procent terytorium państwa było pod kontrolą 

rządu, a walkę z rebeliantami prowadzono w 20 prowincjach211. Według raportu 

amerykańskiego organu SIGAR, w pierwszych czterech miesiącach roku 2017 łącznie 

2531 żołnierzy afgańskich sił bezpieczeństwa zostało zabitych, a 4238 rannych. Raport 

pokazuje, że afgańskie siły bezpieczeństwa po 2014 roku przejęły pełną kontrolę w 

państwie. Straty stopniowo rosły212. Liczba personelu wojskowego oraz żołnierzy Armii 

Narodowej w 2017 roku wynosiła 17.771 osób213. W prowincjach Helmadn, Kandahar, 

Uruzgan i Zabul na południu oraz Kunduz, na północy powstały silne ośrodki 

rebeliantów. Według raportu trzy milony ludzi, czyli jedna dziesiąta populacji, mieszkała 

na obszarach znajdujących się pod kontrolą lub wpływem powstańców, a 21 mln ludzi 

żyło wówczas w obszarach objętych wojną, ale znajdujących się pod kontrolą rządu214. 

Dokładna liczba strat Afgańskich Sił Narodowych w roku 2018 nie jest dostępna. 

Rząd nie przedstawił żadnych danych, jednak prezydent Ashraf Ghani w 2019 roku na 

szczycie Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) w Szwajcarii, w 

wywiadzie dla CNA ogłosił, że w grudniu 2014 roku został mianowany prezydentem 

Afganistanu i za czasów jego prezydentury ponad czterdzieści pięć tysięcy żołnierzy 

Afgańskich Sił Bezpieczństwa zostało zabitych w walce z talibami. Dowodzi to tego, że 

siły afgańskie były bardziej zaangażowanie w wojnę dla obrony wolności i demokracji w 

Afganistanie niż siły koalicyjne i dlatego też poniosły tak duże straty. Ghani dodał, że w 

ciągu ostanich czterach lat około stu tysięcy żołnierzy Sił Bezpieczeństwa opuściło swoje 

stanowiska215. W odpowiedzi na możliwe wycofanie wojsk amerykańskich prezydent 

podkreślił, że obecność USA nie ma na celu obrony Afganistanu, lecz Amerykanów. 

Dodał, że wycofanie wojsk amerykańskich jest prawem tego państwa, ale należy zrobić to 

w sposób właściwy i stopniowy. Trzeba bowiem pamiętać, że talibowie to grupa, mająca 

                                                           
211 H. N. Zadah, ۲۰۱افزایش تلفات نیروهای مسلح افغانستان در سال ٦, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-

37817569, dostęp: 29.12.2019.  
212 SIGAR, Special Inspector General for  Afghanistan Reconstruction, 2017, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-07-30qr.pdf, s. 100, dostęp: 12.30.2019. 
213 Ibidem, s. 98. 
214 Ibidem, s. 88. 
215 World Economic Forum, Davos 2019 - A Conversation with Mohammad Ashraf Ghani, President of the 

Islamic Republic of Afghanistan, https://www.youtube.com/watch?v=-KL3wSSFx10, dostęp: 1.02.2010. 
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dobre relacje z największymi organizacjami mafijnymi na świecie a istnienie 

bezpiecznych obozów dla talibów oraz innych grup terrorystycznych w Pakistanie 

spowodowało, że swobodnie działają w Afganistanie216. 

 

Tabela 1. Straty ANDSF  

Straty ANDSF od 2003 do 2017 roku 

Rok Liczba  

2003 9 

2004 51 

2005 138 

2006 206 

2007 966 

2008 983 

2009 931 

2010 2113 

2011 1080 

2012 2765 

2013 4350 

2014 4634 

2015 7000 

2016 5500 

2017 2531 

2018 - 

2019 - 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Center for Strategic & Regional Studies- Afghanistan Pa tera 

Ywa nima Laseza Ki (2001-2015), Kabul, 2016, s. 211-213;  Liczba żołnierzy zabitych w ANA w ciągu 

ostatnich trzynastu lat, https://afghanistan.shafaqna.com/of-the-month/item/40541-6853, dostęp: 1.6.2020; 

Zmniejszyła się liczba ofiar Armii Narodowej, 

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=126870, dostęp: 1.06.2020. 

 

Należy podkreślić, że straty sił międzynarodowych w walce z Al-Kaidą i talibami 

były również wysokie. Od 2001 do 2004 roku siły koalicyjne poniosły mniej ofiar niż w 

kolejnych latach, ponieważ talibowie nie byli w stanie regularnie organizować swoich 

szeregów. Po 2004 roku straty sił koalicyjnych wynosiły 60 osób, a w latach 2006, 2007 i 

2008 wzrosły odpowiednio do 129, 139 i 296217. Po 2008 roku wojna w Afganistanie 

nasiliła się, co w roku 2009 doprowadziło do szybkiego wzrostu liczby ofiar do 516 osób, 

a w 2010 straty przekroczyły 710 żołnierzy218. Od 2010 do 2016 roku liczba ofiar sił 

                                                           
216 Islamic Republic of Afghanistan, CNN anchor, Fareed Zakaria’s conversation with President 

Mohammad Ashraf Ghani during World Economic Forum’s annual meeting (2019) in Davos, Switzerland, 

https://president.gov.af/en/News/242019?fbclid=IwAR2SXWqo0cKRn01IAa_sGEt8HR4kZ3LW7gXoTvg

sG3P3sqf7sqsCcyCdTAw, dostęp: 1.02.2020. 
217 A. Khalil, op. cit., s. 214. 
218 W literaturze przedmiotu wskazuje się trzy główne czynniki, powodujące zwiększenie liczby zabitych 

żołnierzy zagranicznych. Za pierwszy i najważniejszy można uznać  to, że obce wojska prześladowały 

talibów, którzy wrócili do spokojnego życia po obaleniu ich rządów. Jako drugi należy wymienić choćby 

napaście na domostwa, liczne przeszukiwania domów i gospodarstw bez zgody rządu i samych 

mieszkańców. Trzecim czynnikiem był wzrost liczby talibów w afgańskiej armii. Ibidem, s. 214. 

https://president.gov.af/en/News/242019?fbclid=IwAR2SXWqo0cKRn01IAa_sGEt8HR4kZ3LW7gXoTvgsG3P3sqf7sqsCcyCdTAw
https://president.gov.af/en/News/242019?fbclid=IwAR2SXWqo0cKRn01IAa_sGEt8HR4kZ3LW7gXoTvgsG3P3sqf7sqsCcyCdTAw
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koalicyjnych spadła. W 2015 roku dwudziestu sześciu żołnierzy straciło życie. Liczba ta 

spadła do 12 ofiar w 2016 roku, co związane było ze zmniejszeniem się roli w operacjach 

wojskowych i przeniesieniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa na siły afgańskie. 

Liczba wszyskich zabitych od 2001 do 2019 roku wyniosła 3.566 tysięcy219.  

 

Tabela 2. Straty sił koalicyjnych oraz amerykańskich w latach 2001-2019 

Straty sił koalicyjnych oraz amerykańskich  

Rok Liczba zabitych 

2001 11 (wyłącznie żołnierze armii USA) 

2002 69  

2003 59 

2004 60 

2005 129 

2006 193 

2007 228 

2008 296 

2009 516 

2010 710 

2011 559 

2012 411 

2013 166 

2014 72 

2015 26 

2016 12 

2017 17 

2018 19 

2019 26 

 
Źrodło: opracowanie własne na podstawie, Afghanistan Fatalities Total, 

http://icasualties.org/App/AfghanFatalities?page=2&rows=0, dostęp: 23.12.2019, oraz na podstawie 

raportu, CSRS (ang. Center For Stragional& Regional Studies), Kabul 2016, s. 318. 

 

Obecnie w Afgańskiej Armii Narodowej (ANA)220 służy 162,415 tys. żołnierzy i 

oficerów. Podzielona jest ona na siedem korpusów bojowych – dwa powietrzne i pięć 

lądowych. Funkcjonują one jako dowództwo regionalne i rozmieszczone są w całym 

państwie oprócz 1 dywizji 201 Selab (składającej się z 2 brygad) z siedzibą w Kabulu. 

Pozostałe rozmieszczone są w następujący sposób: Korpus 203 z siedzibą w Gardezu, 

Korpus 205 Atalz siedzibą w Kandaharze, Korpus 207 Zafar z siedzibą w Heracie, 

Korpus 209 Szahin z siedzibą w Mazar-i Szarif. Karpus 215 Maywand ma siedzibę w 

Helmandzie. Kandak czyli batalion złożony z 600 żołnierzy jest podstawową jednostką 

ANA. Większość Kandaków to jednostki piechoty, które podzielone są między 34 

prowincje. W jej skład wchodzą: 4 dywizje Operacji Specjalnych (jednostka specjalna 

                                                           
219 Afghanistan Fatalities, http://icasualties.org/App/AfghanFatalities?page=2&rows=0, dostęp: 25.12.2019. 
220 Przed przejęciem władzy przez talibów, tj. przed sierpniem 2021 roku.  
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operacji, jednostka operacyjna 111 piechoty w Kabulu, jednoska operacyjna 20 Pamier i 

jednostka militarna policji MP (ang. Military Police), cztery brygady – dwie ofensywne i 

dwie pomocnicze221. 

 

                                                           
221 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 2019 report, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr.pdf, s. 77, dostęp: 2.02.2020. 
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2.1.2. Afgańska Narodowa Policja (ANP) 

  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i afgańska policja, podobnie jak inne 

instytucje rządowe, w wyniku konfliktu rozpadły się. Po powstaniu Afgańskiej 

Tymczasowej Administracji ATA (ang. Afghan Transnational Administration) w 2002 

roku, nowo utworzona policja borykała się z wieloma problemami natury materialnej. Co 

prawda, opracowano i w drożono proces reform długoterminowych, ale odbyło się to w 

sposób mało profesjonalny. Powszechnie wiadomo, że w każdym państwie potrzebna jest 

policja, która ponosi odpowiedzialność za porządek publiczny i bezpieczeństwo, czy 

choćby za ograniczania przestępczości, stąd też konieczność powołania służb policyjnych 

w Afganistanie.  

 Samo pojęcie policja222 wywodzi się od greckiego wyrazu polotiakroeym, co 

starożytni określali jako ustrój państwa223. W Afganistanie policja pojawiła się  po raz 

pierwszy w 1936 roku. Co ciekawe, za edukację przyszłych policjantów odpowiedzialni 

byli niemieccy nauczyciele. Absolwenci szkoły (znajdowała się okolicy Magab Qala) 

otrzymywali stopień „Soba Dar”. W czasie panowania króla Amanullaha Khana, (1919-

1929) policja, która miała bardzo ograniczoną strukturę, była nazywana „Amnija”224. W 

1947 roku Departament Amnijat został przemianowany na „Dowództwo Głównej Policji i 

Żandarmerii”, na mocy którego afgańskie kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym 

miasta i dzielnice, zostały przydzielone policji, a żandarmeria odpowiadała za 

zabezpieczenie granic państwa 225. Choć po rewolucji 27 i 28 kwietnia 1978 roku nazwa 

policji zostało zmieniona na „SARANDOJ”226, to po obaleniu rządu Najebulaha przez 

mudżahedinów (w 1992 roku) została przywrócona. Przewodziła jej Generalna Policja i 

Dowództwo. 

Krajowe siły policyjne w latach 60. i 70. XX wieku, podczas panowanie  rządów 

króla Mohammeda Zahira Szaha, zostały wsparte finansowo przez Republikę Federalną 

Niemiec. Przekazane środki przeznaczono na szkolenie przyszłych policjantów. Niestety 

jednak, struktury policyjne zostały zniszczone w 1979 roku po inwazji sowieckiej na 

                                                           
222 J . Malec, Zakres i znaczenie terminu „policja” w literaturze politycznej schyłku Rzeczypospolitej 

szlacheckiej, https://journals.umcs.pl/sil/article/viewFile/2350/pdf, dostęp: 1.02.2020. 
223 W kontekście historycznym formacja zwana policją funkcjonowała w starożytnym Egipcie kilka tysięcy 

lat p.n.e. Pojęcie to pojawia się także w islamie, jako al – Asa (strażnik). Owy termin można przetłumaczyć 

jako: patrole i informacje o poszukiwanych osobach. Za: Ministry of Interior Affairs, Background & 

history, https://moi.gov.af/en/background-history, dostęp: 1.06.2020.    
224 Co w języku polskim oznacza: bezpiecznie. 
225 Shafaqna, نگاهی به تاریخچه “پولیس ملی” در افغانستان, https://af.shafaqna.com/FA/135770, dostęp: 1.06.2020. 
226 SARNDOJ, czyli zwiadowca. Słowo pochodzące z języka pasztuńskiego.  

https://moi.gov.af/en/background-history
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Afganistan. Dopiero w 1989 roku w czasie rządów prezydenta Najibullaha, ustanowiono 

profesjonalną, krajową policję227. 

Stany Zjednoczone jako strategiczny sojusznik Afganistanu, od ponad dwóch 

dekad odgrywają istotną rolę w odbudowie instytucji bezpieczeństwa i obrony w tym 

państwie. USA przy wsparciu Niemiec, to główny i największy partner wspomagający 

finansowo Afganistan w restrukturyzacji szkoleń ANP (ang. Afghan National Police). 

Należy dodać, że pod względem budowania państwowości i struktury afgańskiej policji 

krajowej znaczącą rolę odegrała także Unia Europejska. 

Jak wskazuje Piotr Łukasiewicz (ambasador RP w Afganistanie w latach 2012–

2014) „rozpoczęta w 1992 roku ewolucja zaangażowania wojska w działania związane z 

budowaniem instytucji państwa znalazła swoją kulminację w czasie interwencji w Iraku i 

Afganistanie, gdzie wojska koalicji pełniły role stabilizujące, rozdzielające strony i 

prowadziły działania państwowotwórcze. Siły zbrojne koalicyjnie zwalczały rebeliantów 

samodzielnie oraz wspierały siły rządowe, prowadziły działania koordynujące współpracę 

militarno-cywilną CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) oraz uczestniczyły w 

reformie siły bezpieczeństwa. (…) Jest to stosunkowo nowy koncept w procesach 

budowania instytucji państwa w krajach postkonfliktowych, takich jak Afganistan. 

Wprowadzony został po roku 1990 jako próba kompleksowego podejścia do zmiany 

systemów bezpieczeństwa w krajach, w których armia, policja i siły bezpieczeństwa 

poddawane były cywilnej i demokratycznej kontroli”228.  

Pierwszym punktem wyjścia do odbudowy afgańskiej policji była umowa z dnia 5 

grudnia 2001 roku podpisana w Bonn, na mocy której ustanowiono Afgańską 

Tymczasową Administrację (ATA). Miała ona stanowić podstawę tymczasowego 

systemu prawa i zarządzania. Rezolucja nr 1389 z dnia 20 grudnia 2001 roku Rady 

Bezpieczeństwa ONZ zezwoliła na utworzenie Międzynarodowych Sił Wsparcia 

Bezpieczeństwa (ISAF) na sześć miesięcy, w celu udzielenia pomocy nowemu rządowi 

afgańskiemu229. ISAF został rozmieszczony w Kabulu w styczniu 2002 roku. Latem tego 

samego roku liczył on 5000 żołnierzy z dziewiętnastu państw, których odpowiedzialność 

ograniczała się do zapewnienia bezpieczeństwa w stolicy, gdzie przeprowadzano 

rutynowe patrole z lokalną policją. Celem ISAF było zapewnienie Afgańczykom 

                                                           
227 M. Sedra, brief 28 Confronting Afghanistan’s Security Dilemma Reforming the Security Sector, 

https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief28.pdf#page=32, s. 32, dostęp: 1.14.2020. 
228 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 101-102. 
229 Security Council resolution 1386 2001 on the situation in Afghanistan, 

https://www.refworld.org/docid/3c4e94571c.html, dostęp: 1.12.2020. 
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możliwości stworzenia własnych sił bezpieczeństwa i systemu sądowego. Przywódcy UE 

wezwali, by pokój, bezpieczeństwo i stabilność w Afganistanie były jednym z 

najważniejszych priorytetów polityki zagranicznej tego sojuszu. Podkreślali także, że 

osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko poprzez kształtowanie i konsolidację struktur 

rządowych, instytucjonalizację demokracji i wspieranie procesu wyborczego. Dzięki 

organizacji różnych konferencji międzynarodowych związanych z odbudową i 

wsparciem, a także dzięki temu, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska 

współpracowały w celu osiągnięcia międzynarodowego i globalnego konsensusu, 

Afganistan rozwijał się i miał możliwość walki z terroryzmem oraz sposobność 

rozbudowy struktur politycznych230. Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja, jako 

kluczowi członkowie Unii Europejskiej, także odegrali ważną rolę w tym procesie. Po 

zawarciu umowy w Bonn, Niemcy wzięły odpowiedzialność za szkolenie afgańskiej 

policji narodowej ANP. 

W lutym 2002 roku przedstawiciele 18 państw spotkali się w Berlinie, aby 

omówić koordynację i szczegóły misji wspierającej nową strukturę ANP. Ostatecznie, w 

styczniu 2002 roku, stwierdzono, że pierwszym krokiem będzie zapewnienie 11 

instruktorów, remont akademii policyjnej i odbudowa posterunków policji w Kabulu. 

Ponadto siedem innych państw podjęło różne wysiłki na rzecz ANP a Międzynarodowe 

Siły Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF (ang. International Security Assistance Force) 

rozpoczęły starania o naprawę posterunków policji w Kabulu231. Jak podkreśla Piotr 

Łukasiewicz: „na konferencji w Bonn w 2002 roku ustanowiono tymczasowe 

ministerstwo spraw wewnętrznych, a zadania policyjne mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa w Kabulu, początkowo przekazano ISAF. Rozpoczęto jednocześnie 

rekrutację do oddziałów policji. Zgodnie z przyjętym w Genewie w 2002 roku podziałem 

zadań wśród członków koalicji, za stworzenie i przeszkolenie afgańskiej policji wzięli 

odpowiedzialność Niemcy, którzy mieli doświadczenie we współpracy z Afganistanem w 

tym zakresie przed 1978 rokiem”232. Autor wspomina także, że „wsparcie dla Afgańskiej 

Policji Narodowej było częścią procesu państwotwórczego prowadzonego przez Stany 

Zjednoczone i ich koalicjantów w Afganistanie od 2002 roku. Amerykanów 

obowiązywała Dyrektywa 3000.05 Departamentu Obrony stanowiąca, iż zagraniczne 

                                                           
230 F. Fazilyar, op, cit., s. 74. 
231 Institute for the study of war (ISW), op. cit. 
232 O. Oliker, Building Afghanistan’s Security Force in Wartime. The Soviet experience, Rand 2011, 

http;//rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1078.pdf, s. 4, za:  P. Łukasiewicz, 

op. cit., s. 118. 
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operacje stabilizacyjne są prowadzone w celu realizacji interesów i wartości USA. Często 

ich założeniem jest zapewnienie miejscowej populacji bezpieczeństwa oraz 

podstawowych usług a (…) celem długoterminowym jest wsparcie rozwoju miejscowych 

zdolności do dostarczenia podstawowych usług społecznych”233. 

Jak wspomniano wcześniej, w latach 60. i 70. XX wieku zarówno Republika 

Federalna Niemiec, jak i Niemiecka Republika Demokratyczna współpracowały z 

Afganistanem zapewniając pomoc w rozwoju policji. Podczas interwencji radzieckiej 

zorganizowano afgańską policję w oparciu o model radziecki – dwutorowy system 

oficerów zawodowych i krótkoterminowych poborowych, którzy przez dwa lata służyli 

jako patrole lub alternatywa dla wstąpienia do wojska. Oficerów kształcono w akademii 

policyjnej, natomiast poborowi byli nieprzeszkoleni i często źle traktowani przez swoich 

przełożonych. W czasie wojny domowej w Afganistanie nie było krajowych, cywilnych 

sił policyjnych. Do 2002 roku około 50 000 mudżahedinów pracowało jako policjanci. 

Byli nieprzeszkoleni, źle wyposażeni, w 70-90% byli analfabetami. Trzeba wspomnieć, 

że pozostało z afgańskiej policji krajowej kilku zawodowych policjantów, ale ich 

przeszkolenie i doświadczenie były również nieodpowiednie234. ATA chciała utworzyć 

nową profesjonalną służbę policyjną z wykształconymi oficerami i wyszkolonymi 

zawodowo podoficerami. Afgańczycy z zadowoleniem przyjęli wybór Niemiec (we 

wspomnianej konferencji w Genewie) jako państwa wiodącego w zakresie szkolenia i 

wyposażenia afgańskiej policji (ANP). Ich celem było stworzenie etnicznie 

zrównoważonej siły z uwzględnieniem standardów praw człowieka oraz nowoczesnych 

metod policyjnych do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym. Niemcy 

opracowali wstępny plan szkolenia Afgańskiej Policji Narodowej w oparciu o europejski 

model i stworzyli akademię policyjną, która zapewniłaby wyższe wykształcenie dla 

oficerów i krótszy program akademicki dla podoficerów235. Niemcy przeznaczyli 70 mln 

USD na remont akademii policyjnej w Kabulu, dostarczyli jedenastu instruktorów policji, 

odnowili komisariaty w Kabulu i podarowali pięćdziesiąt pojazdów policyjnych. 16 

marca 2002 roku, pierwszy zespół niemieckich doradców policji przybył do Kabulu i 

utworzono tam Biuro Koordynacji Niemieckiej, które nadzorowało przebudowę 

                                                           
233 DoD Directive 3000.05, Military Support for Stability, Security, Transtition, and Roconstruction (SSTR) 

Operations, listopad 2005, http;//www.fas.org/irp/dodder/dod/d3000_05.pdf. Ibidem, s. 117-118. 
234  R. M. Perito, Afghanistan’s Police The Weak Link in Security Sector Reform, 

http://www.usip.org/sites/default/files/afghanistan_police.pdf, s. 2, dostęp: 1.12.2020. 
235 Ibidem, s. 3. 
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ponownie otwartej Akademii Policyjnej w Kabulu236. Pojawiły się jednak dwa główne 

problemy. Po pierwsze, procedura szkoleniowa Niemiec oraz innych państw koalicyjnych 

była zbyt wolna i koncentrowała się na oficerach, a sami Niemcy podkreślali, że swoją 

rolę widzą jako „doradztwo i konsultacje”, a nie „odpowiedzialność jako główny 

realizator”237. W perspektywie okazało się, że takie podejście, opierające się na braku 

poczucia odpowiedzialności za „reformę policji” znacznie spowolniło budowę 

omawianych struktur. Drugim poważnym problemem, który pojawił się w czasie reformy 

sektora bezpieczeństwa było to, iż wieloma posterunkami policji (w Kabulu ponad 80 

procent) kierowali ludzie z Doliny Panszeru (Panszeri) a byli oni źle odbierani przez 

ludność cywilną. Jak podkreśla Piotr Łukasiewicz, „afgańska opina publiczna postrzegała 

nowe struktury policyjne niekorzystnie. Policjanci kojarzeni byli z „bandytami w 

mundurach”, ściągającymi haracze od osób podróżujących głównymi drogami. 

Ostrzegano, że afgańska policja nie różni się od talibów zastraszających miejscową 

ludność”238. 

Chociaż Stany Zjednoczone nie podważyły niemieckiego podejścia do organizacji 

służb policyjnych w Afganistanie, to utworzyły jednak oddzielny program szkolenia 

policjantów i rozpoczęły policyjną misję szkoleniową pod nadzorem Departamentu 

Stanu. USA utworzyło centrum szkoleniowe w Kabulu, aby zapewnić szkolenie dla 

policji afgańskiej, służącej w Międzynarodowym Biurze ds. Narkotyków i 

Egzekwowania Prawa INL (ang. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs) w Afganistanie239. INL zapewniało doradców do spraw szkolenia i wyposażania 

Afgańskiej Policji Narodowej, doradzało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz 

zapewnianiało pomoc w zakresie infrastruktury, w tym w budowie kilku centrów 

szkolenia policji i Departamentu Obrony. USA zapewniło pomoc w zakresie sprzętu i 

infrastruktury za pośrednictwem Biura Współpracy Wojskowej w Afganistanie OMC-A 

(ang. Office of Military Cooperation Afghanistan). W maju 2003 roku OMC-A 

sfinansowała odbudowę Centralnego Centrum Szkolenia Policji w Kabulu CTP (ang. 

Central Trainning Police Center), a następnie odbudowało w całym państwie siedem 

Regionalnych Centrów Szkoleniowych RTC (ang. Regional Training Centers)240. W 

2004 roku, w czasie konferencji berlińskiej w sprawie Afganistanu, sojusznicy 

                                                           
236 W programie pięcioletnim uczestniczyło 1500 podchorążych. Akademia oferowała również 

trzymiesięczny kurs rekrutacyjny dla 500 podoficerów, Ibidem, s. 4. 
237 Institute for the study of war (ISW), op. cit. 
238 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 119. 
239 R. M. Perito, op. cit., s. 5. 
240 Institute for the study of war (ISW), op. cit. 
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deklarowali i podkreślali, że wszystkie główne obiekty policyjne w Kabulu zostały 

przebudowanie i wyposażone, a dalsze prace rozpoczęły się w czterech innych 

prowincjach a trwały już w siedmiu. Alianci podkreślali, że do tej pory przeszkolono w 

Narodowej Akademii Policji ponad 5000 podoficerów, w tym niewielką liczbę kobiet, a 

około 4000 oficerów i patrolowców odbyło szkolenia w czterech regionalnych centrach 

szkoleniowych. Założono też fundusz powierniczy LOTFA (ang. The Law and Order 

Trust Fund), który zapewniać miał regularne wypłaty wynagrodzeń oraz wydawanie 

nieśmiercionośnego sprzętu Afgańskiej Narodowej Policji241. Do stycznia 2005 roku 

Niemcy pod nadzorem Departamentu Stanu Międzynarodowego Biura ds. Narkotyków i 

Egzekwowania Prawa INL (ang. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 

Affairs) przeszkolili 35 000 pracowników sił policyjnych. Korupcja, dezercja i 

nadużywanie narkotyków pozostały jednak poważnymi problemami i potrzebne były 

większe wysiłki reformatorskie. Na początku 2005 roku liczebność Policji Narodowej 

(ANP) wzrosła do 35.274 tysięcy, w tym 1.151 policji granicznej i 220 policji drogowej, 

jednak celem do końca roku 2005 była liczba 62.000. Policja krajowa pełniła tradycyjną 

rolę organów ścigania, a drogowa skupiała się na przestrzeganiu  bezpieczeństwa na 

drogach poza Kabulem. Policja graniczna odpowiadała za ochronę i kontrolę granic242. 

Jednocześnie Departament Obrony USA przejął odpowiedzialność za przewodnictwo w 

amerykańskich reformach policji przeprowadzonych przez INL do kwietnia 2005 roku. 

Rok później połączone Dowództwo ds. Przejścia Bezpieczeństwa – Afganistan CSTC-A 

(ang. Combined Security Transition Command – Afghanistan). W 2006 roku formalnie 

przejęło kontrolę nad reformą i szkoleniem ANP243. 

Niezależnie od tego, Rada Europejska, planująca rozpoczęcie kolejnej operacji w 

Afganistanie, w lipcu 2006 roku, wysłała zespoły badawcze w celu oceny sytuacji 

Afgańskiej Policji Narodowej i sądownictwa, które w dniu 30 maja 2007 roku uzyskały 

zgodę Rady UE do Misji Policyjnej Unii Europejskiej244. Eksperci mieli przyczynić się 

do poprawy oraz pomocy ANP. Wzięły w tym udział następujące państwa członkowskie: 

Niemcy, Republika Czeska, Polska, Dania, Finlandia, Estonia, Francja, Węgry, Włochy, 

                                                           
241 Government of Germany, Afghanistan: 2004 Berlin Conference Declaration, 

http://www.reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-2004-berlin-conference-declaration, dostęp: 

11.01.2020. 
242 United States Government Accountability Office, Afghanistan Security Efforts to Establish Army and 

Police Have Made Progress, but Future Plans Need to 

Be Better Defined, 2005, s. 20, http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf, dostęp: 1.12.2020. 
243 Institute for the study of war (ISW), op. cit. 
244 W skrócie: EUPOL.  
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Litwa, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Łotwa i Wielka Brytania245. W wyniku 

działań Unii i jej państw członkowskich powstał EUPOL246. Była to misja cywilna, 

działającą od 2007 roku w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii 

Europejskiej CSDP (ang. Common Security and Defence Policy). Wsparcia udzielili mu 

głównie eksperci policji z UE i innych państw, doradzając afgańskiemu Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Sprawiedliwości. Celem misji było utworzenie 

stabilnych lokalnych sił policyjnych, wdrożenie stałych i bezpiecznych rozwiązań w 

zakresie cywilnej policji, która służyłaby obywatelom i dbała o ich bezpieczeństwo.  

 EUPOL został utworzony na podstawie niemieckiego Biura Projektu Policji, 

którego głównym celem było ustanowienie realnych i skutecznych rozwiązań w zakresie 

policji cywilnej, pod dowództwem Afgańczyków, zapewniając odpowiednią interakcję z 

szerszym systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. EUPOL w 

Afganistanie realizował swoją operację w trzech następujących obszarach247: 

 reforma instytucjonalna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 

 profesjonalizacja policji krajowej; 

 włączenie policji krajowej do szerzej rozumianego systemu wymiaru 

sprawiedliwości248. 

. 

 Misja EUPOL był prowadzona w Kabulu, Heracie i Mazar-i Szarif 249, a całkowity 

koszt w okresie od maja 2007 roku do grudnia 2014 roku wyniósł blisko 400 mln euro. 

Koszty związane z bezpieczeństwem stanowiły prawie jedną trzecią tej kwoty. W 2011 

roku EUPOL opracował kilka celów strategicznych: opracowanie formuły dowodzenie, 

                                                           
245 F. Fazilyar, op. cit., s. 75. 
246 Szczegółowy opis i ocenę misji EUPOL można odnaleźć w sprawozdaniu pt.: Misja policyjna UE w 

Afganistanie: niejednoznaczne wyniki, 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_PL.pdf, dostęp: 

11.01.2020. 
247 W cytowanym sprawozdaniu, kontrolerzy podkreślają, iż poprawa sytuacji była najbardziej zauważalna 

w dwóch pierwszych pionach. W odniesieniu do pionu pierwszego policja krajowa zmieniała się 

systematycznie w cywilną, choć wciąż brakuje zawodowych urzędników a także pojawiły się problemy z 

równością płci i praw człowieka. W pionie drugim położono nacisk na integrację policji z obywatelami a 

działania policyjne uzyskały szerokie poparcie Afgańczyków. Należy jednak pamiętać, iż sytuacja ta nie 

była jednakowa na całym obszarze państwa. Dotyczy to choćby różnic w analizach kryminalnych czy 

śledczych. Brak odpowiedniego przeszkolenia czy nikła współpraca funkcjonariuszy z różnych szczebli 

stanowi znaczące ograniczenie. Pion trzeci napotkał najwięcej problemów, wynikających z ograniczonej 

kooperacji policji z prokuratorami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kłopoty z korupcją polityków czy 

brak egzekwowania wyroków. Ibidem, s. 22-23. 
248 Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne wyniki, op. cit., s. 12. 
249 Należy pamiętać, że EUPOL miał uprawnienia do zreformowania policji na wszystkich szczeblach i we 

wszystkich prowincjach. Obszar działania został jednak ograniczony ze względu na trudności transportowe 

czy braki kadrowe. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_07/SR_EUPOL_AFGHANISTAN_PL.pdf
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kontroli i komunikacji w policji, stworzenie wywiadu policyjnego, zbudowanie 

Departamentu Śledztw Kryminalnych, wdrożenie strategii antykorupcyjnej, współpraca 

policji i wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie aspektów związanych z prawami 

człowieka w Afgańskiej Policji Narodowej250. 

 W tym kontekście EUPOL opracował około 125 różnych programów 

szkoleniowych, a ponad 12 000 policjantów zostało przeszkolonych. Ponadto 

przygotowano ponad 260 różnych planów wyprowadzenia różnych procedur policyjnych, 

które stanowią solidne ramy strategiczne i operacyjne dla całego procesu reformy policji 

oraz opracowano strategię działania afgańskich organów ścigania do walki z korupcją. 

Misja zapewniała mentoring i szkolenie dla jednostki antykorupcyjnej w biurze 

prokuratora generalnego oraz mobilnych zespołów antykorupcyjnych w celu zwalczania 

korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Afgańskiej Policji Narodowej. Ponad 

1000 afgańskich funkcjonariuszy zostało przeszkolonych w zakresie podstawowych 

technik kryminalnych, czy dochodzeniowych251. Po zakończeniu misji EUPOL w 2014 

roku, Rada UE przedłużała misję policyjną UE w Afganistanie na kolejne dwa lata. 

Zgodnie z nowym porozumieniem misja EUPOL w Afganistanie trwała do końcu 2016 

roku252. Należy zauważyć, że koncentrowała się na reformie administracyjnej w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, profesjonalizacji policji narodowej i rozwoju 

komunikacji między policją a sądownictwem.W wyniku tych działań ponad 30 000 

afgańskich policjantów rozwinęło swoje umiejętności253. Trzeba podkreślić, iż Unia 

Europejska pomagała afgańskim obywatelom, była zaangażowana na rzecz rozwoju tego 

państwa, wspierała wszelkie działania mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i 

stabilności. Jej działalność obejmowała też pracę na rzecz policji cywilnej i przyczyniania 

się do dalszego rozwoju trwałych i skutecznych działań dla afgańskiej własności254. 

 

 

                                                           
250 Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne wyniki, op. cit., s. 11-13 
251 Common Security and Defence Policy, EU Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20Afghanist

an%20-%20version%2026_EN.pdf, dostęp: 17.1.2020. 
252 Mamoryati Police Atehadya-e Aropa dar Afghanistan du sal tamnidid Shod, BBC, 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/12/141218_k03_euopol_extend_afghan_presence_to_2016, 

dostęp: 18.01.2020. 
253 J. Mirzad, ختم مأموریت ده سالۀ پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان, https://www.darivoa.com/a/eupol-afghanistan-

police-nug-taliban-terrorism-nato-us/3595221.html, dostęp: 18.01.2020. 
254 European Union External Action, The EU Police Mission in Afghanistan comes to a successful close 

after nine years of progress, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/17259/The%20EU%20Police%20Mission%20in%20Afghanistan%20comes%20to%20a%20

successful%20close%20after%20nine%20years%20of%20progress, dostęp: 18.1.2020. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20Afghanistan%20-%20version%2026_EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20Afghanistan%20-%20version%2026_EN.pdf
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Mapa 4. Obszar działań EUPOL w Afganistanie 

 

 

Źródło: Common Security and Defence Policy EU Police Mission in Afghanistan EUPOL Afghanistan, 

http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20

Afghanistan%20-%20version%2026_EN.pdf, dostęp: 17.01.2020. 

 

Do połowy 2009 roku misja EUPOL przeszkoliła około 7000255 policjantów a 

liczba służących w Policji Narodowej obejmowała około 76.000 tys. funkcjonariuszy o 

różnym poziomie umiejętności. Spośród 373 jednostek ANP tylko 34 jednostki były w 

stanie przeprowadzić operacje batalionowe z wsparciem sił międzynarodowych. 

Przewidywano, że do roku 2010 mniej więcej połowa wszystkich jednostek ANP będzie 

mogła prowadzić działalność na poziomie batalionu. Okazało się więc, że „po trudnych 

początkach misja EUPOL stopniowo zyskiwała uznanie ze strony innych podmiotów ze 

względu na specjalistyczną wiedzę i znaczący wkład na rzecz trwającej reformy sektora 

policji”256. W sprawozdaniu zespołu kontrolnego misji EUPOL stwierdzono, iż EUPOL 

realizował powierzone zadania częściowo skutecznie. Poprawa nie była zauważalna we 

wszystkich zaplanowanych obszarach. Najważniejszą rolę misja odegrała w sektorze 

szkoleń, a mniejszą pod względem doradztwa i mentoringu. EUPOL jednak 

zdecydowanie przyczynił się do rozwoju afgańskiej policji, złożonej głównie z 

miejscowych funkcjonariuszy257. Brak stuprocentowej realizacji celów związany był z 

wieloma trudnościami, które misji towarzyszyły. Dodatkowo „wystąpiły problemy 

o charakterze wewnętrznym dotyczące rekrutacji personelu oraz logistyki. Państwa 

członkowskie miały trudności z oddelegowaniem wystarczającej liczby odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników, co doprowadziło do poważnych opóźnień 

w osiągnięciu wymaganej zdolności operacyjnej. Rozmieszczenie misji w prowincjach 

                                                           
255 Ch. S. Chivvis, EU Civilian Crisis Management: The Record So Far, RAND Corporation, 2010, s. 24.  
256 Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne wyniki, op. cit., s.7.  
257 Ibidem, s. 7. 

http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20Afghanistan%20-%20version%2026_EN.pdf
http://www.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/111025%20FACTSHEET%20EUPOL%20Afghanistan%20-%20version%2026_EN.pdf
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było również skomplikowane, głównie ze względu na kwestie bezpieczeństwa i logistykę. 

W większości prowincji EUPOL nie był w stanie rozmieścić wystarczających zasobów 

kadrowych, tak aby zapewnić odpowiednie wywiązanie się ze swoich obowiązków”258. 

 EULOP nie był jednak jedyną misją w Afganistanie. W trakcie jej trwania, tj. w 

listopadzie 2009 roku NATO rozpoczęło misję szkoleniową pod tytułem NTM-A (ang. 

The NATO Training Mission – Afghanistan), której celem był zapewnienie 

podstawowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla mentoringu personelu policji. 

Dodatkowo NTM-A rozpoczął pracę nad podniesieniem pensji policyjnych i poprawą 

warunków służby dla funkcjonariuszy259. Szeroka pomoc trzydziestu dwóch państw 

członkowskich zapewniła fundusze, trenerów, programy nauczania i sprzęt oraz 

podniosła liczbę doradców międzynarodowych. Rozpoczęto te prace nad poprawą 

rozwoju przywództwa i określeniem sposobów kontrolowania korupcji. 

 Podsumowując trzeba zauważyć, iż w 2012 roku w policji zatrudnionych było 

około 160 tys. funkcjonariuszy. W jej skład wchodziły: Afgańska Policja Graniczna ABP 

(ang. Afghan Bodar Police), Policja Porządku Publicznego ANCOP (ang. Afghan 

National Civil Order Police), Policja Kryminalna AACP (ang. Afghan Anti-Crime 

Police), siły Ochrony Publicznej APPF (ang. Afghan Public Protection Force), Policja 

Lokalna ALP (ang. Afghan Lokcal Police) oraz Policja Pomocnicza AUP ( ang. Afghan 

Uniform Police)260.  

 

Skład organizacji kształtował się następująco: 

 

 AUP jest jedną z największych gałęzi ANP z 95 tys. członkami i odpowiada za 

podstawowe funkcje policyjne, w tym utrzymanie porządku publicznego, 

przestępczość, kontrolę ruchu, akcje ratownicze oraz reagowanie kryzysowe. Jest 

obecna we wszystkich trzydziestu czterech prowincjach. Codzienna praca jej 

funkcjonariuszy obejmuje prowadzenie patroli pieszych i pojazdów, sprawdzanie 

                                                           
258 Ibidem, s. 33. 
259 Wynagrodzenie zostało zwiększone z 70 USD miesięcznie dla żołnierza do 165 USD, a także 

dodatkowo opłacano żołnierzy, znajdujących się w czternastu prowincjach wyznaczonych na obszarach 

wysokiego zagrożenia. Przyznano im dodatkową premię w wysokości 2,50 USD dziennie. N. Barley, The 

NATO Training Mission-Afghanistan: A Game-Changer; Lest We Forget, 

http://www.smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-nato-training-mission-afghanistan-a-game-changer-lest-we-

forget, dostęp: 18.01.2020. 
260 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 120. 
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punktów kontrolnych oraz kontaktowanie się z ludnością. Oficerowie mają na 

sobie zwykłe szare mundury i są uzbrojeni w karabiny AK-47 i broń boczną; 

 ANCOP to elitarna jednostka policji, stworzona do uzupełnienia luki pomiędzy 

AUP i afgańskim wojskiem. ANCOP ma siedzibę w Kabulu a 14400 

pracowników podzielonych jest na pięć brygad stacjonujących w prowincjach 

Kabul, Kandahar, Herat, Gardez i Helmand. Piotr Łukasiewicz pisze, że „ANCOP 

jest najlepiej przygotowana do zadań oraz do pełnienia służby w prowincjach, z 

których nie wywodzili się policjanci”261. Autor dodaje, że „ANCOP liczył około 7 

tys. ludzi w 2011 i wzrósł do ok. 18 tys. w 2014 roku. Cechowała go wysoka 

mobilność, morale oraz poczucie elitarności służby. Jego misją było przede 

wszystkim tłumienie rozruchów oraz stabilizowanie rejonów, w których obecność 

policji była szczątkowa”262 ; 

 ABP z 20 tys. pracowników jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na pięciu 

lotniskach międzynarodowych w Afganistanie, punktach wejścia na ląd i strefie 

bezpieczeństwa granicznego, która rozciąga się na obszarze pięćdziesięciu 

kilometrów od Afganistanu. Dodatkowo zapobiega przemytowi i handlowi 

nielegalnymi towarami; 

 AACP jest wieloaspektową organizacją, która obejmuje zdolności dochodzeniowe 

i wywiadowcze ANP w całym państwie i na wszystkich poziomach, od MOI po 

komisariaty okręgowe. Jest podzielony na oddziały zajmujące się 

przeciwdziałaniem terroryzmowi, wywiadem policyjnym, dochodzeniami 

kryminalnymi, poważnymi przestępstwami, operacjami specjalnymi i 

kryminalistyką. Każdy z tych działów ma wiele obowiązków i współpracuje z 

AUP i innymi siłami policyjnymi. Skład pracowników w AACP obejmuje 3.400 

osób; 

 ALP ustanowiony dekretem prezydenckim z silnym poparciem USA. Posiada 19 

tysięcy członków, wybranych przez przywódców lokalnych wiosek, aby chronić 

swoje społeczności przed atakiem talibów. Członkowie przechodzą szkolenia, 

prowadzone przez sił specjalne USA. Zapewniają one fundusze, broń, sprzęt 

komunikacyjny i wsparcie. W lipcu 2019 liczba funkcjonariuszy ALP wynosiła 

                                                           
261 Ibidem, s. 120. 
262 Ibidem, s. 120. 
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około 23.500263. Od 1.10.2018 do 16.07.2019 roku średnio około 21 pracowników 

tygodniowo straciło życie w akcjach zbrojnych przeciwko talibom264; 

 APPF został uruchomiony w 2011 roku. Służy w nim około 14 tys. osób, które 

zajmują się ochranianiem instytucji rządowych oraz pozarządowych, np. 

budynków publicznych, projektów rozwojowych i niezbędną infrastrukturą, taką 

jak drogi i mosty w całym państwie265. 

 

Pisząc o Afgańskiej Policji Narodowej należy wspomnieć o powstaniu lokalnych 

sił obrony lub lokalnej policji SOI ”Synowie Iraku”, (ang. Sons of Iraq). Powstały one na 

podobieństwo sił utworzonych w Iraku, przez Amerykanów w 2006 roku. Siły napotkały 

jednak wiele problemów, wynikających z różnic politycznych oraz społecznych w 

Afganistanie. Tym, co odróżnia społeczeństwo afgańskie od irackiego jest brak silnego 

rządu centralnego. To oczywiście wynik toczących się przez dekady wojen266. 

 Afgańska Policja Narodowa ANP była główną jednostką policji działającą pod 

kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Policji Narodowej i wraz z 

Armią Narodową, budowała Afgańskie Narodowe Siły Bezpieczeństwa ANSF, w których 

służyło 91.435 tysięcy żołnierzy i oficerów. Obowiązki ANP obejmowały wiele działań 

związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, takim jak egzekwowanie prawa, 

dochodzenia kryminalne oraz bezpieczeństwo granic państwa267. Opisane służby zostałe 

zlikwidowane w sierpniu 2021 roku przez talibów.  

 

 

                                                           
263 Trzeba tu jednak zauważyć, że w raporcie Afgańskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka (2013 rok) 

stwierdza się, że utworzenie i rekrutacja ALP w wielu przypadkach nie była zgodna z zasadami i kryteriami 

przewidzianymi w lokalnej procedurze policyjnej. Na proces rekrutacji duży wpływ mieli dowódcy, lokalni 

urzędnicy i osoby wpływowe z okolic. Raport pokazuje także przestępczą przeszłość pewnej grupy 

policjantów. Wskaźnik analfabetyzmu wśród ALP wynosił ponad 90%, a na niektórych obszarach około 

98%. Osoby piśmienne posługiwały się słowem pisanym na poziomie podstawowym. ALP łamała również 

w niektórych rejonach prawa człowieka (oskarżenia dotyczą takich przestępstw jak: nękanie, morderstwa, 

rabunek, porwanie, blokady dróg, wymuszenia i tym podobne). Większość tych naruszeń miała miejsce na 

obszarach, na których lokalni dowódcy oraz talibowie zostali zatrudnieni jako lokalna policja. Afghanistan 

Independent Human Rights Commission 2013 report, چالشهای امروز و نگرانی های فردااز اربکی تا پولیس محلی  , 

https://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police

%20Dari.pdf, s. 5-8, dostęp: 25.01.2020. 
264 SIGAR, Security Contents 2019 report, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-

section3-security.pdf, s. 98-99, dostęp: 26.01.2020. 
265 Opracowano na podstawie raportu, przygotowanego przez Donalda J. Planty i Roberta M. Perito, 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR322.pdf, s. 3-5, dostęp: 1.12.2020. 
266 SIGAR, Security Contents 2019 report, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-

section3-security.pdf, s. 98-99, dostęp: 26.01.2020,  s. 14. 
267 Ibidem, s. 77. 

https://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
https://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Research/Dari/Report%20on%20Afghan%20Local%20Police%20Dari.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-section3-security.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-section3-security.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-section3-security.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-10-30qr-section3-security.pdf
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2.2. Kampania antyterrorystyczna i walka z rebeliantami 

 

2.2.1. Kampania antyterrorystyczna 

 

Powszechna globalizacja i duże dysproporcje cywilizacyjne sprzyjają rozwojowi i 

rozpowszechnianiu się terroryzmu. To właśnie owe różnice współczesnego świata stają 

się siłą grup terrorystycznych. Za W. Jaruszewskim można stwierdzić, iż „terroryzm nie 

jest sprawą jednego kraju, lecz jest problemem globalnym i dlatego współpraca krajów w 

walce z terroryzmem stanowi dziś konieczność, od której nie ma odwrotu”268. Zagraża nie 

tylko Europie, ale też innym kontynentom, a radykalizacja grup terrorystycznych jest 

mocno zauważalna. Magdalena Adamczuk podkreśla, że „następuje ciągła ewolucja form 

i metod dokonywania zamachów a także dokonują się zmiany w ogólnym profilu osób 

włączających się w działalność terrorystyczną”269. 

Terroryzm z łacińskiego teres, czyli wywołać przerażenie, strach można dziś 

zdefiniować jako „różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane 

działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku 

prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa 

określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. 

Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków 

(przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i 

celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie”270. W owej definicji należy wskazać 

charakterystyczne elementy terroryzmu. W. Jaruszewski za K. Jałoszyńskim i B. 

Wiśniewskim wyróżnia: „podłoże (motywacja do działania), terror (przemoc, zastraszenie 

i cel polityczny destrukcja, destabilizacja)”. Zauważa też, że „istnieje ścisła zależność 

między podłożem, bazą terroryzmu i wyznaczonymi celami politycznymi, jak również to, 

że terroryzm jest taktyką w strategiach aktorów i reżyserów współczesnego 

zglobalizowanego świata”271. Różnice społeczne, religijne, ubóstwo i rozwarstwienie 

społeczne stanowią doskonałą pożywkę dla działań mających budzić strach i 

podporządkować sobie całe społeczności. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 

„cele polityczne terroryzmu są ściśle związane z jego destrukcyjnym oddziaływaniem na 

władzę, jej organy oraz przedstawicieli a co za tym idzie – z destabilizacją życia 

                                                           
268 W. Jaruszewski, Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 17, Koszalin 2013, s. 136.   
269 M. Adamczuk, Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie, 

„Bezpieczeństwo Narodowe”, 1 (17), 2011, s.  61.  
270 Definicje terroryzmu, http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php, dostęp: 1.02.2020. 
271 W. Jaruszewski Terroryzm w dobie…, op. cit., s. 136. 
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społecznego, gospodarczego i politycznego w państwie”272. Współczesne akcje 

terrorystyczne są motywowane często religijnie a sprawcy nie tylko chcą zastraszać 

ludność, ale przede wszystkim wywoływać strach poprzez krwawe egzekucje273. Okazuje 

się jednak, że ich działania nie są przypadkowe, opierają się bowiem na przejrzystym 

schemacie. C. Rutkowki wyróżnia tzw. łańcuch terroryzmu, który jednoznacznie 

pokazuje, że terroryzm to działania spójne, co powoduje, że jest tak niebezpieczny. Ten 

łańcuch składa się z sześciu elementów, tj. aktów terroru (napaście, bomby, morderstwa), 

poczucia strachu i utraty poczucia bezpieczeństwa, uległość otoczenia i utrata wolności, 

zmiany polityczne aż w końcu osiągnięcie celów i zrealizowanie misji274. To właśnie 

dysproporcje, brak równości w społeczeństwach a także asymetria275 współczesnego 

świata, powodują, że terroryści osiągają swoje cele. Umiędzynarodowianie się terroryzmu 

postępuje a jego początki sięgają lat 60. i 70. XX wieku. W latach późniejszych, tj. 70. i 

80. grupy terrorystyczne były zwykle świeckie, miały jasno sprecyzowane cele 

społeczno-polityczne a działania, które podejmowały miały zwrócić uwagę na sprawę o 

jaką walczyli. Ofiarami zamachów nie były osoby postronne, ale pełniące funkcje 

publiczne276. Trzeba więc dostrzec, że „współczesny terroryzm charakteryzuje się przede 

wszystkim ciągłym przekraczaniem granic znanych już i przyjętych form ataku oraz 

całkowitym nieprzestrzeganiem zasad etycznych (…). Spektakularność, intensywność i 

zasięg przekazu medialnego w połączeniu z jak największą liczbą ofiar i szkód są obecnie 

wyznacznikami efektywności ataków”277. Terroryzm więc stał się narzędziem 

                                                           
272 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz-

Poznań 2011, s. 71. 
273 Zob. B. Hołyst, Terroryzm nowe zagrożenie XXI wieku, „Polska 2000 Plus Biuletyn”, nr 2, s. 50-60.  
274 C. Rutkowski, Terroryzm – patologia społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego 

bezpieczeństwa, w: Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji 

naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, red. J. Gotowała, Warszawa 2006, s. 17. 
275 Na temat asymetrii świata w kontekście terroryzmu pisali np.: C. Rutkowski, Terroryzm – patologia 

społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, w: Terroryzm – rola sił 

zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 

roku, AON, red. J. Gotowała, Warszawa 2006, s. 36; W. Jaruszewski, Terroryzm w dobie współczesnych 

konfliktów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 17, 2013, s. 

133-135; M. Madej, Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania 

bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji, w: Porządek 

międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 497-517; K. Piątkowski, Wojna 

nowego typu?, „Polska w Europie” marzec 2002, nr 1, s. 19-45; M. Dąbrowska, Operacja Anakonda i bitwa 

o Takur Ghar jako przykład działań asymetrycznych w terenie górzystym, „Obronność. Zeszyty Naukowe”, 

1 (17) 2016, s. 32-43.  
276 M. Adamczuk, Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ 

na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 19 (III), 2011, s. 200.  
277 Ibidem, s. 200. 
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politycznych działań i dlatego też niebezpiecznie omija wszelkie granice278. Okazuje się 

bowiem, że w niektórych przypadkach grupy terrorystyczne, nie tylko zapobiegają 

obaleniu systemu politycznego i zastępują go nowym, ale również starają się podważyć 

istniejący porządek społeczno-kulturowy wprowadzając nową ideologię, chcą zbudować 

inny porządek gospodarczy, ekonomiczny czy choćby religijny. Niektórzy badacze, jak 

Naim Asas twierdzą, że ubóstwo i niski poziom świadomości były jednym ze źródeł 

opisywanego zjawiska. Jego zdaniem najbardziej podatnymi na wpływy różnych 

niebezpiecznych organizacji są ubodzy, niewykształceni ludzie, którzy nie odnajdują się 

w społeczeństwie. Stają się wówczas łatwym celem dla omawianych grup, które wcielają 

ich w swoje szeregi279. Autor podkreśla również, że „nie powinno ograniczać się 

terroryzmu do występowania wyłącznie czynników ekonomicznych, ponieważ wymiar 

społeczny, ideologiczny, kulturowy i polityczny był w dużej mierze źródłem aktów”280. Z 

pewnością więc działań terrorystów nie należy rozpatrywać w kategorii przypadkowych. 

Wynikały one z przyczyn materialnych oraz światopoglądowych.  

Największą i najgroźniejszą grupą terrorystyczną była i jest do dziś Al-Kaida. K. 

Wardin pisze, że „została ona stworzona w 1988 roku pod koniec wojny z Afganistanem 

przez Osamę bin Ladena281. Powstała z organizacji zwanej Maktab al-Khidamat, której 

celem było zorganizowanie tysięcy bojowników przybyłych ze świata islamu do 

Afganistanu w latach od 1979 do 1989, w celu walki u boku mudżahedinów przeciwko 

armii radzieckiej. Organizacja ta przed i po wojnie służyła za podstawowe źródło 

młodych islamistów z całego świata. (…) Celem nowej organizacji było skupianie ludzi z 

doświadczeniem wojennym nabytym w Afganistanie i organizowanie ich w celu 

wspierania idei zbrojnego islamu poza Afganistanem pod przywództwem bin Ladena”282. 

                                                           
278 Datę 11.09.2001 roku należy uznać za symboliczny początek nowej fali terroryzmu i walki z nim. 

Ibibem, s. 202.  
279 N. Asas, Terrorism Chest?, http://www.naimasas-com.over-blog.com/2017/07/.html, dostęp: 

27.01.2020. 
280 Ibidem. 
281 Osama bin Laden (Usama ibn Muhammad ibn Ladin) urodził się 1957 roku w Arabii Saudyjskiej. 

Jeszcze w okresie studiów wielomilionowe zyski rodzinnej firmy wykorzystywał do tworzenia w 

Afganistanie i Pakistanie różnego rodzaju organizacji i wspomagania mudżahedinów w walce z armią 

radziecką. W kolejnych latach w Peszawarze wybudował specjalne centrum rekrutacyjne, z którego 

specjalni muzułmańscy wojownicy wyruszyli na wojnę do Afganistanu. W 1986 roku bin Laden stworzył 

na granicy afgańsko-pakistańskiej obozy, mające za cel kształcenie bojowników szkolonych według 

doświadczeń państw arabskich. Utworzona baza danych, osób gotowanych na świętą wojnę, stała się 

zalążkiem terrorystycznej organizacji o zasięgu globalnym. Po śmierci Abdullaha Azzama bin Laden 

przejął Biuro Służby Świętej Wojnie (jego celem było werbowanie ochotników do walki z niewiernymi), 

którą przyjęła nazwę Al-Kaida. Zob. także: K. Korzeniowski, op. cit, s. 93-96; K. Wardin, Al-Kaida. 

Internacjonalizacja terroryzmu samobójczego, „Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”, 2007, s. 181-183. 
282 Zob. K. Wardin, Al-Kaida…, op. cit., s. 178. 
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Głównym założeniem są więc rządy oparte na religii a celem jest odzyskanie nadrzędnej 

pozycji islamu na arenie międzynarodowej283. Dowództwo organizacji oparte jest na 

jednoosobowym przywództwie, połączonym z organem doradczym zwanym shura. 

Wszelkie decyzje mają swoje uzasadnienie w Koranie a działania nawiązują do islamskiej 

tradycji religijnej. Po wycofaniu się wojsk radzieckich z Afganistanu, Al-Kaida stała się 

niezależną organizacją, w której szeregi wstępowali weterani wojen czy też młodzi 

bojownicy. Idea świętej wojny zawsze więc była obecna we  wszelkich działaniach 

opisywanej grupy284. Jak pisze K. Wardin „w lutym 1998 roku bin Laden ogłosił 

powstanie islamskiego parasola, z Al-Kaidą w centrum, zwanego Międzynarodowym 

Islamskim Frontem Dżihadu przeciwko Żydom i Chrześcijanom (ang. International 

Islamic Front for Jihad against the Jews and the Christians). Miało to na celu połączenie 

wszystkich organizacji o podobnych założeniach ideologicznych i wcześniej już 

współpracujących”285. Dowodzona przez bin Ladena Al-Kaida „zaczęła przystosowywać 

swoje metody walki do walki z siłami wojskowymi, realizującymi zadania w ramach 

misji w Afganistanie i Iraku, głównie poprzez doskonalenie zamachów z wykorzystaniem 

coraz bardziej zaawansowanych technologicznie improwizowanych ładunków 

wybuchowych (improvised explosivedevice, IED)”286. Lider Al-Kaidy, współpracował z 

agencjami wywiadowczymi CIA i ISI (Inter-Services Intelligence) oraz ze służbami 

wywiadowczymi Pakistanu, które uważano za najbliższych sojuszników dżihadystów. 

Dopiero po wycofaniu siły ZSSR z Afganistanu (…), bin Laden rozpoczął sukcesywne 

działania antyamerykańskie287. Doprowadziły one do powstania grupy zwanej talibami, 

która zaznaczyła czarną erę w historii Afganistanu. Według Łukasza Jureńczyka 

„administracja amerykańskiego prezydenta Billa Clintona (styczeń 1993-styczeń 2001) 

nie interweniowała przeciwko dążeniom talibów do przejęcia władzy w Afganistanie”288. 

Jak napisał Jan Szczepanowski wynikało to z nieświadomości, z kim mają do czynienia 

lub bardziej z naiwności. Określił on politykę administracji demokratów wobec talibów 

                                                           
283 To właśnie na ową przyczynę religijną zwraca uwagę M. Adamczuk, pisząc, że „coraz większą rolę w 

„stawaniu się terrorystą” odgrywa motywacja religijna, która szczególnie widoczna jest w procesie 

radykalizacji muzułmanów”. M. Adamczuk, Rodzimy terroryzm jako zjawisko…, op. cit., s. 61. 
284 Należy zauważyć, że Al-Kaida dokonała samodzielnie 7 samobójczych ataków terrorystycznych. Przed i 

po atakach na WTC, były to po trzy zamachy np. na ambasady amerykańskie w Kenii czy Tanzanii oraz 

atak kenijski.  K. Wardin, Al-Kaida…, op. cit., s. 179.  
285 Ibidem, s. 180. 
286 M. Adamczuk, Ewolucja strategii…, op. cit., s. 202. 
287 F. Tamanna, سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, Tehran 2009, s. 130-131. 
288 Ł. Jureńczyk, op. cit. s. 31. 



  100 

 

zarówno przed, jak i po objęciu przez nich władzy, jako „stonowaną” i „pokojową”289. 

Należy też pamiętać, że Al-Kaida nie była jedyną organizacją terrorystyczną. W 

Afganistanie współistniało ich wiele, a każda kierowana była przez innego przywódcę. 

To co jednak łączyło wszystkie terrorystyczne grupy, to przekonanie o konieczności 

walki w obronie islamu i chęć zbudowania nowego porządku na świecie. Wszystko to 

sprawiło, że Afganistan stał się idealnym miejscem dla międzynarodowego terroryzmu. 

Afgański polityk Faramarz Tamanna oraz autor książki Polityka zagraniczna Stanów 

Zjednoczonych w Afganistanie podkreśla, że zgodnie z dostępnymi dokumentami i 

dowodami Komisji Śledczej ds. Incydentów z 11 września, grupa Al-Kaida została 

zidentyfikowana jako główny planista operacji terrorystycznej290. Państwa Europy, pod 

dowództwem USA, rozpoczęły operację wojskową w obronie globalnego 

bezpieczeństwa.  

 Za przełomowy moment w walce z terroryzmem można uznać zamach z 11 

września 2001 roku291. Tego dnia cztery amerykańskie samoloty pasażerskie zostały 

porwane przez dziewiętnastu terrorystów. Były to ataki  samobójcze  na World Trade 

Center w Nowym Jorku i Pentagon. W wyniku tych zamachów zginęło kilka tysięcy ludzi 

a Stany Zjednoczone poniosły znaczne straty finansowe. Zawalenie się wysokich 

budynków (wież) i śmierć niewinnych ludzi wstrząsnęły całym światem. Opisywane ataki 

skłoniły USA oraz Unię Europejską  do zacieśnienia współpracy w walce z terroryzmem. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że był to początek poważnej zmiany w 

międzynarodowym bezpieczeństwie i polityce zagranicznej największej potęgi świata292. 

Stany Zjednoczone oraz jej sojusznicy w dniu 7 października 2001 roku, na podstawie 

rezolucji 1368 Rady Bezpieczeństwa ONZ, zdecydowali o interencji zbrojnej w 

Afganistanie, uznając, że to właśnie w tym państwie działają najgroźniejsze grupy 

terrorystyczne Al-Kaidy oraz talibów293. Jak pisze Krzysztof Korzeniewski „zwołana 

następnego dnia Rada Ambasadorów NATO określiła atak na USA jako napaść na 

wszystkich członków Sojuszu. Poparcie dla amerykańskiego uderzenia na Afganistan 

zdecydowanie wyraziły Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy. Natomiast swój 

                                                           
289 J. Szczepanowski, Polityka bezpieczeństwa w erze admnistracji Williama J. Clintona, w: Stracona 

dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „ globalnych obszarów niestabilności” 

(Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, red. Ł. Smalec, Warszawa 2012, s. 27. 
290 F. Tamanna, سیاست خارجی آمریکا در..., op. cit., s. 130. 
291 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 35-38. 
292 Zob. M. Adamczuk, Ewolucja strategii…, op. cit., s. 202-203. 
293 UN Security Council, 2001 Security Council Resolution 1368, https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3c4e94557&skip=0&query=Resolution%201368, dostęp: 

26.01.2020. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3c4e94557&skip=0&query=Resolution%201368
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3c4e94557&skip=0&query=Resolution%201368
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sprzeciw zgłosiły Niemcy, Holandia, Belgia, Norwegia. Amerykańską operację popierała 

także Rosja, mające swoje strefy wpływu w Azji Centralnej, w państwach byłego 

ZSRR”294. Warto zauważyć, że także Pakistan stanął po stronie amerykańskiej, a swoje 

poparcie wyraziły też takie państwa jak Egipt czy Arabia Saudyjska295. Prezydent George 

W. Bush jednoznacznie zapowiedział walkę zbrojną z terroryzmem, a Afganistan  uznał 

za kraj, w którym swoje schronienie otrzymał bin Laden oraz grupa terrorystyczna 

talibów. Amerykański prezydent wystosował ulimatów, w którym znalazły się 

następujące żądania: 

 bezwarunkowego wydania terrorysty Osamy bin Ladena, jego najbliższych 

współpracowników i innych terrorystów; 

  natychmiastowego zamknięcia obozów szkoleniowych dla terrorystów i 

udostępniania ich do międzynarodowej inspekcji; 

 zapewnienia ochrony przebywającym w Afganistanie dziennikarzom, 

dyplomatom, i pracownikom organizacji międzynarodowych296.  

 

Talibowie odrzucili wszelkie nakazy, co spowodowało podjęcie interencji 

zbrojnej przez wojska koalicyjne w Afganistanie297. Działania antyterrorystyczne stały się 

więc naturalną odpowiedzią na zamachy z 11 września. Za jej przeprowadzeniem 

opowiedziały się różne amerykańskie siły polityczne, a także duża część społeczeństwa. 

Wydaje się, że powszechnym było wówczas przekonanie, iż z reżimem talibów należy 

walczyć w sposób zdecydowany i zbrojny. Koncepcja globalnej wojny nie została jednak 

oceniona równie dobrze przez wszystkich badaczy298. Okazuje się jednak, że była dość 

skuteczna. K. Wardin zauważa, że „wojna wypowiedziana terroryzmowi głównie przez 

USA znacznie nadszarpnęła infrastrukturę Al-Kaidy w Afganistanie, powodując śmierć 

wielu bojowników i pomniejszych przywódców oraz wywołując międzynarodową 

„nagonkę” na pozostałych. To doprowadziło do zejścia organizacji do „podziemia” i jej 

rozproszenie. W związku z tym aktywność związana z globalnym dżihadem została 

                                                           
294 K. Korzeniewski, op. cit., s. 64.  
295 Ibidem, s. 64-65. 
296 J. Modrzejewska-Leśniewska, Talibowie, Pułtusk 2001, s. 141, cyt. za Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 40. 
297 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 40. Autor wskazuje na niejednoznaczną ocenę amerykańskiej interwencji 

w Afganistanie. Badacz podkreśla, że trudno uzasadnić opisywaną decyzję w kontekście Karty Narodów 

Zjednoczonych.  
298 Zob. R. K. Hermann, M. J. Resse,George W. Bush’s Foreign Policy, w: The George W. Bush 

Presidency, red. C. Campbell, B. Rockmann, Washington 2004, s. 204;  B. Kryszyński, E.A. Parthemore, 

The ISAF mission in Afghanistanin the context of the new united strategy,„Reality of Politics. Estimate – 

Comments – Forecast”, 2010, nr 1, s. 59; I. Chernus, Monsters to destroy. The neoconservative war on 

terror and sin, New York 2006, s. 143.  
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częściowo przerzucona na organizacje współpracujące z Al-Kaidą, które kontynuowały 

wykorzystanie ataków samobójczych jako głównego sposobu walki”299. 

 Należy wspomnieć, że atak na WTC wywołał nie tylko odpowiedź zbrojną, ale 

także swego rodzaju ekonomiczną. W poniedziałek, 24 września 2001 roku, George W. 

Bush w rozmowie z dziennikarzami powiedział: „Dziś rozpoczyna się nasz podstawowy 

atak na wojnę z terroryzmem. Dziś my zagroziliśmy atakiem na organizacje finansowe 

międzynarodowych grup terrorystycznych”300. Bush wydał decydujący nakaz zamrożenia 

kont bankowych kilku organizacji terrorystycznych i ich przywódców. Tym samym 

walka z terroryzmem rozpoczęła się od presji ekonomicznej na te organizacje. Brak 

środków finansowych w zamierzeniu miało powstrzymać terrorystów i talibów od 

wszelkich działań oraz ataków na ludność cywilną na całym świecie. 

Po ataku na WTC,  w imię wojny z terroryzmem Amerykanie rozpoczęli operację 

pod nazwą OEF (ang. Operation Enduring Freedom)301. Termin ten odnosi się przede 

wszystkim do wojny w Afganistanie toczonej w latach 2001-2014302. Początkowo za cel 

wojska wzięły obozy szkoleniowe i całą terrorystyczną infrastrukturę. Amerykanie 

uderzyli samodzielnie, wspierani przez siły powietrzne. Zrzucane rakiety, bomby z B52 i 

B2 uderzały w schrony Al-Kaidy oraz talibów. 16 października do walki dołączyły 

pozostałe oddziały amerykańskie. Oznaczało to walkę z powietrza i z ziemi. Jednocześnie 

do ofensywy przeszedł Sojusz Północny, wspierając tym samym wojska amerykańskie303. 

Rola Sojuszu Północnego dla USA w tamtym czasie odegrała znaczącą rolę, a wojna 

przeciwko Al-Kaidzie i talibom prawdopodobnie nie byłaby w ogóle możliwa. 

Ograniczenia wynikają chociażby z położenia geograficznego Afganistanu. Górzyste i 

bezludne tereny bez wątpienia utrudniają działania wszelkich sił militarnych. Dodatkową 

przeszkodą pozostawała duża determinacja talibów i Al-Kaidy do walki z armią USA. 

Trzeba pamiętać, że znaczna część terytorium państwa była kontrolowana przez talibów i 

ich sprzymierzeńców. Jak już zostało napisane wcześniej w listopadzie 2001 roku Stany 

Zjednoczone uznały Front Północny. Rozpoczęła się skoordynowana operacja wojskowa 

                                                           
299 K. Wardin, op.cit., s. 181. 
300 C-Span, Executive Order Freezing Terrorist Assets, After signing an executive order freezing the U.S. 

assets of terrorist organizations, President Bush came out to the Rose Garden to talk to reporters about the 

U.S. response to the September 11 terrorist attacks. Secretaries Powell and O’Neill also spoke, 

https://www.c-span.org/video/?166258-1/executive-order-freezing-terrorist-assets%20, dostęp: 27.1.2020. 
301 Nazwa ta odnosi się głównie do walk zbrojnych toczących się na terenie Afganistanu, ale trzeba 

podkreślić, że obejmowała też walkę z globalnym terroryzmem.  
302 Należy wspomnieć, że od 11.03.2002 polski kontyngent uczestniczył w operacji OFE w Afganistanie. 

Zob. K. Korzeniewski, op. cit.,  s. 72. 
303 J. Ch. Jauffret, op. cit.,  s. 37. 

https://www.c-span.org/video/?166258-1/executive-order-freezing-terrorist-assets%20
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przeciwko reżimowi talibów i międzynarodowemu terroryzmowi. Zgodnie z wcześniejszą 

umową o operacjach wojskowych przeciwko talibom i Al-Kaidzie, jednostki wojskowe 

CIA mogły wejść na tereny znajdujące się, czy też będące pod kontrolą Sojuszu 

Północnego. Jak podkreśla szef wywiadu Sojusz Północnego „z wojskowego punktu 

widzenia główna słabość Sojuszu Północnego, a mianowicie brak sił bojowych, została 

wyeliminowana przez Stany Zjednoczone. Dzięki kierowaniu i koordynacji Frontu 

Północnego siły powietrzne USA były w stanie zniszczyć skutecznie cele wojskowe a 

wyeliminowanie talibów stało się łatwiejsze. Reżim talibów, wykorzystywał wszystkie 

swoje zdolności wojskowe przeciwko Frontowi Północnemu, a nowe siły samoobrony 

szybko przenosiły się do Kabulu i północnego Afganistanu”304. Z drugiej strony siły Al-

Kaidy walczyły bardziej intensywnie przeciwko Frontowi, który najsilniej stawiał opór na 

północnych prowincjach, takich jak Takharoraz Balkh. Generał Dostum (2014-2019 

pierwszy wiceprezydent) Atta Mohammed Noor i Mohaqiq (aktualnie zastępca szefa 

sztabu) byli wśród liderów i dowódców Frontu Północnego w prowincjach północnych i 

okolicach. Na północnym wschodzie (prowincja Takhar) dowódcami byli: Baryal Khan, 

Mutlib Bey, Dawod Khan i kilkudziesięciu innych, na wschodzie Haji Abdul Qadir, Haji 

Ali, w zachodnim Afganistanie (Herat-Ghor), Ismail Khan i dr Ibrahim, w Hazaras i 

Central profesor Abdul Karim Khalili (późniejszy przewodniczący Rady Pokoju) i 

Bismillah Khan w północnym Kabulu305. 

Po upadku północnych prowincji Kunduz i Mazar-i Szarif, w dniach 12-13 

listopada 2001 Kabul  roku został zajęty przez siły Sojuszu Północnego kierowane przez 

generała Fahima. W omawianym okresie i w wyniku opisywanych wydarzeń wielu 

talibów, Pakistańczyków i członków Al-Kaidy zostało schwytanych i osadzonych w 

więzieniu zwanym Qala Jangi (Dom wojenny) w Mazar-i Szarif. W wyniku buntu i 

zabójstwa ochroniarzy więziennych udało się uciec bojownikom Al-Kaidy i pakistańskim 

więźniom. Wydarzenie to stało się bezpośrednią przyczyną interencji wojskowej sił USA. 

Wzmożone bombardowania więzienia Qala Jangi spowodowały śmierć nie tylko kilkuset 

więźniów, ale także obywateli innych państw, jak choćby USA306. 

Przy okazji warto wspomnieć, że ostatnią,  południową prowincją i miejscem 

działalności przywódcy talibów Mułłama Omara był Kandahar. Wspomniany dowódca 

uciekł 7 grudnia 2001 roku a trzy tysiące żołnierzy amerykańskich przybyło do miasta, 

                                                           
304 M. A. Sarwari, نقش جبهه شمال در سقوط طالبان, 

https://www.bbc.com/persian/world/2011/09/110910_l25_sept11_sarvari, dostęp: 29.01.2020.  
305 Ibidem. 
306 Zob. M. E. Andishmand, op. cit., s. 273. 
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które stało się jedną z najważniejszych amerykańskich baz wojskowych w Afganistanie. 

Po upadku Kandaharu siły amerykańskie i brytyjskie stoczyły ciężką bitwę o schwytanie 

bin Ladena w górach Tora Bora we wschodniej części państwa 307. 

Pomimo wielu amerykańskich wysiłków, mających na celu ustabilizowanie 

sytuacji w Afganistanie, talibowie i Al-Kaida308 stanowili wciąż duże zagrożenie dla 

międzynarodowego bezpieczeństwa. Obawa odrodzenia się talibskich struktur okazała się 

bardzo realna. W związku z tym, w marcu 2002 roku Amerykanie i Brytyjczycy powzięli 

decyzję o rozpoczęciu operacji pod kryptonimem „Anakonda”309. Okazała się ona 

największą walką na górach Tora Bora w Afganistanie podczas wojny przeciwko 

terroryzmowi. Obszar działań obejmował dolinę Szah-i-Kot na południowy wschód od 

Gardez. Górzyste tereny oraz jaskinie i bunkry okazały się idealnym miejscem 

schronienia grup terrorystycznych. Jak pisze M. Dąbrowska „według amerykańskich 

założeń liczebność sił przeciwnika oceniana była w granicach 200 ludzi, w wyniku czego 

do działań przystąpić miało 300 żołnierzy amerykańskich oraz 1100 afgańskich. W celu 

mobilizacji swoich zwolenników Saif Rahman, przywódca talibów, ogłosił „świętą 

wojnę”, dzięki czemu uzyskał wsparcie około 1000 talibów i zwolenników Al-Kaidy310. 

Broń, jaką posiadali, m.in. karabiny maszynowe, moździerze, granatniki, w porównaniu 

do uzbrojenia amerykańskiego, była przestarzała i nieprecyzyjna, jednak znajomość i 

umiejętność wykorzystania terenu sprzyjała im w walce z regularnym przeciwnikiem”311. 

W operacji uczestniczyło około 2000 żołnierzy siły koalicyjnych. Poza Amerykanami, w 

operacji „Anakonda” brali udział też Australijczycy, Kanadyjczycy, Duńczycy, Niemcy, 

Francuzi, Norwegowie, Nowozelandczycy oraz bojownicy  Frontu 

Północnego312. Operacja „Anakonda” rozpoczęła się przed świtem 2 marca 2002 roku. 

Obszar bitwy zajmował około 60 mil kwadratowych. Jak podkreśla K. 

Korzeniewski „celem było ostateczne rozprawienie  się z talibami i ich muzułmańskimi 

                                                           
307 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 49-53. 
308 Pomimo osłabiania się sił Al-Kaidy jest ona wciąż niebezpieczna i ma „mocną” pozycję w świecie 

międzynarodowego terroryzmu. Sieć w swej dynamicznej strukturze opiera się na: wprowadzaniu elementu 

współzawodnictwa z innymi organizacjami na jak największą liczbę ofiar w imię głoszonych idei, głosi 

propagandę przeciw USA i opiera ją na strachu wobec państw Zachodu, wykorzystuje środki masowego 

przekazu do szerzenia swoich przekonań, K. Wardin, op. cit., s. 183. 
309 Zob. J. Ch. Jauffret, op. cit.,  s. 44-45. 
310 W skład sił opozycyjnych, wchodzą, poza talibami i członkami Al-Kaidy, Arabowie, Czeczeni, Uzbecy i 

Pakistańczycy. 
311 M. Dąbrowska, Operacja Anakonda i bitwa o Takur Ghar jako przykład działań asymetrycznych w 

terenie górzystym, „Obronność. Zeszyty Naukowe”, 1 (17), 2016, s. 38.  
312 Zob. Military Review, the professional Jurnal of  the U.S Army. may- june 

2002, https://wnww.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Reprints/operation-

anaconda-shah-i-khot-valley-2-10-march-2002.pdf%202002, dostęp: 1.02.2020. 

https://wnww.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Reprints/operation-anaconda-shah-i-khot-valley-2-10-march-2002.pdf%202002
https://wnww.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/Reprints/operation-anaconda-shah-i-khot-valley-2-10-march-2002.pdf%202002
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współtowarzyszami z Al-Kaidy. Mimo zaangażowania znacznych sił przez wojska 

koalicyjne, talibowie stawiali zacięty opór, czego konsekwencją byli zabici i ranni wśród 

żołnierzy amerykańskich”313. Według ściśle założonego planu atak amerykański miał 

rozpocząć się z kierunku północnego i południowo-zachodniego, tak by uciekający na 

wschód terroryści zostali zaatakowani, przez oczekującą ich 101 Dywizję Powietrzno-

Szturmową. Ugrupowania Al-Kaidy nieoczekiwanie jednak wybrały inną drogę ucieczki, 

w stronę Takur Ghar314. Intensywne naloty, bombardowania, walki z ziemi i powietrza315 

spowodowały osłabienie a w konsekwencji ucieczkę organizacji terrorystycznych. 

Wojska amerykańskie, wsparte przez NATO oraz siły afgańskie rozpoczęły intensywne 

próby ostatecznego zlikwidowania wroga. 18 marca 2002 roku zakończono operację 

Anakonda, uznając ją za udaną. Postawione cele zostały zrealizowane, przy stosunkowo 

niewielkich stratach poniesionych przez siły koalicyjne. Upadek talibskiego reżimu nie 

oznaczał jednak zakończenia działań sił koalicyjnych na terenie Afganistanu. 

Przeprowadzono jeszcze kilka znaczących operacji, tj.: „Harpoon” (14-18.03.2002), 

„Mountain Lion” (2002-2006), „Ptarmigan” (13-18.04.2002), „Snipe” (2-13.05.2002), 

„Torii” (4-7.05.2002), „Condor” (17-22.05.2002), „Buzzard” (29.05-9.07.2002), 

„Cherokee Sky” (1-4.07.2002), „Mountain Sweep” (18-26.08.2002), „Warrior Sweep” 

(20.07 do połowy 09.2003), „Mountain Kiper” (30.08.2002)316. 

W kolejnych latach prowadzono różne operacje, mające na celu zwalczanie 

terroryzmu a przede wszystkim zapobieganie jego rozwojowi. Niestety jednak rebelianci 

zyskali na sile, systematycznie odbudowywali własne siły zbrojne i prowadzili różnego 

rodzaju działania partyzanckie (lata 2003-2006)317. Zmusiło to siły amerykańskie do 

podjęcia kolejnych operacji militarnych. Należy tu wymienić „Volcano”, „Mountain 

Thrust” (maj-lipiec 2006)318, czy też kampanię w prowincji Helmand (kluczową rolę 

odegrały tu siły ISAF). W 2007 roku podjęto wiele operacji wojskowych: operacja 

„Achilles”, „Hoover”, „Hammer”319. Rok 2008 okazał się najbardziej krwawym okresem 

szczególnie dla wojsk amerykańskich i NATO. Z jednej strony bowiem zwiększono 

kontyngent wojsk USA, z drugiej talibowie przeprowadzili wiele operacji (można tu 

                                                           
313 K. Korzeniewski, op. cit., s. 66. 
314 M. Dąbrowska, op. cit., s. 38. 
315 Szczegółowy opis działań militarnych w artykule M. Dąbrowska, op. cit., s. 38-41. 
316 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 449-450. 
317 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 113. 
318 Operacje prowadzono w prowincjach Uruzgan, Kandahar, Zabol. 
319 W. Lizak, Bliski i Środkowy Wschód  - stare problemy, nowe nadzieje, „Rocznik Strategiczny” 

2007/2008, s. 254. 
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wymienić choćby atak na więzienie w Kandaharze). Operacje „Eagle Summit” oraz „Red 

Dagger”, były skierowane przeciw talibom. Wszystkie działania sprawiły jednak, że 

zginęło nie tylko wielu żołnierzy sił alianckich, ale także miejscowa ludność cywilna. W 

kolejnych latach zorganizowano szereg działań mających zwiększyć bezpieczeństwo w 

Pakistanie czy też różnych afgańskich prowincjach. W 2009 roku przeprowadzono 

operacje o nazwie „Panter’s Claw” (operacja brytyjska wspierana przez USA i 

Duńczyków), „Strike of the Sword” (operacja amerykańska), „Eagle” (siły niemieckie)320. 

Ciężkie walki toczyli Francuzi, którzy ostatecznie pokonali talibów w prowincji Kapisa. 

W tym samym okresie siły koalicyjne walczyły o niezależność północnych regionów 

Afganistanu. Działania antyterrorystyczne kontynuowano, a walka z talibami trwała 

nieprzerwanie przez kolejne lata. W 2010 roku przeprowodzono operację „Mosztarak” (w 

jej skład wchodziło ponad 15 tys. żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, 

Afganistanu, Danii i Estonii)321. „Hamakari” odbyła się głównie na zachód i północ od 

Kandaharu322. Kontynuacją była operacja „Dragon Strike”. Należy też wymienić operację 

„Strong Eagle” w prowincji  Kunar. Trzeba wspomnieć o tym, iż w opisywanym okresie 

znacznie wzrosła liczba  ataków rebeliantów, choćby na bazy lotnicze NATO. Operacje w 

prowincji Halmand i działania pod kryptonimem “Badar” znacznie poprawiły 

bezpieczeństwo na południu państwa 323. W 2011 roku przeprowadzono kilka operacji w 

prowincji Kunar o nazwie „Hammer Down” a także „Strong Eagle III”. Ta pierwsza 

miała za cel likwidację obozów szkoleniowy i zgrupowania sił rebeliantów w obszarze 

Watapur, natomiast druga polegała na ściganiu rebeliantów324. W późniejszych latach 

wzrosła liczba ataków talibów, szczególnie na osoby publicznie, siły koalicyjne i 

zdecydowanie wzrosła też liczba zamachowców-samobójców.  

Wydaje się jednak, że najważniejszą operacją antyterrorystyczną była operacja 

„Geronimo Neptune Spear” („Trójząb Neptuna”) mająca na celu zabicie Osama bin 

Ladena. Została wykonana 2.05.2011 roku w twierdzy terrorysty, w miejscowości 

Abbottabad w Pakistanie. O godzinie 1:25 prezydent Barack Obama wyraził zgodę na 

                                                           
320 Ibidem, s. 250. 
321 Zob. P. Łukasiewicz, op. cit., s. 152. 
322 J. Ch. Jauffret, op. cit., 212-213. 
323 Ł. Jureńczyk, op. cit.,  s. 115. 
324 R. D. Wadle, Hammer Down, The Battle for the Watapur Valley, 2011, Leavenworth 2014, s. 1, R. D. 

Wadle, Objetive Lexington. Cougar Company under Fire in the Ganjagal Valley, w: D. P. Wright (red.), 

Vanguard of Valor. Small Unit Actions in Afghanistan, Vol. I, Leavenworth, 2012, s. 179, cyt. za Ł. 

Jureńczyk, op. cit,, s. 116. 
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przeprowadzenie operacji. Nakazał atak na rezydencję bin Ladena325. Baza 

amerykańskich sił powietrznych znajdowała się w rejonie Dżalalabadu. Brygada Navy 

Seals i komandosi przeprowadzili 40-minutową akcję militarną326, w której poza 

terrorystą zginęło czterech mężczyzn oraz jedna kobieta327. Jak podkreśla Mina Ghulro, 

do przeprowadzenia operacji powołano dwa zespoły. W skład pierwszego wchodzili 

wykwalifikowani i doświadczeni komandosi sił specjalnych, którzy w swej grupie mieli 

osoby biegle władające lokalnym paszto i farsi, a także takie, które posiadały duże 

doświadczenie operacyjne w Afganistanie i obszarach przygranicznych z Pakistanem. 

Skład drugiej grupy stanowili dowódcy operacyjni Marynarki Wojennej. Należy dodać, iż 

operacja dysponowała specjalnymi śmigłowcami328, które uznano wręcz za 

„niewidzialne”329. Mimo to, podczas akcji Amerykanie utracili jeden z 4 helikopterów 

(wykorzystywano śmigłowce typu Black Hawk oraz Shinok). Uszkodzoną maszynę 

wysadzili w powietrze sami komandosi, by nie wszedł on w posiadanie wroga. Szacuje 

się, iż koszt operacji wyniósł 70 mln USD (10 mln operacja+60 mln USD helikopter)330. 

Choć nie podano dokładnych informacji o śmierci bin Ladena331 to przekazano, iż ciało 

zabitego terrorysty zostało wrzucone do Oceanu Indyjskiego332. Jak pisze K. Wardin 

„zeznania członków Al-Kaidy aresztowanych w ostatnich latach wskazują, że bin Laden 

nie był tylko przywódcą duchowym i inspiratorem wszystkich działań, ale także ich 

dowódcą i strategiem. Był odpowiedzialny za decyzje strategiczne i taktyczne 

przeprowadzanych operacji terrorystycznych. Raport komisji śledczej USA w sprawie 

ataków z 11 września prezentuje bin Ladena jako przywódcę osobiście zaangażowanie w 

organizację i dowodzenie atakami tak na poziomie ogólnym Al-Kaidy, jak i na 

                                                           
325 J. Marks, How SEAL Team Six Took Out Osama bin Laden, https://www.history.com/news/osama-bin-

laden-death-seal-team-six, dostęp: 11.02.2020. 
326 Oddział 24 komandosów został potajemnie przerzucony z lotniskowca w czterech helikopterach przez 

granicę Pakistanu w celu przeprowadzenia misji. Zob. M. Ghulro, شکار بن الدن, https://jangaavaran.ir/ الدن- 

اسامه -شکار /, dostęp: 11.02.2020. 
327 Ibidem.  
328 Poza śmigłowcami w akcji ataku na twierdzę wykorzystano specjalne hełmy, noże, noktowizory, 

materiały wybuchowe, wykorzystywane do zniszczenia metalowych bram a także specjalne, wytrenowane 

do tego typu akcji psy. Za: M. Ghulro, شکار بن الدن, https://jangaavaran.ir/ الدن- اسامه -شکار  /, dostęp: 

11.02.2020. 
329 Ibidem. 
330 J. Marks, How SEAL Team Six Took Out Osama bin Laden, https://www.history.com/news/osama-bin-

laden-death-seal-team-six, dostęp: 2.11.2020. 
331 Operacja „Trójząb Neptuna” nie jest dokładnie opisana. Na jej temat opublikowano wiele informacji, ale 

nie wszystkie zostały potwierdzone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Pozostały one jako ściśle tajne i nie 

zostały podane do publicznej wiadomości.  
332 Wrzucenie ciała Osamy bin Ladena do oceanu, było działaniem celowym. Obawiano się, że miejsce jego 

pochówku mogłoby stać się miejscem kultu terrorysty, a on sam uznany byłby za męczennika.  
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poziomach poszczególnych akcji”333. Oczywiste jest więc, że śmierć bin Ladena znacznie 

ograniczyła wpływy sił terrorystycznych w opisywanej części świata334.  

 

Mapa 5. Ilustracja posiadłości  Osamy bin Ladena w Abbottabad                    

w  Pakistanie 

 

 

Źródło: The Final Chapter in the Hunt for Bin Ladin, http://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-

terrorism/usama-bin-ladin-operation/, dostęp: 22.03.2020. 

 

Po zabójstwie Osamy bin Ladena 2.05.2011 roku prezydent Barack Obama 

postanowił wycofać i ograniczyć amerykański kontyngent w Afganistanie. Podobne 

decyzje podjęły pozostałe państwa koalicyjne, jak Wielka Brytania, Francja, Belgia czy 

Norwegia. Po 2012 roku podjęto próby znacznego ograniczenie wojsk koalicyjnych na 

terytorium Afganistanu, a żołnierze NATO mieli jedynie prowadzić misje szkoleniowe sił 

afgańskich. Wszelka finansowa, międzynarodowa pomoc miała usprawnić działanie 

służb, walkę z korupcję i przyczynić się do demokratyzacji państwa. Od 2013 roku ISAF 

przejął odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Afganistanu. Niestety jednak liczne 

ataki partyzanckie prowadzone przez terrorystów nie zakończyły się a wręcz 

spowodowały poczucie strachu i obawę o życie cywilów. W kolejnych latach działania sił 

koalicyjnych zostały znacznie ograniczone, ale trwały w różnych formach. Należy tu 

wspomnieć, iż 19 października 2014 roku Afgańska Narodowa Służba Bezpieczeństwa 

NDS (ang. National Directorate of Security) ogłosiła, że w dzielnicy Nazyan w prowincji 

Nangarhar we wschodnim Afganistanie został zabity najwyższy dowódca Al-Kaidy, tj. 

                                                           
333 K. Wardin, op. cit., s. 181. Zob. Y. Schweitzer, S.G. Ferber, Al -Qaeda and the internationalization of 

suicide terrorism, Jaff ee Center for Strategic Studies, Telaviv University 2005, s. 23-25. 
334 Po śmierci bin Ladena przywódcą Al-Kaidy został Ayman al.-Zawahiri. 
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Abu al-Baraa al-Kuwaiti335. Od początku  2015 roku  sieć była bezpośrednio 

zaangażowana w walkę z siłami afgańskimi i międzynarodowymi. Aktywnie wspierała 

talibów, udzielała wsparcia technicznego i edukacyjnego, szczególnie zaangażowana była 

w szkolenie w zakresie użycia ciężkiej broni, wyrzutni rakiet, moździerzy i operacji 

nocnych. Trzeba podkreślić, że członkowie sieci Al-Kaida w Afganistanie działają tylko 

na obszarach kontrolowanych przez talibów, co wskazuje na koordynację obu sieci w 

Afganistanie336. To wiedza powszechna, a sami afgańscy funkcjonariusze bezpieczeństwa 

twierdzą, że członkowie sieci Al-Kaida są w dużej mierze niestabilni, nieprzewidywalni, 

dlatego też są bardzo trudnym przeciwnikiem. Przemieszczają się, przekraczają granicę 

do plemiennych obszarów Pakistanu i docierają do najdalszych i najodleglejszych 

obszarów zarówno Afganistanu jak i Pakistanu. Zwykle to tereny znajdujące się pod 

kontrolą talibów337. 5 grudnia 2018 roku Afgańska Narodowa Służba Bezpieczeństwa 

NDS opublikowała kolejne ważne informacje dotyczące opisywanej sieci. Dotyczyła ona 

śmierci Omara Mansora – najwyższego rangą członka  Al-Kaidy. NDS nie określiła czasu 

operacji, ale dodała, że była ona wynikiem współpracy sił afgańskich z siłami 

międzynarodowymi. W wyniku kolejnych operacji przeprowadzonych w południowych 

prowincjach jak: Ghazni, Zabul i Paktia, zostało zniszczonych pięć obozów Al-Kaidy, a 

72 członków zostało aresztowanych. Podczas walk zostali zabici najważniejsi członkowie 

grupy: Mustafa – dowódca wojskowy Al-Kaidy, Qassem (znany jako Khorram Kiani), 

Hassan Hamza i Junaid338. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 BBC, افغانستان: فرمانده شبکه القاعده در شرق افغانستان کشته شد, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141019_k05_afghan_nds_killed_al-qada_leader, dostęp: 

11.02.2020. 
336 A. Arwin, کشته شدن عمر خطاب و آینده شبکه القاعده در افغانستان, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-

42233980, dostęp: 11.02.2020. 
337 BBC, 'بلندپایهترین عضو شبکه القاعده در افغانستان کشته شد', https://www.bbc.com/persian/afghanistan-42233972, 

dostęp: 11.02.2020. 
338 Ibidem.  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/10/141019_k05_afghan_nds_killed_al-qada_leader
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-42233980
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-42233980
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-42233972


  110 

 

2.2.2. Walka z rebeliantami 

 

Pisząc o antyterroryzmie, walce z Al-Kaidą oraz innymi tego typu grupami należy 

przedstawić walkę sił koalicyjnych oraz Sił Narodowych Afganistanu z rebeliantami, 

czyli pozamilitarnym stowarzyszeniem, walczącym w imię własnych idei i przekonań. 

Pod tym pojęciem trzeba mieć na myśli różne grupy terrorystyczne, ale przede wszystkim 

talibów339. Są oni najliczniejszą i wydaje się najgroźniejszą organizacją, skupiających w 

swoich szeregach  młodych Afgańczyków. Kształcą się zwykle w specjalnych ośrodkach 

zwanych Madrasami. Głównym elementem nauki, kształtującym poglądy przyszłych 

rebeliantów, jest nauka religii. Walka z miejscową ludnością opiera się na przekonaniu, iż 

należy oczyścić ziemię z niewiernych ludzi. Dekady wojen i duża niestabilność 

Afganistanu sprawiły, że państwo to było bardzo podatnym gruntem dla rebeliantów. 

Poza Al-Kaidą na terenie Afganistanu działają liczne, inne grupy rebeliantów. 

Według badań agencji prasowej „Pajhwok”, to ponad 20 organizacji. Są aktywne w 

Afganistanie i Pakistanie (ponad 11 grup), szczególnie intensywnie funkcjonują po obu 

stronach linii Duranda. Owe organizacje dzielą się na: siły międzynarodowe, regionalne, 

pakistańskie oraz te  działające w Afganistanie. W tym miejscu należy więc omówić owe 

wspomniane  grupy rebeliantów340: 

 Tehreek-i-Taliban Afganistan TTA – grupa założona w 1995 roku z Kandaharze 

w południowym Afganistanie. Po zdobyciu Kabulu (w 1996 roku) przemianowała 

swą nazwę na Islamski Emirat Afganistanu i zajmowała około 90% terytorium 

państwa. Po upadku Islamskiego Emiratu w 2001 roku, talibowie kontynuowali 

wojnę z rządem byłego prezydenta Karzaja oraz z siłami koalicyjnymi. Po śmierci 

przywódcy organizacji, Mułła Omara (zmarł w Pakistanie w 2013 roku) oraz a 

jego następcy, Mullaha Akhtara Mohammada Mansoura (zginął w ataku 

bezzałogowym samolotem w Pakistanie) od 2015 roku  grupą kierował mułła 

Habibullah341; 

                                                           
339 Szczegółowy opis talibów znajdują się w Rozdziale I rozprawy. 
340 Grupy aktywne przed 2017 rokiem. 
341 Rebel groups in Afghanistan: A run-through, http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-

afghanistan-run-through, dostęp: 20.02.2020. 

http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-afghanistan-run-through
http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-afghanistan-run-through


  111 

 

 Społeczność Al-Dawa Al-Koranu wa Al-Sunny – została założona w 1986 roku 

przez mułłę Jamila Rahmana w prowincji Kunar. Grupa została wpisana na czarną 

listę342 przez USA  5 maja 2016 roku; 

 Państwa Islamskie dla prowincji Khorasan ISKP (Islamic State – Khorasan 

Province), inaczej nazywane ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant) – nazwa 

tej grupy po raz pierwszy pojawiła się w mediach w 2013 roku i dotyczyła 

obecności w Syrii i Iraku. Wówczas też zadeklarowała swoje istnienie jako rząd 

„Khorasan”. Swym zasięgiem objęła także Pakistan i wschodni Afganistan 

(została utworzony 20 grudnia 2014 roku). Grupa znalazła się na czarnej liście 

rządu amerykańskiego 7 stycznia 2016 roku. Licząca wówczas 3400 członków, 

grupa została zaatakowana 13 kwietna 2017 roku. Tego dnia siły amerykańskie 

użyły największej bomby niejądrowej GBU-43 w dystrykcie Achin Nangarhar. W 

wyniku tego ataku zabito 100 członków tej grupy. Obecnie (2020)  grupa ta nie 

istnieje w Afganistanie; 

 Al-Kaida – została wpisana na czarną listę przez USA 10 sierpnia 1999 roku. 

Osama bin Laden został zmuszony do opuszczenia Afganistanu po inwazji 

koalicji międzynarodowej kierowanej przez USA w 2001 roku. Siły amerykańskie 

ostatecznie sforsowały jego kryjówkę w Pakistanie w 2011 roku. Tam też został 

zabity;  

 Hizb-i Al-Mujahideen – kaszmirska grupa separatystyczna założona 9 września 

1989 przez Mohammeda Ehsana. Od wielu lat działa w konflikcie Dżammu i 

Kaszmiru. Uznana przez Indie i Unię Europejską jako „organizacja 

terrorystyczna”. Grupa ustanowiona została przy wsparciu wywiadu 

pakistańskiego (ISI), nie działa w Afganistanie i koncentruje się głównie na 

pakistańskich i indyjskich obszarach przygranicznych. Na czarnej liście Stanów 

Zjednoczonych od 17 sierpnia 2017 roku. 

 Grupa Al-Kaida w Azji Południowej – według informacji grupa została założona 

w 2014 roku. Kierowana przez Asima Omara, a za obszar jej działalności 

wymienia się Azję Południową. Na czarnej liście od 30 czerwca 2016 roku; 

 Tehreek-e-Taliban Pakistan TTP – organizacja patronacka grupy bojowników 

islamskich, aktywna na obszarach plemiennych wzdłuż linii Duranda,  walcząca z 

                                                           
342 To lista organizacji terrorystycznych, które według USA stanowią zagrożenie dla międzynarodowego 

bezpieczeństwa. Jej przygotowaniem i uaktualnianiem zajmuje się Biuro Koordynatora ds. 

Przeciwdziałania Terroryzmowi USA. 
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rządem Pakistanu i siłami koalicyjnymi. Współpracuje z Al-Kaidą oraz z innymi 

organizacjami terrorystycznymi. W 2015 roku grupa ogłosiła przyłączenie się do 

talibów afgańskich. TTP została umieszczona na czarnej liście Stanów 

Zjednoczonych, 1 września 2010 roku; 

 Jamaat-e-Al-hrar – pakistańska grupa rebeliantów, kierowana przez Abdula Wali 

znanego jako Omar Khalid Khorasani. Działa głównie w Pakistanie i na obszarach 

plemiennych pomiędzy oboma państwami. Grupa ta znalazła się na czarnej liście 

USA 3 sierpnia 2016 roku; 

 Grupa talibów mułła Nazira – mułła Nazir zginął w ataku amerykańskiego drona 

w styczniu 2013 roku w południowym Waziristanie, a grupa znalazła się na 

czarnej liście w lutym 2013 roku. Obecnie nie prowadzi działalności 

terrorystycznej; 

 Harakt-i dżihad al-Islami – organizacja założona przez Fazlura Rahmana Khalila i 

Qari Safi Allah Akhtar w 1984 roku. Grupa walczy z USA, Izraelem, a samym 

Afganistanie tylko z siłami koalicyjnymi. Ma siedzibę główną w Palestynie. Na 

czarnej liście od 6 sierpnia 2010 roku; 

 Harakt-ul mudziahideen – w 1985 roku ogłoszono jej istnienie jako oddzielnej 

gałęzi ruchu al-dżihadu al-Islami. Głównym obszarem działalności tej grupy 

terrorystycznej jest  Kaszmir. Umieszczona na  czarnej liście 8 października 1997 

roku;  

 Jaish Muhammad – to jedna z grup pakistańskich, utworzona przez Maulana 

Masood Azhara w 2001 roku w Kraczi a jej głównym celem było oddzielenie 

Kaszmiru od Indii. Grupa w 1999 roku uprowadziła indyjski samolot pasażerski i 

poleciała nim do prowincji Kandahar. Zażądano wówczas uwolnienia Mulana 

Massoud Azhara. Rząd talibów w Afganistanie zaproponował wymianę 155 

pasażerów na przywódcę grupy343. Organizacja została wpisana na czarną listę 

Stanów Zjednoczonych 5 grudnia 2001 roku; 

 Lashkar-i Toiba – założona przez Hafiza Mohammeda Saida w 1990 roku. 

Obecnie ma siedzibę w Lahorze w Pakistanie i prowadzi kilka obozów 

szkoleniowych w Kaszmirze. Grupa ta została oskarżona przez Indie o 

przeprowadzenie kilku ataków na ludność cywilną i siły zbrojne, w tym 

najbardziej znany atak na parlament indyjski w 2001 roku  oraz  ataki w 

                                                           
343 Trzeba podkreślić, że do owej wymiany doszło.  
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listopadzie 2008 roku w Mumbaju. Grupa przeprowadziła także operacje 

wojskowe przeciwko rządowi afgańskiemu. Wpisana na czarną listę przez USA 

26 grudnia 2001 roku; 

 Gruh-i Tariq Gydar – organizacja odpowiedzialna za ataki na szkoły militarne w 

Peshaworze w Pakistanie w 2014 roku. Zginęło wówczas 140 uczniów i 

nauczyciele. Na czarnej liście od maja 2016 roku; 

 Lashkar-i Jhangavi – radykalna, pakistańska grupa islamistyczna, założona w  

1996 roku przez Ishaqa Malika. Grupa dzieli wspólne cele z innymi organizacjami 

terrorystycznymi, takimi jak al-Kaida i talibowie. Głównymi założeniami tej 

grupy są także aktywne działania militarne wobec szyitów w Afganistanie; 

 Islamski Sojusz Dżihadu (Atehad-i Jedhad Islami) – utworzona w 2002 roku z 

pomocą Islamskiego Ruchu Uzbekistanu IMU (ang. Islamic Movement of 

Uzbekistan). Działają na obszarze  Północnego Waziristanu. W ostatnich latach 

grupa skupiała się na walce z siłami koalicyjnym  na obszarach plemiennych 

(Waziristan) oraz z siłami narodowymi Afganistanu. Trzeba jednak dodać, że ta 

nie była bardzo aktywna. Grupa znalazła się na czarnej liście 1 czerwca 2005 

roku; 

 Jundallah – założona w 2003 roku przez Abdula Malika Rigiego. To sunnicka 

organizacja terrorystyczna z siedzibą w południowo-wschodnim (Sistanie i 

Baluchestanie) regionie Iranu. Jej misją jest walka religijna. Grupa działa 

przeciwko szyitom w  Pakistanie oraz rządowi irańskiemu. Brała również udział w 

działaniach antyrządowych w Takharze, Faryabie i w niektórych innych 

afgańskich prowincjach.  Abu Jadifah – przywódca Jundallah, został zabity w 

2015 roku w prowincji Kunduz; 

 Quds Force (jednostka specjalna w strukturze irańskiego Korpus Strażników 

Rewolucji Islamskiej) – grupa wspierająca Kurdów w walce z ówczesnym 

prezydentem Iraku – Saddamem Husseinem. Siły Quds mają dwie gałęzie. 

Pierwsza to „Zinabion” – to jedna z szyickich grup Pakistanu, nieprowadząca 

aktywności terrorystycznej w Afganistanie, ale starająca się o wsparcie prezydenta 

Syrii Baszara al-Assada. Druga to „Fatimon” – grupa militarna powiązana z 

Siłami Quds składająca się z szyitów z Afganistanu, którzy ogłosili swoje 

istnienie w 2011 roku. Ich dowódcą jest obecnie Sayyid Mahdi. Podobno Fatimon 



  114 

 

wykorzystywał afgańskie dzieci uchodźców, mieszkające w Iranie, do wojny w 

Syrii. Na czarnej liście od 2017 roku; 

 Islamski Ruch Uzbekistanu – założony w 1998 roku przez Joma Boj Namangani i 

Taher Yuldash. Grupa islamistyczna działająca pod parasolem Al-Kaidy w 

Uzbekistanie. Obecnie aktywna w większości państw Azji Środkowej. Po upadku 

rządu talibów w 2001 roku i wkroczeniu wojsk amerykańskich oraz sił 

koalicyjnych do Afganistanu, organizacja skoncentrowała swoją działalność na 

afgańskich wyżynnych obszarach granicznych. W ostatnim czasie stała się 

przedmiotem większości działań w Północnym Waziristanie. Grupa, przy 

wsparciu talibów, intensywnie prowadzi działania terrorystyczne na terenie 

Afganistanu. Została oficjalnie dodana do czarnej listy przez USA 25 września 

2000 roku; 

 Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu ETIP (ang. East Turkestan Islamic 

Party) – to muzułmańska grupa separatystyczna założona przez bojowników 

ujgurskich w 1993 roku. Jej członkami są osoby, mówiące po turecku, pochodzące 

w większości z prowincji Xinciang w północno-zachodnich Chinach. Ta 

organizacja dotarła do partii i grup fundamentalistycznych w Azji Środkowej po 

rozpadzie Związku Radzieckiego, a następnie zaczęła współpracę z talibami i Al-

Kaidą w Afganistanie344. 

Wymienione powyżej grupy brały aktywny udział w wojnach toczonych na 

terenie Afganistanu. Prezydent Ashraf Ghani podkreślił, podczas dwudziestego siódmego 

spotkania Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, że w państwie działa ponad 

dwadzieścia międzynarodowych grup terrorystycznych, które zostały niejako „nałożone” 

na ziemię afgańską. Jest ona na pierwszej linii walk dla grup terrorystycznych. Prezydent 

zwrócił też uwagę, że ,,zagrożenie ze stron organizacji nie ma granic a terroryści mogą 

zaatakować wszystkie państwa i miasta w Europie i poza nią345”. Mają do tego wszelkie 

narzędzia, tylko pozostaje pytanie, czy i kiedy ich użyją w walce ze swoimi wrogami. 

Niestety, organizacje terrorystyczne mają do dziś silną pozycję na terenie całego 

Afganistanu. Talibowie, przejmując władzę w połowie 2021 roku zapowiedzieli walkę z 

                                                           
344 Rebel groups in Afghanistan: A run-through, http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-

afghanistan-run-through, dostęp: 20.02.2020. 
345 STATEMENT BY H.E. Mohammad Ashraf Ghani President of the Islamic Republic of Afghanistan  At 

the 72nd Session of United Nations General Assembly, https://afghanistan-un.org/2017/09/statement-by-h-

e-mohammad-ashraf-ghani-president-of-the-islamic-republic-of-afghanistan-at-the-72nd-session-of-united-

nations-general-assembly/, dostęp: 20.02.2020. 

http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-afghanistan-run-through
http://peace.pajhwok.com/en/armed-group/rebel-groups-afghanistan-run-through
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terroryzmem. Nie udało się im jednak zrealizować obietnic, a grupy terrorystyczne 

działają, przeprowadzając krwawe ataki na ludność cywilną.  
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2.3. Bilans zaangażowania wojskowego 

 

2.3.1.  ISAF (Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa) oraz NATO 

 

Jak już wspomniano wcześniej wojska USA, sił koalicyjnych, NATO oraz ISAF 

stacjonowały na terenie Afganistanu od 2001 roku. Na konferencji w Bonn (2001 rok) 

podjęto decyzję o utworzeniu międzynarodowych sił, które miały przywrócić i 

zagwarantować bezpieczeństwo w omawianym regionie. Bilans zaangażowania 

wojskowego, to znaczy ilość sił militarnych zmieniał się w zależności od kilku 

czynników, choćby od wzmożonych działań grup terrorystycznych, ataków 

wymierzonych w miejscową ludność, sytuacji wewnętrznej Afganistanu, postępów w 

negocjacjach wewnątrz państw koalicyjnych346. Trzeba także zwrócić uwagę, że ilość 

wojsk USA czy ISAF nie była jednakowa na terytorium całego państwa. Zdecydowanie 

większe siły skoncentrowane były na przykład w rejonach północnych. Analizując bilans 

zaangażowania wojsk należy rozpocząć od obecności ISAF (ang. International Security 

Assistance Force), czyli Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa. To struktura 

militarna wywodząca się z sił zbrojnych państw członkowskich Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO). Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „podstawą 

utworzenia ISAF była rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001, a 

także porozumienie odbudowie stałych instytucji rządowych w Afganistanie, tzw. 

porozumienie z Bonn z 5 grudnia 2001 roku. Działanie ISAF regulowały także kolejne 

rezolucje Rady Bezpieczeństwa347. Łącznie działalność omawianej struktur reguluje 12 

rezolucji ONZ. Wśród głównych celów ISAF, w momencie powstania misji, było przede 

wszystkim zapewnienie i dbałość o utrzymanie bezpieczeństwa na terytorium Kabulu i w 

okolicach oraz ścisła współpraca z lokalnymi służbami mundurowymi348. Przejęcie 

operacji przez NATO zwiększyło zadania ISAF do pomocy w odbudowie zniszczonego 

wojnami państwa (dotyczyło to infrastruktury, budowy dróg, mostów ochrony zdrowia 

itp.) oraz wsparcia humanitarnego ludności cywilnej349. Nie bez znaczenie była też 

pomoc w budowie demokratycznych struktur państwowych350. M. Trzpil wskazuje także 

na rolę ISAF w zakresie rozbrajania, demobilizacji, rozwiązywania lokalnych grup 

                                                           
346 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit.,  s. 70-71. 
347 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit.,  s. 452. 
348 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 70-71.  
349 K. Korzeniewski, op. cit.,  s. 74. 
350 Zob. M. Trzpil, Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO,  „Bezpieczeństwo 

Narodowe”, III-2009 / 11, s. 50-51; A. Sokołowski, Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring 

Freedom oraz misji ISAF w Afganistanie (2002-2007), „Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”, 2007, s. 

91. 
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zbrojnych, a także uczestnictwo w tworzeniu afgańskich struktur, np. policyjnych351. By 

zrealizować te założenia ISAF miało stać się gwarantem bezpieczeństwa, wspierać 

władze lokalne w walce choćby z narkotykami czy terroryzmem a także likwidować 

wszelkie wewnętrzne konflikty. Jednocześnie zdecydowano, że Międzynarodowe Siły 

Wsparcia Bezpieczeństwa będą w Afganistanie aż do pełnego zrealizowania celów, to 

znaczy do momentu, kiedy w państwie powstaną niezależne, demokratyczne instytucje, 

będące podstawą funkcjonowania każdego państwa352. W konsekwencji rezolucji Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1833 z 22 września, rozszerzono zadania Międzynarodowych Sił 

Wsparcia Bezpieczeństwa do pomocy władzom Afganistanu w stabilizacji sytuacji 

politycznej, np. przeprowadzenia wyborów prezydenckich w sierpniu 2009 roku353. 

 Struktura ISAF obejmowała dowództwo (HQ) w Kabulu (ponad 600 osób 

personelu z 36 państw), Brygadę Międzynarodową w Kabulu (około 2000 żołnierzy 

głównie z Niemiec i Francji), a w jej skład wchodziły 3 grupy bojowe (francuska, 

niemiecka i brytyjska) oraz ponad 8 tys. żołnierzy, reprezentujących własne 

kontyngenty354. Pierwsi oficerowie (z Wielkiej Brytanii) przybyli do Kabulu 17 grudnia 

2001 roku. Mieli oni przygotować grunt pod działania sił międzynarodowych, które 

rozpoczęły się niejako trzy dni później wraz z przylotem do Bagram 53 żołnierzy 

brytyjskich, działających w ramach ISAF355. Początkowo ISAF działała pod rządami 

ONZ, ale faktycznie podlegała siłom amerykańskim. Zasadę rotacyjnego dowodzenia 

zmieniono w 2007 roku, uznając za częste zmiany dowodzących nie sprzyjają realizacji 

wyznaczonych celów strategicznych.  

 11 sierpnia 2003 roku NATO przejęło dowództwo nad ISAF, co bezpośrednio 

związane było z ustaleniami w Pradze (21-22.11.2002 roku). Na szczycie tym 

potwierdzono zaangażowanie NATO w siły ISAF, które zajmowały się głównie 

bezpieczeństwem w Kabulu i okolicach356. Decyzja ta była spowodowana dwoma 

czynnikami.  

                                                           
351 Ibidem, s. 52.  
352 J. Modrzejewska-Leśniewka, Afganistan, op. cit.,  s. 452. 
353 M. Trzpil, op. cit., s. 53. 
354 K. Korzeniewski, op. cit., s. 74. 
355 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 452. 
356„Początkowo podstawowym zadaniem ISAF było odbicie Kabulu oraz pobliskiej bazy lotniczej w 

Bagram z rąk talibów oraz nieformalnych grup zbrojnych, w celu zapewnienia bezpiecznego działania 

administracji przejściowej pod wodzą Hamida Karzaja”, w: ISAF-Międzynarodowe Siły Wsparcia 

Bezpieczeństwa, http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-miedzynarodowe-sily-wsparcia-

bezpieczenstwa, dostęp: 1.3.2020. 

http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-miedzynarodowe-sily-wsparcia-bezpieczenstwa
http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-miedzynarodowe-sily-wsparcia-bezpieczenstwa
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J. Modrzejewska-Leśniewska wskazuje, że pierwszym było to, iż „członkowie Paktu 

doszli do przekonania,że organizacja powinna podejmować działania poza tzw. obszarem 

traktatowym (tj. strefą euroatlantycką), w przypadku zagrożeń, który mają zasięg 

ogólnoświatowy, takich jak terroryzm. Po drugie, europejscy członkowie NATO zaczęli 

obawiać się marginalizacji Paktu w polityce zagranicznej Amerykanów”357. Trzeba 

bowiem pamiętać, że militarne siły USA nie korzystały w dużej mierze z pomocy innych 

państw sojuszniczych, a tylko z wybranych państw NATO. Dla zracjonalizowania działań 

militarnych podzielono Afganistan pomiędzy ISAF i OFE (Stany Zjednoczone 

odpowiadały głównie za działania operacyjne i wewnętrzny rozwój państwa). Można za 

Ł. Jureńczykiem powiedzieć, że „od wprowadzenia zadaniowego i terytorialnego 

podziału odpowiedzialności w Afganistanie zaczęły funkcjonować dwie struktury 

międzynarodowe, tj. natowska i amerykańska”358.  

 J. Modrzejewska-Leśniewska wymienia z kolei trzy etapy359 procesu 

przejmowania Afganistanu przez NATO. W ramach tzw. etapu pierwszego ISAF objęła 

zasięgiem północ państwa. 31 maja 2005 roku rozpoczął się etap drugi, który rozciągał 

się na zachodnich obszarach Afganistanu. Od lipca 2006 roku ISAF działała na południu 

a od października na wschodzie. Oznaczało to, że do końca 2006 roku cały kraj był w 

zasięgu Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa360.  

Pod koniec 2003 roku, po przejęciu ISAF przez NATO zwiększono zasięg misji a 

zadania postanowiono realizować w pięciu fazach361. Pierwsza dotyczyła przygotowanie i 

rozmieszczenie sił do wykonania dalszych zadań i głównie ograniczała się do Kabulu. 

Druga miała na celu rozszerzenie działalności ISAF na terytorium całego Afganistanu 

(zakończona, o czym wspomniano wcześniej, w 2006 roku). Trzy kolejne to stabilizacja, 

stopniowe wycofywanie się sił międzynarodowych oraz ostateczne zakończenie misji 

ISAF362. Przechodzenie w kolejne fazy (szczególnie do czwartej) pokazało, iż 

zgromadzone siły ISAF są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego 

zakończenia misji. Na szczycie w Stambule (28-29.06.2004) przywódcy państw 

                                                           
357 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 453.  
358 M. Banasik, Uwarunkowania misji w Afganistanie, „Kwartalnik Bellona” 2008, nr 1, s. 120, cyt. za Ł. 

Jureńczyk, op. cit.,  s. 72.  
359 M. Trzpil wymienia cztery etapy, tj. pierwszy (lata 2003-2004), obejmujący północ państwa z wiodącą 

rolą kontyngentu niemieckiego i francuskiego, drugi (2005) - tereny zachodnie, pod dowództwem Włoch i 

Hiszpanii, trzeci (opóźniany ze względu na działania rebeliantów) w 2006 roku w rejonie południowo-

wschodnim, głównie kontyngent brytyjski, duński i amerykański, czwarty (2006) konsolidacja 

odpowiedzialności NATO za cały Afganistan. M. Trzpil, op. cit., s. 53. 
360 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 453. 
361 Zob. P. Łukasiewicz, op. cit., s. 144; Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 74. 
362 M. Trzpil, op. cit., s. 55. 
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członkowskich uznali, że rozszerzenie roli Sojuszu przyczyni się do uznania pokoju i 

stabilności w Afganistanie, co jak uzgodniono, miało być najważniejszym priorytetem. 

Uznano bowiem, że bezpieczeństwo Afgańczyków gwarantuje bezpieczeństwo 

wszystkich państw członkowskich Paktu. Rozszerzenie misji miało polegać na tworzeniu 

Prowincjonalnych Zespołów Odbudowy (PRT), wsparciu pierwszych wyborów 

prezydenckich oraz pomocy w utworzeniu stabilnego, wieloetnicznego rządu 

afgańskiego363. W listopadzie 2006 roku podtrzymano kluczowe założenia, ale 

skoncentrowano się głównie na współpracy z Afgańską Armią Państwową (ANA) oraz z 

Afgańską Policją Państwową (ANP). Podkreślono jednocześnie dużo rolę PRT i 

wezwano do obrony cywilów oraz wzajemnej współpracy cywilno-wojskowej364. W 

obawie przed wzmożonym terroryzmem postanowiono zacieśnić wzajemną współpracę. 

W deklaracji „Strategicznej wizji ISAF” określono kilka reguł, które dotyczyły 

zobowiązania długotrwałego wsparcia, wzajemnej współpracy (także z państwami 

ościennymi) cywilno-wojskowej. Celem miała być destabilizacja grup terrorystycznych, 

zbudowanie ANSF, jako samowystarczalnej siły oraz stworzenie samodzielnego rządu 

afgańskiego365. Pod wpływem nacisków ze strony amerykańskiej, w 2009 roku podjęto 

decyzję o zwiększeniu liczebności wojsk, co zaskutkowało tym, iż w tym czasie siły 

ISAF liczyły ok. 64,5 tys. żołnierzy z 42 państw, np. z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Polski, Włoch, Rumunii, a także Australii, 

Nowej Zelandii, Azerbejdżanu, Turcji, Singapuru, Austrii, Bośni, Gruzji, Islandii, 

Irlandii, Jordanii, Luksemburga i Singapuru366. Trzeba jednak podkreślić, że lato 2009 

roku „zebrało najkrwawsze żniwo od początku trwania wojny. W lipcu było 76 zabitych 

po stronie koalicjantów. W sierpniu zginęło 49 żołnierzy amerykańskich i 22 innych 

narodowości. Tylko w październiku 2009 roku zostało zabitych 74 żołnierzy 

amerykańskich”367. 

                                                           
363 Istanbul Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 

of the North Atlantic Council, https://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096e.htm, cyt. za Ł. Jureńczyk, op. 

cit., s. 59. 
364 Nie wszystkie państwa NATO zgadzały się na tak wskazane działania militarne i pozamilitarne. 

Niektóre państwa członkowskie podkreślały brak realnej zależności między bezpieczeństwem Afganistanu 

a bezpieczeństwem państw europejskich. Wręcz przeciwnie uznawano, ż może to wywołać odwrotny, 

terrorystyczny skutek. Ł. Jureńczyk, op. cit.,  s. 60.  
365 Ibidem, s. 61. 
366 ISAF – Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa, http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-

miedzynarodowe-sily-wsparcia-bezpieczenstwa, dostęp: 1.03.2020. 
367 „Le Figaro”, 1 i 2 sierpnia 2009, s. 4, cyt. za: J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 199. 

https://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-096e.htm
http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-miedzynarodowe-sily-wsparcia-bezpieczenstwa
http://www.special-ops.pl/leksykon/id315,isaf-miedzynarodowe-sily-wsparcia-bezpieczenstwa
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Rok później, na szczycie w Strasburgu i Kehl zdecydowano o „podejściu 

całościowym”368 wobec Afganistanu, polegającym na „łączeniu wojskowych i cywilnych 

zasobów w celu wsparcia afgańskich władz w budowie bezpiecznego, stabilnego i 

demokratycznego państwa, przestrzegającego praw człowieka, włącznie z prawami 

kobiet”369. Na szczycie wydano „Deklarację szczytu w sprawie Afganistanu”, w której 

wskazano rolę NATO jako misji stabilizacyjnej a także podkreślono konieczność walki o 

równo uprawnienie i ochronę afgańskich obywateli370. W 2010 roku NATO miało 

skoncentrować się na pomocy gospodarczej i stopniowo kończyć misję, przekazując 

odpowiedzialność Afganistanowi (do 2014 roku). Okazało się jednak, że kraj nie był 

gotowy na samodzielne demokratyczne funkcjonowanie. W 2010 roku w Afganistanie 

poległo 711 żołnierzy NATO371. Niestabilna sytuacja wewnętrzna zmusiła państwa 

członkowskie do złożenia deklaracji o ciągłej współpracy Sojuszu z Afganistanem372. Na 

początku 2012 roku dowódca ISAF określił trzy etapu zakończenia misji sił 

międzynarodowych. Ł. Jureńczyk opisuje je następująco: 

 „etap I – do końca 2012 – siły ISAF miały pełnić wiodącą rolę w Afganistanie 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, administrowania i kierowania 

rozwojem, przy wzrastającym udziale podmiotów krajowych; 

 etap II – przez cały rok 2013 – odpowiedzialność za bezpieczeństwo, 

administrowanie i rozwój państwa miały przejmować siły i podmioty krajowe; 

 etap III – przez cały rok 2014 – siły ISAF miały przede wszystkim sprawować 

nadzór nad szkoleniem ANSF”373. 

 

Ostatni szczyt NATO, poprzedzający zakończenie ISAF, odbył się we wrześniu 

2014 roku. Uznano tam, iż misja Sojuszu zakończyła się sukcesem, który głównie opierał 

się uspokojeniu sytuacji w Afganistanie, zwiększeniu bezpieczeństwa. Ustalono 

wówczas, że NATO będzie wspierać kraj w ramach trzech sfer aktywności, tj. 

krótkoterminowej – doradzanie i szkolenia ANSF, średnioterminowej – zaangażowanie w 

finansowanie ANSF, długoterminowej – umacnianie trwałego partnerstwa NATO – 

                                                           
368 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 91. 
369 Strasbourg / Kehl Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in Strasbourg / Kehl, 4 April 2009, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm, cyt. za: Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 62. 
370 Szczegółowe zobowiązania zostały opisane przez  Ł. Jureńczyka, op. cit., s. 63.  
371 J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 207.  
372 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 64-65. 
373 PZ, Misje na celowniku, „Polska Zbrojna” 2012, nr 7, s. 26, cyt. za: Ł. Jureńczyk, op. cit. s. 96. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm
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Afganistan374. Zakończenie misji w grudniu 2014 (choć formalnie Afgańczycy przejęli 

odpowiedzialność za kraj w czerwcu 2013) roku nie oznaczało wyjścia NATO z państwa 

a jedynie zmniejszenie liczby wojsk i ograniczenie działań militarnych. Tak jak napisano 

wcześniej, NATO przejęło role szkoleniowe (ANSF) oraz dofinansowywało instytucje. 

Tym samym w 2015 roku odpowiedzialność nad terytorium państwa przejęły Afgańskie 

Siły Obrony i Bezpieczeństwa (ANDSF). W tym samym roku podjęto decyzję o 

utworzeniu misji pod kryptonimem “Resolute Support”. Jej siedziba znajduje się w 

Kabulu i ma charakter niemilitarny, ponieważ jej zadania ograniczają się do wspierania 

lokalnych władz oraz  pomocy miejscowej ludności.  

Statystycznie rzecz ujmując liczba stacjonujących żołnierzy w ramach ISAF375 w 

kolejnych latach kształtowała się następująco: 

 

Tabela 3. Liczba żołnierzy służących w ramach ISAF 

Liczba żołnierzy w ramach ISAF 

Rok Liczba 

2003 5 tys.  

2005 18 tys. 

2006 30 tys. 

2007 35 tys 

2009 40 tys. 

2010 85 tys. 

2011 132 tys. 

2012 102 tys. 

2014 57 tys. 

 
Źródło: opracowanie własnena podstawie danych, Ł. Jureńczyk, Polska misja w Afganistanie. Wojsko 

Polskie w operacji reagowania kryzysowego NATO, Bydgoszcz 2016, s. 76. 

 

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że misja nie była łatwa, głównie poprzez 

ograniczenia terytorialne jak i wewnętrzne, jakie państwa wchodzące w skład ISAF sobie 

same narzuciły. Chodziło bowiem o to, by dbać o własne bezpieczeństwo, dbając o 

bezpieczeństwo samych Afgańczyków. W opinii Ł. Jureńczyka, choć opisywana misja 

była ważna to jednak jej zasadniczą wadą, był początkowo zbyt mały obszar działalności 

a także niewystarczający udział sił sojuszniczych. Niestety, pomimo obecności 

międzynarodowych sił zbrojnych talibowie rozszerzali swoje wpływy a walka z nimi 

                                                           
374 Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 66. 
375 Dokładne dane o liczbie żołnierzy w ramach poszczególnych kontyngentów podaje M. Trzpil, op. cit., s. 

61-63 oraz J. Ch. Juffret, op. cit., s. 46. 
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stawała się coraz trudniejsza376. W podobnym tonie pisze M. Trzpil377 wskazując, iż 

NATO podejmowało decyzje zbyt opieszale, postawiło sobie trudne do zrealizowanie 

cele a za najbardziej dotkliwe uznaje ograniczenia narodowe, które uniemożliwiają 

wszystkim krajom członkowskim podejmowanie szybkich działań na terenie 

Afganistanu378. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
376 Ł. Jureńczyk, op. cit.,  s. 100. 
377 Zob. J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 137-147. 
378 M. Trzpil, op. cit., s. 23-24. 
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2.3.2. Stany Zjednoczone  

 

Poza ISAF najbardziej znaczącą rolę w zwalczaniu terroryzmu odegrały Stany 

Zjednoczone. Ich interwencja w Afganistanie była odpowiedzią na ataki na WTC we 

wrześniu 2001 roku. Wówczas też rozpoczęto walką z terroryzmem w imię 

międzynarodowego bezpieczeństwa. Przekonania Amerykanów o szybkim zakończeniu 

działań zbrojnych okazały się bardzo szybko nierealne. Misja stabilizacyjna USA 

zmieniała swój charakter i cele oraz dostosowywała swoje metody do aktualnych potrzeb. 

Obejmowała działania zbrojne, walkę o bezpieczeństwo cywilnej, lokalnej ludności, 

budowę afgańskich struktur państwowych, przy dużych nakładach finansowych. Jak 

wspomniano wyżej, pierwszy etap dotyczy walki zbrojnej przeciwko terrorystom. 

Dotyczyło to głównie dwóch, opisanych już w rozprawie, operacji: „Enduring Freedom” 

oraz „Anakonda” Ta pierwsza rozpoczęła się 7 października 2001 roku atakami 

powietrznymi. 13 listopada talibowie opuścili Kabul i dzień ten uznano za dzień 

wyzwolenia. Nie oznaczało to jednak końca operacji, która trwała poniekąd do  

schwytania bin Ladena. Wówczas Amerykanie mogli zakończyć operację „Enduring 

Freedom” a prezydent Barack Obama wyraził chęć jak najszybszego zakończenia całej 

misji w Afganistanie379. W operacji „Anakonda” trwającej od 2-8 marca 2002 prawie 1,5 

tys. amerykańskich żołnierzy zmierzyło się w walce z około tysiącem talibów i członkami 

Al-Kaidy. Jak już wspomniano wcześniej, olbrzymi opór terrorystów i straty 

amerykańskie udowodniły, iż wojna będzie długa i bardzo wymagająca. Zdali sobie też 

sprawę z tego przywódcy NATO. Świadomi braku doświadczenia w działaniach poza 

obszarem euroatlantyckim w odpowiedzi na prośbę USA uzgodnili wiele wspólnych 

założeń: 

 „zintensyfikowanie współpracy w zakresie wymiany danych wywiadowczych 

dotyczących terroryzmu;  

 zaangażowanie się NATO we wspieranie kampanii antyterrorystycznej, 

 zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie 

państw NATO; 

 uzupełnienie wybranych zasobów NATO potrzebnych do wspierania operacji 

przeciwko terroryzmowi;  

                                                           
379 J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 136. 
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 zbiorcza zgoda członków NATO na przylot samolotów wojskowych w związku z 

operacjami antyterrorystycznymi; 

 udostępnienie portów i lotniskna potrzeby operacji antyterrorystycznych, 

 rozmieszczenie sił morskich NATO we wschodniej części Morza 

Śródziemnomorskiego; 

 wysyłanie do Stanów Zjednoczonych samolotów Lotniczego Systemu Ostrzegania 

i Kontroli (ang. Airborne Warning and Control System-AWASC)”380. 

Stany Zjednoczone w obawie przed nadmiernym zaangażowaniem NATO nie 

skorzystały z propozycji sojuszników, a jedynie korzystały selektywnie z pomocy 

wybranych państw, takich jak Francja, Wielka Brytania, Australia czy Kanada381 . 

Po roku 2003 ograniczono liczbę amerykańskich żołnierzy. Jak pisze J. Ch. 

Jauffret „wraz z rozpoczęciem działań zbrojnych w Iraku, Afganistan stał się 

drugorzędnym miejscem akcji, zaś Amerykanie zaczęli prowadzić wojnę na 

przeczekanie”382. Polityka taka spowodowała, że zarówno sekretarz obrony Donald 

Rumsfeld jak i prezydent George Bush nie chcieli wysyłać do Afganistanu dużej liczby 

wojska. W wyniku wzmożonych  działań rebeliantów383 okazało się jednak, że Ameryka 

będzie zmuszona zaangażować większe siły i środki na walkę z grupami terrorystycznymi 

w Afganistanie. Zrozumiano bowiem, że dotychczasowe nakłady nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów a nieprzyjaciele zauważywszy mniejsze zaangażowanie obcych 

sił zbrojnych atakowali ze wzmożoną siłą. Doprowadziło to do przejścia w 2006 roku 12 

tys. żołnierzy amerykańskich pod dowództwo NATO. Brutalizacja działań 

amerykańskich i brak jasnego planu walki była widoczna choćby podczas 

przeprowadzania operacji „Enduring Freedom”384. Stany Zjednoczone, odciążając NATO 

i siły ISAF rozprzestrzeniały swoje działania na całym terytorium. Mimo tego rok 2006 

był jednym z najtrudniejszych militarnie okresów w całym czasie trwania misji385. Chęć 

szybkiego zakończenia wojny doprowadziła do zarówno do zmian w sposobie myślenia, 

jak i co do podejmowanych działań amerykańskich. Dowodem na błędy strategiczne 

                                                           
380 P. Sońta, Udział Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w operacji Międzynarodowych Sił i Wsparcia 

Bezpieczeństwa w Afganistanie (International Security Assistance Force – ISAF) w latach 2001-2009, w: 

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011, s. 

263, cyt. za Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 42. 
381 Ibidem, s. 42. 
382 J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 47. 
383 Zob. Ibidem, s. 48. 
384 Zob. Rozdział II rozprawy. 
385 J. Ch. Jauffret, op. cit.,s. 49-50. 
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popełniane przez Amerykanów mogą być wyniki ustaleń Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego Stanów Zjednoczonych, która uznała, że cele stawiane przez amerykański 

rząd nie zostały zrealizowane. Dobre wyszkolenie amerykańskich żołnierzy oraz ich 

przygotowanie militarne nie powstrzymało talibów i nie zmniejszyło skali działań 

terrorystycznych. Rada dostrzegła niewystarczającą liczbę wojsk, co zaskutkowało tym, 

iż bardzo szybko obszary „wyzwolone” po krótkim czasie przejmowali rebelianci. 

Dodatkowo rząd afgański był niestabilny i nieefektywny386. W grudniu 2008 roku 

uznano, że aby uniknąć błędów należy podporządkować się do ustalonych regulacji i 

procedur. W myśl zalecenia generała Davida McKiernana wojska amerykańskie miały 

stosować siły proporcjonalne do sytuacji a przeszukania domostw, miejsc kultu 

religijnego powierzyć siłom afgańskim. Zastosowane środki ostrożności, choć w samym 

środku wojny, miały uspokoić nieco zaognioną sytuację387. Początkowe ograniczenia 

nalotów nie trwało jednak zbyt długo, bo w kolejnych latach ponownie ataki lotnicze były 

ważnym strategicznym elementem walki w terrorystami. Główną taktyką działań 

amerykańskich były przede wszystkim masowe bombardowania przy użyciu najcięższych 

możliwych środków. Konsekwencją ataków powietrznych są zawsze bardzo duże straty 

jakie ponosi nie tylko wróg, ale także ludność cywilna. Jak pisze J. Ch. Jauffret „straty 

wśród cywilów wzrosły do 40 procent. W 2008 roku i wyniosły 2188 zabitych, wobec 

1527 w latach poprzednich, według raportu ONZ”388. Okazało się bowiem, że 

nieprzemyślane i bardzo agresywne działania powietrzne okazały się tragiczne w 

skutkach dla mieszkańców Afganistanu. Należy tu także zauważyć, że takie działania 

sprawiały, iż Afgańczycy stracili zaufanie do sił międzynarodowych, co skutecznie w 

swej propagandzie wykorzystywali talibowie i inne grupy terrorystyczne389.  

 Zostając prezydentem Barack Obama zmienił zdecydowanie strategię wobec 

Afganistaniu390. Wojna z terroryzmem miała przekształcić się w walkę o 

międzynarodowe bezpieczeństwo, przy udziale wszystkich zainteresowanych sił i państw. 

Oczywiście celem nowego prezydenta i amerykańskiej misji miała być walka z grupami 

terrorystycznymi, ale też wyznaczono nowe, szersze zadania, mające przekonać 

koalicjantów, że pokój w Afganistanie jest w interesie całego demokratycznego świata. 

                                                           
386 Afghan Archives – Opium, War Report, http://www.comw.org/warreport/afghanarchiveopium.html, 

dostęp: 1.03.2020. 
387 Ibidem, s. 134. 
388 „The New York Times”, 19 luty 2009, s. 1, cyt. za J. Ch. Juffret, op. cit., s. 155. 
389 Szczegółowe dane na temat zmieniającego się poparcia dla działań amerykańskich prezentuje J. Ch. 

Juffret, op. cit., s. 156-157. 
390 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit.,  s. 88-89. 

http://www.comw.org/warreport/afghanarchiveopium.html,
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Po 2008 roku plan Obamy zakładał pomoc w dziedzinie edukacji, rolnictwa, 

demokratyzacji Afganistanu. Wprowadzone wcześniej tzw. „podejście całościowe” 

(polegające na działaniach pozamilitarnych) miało się w pełni zrealizować właśnie 

podczas prezydentura Baracka Obamy. W Białym Domu uznano bowiem, że przełom 

działań zbrojnych może nastąpić tylko wraz z realną pomocą w odbudowie państwa, 

demokracji, struktur i praworządności w Afganistanie391. Walka z talibami miała więc 

przenieść się na inne, pozamilitarne obszary. Podjęte działania powstańcze trwały do 

2011 roku. Pomoc afgańskich żołnierzy okazała się nieoceniona. Oczywiste jest bowiem, 

że choć nie byli oni wyszkoleni, to znali język, mentalność, co zdecydowanie pomogło 

bronić ludność przed atakami terrorystycznymi. Wpisywało się to w amerykańskie 

przekonanie, iż należy ograniczać działania wroga w węższych i bardziej globalnych 

obszarach. W 2009 roku inicjatywę naprzemiennie przejmowało ISAF oraz siły 

amerykańskie i talibowie. Ciężkie walki a przede wszystkich samobójcze zamachy 

terrorystyczne znacznie osłabiły koalicyjne siły, ale też mobilizacja wojsk sprawiła, że 

ISAF mimo wszystko zaczęła przejmować inicjatywę. W omawianym okresie 

Amerykanie budowali olbrzymie  bazy wojskowe, do użytku trafiło 100 amerykańskich 

śmigłowców a liczne porażki talibów w starciach bezpośrednich dały nadzieję na 

możliwość poprawy sytuacji w Afganistanie392. Pod koniec 2009 roku Barack Obama 

podjął decyzję o nowej strategii amerykańskiej. Pomimo pojawiających się głosów o 

potrzebie zakończenia interwencji, amerykański prezydent postanowił o wysłaniu 

dodatkowych posiłków393 w postaci 33 tysięcy osób, zaapelował do sojuszników z NATO 

o zwiększanie kontyngentów i udzielenie bezwarunkowego wsparcia dla Pakistanu. W 

konsekwencji decyzji liczba wojsk wzrosła do 150 tysięcy394. Założone cele w tym 

okresie, tj. po 2009 roku, o których już wspomniano wcześniej, dotyczyły także wsparcia 

w budowaniu narodowych sił afgańskich oraz w tworzeniu podwalin państwa 

demokratycznego. Rok 2010 był czasem kosztownym jeśli chodzi o nakłady finansowe, 

ale także w wyniku walk i różnych operacji militarnych, o których wspomniano 

wcześniej, zginęło ponad 700 żołnierzy NATO. Toczone walki o Kabul czy Helmand 

znacznie nadwątliły siły amerykańskie. Po przejęciu dowództwa, generał Petraeus (lipiec 

2010-lipiec 2011) z siłą ponad trzydziestu tysięcy żołnierzy postanowił kontynuować 

                                                           
391 B. Górka-Winter,  Polska w operacji ISAF – mission (still) not accomplished, „Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej”, 2010, s. 273, cyt. za Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 91. 
392 J. Ch. Jauffret, op. cit.,  s. 197. 
393 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 89-90. 
394 J. Ch. Jauffeet, op. cit., s. 203. 
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dzieło poprzednika i za wszelką cenę nie tylko zniszczyć pułapki czy zasadzki, ale brać 

też udział w licznych operacjach wojskowych395 tak by wróg nigdy nie czuł się 

bezpiecznie396. Rok 2011 okazał się najważniejszym w historii misji stabilizacyjnej w 

Afganistanie. Śmierć Osamy bin Ladena397 miała rozpocząć sukcesywne wycofywanie się 

wojsk amerykańskich i przejmowanie wszelkich instytucji przez samych Afgańczyków. 

Dodatkowo ustalono długofalową współpracę USA i innych sił koalicyjnych w 

tworzącym się afgańskim rządem. Barack Obama podjął decyzję o stopniowym 

wycofywaniu się wojsk. Zmniejszające się kontyngenty, nie tylko amerykańskie, ale 

także holenderskie, hiszpańskie, niemieckie czy francuskie398 były powodowane 

przekonaniem, iż Afgańczycy, przy dużym wparciu finansowym będą w stanie stać się 

państwem samodzielnym. W konsekwencji jednak talibowie wciąż są potężną i 

niebezpieczną siłą, a rola państw zachodnich nie zyskała jednoznacznej oceny wśród 

badaczy. Od 2012 roku Obama a także inni amerykańscy politycy toczyli rozmowy z 

talibami, próbując pertraktować i ustalić warunki ostatecznego rozejmu. 

Wreszcie po dwóch dekadach wojny Stany Zjednoczone i talibowie  w dniu 29 

lutego 2020 roku podpisali historyczne porozumienie pokojowe. Podpisy złożyli Zalmay 

Khalilzad, specjalny przedstawiciel USA ds. Pokoju Afgańskiego, i mułła Abdul Ghani 

Baradar, zastępca doradcy politycznego talibów. Podpisanie dokumentu odbyło się w 

Katarze. Obie strony negocjowały przez około osiemnaście miesięcy. Ustalono, że 

wszystkie siły amerykańskie opuszczą terytorium Afganistanu w ciągu najbliższych 

czternastu miesięcy a jednocześnie  rozpocznie się kolejna faza działań pokojowych. 

Następnym krokiem będzie dbałość o wzajemnie zaufanie między talibami a rządem 

afgańskim. Porozumienie składa się z czterech głównych części: 

 gwarantującej, że talibowie nie wykorzystają ziemi afgańskiej przeciwko 

bezpieczeństwu USA i jej sojusznikom; 

 zapewniającej harmonogram całkowitego wycofania wojsk USA i NATO w ciągu 

najbliższych 14 miesięcy; 

 przewidującej kolejne rozmowy negocjacyjne między  rządem Afganistanem oraz 

talibami od 10 marca 2020 roku; 

                                                           
395 Dotyczy to głównie operacji „Hamakari” oraz „Dragon Strike”. 
396 J. Ch. Jauffeet, op. cit., s. 209. 
397 Szczegóły operacji i śmierci terrorysty zostały opisane w Rozdziale II rozprawy.  
398 Zob. J. Ch. Jauffret, op. cit., s. 221. 
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 dyskusji o kompleksowym zawieszeniu broni podczas negocjacji między rządem 

afgańskim a talibami399. 

 

W trakcie tego procesu Stany Zjednoczone zobowiązały się, że w ciągu 135 dni  

zmniejszą liczbę żołnierzy do 8600 a pozostali żołnierze wycofają się w ciągu 

najbliższych 9,5 miesięcy z Afganistanu. W porozumieniu uzgodniono zwolnienie 5000 

więźniów talibskich z więzień rządu afgańskiego w zamian za uwolnienie tysiąca osób 

przetrzymywanych w niewoli przez talibów. Wymiana ma odbyć się w ciągu 10 dni od 

daty podpisania dokumentu. Stany Zjednoczone zobowiązały się również do skutecznego 

rozpoczęcia sankcji wobec talibów poprzez rozpoczęcie rozmów między rządem 

Afganistanu a talibami. Zniesienie sankcji wobec tej grupy ma dokonać się do 28 sierpnia 

2020 roku. Druga część porozumienia to zobowiązanie talibów do zerwania więzi z 

grupami terrorystycznymi w Afganistanie i poza nim. Jednocześnie Stany Zjednoczone 

zagwarantowały ratyfikację porozumienia przez członków Rady Bezpieczeństwa ONZ400. 

Równocześnie z podpisaniem porozumienia pokojowego talibów ze Stanami 

Zjednoczonymi, Kabul i Waszyngton wydały wspólne deklaracje, wzywając obie strony 

do współpracy w celu zwalczenia grup terrorystycznych. Można w niej odnaleźć uznanie 

Islamskiej Republiki Afganistanu za członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

uznanie Afganistanu za niepodległe państwo, zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Jednocześnie Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązały się do współpracy w celu 

osiągnięcia kompleksowego i trwałego porozumienia pokojowego, które przyniesie 

korzyść Afgańczykom, zakończy wojny w Afganistanie i przyczyni się do stabilności 

regionalnej i bezpieczeństwa na świecie. Umowa obejmuje również cztery następujące 

części: 

 terytorium Afganistanu ma być wolne od działań grup terrorystycznych, 

zwróconych przeciwko USA oraz siłom koalicyjnym; 

 harmonogram wycofania wszystkich wojsk amerykańskich z Afganistanu i 

międzynarodowych sił koalicyjnych;  

 porozumienie polityczne, wynikające z bezpośredniego dialogu i negocjacji 

między Islamską Republiką Afganistanu a talibami; 

                                                           
399 U.S. Department of State, Agreement for Bringing Peace to Afghanistan, https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2020/02/Signed-Agreement-02292020.pdf, dostęp: 3.03.2020. 
400 Ibidem. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Signed-Agreement-02292020.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Signed-Agreement-02292020.pdf
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 kompleksowe i trwałe zawieszenie broni401. 

 

Dążenie do pokoju po latach wojny pokazuje wspólny cel wszystkich 

zainteresowanych stron, którym jest powstanie niezależnego i zintegrowanego 

Afganistanu. Ma on być wolny od konfliktów zbrojnych i w dobrych relacjach z 

państwami sąsiadującymi. W części dotyczącej wspólnej deklaracji w sprawie pokoju, 

uzgodniono, że Stany Zjednoczone przeprowadzą operacje wojskowe, przeciwko ISIL i 

Al-Kaidzie wyłącznie za zgodą rządu Afganistanu. Jednocześnie podkreśla się, że od 

2001 roku urząd afgański i Stany Zjednoczone współpracowały w celu zapewnienia 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa a także zagwarantowania Afgańczykom 

bezpiecznej, demokratycznej i dostatniej przyszłość. Oba państwa pozostaną 

zaangażowane w długotrwałe relacje. Ich celem będzie zbudowanie demokratycznych 

struktur i instytucji, ochrona jedności państwa oraz promowania postępu gospodarczego i 

politycznego a także przestrzeganie praw obywateli402. Z drugiej strony  prezydent 

Afganistanu, Ashraf Ghani, powiedział, że rząd nie ma obowiązku zwolnienia 5 tysięcy 

więźniów talibskich i nie będzie żadnej amnestii, dopóki Afańczycy nie będą mieli 

pewności, co do pokojowych intencji talibów. Prezydent  Ghani, podczas przemówienia 

we wschodniej prowincji Nangarhar, która ma granicę z Pakistanem, zwracając się do 

talibów, powiedział: „Wy talibowie powiedzcie mi, kiedy wyjdziecie z Pakistanu? 

zawrzyjmy pokój”403. Następnego dnia talibowie ogłosili, że proces ograniczania 

przemocy dobiegł końca, równocześnie atakując afgańskie siły rządowe. Po takiej 

deklaracji talibów pojawiły się doniesienia o atakach bojowników w wielu prowincjach. 

Na szczęście jednak nie odnotowano wówczas dużej liczby ofiar404. 

  

                                                           
401 U.S. Department of State, Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and the United 

States of America for Bringing Peace to Afghanistan, http://www.state.gov/wp-

content/uploads/2020/02/02.29.20-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf, dostęp: 3.03.2020. 
402 Ibidem. 
403 BBC, شرط غنی برای صلح با طالبان؛ 'چه زمانی از پاکستان خارج میشوید؟', 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51721194, dostęp: 3.03.2020. 
404 Ibidem.  
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2.3.3. Wielka Brytania 

 

 Rola Wielkiej Brytania bez wątpienia jest istotna w kontekście misji 

stabilizacyjnych i operacji militarnych, mających na celu walkę z terroryzmem oraz 

uczynienia z Afganistanu państwa samodzielnego i demokratycznego. Po ataku na Word 

Trade Center i decyzji USA o konieczności podjęcia działań militarnych, to właśnie 

Wielka Brytania okazała się największym zwolennikiem operacji a Ameryka chętnie 

skorzystała, w ramach umów bilateralnych, z pomocy Brytyjczyków. Łukasz Jureńczyk 

wskazuje na dwa powody takiej współpracy. Po pierwsze, to premier Tony Blair zabiegał 

o dobre kontakty z prezydentem Bushem, by mieć jak najbliższe relacje z USA405 a po 

drugie Brytyjczycy dysponowali armią kooperującą z amerykańskimi siłami 

zbrojnymi406. Dawało to nadzieję i gwarancję dobrej, owocnej współpracy. W 

konsekwencji, o czym już pisano wcześniej, 17 grudnia nowo przybyli brytyjscy 

oficerowie mieli za zadanie przygotować grunt pod późniejsze militarne i pozamilitarne 

działania Brytyjczyków. Trzy dni później grupa 53 żołnierzy przyleciało do Bagram, w 

ramach ISAF. Trzeba jednak podkreślić, że działania Wielkiej Brytanii w okresie 2001-

2006 roku nie były zbyt intensywne. Wynikało to głównie z założeń ISAF, które 

ograniczały terytorium działania państw członkowskich głównie do Kabulu407. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na rolę Wielkiej Brytanii w tworzeniu PRT 

(ang. Provincial Reconstruction Team), tzn. Zespół Odbudowy prowincji w Mazar-i 

Szarif i Meymana, rozszerzając swoją działalność na prowincję Halmand. Wzmożone 

ataki talibów i brak satysfakcjonujących rezultatów działań wojskowo-cywilnych 

spowodowało, że rząd brytyjski zwiększył udział żołnierzy w Afganistanie. Liczba 

kontyngentu wzrosła z 1000 do 20 tysięcy do 2010 roku. Dzięki temu był on drugi pod 

względem liczebności na opisywanym terytorium408. Niestety jednak w powszechnej 

opinii społeczeństwa brytyjskiego, jaki i prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja, Wielka 

Brytania nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa w prowincji Helmand409. Świadczyła 

                                                           
405 L. S. Kaplan, NATO Divided, NATO  United.The Evolution of an Alliance, Westport, London 2004, s. 

135, cyt. za: Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 42-43. 
406 Ibidem, s. 43. 
407 Zob. Ł. Jureńczyk, op. cit., s. 43-44. 
408 N. Taraki, مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان, http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-

32/365-v15-365, dostęp: 5.03.2020. 
409 Należy podkreślić dość negatywny stosunek i brak zaufania Afgańczyków do działań Wielkiej Brytanii. 

Wynikało to, nie tylko z ówczesnej sytuacji, ale też zaszłości historycznych, kiedy to Afganistan prowadził 

wojny z Brtyjczykami (koniec XIX / początek XX wieku). 

http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/365-v15-365,%20dostęp
http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/365-v15-365,%20dostęp
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o tym wzrastająca liczba strat wśród żołnierzy brytyjskich a także miejscowej ludności410. 

Wielka Brytania wykorzystywała  głównie siły lotnicze (podobnie jak USA), różne formy 

armii lądowej a także za cel postawili sobie likwidację pól, służących do uprawy 

narkotyków. Pomimo krytyki, jesienią 2009 roku premier Gordon Brown podkreślił dużą 

i ważną rolę Wielkiej Brytanii w zwalczaniu Al-Kaidy i innych grup terrorystycznych. 

Jednocześnie dostrzegał konieczność kontynuowania misji, wyrażając przekonanie, iż 

tylko wówczas państwa europejskie mogą czuć się bezpiecznie411. Deklaracja ta padła w 

chwili, gdy liczba podległych brytyjskich żołnierzy przekroczyła 200 osób. W 2009 roku 

w Afganistanie swą misję odbywało ponad 9 tys. angielskich żołnierzy412.  

Rząd Wielkiej Brytanii postanowił wysłać w owym czasie dodatkowo 500 

żołnierzy, przede wszystkim po to, by podtrzymać militarne rezultaty przeprowadzonej w 

lipcu 2009 roku operacji „Pazur Pantery” (brało w niej udział ponad 3 tysiące brytyjskich 

żołnierzy)413. Podobne poglądy na temat roli Wielkiej Brytanii w misji stabilizacyjnej w 

Afganistanie miał następca Gordona Browna, David Cameron. W 2010 roku 

przekonywał, iż powstrzymanie upadku państwa afgańskiego jest priorytetem i będzie 

możliwe wyłącznie przy zaangażowanie sił koalicyjnych w Afganistanie414. W myśl tej 

idei w 2012 roku w Chicago Wielka Brytania zadeklarowała pomoc finansową w latach 

2015-2017 w wysokości 7 mln USD rocznie. Miały być przeznaczone na rozwój ANSF, 

czyli Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa. Chodziło bowiem o to, aby 

Afganistan rozwijał się samodzielnie a rola państw koalicyjnych miała ograniczać się do 

doradczo-finansowej. Dodatkowo na cele niewojskowe w latach 2012-2017 rząd miał 

przeznaczyć 273 mln USD rocznie415. W ramach wsparcia i pomocy rządowi 

afgańskiemu w 2014 roku Wielka Brytania oddała do użytku choćby obóz Camp Bastion, 

największą tego typu bazę międzynarodową w Afganistanie. Po symbolicznym zdjęciu 

flagi i oficjalnym przekazaniu władzy lokalnym siłom, obóz pozostał bazą szkoleniową. 

W 2014 roku Brytyjczycy opuścili też prowincję Helmand. Podobnie jak reszta państw 

                                                           
410 N. Taraki, مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان, http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-

32/365-v15-365, dostęp: 5.03.2020. 
411 Ibidem. 
412 Już ponad 200 Brytyjczyków zginęło w Afganistanie, Matsza, 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6931340,Juz_ponad_200_Brytyjczykow_zginelo_w_Af

ganistanie.html, dostęp: 4.03.2020. 
413 J. Pawlicki, Brytyjczycy wyślą dodatkowych 500 żołnierzy do Afganistanu, 

https://wyborcza.pl/1,75399,7143220,Brytyjczycy_wysla_dodatkowych_500_zolnierzy_do_Afganistanu.ht

ml, dostęp: 1.03.2020. 
414 UK Troops in Afghanistan: Timeline of Key events, BBC, http://www.bbc.com/news/uk-35159951, 

dostęp: 4.03.2020. 
415 Ibidem. 

http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/365-v15-365,%20dostęp
http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/365-v15-365,%20dostęp
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6931340,Juz_ponad_200_Brytyjczykow_zginelo_w_Afganistanie.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6931340,Juz_ponad_200_Brytyjczykow_zginelo_w_Afganistanie.html
https://wyborcza.pl/1,75399,7143220,Brytyjczycy_wysla_dodatkowych_500_zolnierzy_do_Afganistanu.html
https://wyborcza.pl/1,75399,7143220,Brytyjczycy_wysla_dodatkowych_500_zolnierzy_do_Afganistanu.html
http://www.bbc.com/news/uk-35159951
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koalicyjnych,  stopniowo wycofywali się z Afganistanu, uznając koniec zaplanowanej 

misji. Na terytorium państwa pozostały jedynie niewielkie siły specjalne oraz specjaliści, 

mający szkolić przyszłe kadry zarządzające. Należy podkreślić, że udział w misji w 

Afganistanie i walka z terroryzmem kosztowała rząd brytyjski ponad 59 mld USD. Na 

prośbę prezydenta Donalda Trumpa (2018 rok), ówczesna premier Theresa May obiecała 

zwiększyć liczbę brytyjskich żołnierzy do 1100 osób (wysłano dodatkowo 440 żołnierzy), 

mających za zadanie walkę z talibami i dżihadystami z Daesh416. Podsumowując należy 

podkreślić, że Wielka Brytania odegrała dużą rolę w Afganistanie. Nie tylko wspierała 

wojska USA, ale prowadziła głównie misje szkoleniowe, dyplomatyczne i polityczne. 

Wszystkie one miały na celu demokratyzację państwa i wprowadzenie europejskich 

standardów. Działania wynikały także z przekonania, iż bezpieczeństwo na Bliskim 

Wschodzie było w szeroko pojętym interesie Brytyjczyków i innych państw. Walka o 

wolność nie mogła więc ograniczać się jedynie do działań pozorowanych, ale przede 

wszystkim musiała przekładać się na realną poprawę standardów życia z wzrastającym 

poczuciem bezpieczeństwa. Gwarantami miały być afgańskie siły lokalne wsparte przez 

państwa Europy Zachodniej. 

  

                                                           
416 Wielka Brytania podwoi liczbę żołnierzy w Afganistanie, https://www.rp.pl/Konflikty-

zbrojne/180719943-Wielka-Brytania-podwoi-liczbe-zolnierzy-w-Afganistanie.html, dostęp: 3.03.2020.  

https://www.rp.pl/Konflikty-zbrojne/180719943-Wielka-Brytania-podwoi-liczbe-zolnierzy-w-Afganistanie.html
https://www.rp.pl/Konflikty-zbrojne/180719943-Wielka-Brytania-podwoi-liczbe-zolnierzy-w-Afganistanie.html


  133 

 

2.3.4. Niemcy  

 

Wymieniając państwa mające znaczący wpływ na walkę z terroryzmem należy 

wspomnieć o udziale wojsk Republiki Federalnej Niemiec w misji stabilizacyjnej w 

Afganistanie417. Natychmiast po ataku na WTC władze niemieckie zadeklarowały (już 19 

września 2001 roku) wsparcie dla Stanów Zjednoczonych i gotowość do walki z 

terroryzmem. Organizacją i kompleksowym zarządzaniem kontyngentem niemieckim 

oraz koordynacją wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych zajęło się, powołane 1 

lipca 2001 roku, Dowództwo Operacyjne Bundeswehry (Einsatzführungskommando der 

Bundeswehr)418. Niemieckie wojska uczestniczyły w niej od samego początku (od 2001 

roku) w ramach ISAF. Decyzję o udziale podjął parlament z rekomendacji ówczesnego 

premiera, Gerharda Schroedera. Żolnierze niemieccy uczestniczyli w operacji „Enduring 

Freedom” (3900 żołnierzy wysłano w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy trwania 

misji)419. A. Sokołowski pisze, że „tworzyły go następujące wydzielone pododdziały 

Bundeswehry: jednostki obrony przed bronią ABC (800 żołnierzy), jednostki 

ewakuacyjne (250 żołnierzy), jednostki sił specjalnych (100 żołnierzy), jednostki 

transportu lotniczego (500 żołnierzy), jednostki marynarki wojennej (1800 żołnierzy), 

jednostki wsparcia (450 żołnierzy). W ramach wspomnianej operacji Niemcy 

zobowiązały się do: udostępnienia samolotów i personelu do obsługi transportu 

lotniczego wojsk i zaopatrzenia koalicji z baz w RFN do wybranych rejonów, wysłania 

okrętów do działań na morzu u wybrzeży Somalii w rejonie tzw. Rogu Afryki, wysłania 

do Kuwejtu jednostki obrony przed bronią ABC do ewentualnego użycia ich w 

warunkach bojowych, jak również włączenia żołnierzy sił specjalnych Bundeswehry do 

realizacji misji zwiadowczych w Afganistanie”420. Zaangażowanie rządu  niemieckiego 

nie ograniczało się jedynie do działań militarnych, ale też wsparcia finansowego. Rząd 

niemiecki w latach 2001-2002 udzielił Afganistanowi bezzwrotnej pożyczki w wysokości 

2 mln euro. Adam Sokołowski uczestnictwo Bundeswehry w Afganistanie (w misji ISAF) 

                                                           
417 Zmiany dokonane w1994 przez Federalny Sąd Konstytucyjny umożliwiły militarne zaangażowanie 

Niemiec, poza granicami tego państwa. Dało to możliwość zaangażowania w misje NATO i innych 

operacjach Unii Europejskiej. A. Sokołowski, Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom 

oraz misji ISAF w Afganistanie (2002-2007), „Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego”, 2007, s. 88-89. 
418 Einsatzführungskommando der Bundeswehr, Bundesministerium der Verteidigung, Berlin 2007, 

www.bundeswehr.de, cyt. za A. Sokołowski, op. cit., s. 87-88. 
419 Uczestnictwo Niemiec w operacji Endring Freedom opisuje A. Sokołowski, op. cit., s. 88-90. 
420 P. Pietrzak, Bundeswehra w operacjach międzynarodowych. Podstawy prawne, stan obecny, 

perspektywy, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Polityki Obronnej, Warszawa 

2004, s. 35-36, cyt. za A. Sokołowski, op. cit., s. 89. 

http://www.bundeswehr.de/
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dzieli na trzy fazy: pierwszą (lata 2002–2003), drugą (2003-2006), trzecią (od połowy 

2006 roku)421. Pierwsza faza to obecność żołnierzy w liczbie około 1000 od stycznia 2002 

roku. Zadania polegały na ochronie obiektów, patrolowaniu dróg i akwenów oraz na 

działaniach rozpoznawczych422. Duże zaangażowanie Niemiec w walkę z terroryzmem 

sprawiło, że od lutego do sierpnia 2003 roku Niemcy wraz z Holendrami przejęli 

dowództwo nad ISAF, a kontyngent Bundeswehry zwiększono do 2,5 tys. żołnierzy. W 

drugiej fazie misji Niemcy rozszerzały obszar swojego działania poza Kabul na prowincję 

Kunduz a ich działania koncentrowały się na odbudowie zniszczonej infrastruktury, 

służby zdrowia a przede wszystkim do sfery działania wojska, policji i służb 

bezpieczeństwa423. W owym czasie Niemcy odegrały też dużą rolę w funkcjonowaniu 

PRT, które miało zadania pozamilitarne. W drugiej połowie 2003 roku kontyngent 

osiągnął liczbę ok. 2500 żołnierzy a Afgańczycy uzyskali zapewnienie o jeszcze większej 

pomocy finansowej. Trzecia fazę rozpoczęło ponowne przejęcie dowodzenia nad ISAF w 

czerwcu 2006 roku. Kluczową decyzją miało być przeniesienie do obozu w Mazar-i 

Szarif, na co przeznaczono około 42 mln euro. Jednocześnie należy zauważyć, że Niemcy 

nie angażowały się w walkę z talibami na obszarach południowych Afganistanu, dbając o 

bezpieczeństwo własnej misji424. Wraz z rozwojem sytuacji i wzmożonymi atakami 

terrorystycznymi kontyngent sukcesywnie zwiększano, aby do 2009-2010 roku wynieść 

3400 żołnierzy a roku 2011 już około 5 tysięcy. Spowodowało to, iż kontyngent 

niemiecki był trzeci pod względem liczebności w Afganistanie (po USA i Wielkiej 

Brytanii)425. Dopiero w wyniku pogarszającej się sytuacji w państwie rząd niemiecki 

zdecydował o zaangażowaniu sił specjalnych oraz sił szybkiego reagowania426. W 2008 

roku niemieccy parlamentarzyści zdecydowali o zwiększeniu kontynentu do 4500 

żołnierzy427. Decyzja ta okazała się trafna, gdyż lata 2009-2010 okazała się, jak już 

opisywano wcześniej, najtrudniejsze podczas całej misji sił koalicyjnych. Dodatkowo, od 

samego początku, rząd niemiecki, podkreślał konieczność wsparcia Afgańczyków w 

                                                           
421 Ibidem, s. 91-96. 
422 Ibidem, s. 91. 
423 P. Buras, Dokąd prowadzi „niemiecka droga”? O polityce zagranicznej Niemiec 2001–2004, Raporty 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Raport 3, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 20-21. 
424 A. Sokołowski, op. cit., s. 95. 
425 K. Frymark, Niemieckie zaangażowanie w Afganistanie po 2001 r., http://www.psz.pl/116-

bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r., dostęp: 3.03.2020. 
426 N. Kohamaki, Germany’s Involvement in Afghanistan, http;//www.files.ethz.ch/isn/103497/a4-2009.pdf., 

s. 1, dostęp: 3.03.2020. 
427 Ibidem, s. 2. 

http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r
http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r
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odbudowie państwa. W 2008 roku pomoc wyniosła 170 mln euro428. W tym kontekście 

należy wspomnieć, że koncepcja zaangażowania Niemiec opierającą się z jednej strony 

na działaniach militarnych a z drugiej na wsparciu ekonomicznym, społecznym czy 

kulturalnym, co w 2006 roku określono mianem “Vernetzte Sicherheit”429. Niemcy 

konsekwentnie starały się realizować te założenia podczas misji w Afganistanie i 

przekonywać sojuszników do działań, opierających się na podobnych celach430. 

W 2013 roku Niemcy przekazały swoją najważniejszą bazę w prowincji Kunduz 

(północno-wschodni Afganistan) miejscowym siłom bezpieczeństwa. Do 2012 na 

terytorium Afganistanu zginęło 54 żołnierzy. Niezależnie od planu stopniowego 

opuszczania wojsk z Afganistanu w 2013 roku przebywało w nim prawie 4 tysiące 

niemieckich żołnierzy (900 w samym Kanduzie). Ostatecznie, zmniejszenie kontyngentu 

miało nastąpić, podobnie jak w przypadku pozostałych państw koalicyjnych, po 2014 

roku431. W kolejnym roku Niemcy dołączyli do misji “Resolute Support”, która powstała 

po zakończeniu ISAF. W jej ramach siły Bundeswehry stacjonowały w Camp Marmal 

(północny Afganistan). W 2017 roku misja liczyła około 1000 żołnierzy, dbających 

głównie o wyszkolenie lokalnych mundurowych. Do 2019 roku kontyngent niemiecki 

wzrósł z 980 żołnierzy do 1300, objął także region Kunduz. Decyzja o zwiększeniu 

udziału wojsk wynikało z globalnej decyzji NATO o zwiększeniu sił całego Sojuszu do 

16 tysięcy żołnierzy. Pomimo zaangażowania tak dużych środków okazało się, że 

talibowie kontrolowali około 4 procent całego Afganistanu i byli aktywni w 70 procent 

dystryktów. W końcowej fazie misji rola żołnierzy niemieckich była w dużej mierze 

doradcza, szkoleniowa, mająca dążyć do stabilizacji sytuacji w państwie432. 

 

 

 

 

 

                                                           
428 Ibidem, s. 2. 
429 Bezpieczeństwo połączone. 
430 K. Frymark, Niemieckie zaangażowanie w Afganistanie po 2001 r., http://www.psz.pl/116-

bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r. dostęp: 3.03.2020. 
431 Bundeshwera skończyła z Afganistanem. Misja kosztowała życie 54 żołnierzy, mk//gak / źródło: PAP, 

https://tvn24.pl/swiat/bundeswehra-skonczyla-z-afganistanem-misja-kosztowala-zycie-54-zolnierzy-

ra360547-3448352, dostęp: 4.03.2020. 
432 L. Gibadło, Niemcy zwiększają wojskową obecność na świecie. "Bundeswehra nie jest przygotowana”, 

https://www.defence24.pl/niemcy-zwiekszaja-wojskowa-obecnosc-na-swiecie-bundeswehra-nie-jest-

przygotowana-komentarz, dostęp: 4.03.2020. 

http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r
http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/niemieckie-zaangazowanie-w-afganistanie-po-2001-r
https://tvn24.pl/swiat/bundeswehra-skonczyla-z-afganistanem-misja-kosztowala-zycie-54-zolnierzy-ra360547-3448352
https://tvn24.pl/swiat/bundeswehra-skonczyla-z-afganistanem-misja-kosztowala-zycie-54-zolnierzy-ra360547-3448352
https://www.defence24.pl/niemcy-zwiekszaja-wojskowa-obecnosc-na-swiecie-bundeswehra-nie-jest-przygotowana-komentarz
https://www.defence24.pl/niemcy-zwiekszaja-wojskowa-obecnosc-na-swiecie-bundeswehra-nie-jest-przygotowana-komentarz
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2.4. Uwagi podsumowujące 

 

Terytorium Afganistanu stało się ogromnym polem walki z terroryzmem w XXI 

wieku. Siły ISAF, Stany Zjednoczone, jak i i poszczególne państwa członkowskie NATO 

uczestniczyły w wielu wspólnych misjach. Ich celem było nie tylko zniszczenie 

wszelkich grup terrorystycznych, ale także budowanie w Afganistanie demokratycznych 

struktur państwowych. To właśnie powstanie w państwie lokalnych służb, 

samodzielnego, niezależnego rządu miały być gwarancją pokoju w znaczeniu 

regionalnym, jak i globalnym. Powszechnie bowiem wiadomo, że niespokojna, 

niestabilna sytuacja w jednym kraju bezpośrednio wpływa na inne państwa. Pod pojęciem 

bezpieczeństwa obecnie rozumie się nie tylko zdolność do ochrony granic państwowych 

czy istnienie sprawnie działających służb w danych państwach. Należy zgodzić się z 

niemiecką koncepcją ,,bezpieczeństwa połączonego”, skupiającą się nie tylko na 

kwestiach militarno-organizacyjnych, ale również na kwestiach związanych z edukacją i 

przemianami społecznymi. Przywódcy państw Unii Europejskiej jak i USA w myśl tej 

zasady prowadzili misje stabilizacyjne, mające na celu edukację czy szkolenia. Duże 

nakłady finansowe miały zapewnić niezależność Afganistanu i dać nadzieję, że wszelkie 

podejmowana działania okażą się efektywne a państwo stanie się wolne, niezależne i w 

pełni samodzielne. Transformacja Afganistanu, do której impuls dały wydarzenia z 11 

września dziś jest niemożliwa do zrelizowania. Przejęcie władzy przez talibów 

spowodowało, iż strategiczny geopolitycznie region, jakim jest Afganistan, został 

pozostawiony sam sobie ze swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami. 
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ROZDZIAŁ III  

Zaangażowanie polityczne na rzecz demokratyzacji 
 

3.1.  Proces opracowania Konstytucji  

Pisząc o procesie opracowywania konstytucji należy sformułować założenie, że 

każde państwo (będące swoistego rodzaju instytucją), aby funkcjonować potrzebuje 

ustalonych norm, zarówno prawnych (opartych na sformułowanych wartościach 

regulujących) jak i tradycji czy ogólnie pojętych norm zachowań. Jak definiuje O. 

Weinberger „państwo jako instytucja posiada w sposób konieczny pewne normatywne 

jądro: porządek prawny. Jest pojmowane jako całość, która jest ustrukturalizowana i 

obejmuje różnorakie, relatywnie samodzielne systemy instytucjonalne. Istotą konstytucji 

państwa jest utworzenie podstawowej organizacji państwa. Stąd też konstytucja jest 

przede wszystkim aktem normatywnym, który determinuje strukturę państw a przez to, że 

autoryzuje podległe instytucje i organy a relacje między nimi tak określa, że powstaje 

jednolita globalna struktura systemu państwa: konstytucja tworzy jednolity system 

porządku państwowego”433. Należy więc podkreślić, że ustanowienie konstytucji jest 

niezwykle potrzebne zarówno rządzącym jak i samym obywatelom. Ustawa zasadnicza to 

więc normy i ich wewnętrzne powiązania, ale też realna organizacja struktury 

państwowej zwróconej przede wszystkim w kierunku obywateli. Jak zauważa K. M. Cern 

„powaga konstytucji bierze się zatem stąd, że wyraża ona prawodawczą wolę obywateli, 

którzy myślą o zawartym w niej prawie jako o takim prawie, które, ich zdaniem, 

zasługuje na przestrzeganie z ich strony, którego sami chcą rzeczywiście przestrzegać i 

od siebie nawzajem tego oczekują. Dopiero tak rozumiana konstytucja może być tym, co 

silnie integruje obywateli”434. Wszystko to sprawia, iż ustanowienie konstytucji w historii 

każdego państwa stanowi ważne polityczne wydarzenie i winno usprawnić oraz 

usystematyzować działanie jego wszelkich instytucji i organów. Tak więc pierwszą 

warstwą konstytucji są wspomniane wcześniej zarówno relacje polityczno-państwowe, 

jak i społeczne. Oczywiście ustawy zasadnicze nie są tworzone i przyjmowane raz na 

zawsze. Niezbędne zmiany wywołane są przez zmieniającą się rzeczywistość. Ustawa 

bowiem winna odzwierciedlać aktualne potrzeby polityczne i społeczne. Nie może być 

                                                           
433 O. Weinberger, Teoria konstytucji w świetle pozytywizmu instytucjonalnego, „Ruch prawniczy, 

ekonomiczny i socjologiczny”, rok LV, z. 4, 1993, s. 6.  
434 K. M. Cern, Jak rozumieć rolę konstytucji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym?, „Studia 

prawno-ekonomiczne”, t. CI, 2016, s. 36. 
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dokumentem archaicznym, skostniałym, nieprzystającym do otaczającego, globalnego 

świata435. Konstytucja więc ułatwia rozumienie prawa, staje się pewnego rodzaju 

przewodnikiem po instytucjach państwa i systemie społecznym.  

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele podziałów konstytucji, ze 

względu na różne kryteria i okresy historyczne. Za najbardziej powszechny I. Małajny 

wskazuje podział na ustawy zasadnicze pisane i niepisane (np. brytyjska). Ze względu na 

zakres regulacji wyróżnia konstytucje pełne (dotyczą ustroju państwa i statusu prawnego 

obywateli) i niepełne (ogranicza się do unormowania tych podstaw). Badaczka podkreśla, 

iż podobnie ma się podział na konstytucję otwartą i zamkniętą, przy czym ta pierwsza 

uzyskuje treść dzięki orzecznictwu sądowemu. Z taką dystynkcją wiąże się podział na 

ustawy jednolite (zapisują wszystkie regulacje w jednym akcie) i złożone (składają się z 

kilku aktów konstytucyjnych i każdy reguluje inny obszar), na elastyczne (liberalna 

procedura zmian) i sztywne (wymagają odpowiednich trybów i procedur), na stabilne 

oraz zmienne. Za najważniejszy podział autorka uznaje jednak dystynkcję na konstytucję 

formalną i materialną. Ta pierwsza to dokumenty, ta druga zaś to całokształt 

obowiązujących przepisów w praktyce436. Należy zauważyć, że konstytucja to 

najistotniejsza ustawa w każdym państwie prawa, wyrasta z potrzeb społeczno-

ekonomicznych, winna być wyrazicielem woli narodu i stać ponad interesami 

poszczególnych grup społecznych437.  

Biorąc powyższe pod uwagę nie dziwi fakt, iż ruch konstytucyjny ma długą 

historię na świecie, szczególnie na Zachodzie. Jednak w Afganistanie był on znacznie 

późniejszy. Bez wątpienia wynikało to ze specyficznych uwarunkowań historycznych 

(zasady monarchii) oraz społecznych. Do czasów panowania Ahmada Szaha Abdali 

Afganistan nie miał żadnej ustawy zasadniczej438. Zmieniło się to w 1922 roku, kiedy to 

Amir Amanullah Khan ogłosił początek opracowania Konstytucji i ustanowienia systemu 

politycznego na niej opartego. Od tego czasu w Afganistanie uchwalono kilka ustaw 

zasadniczych, które powstawały w różnych okresach i reżimach. Wraz z rozwojem 

konstytucjonalizmu w sąsiednich państwach, idea ta weszła do Afganistanu jako nowe 

zjawisko. Nie było ono jednolite, a wewnętrzne podziały nie sprzyjały demokratyzacji 

                                                           
435 Ibidem, s. 23-39. 
436 I. Małajny, Konstytucja – rodzaje i koncepcje, „Gdańskie studia prawnicze”, t. XXXI, 2014, s. 637-639. 
437 lbidem, s. 640. 
438 Do 1922 roku kierowanie państwem opierało się na brutalizacji i przemocy życia politycznego i 

społecznego. Władza oparta wyłącznie na strachu i logice przemocy uniemożliwiała wprowadzenie 

jakichkolwiek regulacji i ustaw mających na celu demokratyzację państwa. Zob. M. Daulaty, op. cit,. s. 

223-226. 
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państwa. Rozliczne grupy podejmowały próby ograniczenia władzy szaha439. Były one 

jednak szybko i surowo represjonowane przez Habibullaha Khana. Za wyjątek można 

uznać grupę konstytucjonalistów, która działała zarówno wewnątrz jak i poza terytorium 

Afganistanu, co powodowało, iż była trudnym przeciwnikiem dla sprawujących władzę a 

jej stłumienie okazało się wręcz niemożliwe. W rezultacie więc grupa ta odniosła wiele 

sukcesów, a jednym z jej członków był między innymi syn ówczesnego króla – 

Amanullah Khan, który przejmując władzę po swoim ojcu  podjął wiele ważnych, 

znaczących i zasadniczych reform w państwie440. 

Szah Amanullah Khan jako reformator okazał się bardzo znaczącą postacią w 

historii Afganistanu a za najważniejszy sukces należy uznać przyjęcie przez niego 

pierwszej Konstytucji rządu afgańskiego 2 marca 1923 roku zatytułowanej Nizam 

NamaAsase-e Dulat Aliya Afghanistan to znaczy Podstawowe przepisy Najwyższego 

Rządu Afganistanu441. Ustawa, o której mowa, została zatwierdzona w prowincji 

Jalalabadu przez ośmiuset członków rządu i przywódców plemiennych zaproszonych 

przez szaha (Loja Dżirga). Wspomniana Konstytucja składa się z 72 artykułów442. Po raz 

pierwszy w historii Afganistanu władzę królewską ograniczały prawa i instytucje 

polityczne, takie jak Rada Ministrów, Rada Stanu i sądy. Ustanowiono także wiele 

podstawowych praw człowieka, takich jak wolność słowa i stowarzyszania się, prawo do 

nabywania majątków i ochrony własnego mienia.  

Chociaż wprowadzenie Konstytucji wzbudziło wiele nadziei na demokratyzację  

państwa, to jednak ostatecznie rząd Amanullaha Khana nie przetrwał próby czasu i 

szybko upadł. Sprzeciw i bunt przeciwko jego reformom doprowadził do władzy 

Habibullaha Kalkaniego. Jego rządy trwały dziewięć miesięcy bez zmian w ustawie. Po 

jego śmierci, następca, tj. Nader Szah przyjął drugą Konstytucję Afganistanu w 

październiku 1931 roku, zatytułowaną Aosol Asasi-e Dowlat Aliya Afghanistan, tzn. 

Podstawowe zasady rządu Najwyższego Afganistanu składającą się z 110 artykułów443. 

Jak pisze Ali Qadiri, Konstytucja ta została zmieniona pod wpływem ustaw zasadniczych 

obowiązujących w Turcji i Iranie a bazą stały się zapisy pierwszej afgańskiej Konstytucji. 

Trzeba jednak zauważyć, że dokonano w niej wiele zmian i wykorzystano do własnych 

                                                           
439 Szah po polsku oznacza „król”. 
440 A.Qadiri, قوانین اساسی از دوره امان هللا خان تا امروز, 
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=126681, dostęp: 23.07.2020. 
441 Tłumaczenie własne z języka perskiego na język polski. 
442 Ministry of Justice Islamic Republic of Afghanistan, Nizam Nama Asase-e Dulat  Aliya Afghanistan, 

http://old.moj.gov.af/Content/files/ConstitutionsAfg.pdf, dostęp: 19.05.2020. 
443 S. Danish, مجموعه قوانین اساسی افغانستان, Kabul 2007, s. 35-74. 
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partykularnych interesów. W konsekwencji więc opisywana Konstytucja ustanowiła 

nowy system w państwie, ale w rzeczywistości podzieliła ostateczną jurysdykcję między 

króla, duchowieństwo i uczonych religijnych. Okazała się znacznie bardziej ograniczona i 

działająca wstecz w stosunku do ustawy z 1923 roku444. Dotyczyło to choćby rozlicznych 

ograniczeń w obszarze wolności osobistej, którą gwarantowały przepisy pierwszej 

Konstytucji. Zapisy nowej ustawy w tej sprawie zostały sformułowane w taki sposób, aby 

ograniczyć ją do działalności handlowej, rolniczej i przemysłowej. Nowa Konstytucja 

nałożyła również poważne ograniczenia w dziedzinie wolności prasy, i co najważniejsze, 

ograniczyła zdolności ustawodawcy do stanowienia prawa. Takie zapisy miały 

uniemożliwić wszelkie działania wyrażające sprzeciw wobec rządzących. Badacz 

stwierdza, że pomimo uchwalenia dokumentu system polityczny stał się bardziej 

niepohamowany a sam Nader Khan jak najlepiej wykorzystał swoją władzę445. Biorąc to 

wszystko pod uwagę można bez wątpienia zaryzykować stwierdzenie, iż ustawa 

zasadnicza autorstwa Nader Khana opóźniła proces demokratyzacji Afganistanu, czego 

dowodem był wyraźny regres tego dokumentu w stosunku do jego pierwszej wersji. 

Trzecia Konstytucja powstała we wrześniu 1964 roku za panowania króla Zahira 

Szaha. Konieczność jej wprowadzenia wynikała z wielu różnych powodów. Po pierwsze 

od ustanowienia poprzedniej ustawy zasadniczej minęło ponad 30 lat a zmieniająca się 

rzeczywistość wymagała nowego, zaktualizowanego dokumentu. Zaczęto bowiem 

odczuwać potrzebę modernizacji państwa, poszukiwano dróg umożliwiających 

demokratyzację Afganistanu na wszelkich polach: ekonomicznych, gospodarczych, 

prawnych czy społecznych. Potrzebny był więc dokument, który regulowałby wszelkie 

zagadnienia. Dodatkowo rozliczne elity, które nie były związane z dworem królewskim 

apelowały, czy też domagały się zmian w obszarze monarchii, postulowały o 

wprowadzenie republikańskich zasad, wskazywały na potrzebę oddzielenia spraw 

polityki od innych dziedzin życia, apelowały o przestrzeganie zasad wolności i praw 

jednostek, możliwości swobodnego działania partii politycznych, czy też niezależności 

prasy446. Reakcją na te  oczekiwania było powołanie 28 marca 1963 (przez Zahira Szaha), 

7-osobowego Komitetu Konstytucyjnego. Jego zadaniem było przygotowanie tekstu  

ustawy zasadniczej. Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „członkami Komitetu 

Konstytucyjnego byli: przewodniczący Sayyid Shamsuddin Majrooh (Minister 

                                                           
444 A. Qadiri, op. cit. 
445 Ibidem. 
446 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 245. 
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Sprawiedliwości), Said Qassim Rishtya (Minister Prasy i Informacji), dr Mir Najmuddin 

Ansari (doradca Ministerstwa Oświaty), Muhammad MusaShafiq (dyrektor Departamentu 

Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości), dr Abdul Samad Hamed (profesor prawa i 

nauk politycznych Uniwersytetu w Kabulu), Hamidullah (profesor prawa i nauk 

politycznych Uniwersytetu w Kabulu), Mir Mohammad Siddiq Farhang (wiceminister ds. 

planowania w Ministerstwie Górnictwa i Przemysłu). Po prawie rocznych sporach, 

dyskusjach i studiach nad konstytucjami innych  państw i literaturą przedmiotu projekt 

Konstytucji został przedłożony 26-osobowej Doradczej Komisji Konstytucyjnej, 

powołanej przez króla wiosną 1964 roku. Wśród jej członków były dwie kobiety, kilku 

czołowych duchownych muzułmańskich, przedstawiciele pracowników instytucji 

państwowych, prywatnego biznesu, plemion i mniejszości etnicznych”447. Jak można było 

przewidzieć w powołanej Komisji (obradowała od 9 do 20 września 1964 roku) 

najbardziej dyskusyjna okazała się kwestia roli rodziny królewskiej w politycznym życiu 

Afganistanu. Po wielogodzinnych sporach uzgodniono, że to król będzie miał wciąż 

pozycję dominującą, ale jednak wpływy utracili członkowie rodziny królewskiej (np. 

dzieci, rodzeństwo, dalsza rodzina)448. Zostali oni odsunięci od sprawowania ważnych 

funkcji państwowych, np. w parlamencie, w partiach politycznych, nie mogli piastować 

urzędu premiera, być ministrami, posłami, a nawet nie mogli pracować jako sędziowie w 

Sądzie Najwyższym (art. 24)449. Jak wskazuje J. Modrzejewska-Leśniewska wspomniana 

Konstytucja ważna była dlatego, iż „wprowadziła trójpodział władzy w Afganistanie 

zapewniała prawa do tronu rodzinie Musahibian, uznawała króla za symbol jedności 

afgańskiej oraz patrona najwyższej siły państwa ewoluującego w stronę systemu 

liberalno-demokratycznego, a jednocześnie odsuwała od sprawowania urzędów 

najbliższych członków rodziny królewskiej”450. Zgodnie z Konstytucją monarchia została 

oddzielona od rządu a w Afganistanie powstał system konstytucyjny, w którym to 

parlament mógł odegrać rolę w tworzeniu i rozwiązaniu gabinetu. Jednym z ważniejszych 

było to, że królowi z jednej strony pozostawiono wiele uprawnień, ale z drugiej nie 

ponosił on żadnej odpowiedzialności (ani wobec parlamentu ani wobec ludu) za 

                                                           
447 Ibidem, s. 246. 
448 Rodzina królewska obejmowała synów (pierwszego i drugiego), ich dzieci, brata króla i jego dzieci. 

Artykuł skutecznie usunął premiera Mohammada Dawoda, jego brata Mohammada Naeema (Ministra 

Spraw Zagranicznych) i jego współpracowników z wysokich stanowisk rządowych. To z kolei wywołało 

napięcia w rodzinie królewskiej, które spowodowały początek niestabilności politycznej w Afganistanie. 

Za: M H. Kamali, مسایل اصلى كدام هااند؟ :ده سال پس ازتصویب  قانون اساسى افغانستان, Kabul 2014, s. 1. 
449 Ibidem, s. 1-2. 
450 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 247. 
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podejmowane decyzje451. Dodatkowo, tworząc zapisy ustawy zasadniczej, nie zwrócono 

uwagi na prawa regulujące funkcjonowanie partii politycznych. Pomimo tego partie 

prowadziły tajne działania, co ostatecznie doprowadziło do upadku królestwa Zahira 

Szaha (przyczynił się do tego Dawod Khan)452. Za J. Modrzejewską-Leśniewską należy 

zauważyć, że „konstytucja z 1964 roku  przyznawała prawa i nakładała obowiązki na 

Afgańczyków. Wśród obowiązków znalazła się konieczność płacenia podatków, służba 

wojskowa, przestrzeganie prawa i poszanowanie dla monarchy. Jednakże w tekście 

konstytucji przeważyły prawa jednostki, zapewnienie, że wolność jest prawem 

naturalnym jednostki. Ustawa zasadnicza przyznawała Afgańczykom prawo swobodnego 

poruszania się, pracy, prywatności domu, komunikowania się, wolności myśli, 

wypowiadania się, zgromadzeń, zrzeszania się (…), kształcenia, leczenia i działalności 

gospodarczej”453. Te wzorowane na prawie amerykańskim i europejskim zapisy były 

bardzo dobrze brzmiącymi założeniami, ale w praktyce okazały się jedynie hasłami, które 

w rzeczywistości nigdy nie zostały zrealizowane. W kwestiach typowo politycznych to 

premier zachował większość władzy i przywilejów. Wybierany przez króla powoływał 

ministrów. Konstytucja jednak nie precyzowała szczegółowego podziału obowiązków, co 

uniemożliwiło sprawne działanie całego aparatu władzy. W kontekście władzy 

sądowniczej, to ustawa nadawała jej równy status z władzą wykonawczą i ustawodawczą 

(wynikało to ze wspomnianego wcześniej trójpodziału władzy). W rzeczywistości 

wiązało się to z tworzeniem od podstaw wymiaru sprawiedliwości, który wcześniej 

praktycznie nie istniał i nie był uregulowany, a przed wszystkim nie zapewniał 

obywatelom ochrony ich praw. Na jego czele stanął Sąd Najwyższy, którego członków 

powoływał król na czas nieokreślony. Trzeba przy okazji wspomnieć, że organizację 

całego systemu sądowego powierzono Ministerstwu Sprawiedliwości (powołano go w 

1967 roku)454. Po przyjęciu Konstytucji przez Loja Dżirgę (składała się z 11 rozdziałów i 

128 artykułów) została zaakceptowana przez Zahira Szaha 1 października tego samego 

roku,  a tym samym uchylono poprzednią Konstytucję455.  

17 lipca 1973 roku Dawod (kuzyn oraz szwagier króla Zahira) po dokonaniu 

zamachu stanu (tłumaczył go korupcją oraz powszechnie zauważaną niesprawiedliwością 

                                                           
451 Monarcha właściwe nie ponosił odpowiedzialności za swoje decyzje i postępowanie, co gwarantował 

mu art. 15 Konstytucji. 
452 Zob. S. Danish, op. cit., s. 79-157. 
453 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 248. 
454 Ibidem, s. 249. 
455 Ibidem, s. 247. 
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społeczną)456 ogłosił powstanie Pierwszej Republiki Afganistanu. Pierwszym krokiem 

jego działalności było ogłoszenie rozlicznych dekretów, które w rezultacie zlikwidowały 

wiele struktur demokratycznych, np. Konstytucja została zniesiona a parlament 

rozwiązany. Członkowie rodziny królewskiej zostali wysłani do Włoch. O tym jak 

działania Dawoda były niedemokratyczne może świadczyć choćby to, że wiele 

prominentnych i ważnych osobistości było prześladowanych pod zarzutem planowania 

zamachu stanu bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów, a wiele z nich skazano na 

śmierć457. Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „w okresie od 1973 do 1997 roku 

Afganistan funkcjonował według dekretów prezydenckich. Na podstawie jednego z 

takich dekretów na początku 1976 roku powołano do życia 20-osobową komisję, która 

miała zająć się proponowanym testem Konstytucji. Po dziewięciu miesiącach pracy 

gotowy tekst ustawy zasadniczej został przekazany Loji Dżirdze, która obradowała nad 

nim 15 dni. Gotowy dokument trafił do prezydenta Dawoda, który ratyfikował go 24 

lutego 1977 roku”458. 

Republika Afganistanu przez kilka lat funkcjonowała bez  

Konstytucji i dopiero w 1977 roku powstała czwarta, podpisana przez prezydenta, ustawa 

zasadnicza, pt. Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu. Składa się ona z 13 

rozdziałów i 136 artykułów459. Konstytucja ta zniosła podział władzy przewidziany w 

poprzedniej ustawie i zredukowała wymiar sprawiedliwości do Ministerstwa 

Sprawiedliwości, które stało się częścią władzy wykonawczej460. Dawod w jednym z 

wywiadów radiowym wyjaśnił motywy zamachu stanu i decyzję o zmianie systemu, 

tłumacząc to fałszywą demokracją opartą na osobistych i klasowych uwikłaniach, 

nieczystych interesach, na oszustwach, spiskach oraz na kłamstwach i hipokryzji. Miał 

więc przekonanie, że demokracja, czyli rządy ludu, są anarchizmem, a reżim monarchii 

konstytucyjnej stał się reżimem absolutnym461. Ówczesny prezydent opisał swój 

republikański system jako udany oraz zgodny z prawdziwym duchem islamu. Co 

ciekawe, w ówczesnej Konstytucji prezydent Dawod Khan sytuował się w pozycji króla. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniej ustawy, tak i w tej wyraźnie stwierdzono, że 

                                                           
456 Afghan Pedia,اولین بیانیه   جمهوریت, https://www.youtube.com/watch?v=zlBpoxT2sCM, dostęp: 27.07.2020. 
457 N. Mihrin, بررسی جمهوری محمد داوود خان, https://www.dw.com/fa-af/بررسی-جمهوری-محمد-داوود-خان/a-

15770574, dostęp: 6.08.2020. 
458 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 291.  
459 Ministry of Justice, Collection of Nullified Constitutions of Afghanistan, Constitution of The Republic of 

Afghanistan 1977, http://old.moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/0301/OG_0360.pdf, dostęp: 

26.7.2020. 
460 S. Danish, op. cit., s. 175-228. 
461Afghan Pedia,اولین بیانیه   جمهوریت, https://www.youtube.com/watch?v=zlBpoxT2sCM, dostęp: 27.07.2020. 
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prezydent  (podobnie jak król z Konstytucji z 1964 roku) jest wolny od jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za błędy, co w praktyce oznaczało, że nie można było go 

przesłuchiwać ani aresztować. W dziedzinie polityki wewnętrznej arbitralny rząd 

ograniczył wolności indywidualne, polityczne i społeczne, co wyraża choćby  artykuł 47 

ustawy zasadniczej, w którym zapisano, że nikt nie może wykorzystać praw i wolności 

zapisanych w Konstytucji przeciwko niezależności i jedności narodowej oraz 

integralności terytorialnej462. Warto w tym kontekście przytoczyć treść artykułu 46, który 

stwierdza, że obowiązkiem wszystkich mieszkańców Afganistanu jest przestrzeganie 

postanowień Konstytucji oraz celów rewolucji z 26 lipca 1973 roku i ustroju 

republikańskiego, poszanowanie Prezydenta, przestrzeganie ustaw oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa, ochrona interesów ojczyzny i czynny udział w życiu 

narodowym463. Wspomniana Konstytucja wprowadziła więc system prezydencki, w 

którym jednak członkowie monarchii nie zostali pozbawieni wpływów, ani możliwości 

zaangażowania w życie polityczno-publiczne państwa. W jednoizbowym parlamencie 

powstała jedna, legalna partia założona w 1975 roku, o nazwie Narodowa Partia 

Rewolucyjna (Hizb-i Inqilab-i Milli). Jej członkowie popierali Dawoda i w swych 

szeregach mieli wszelkie siły, mające na celu walkę z opozycją i politycznymi siłami 

przeciwników. Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „nowa ustawa zasadnicza dawała 

Narodowej Partii Rewolucyjnej mocną pozycję. Władza ustawodawcza została 

zredukowana do jednoizbowego ciała zwanego Zgromadzeniem Narodowym (Meli 

Dżirga), którego połowa członków pochodziła z nominacji Narodowej Partii 

Rewolucyjnej. Jednocześnie znacznie mocniejsza pozycja została przyznana Loja 

Dżirdze, która stała się drugim członem władzy  ustawodawczej. Było to novum w 

stosunku do wcześniejszej funkcji Loja Dżirgi. Odmiennie niż we wcześniejszych 

konstytucjach, potraktowana została kwestia religii. Islam został ograniczony do 

symbolicznego udziału. Było to pokłosie niechętnego stosunku Dawoda do uczonych i 

duchownych muzułmańskich, który ciągnął się już od 1953 roku”464. Ocena opisywanej 

Konstytucji jest bardzo trudna, ponieważ większość zapisanych w niej rozwiązań nie 

zostało wprowadzonych w życie. Poszczególne artykuły tej ustawy zasadniczej pozostały 

                                                           
462 Ministry of Justice, Collection of Nullified Constitutions of Afghanistan,Constitution of The Republic of 

Afghanistan 1977, http://old.moj.gov.af/Content/files/OfficialGazette/0301/OG_0360.pdf, s. 13, dostęp: 

26.07.2020. 
463 Ibidem. 
464 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 291-292. 



  145 

 

jedynie zapisane i stały się pewnego rodzaju projektem, czy też zamysłem prezydenta, 

który pragnął władzy absolutnej.  

W 1978 roku, w wyniku zamachu stanu, komuniści obalili rząd Dawoda Khana a 

władzę przejęła LDPA465 (Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu). W tym czasie 

rząd nie wprowadził żadnej nowej Konstytucji. Powstała ona dopiero za czasów 

prezydentury Babraka Karmela (1979-1986). Ta piąta już ustawa zasadnicza nosi nazwę 

Podstawowe zasady Demokratycznej Republiki Afganistanu i właściwie bardziej 

przypomina manifest partyjny niż ustawę. Składa się z 10 rozdziałów i 168 artykułów466. 

Trzeba podkreślić tu, że wówczas to partie lewicowe były najbardziej aktywne i 

stanowiły jedną z podstawowych instytucji sprawujących władzę. Konstytucja została 

przyjęta i zatwierdzona 16 września 1980 roku  przez Radę Rewolucyjną Demokratycznej 

Republiki Afganistanu. Nowy rząd przedstawił podstawy prawne reżimu, wskazując, iż 

konieczność uchwalenia nowej Konstytucji bezpośrednio wynika z oczekiwań 

Afgańczyków i oparta jest na rzeczywistej woli i interesach robotników, chłopów, 

kupców, koczowników, intelektualistów oraz sił demokratycznych i patriotycznych, 

wszystkich narodowości, plemion i klanów w państwie. Ustawa zasadnicza zakładała, iż 

wszelkie poczynione w niej zapisy oparte będą na historycznych, kulturowych i 

religijnych tradycjach mieszkańców Afganistanu. Zakładano zarówno ścisłe 

przestrzeganie religii islamu. poszanowanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jak 

i przyjaźń oraz współpracę ze wszystkimi narodami regionu i świata. Zakładano, że 

Konstytucja ma na celu bronić niepodległości, suwerenności narodowej, integralności 

terytorialnej i porządku Ludowej Demokratycznej Republiki Afganistanu. Konstytucja 

została przyjęta i w założeniu miała umożliwić stworzenie nowego społeczeństwa, które 

zazna spokoju, wolności, sprawiedliwości, braterstwa, równości, demokracji i postępu467. 

W myśl zapisów ustawy (art. 34) Rada Rewolucyjna Demokratycznej Republiki 

Afganistanu została uznana za najwyższy autorytet, mający władzę państwową, aż do 

czasu przyjęcia Konstytucji przez Loja Dżirgę. Trzeba też podkreślić, że Konstytucja nie 

tylko określała formę rządu, ale też sądownictwa, władzę ustawodawczą. Dodatkowo 

gwarantowała prawa i wolności ludu, opisywała obowiązki rządu wobec obywateli, 

                                                           
465 Szczegółowo to zagadnienie zostało opisane w Rozdziale II rozprawy. 
466 S. Danish, op. cit., s. 229-289. 
467 Ibidem, s. 234-245. 
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zobowiązywała do przestrzegania i poszanowania przekonań religijnych mieszkańców 

państwa 468. 

Kolejna, szósta Konstytucja Afganistanu powstała za czasów rządu Najebullaha. 

Ustawa nazwana wprost, Konstytucją, została zatwierdzona przez Loja Dżirgę 29 

listopada 1987 roku (1350 członków miało przyjąć ustawę zasadniczą i wybrać 

prezydenta) i podpisana 20 listopada tego samego roku. Składa się z 13 rozdziałów i 139 

artykułów. Ostatecznie 30 listopada Konstytucja została przyjęta, a Najebullah wybrany 

na prezydenta469. Zatwierdzając nową ustawę zasadniczą  jednocześnie prezydent zniósł i 

unieważnił wcześniejszy dokument, tj. Podstawowe zasady Demokratycznej Republiki 

Afganistanu470. Rząd Najebullaha w obliczu nacisków wewnętrznych i zewnętrznych 

dokonał zmian w strukturze departamentów rządowych oraz w gabinetach. Nowa ustawa 

zmieniła nazwę państwa z Demokratycznej Republiki Afganistanu na Republikę 

Afganistanu. Co prawda, zakładano możliwość istnienia wielu partii politycznych, ale to 

Demokratyczna Partia Afganistanu miału pełnić rolę nadrzędną. Zaznaczono również 

istnienie, powoływanej przez prezydenta, Loji Dżirgi, jako „organu”, będącego 

politycznym głosem narodu. Głowę państwa wybierano na 7-letnią kadencję (wyboru 

dokonywała Loja Dżirga), z zastrzeżeniem jednak o dwukadencyjności (art. 72)471. Jak 

podkreśla J. Modrzejewska-Leśniewska „w rękach prezydenta nowa konstytucja skupiała 

znaczny zakres kompetencji. Stawał się on najwyższym dowódcą sił zbrojnych, wszelkie 

przepisy musiały zyskać jego akceptację, zwoływał posiedzenie rządu, który przed nim 

odpowiadał, zatwierdzał na stanowiska sędziów i nominacje oficerskie, wyznaczał pensje 

głównych urzędników, sędziów i wojskowych, mógł ogłosić stan wyjątkowy i 

mobilizację. Władzy ustawodawczej, w postaci dwuizbowego parlamentu (Meli Szura), 

ustawa zasadnicza przyznawała ograniczone kompetencje. Izba Niższa (Wolesi Dżirga) 

miała pochodzić z wyborów powszechnych, natomiast skład osobowy Izby Wyższej 

(Sena) miał pochodzić częściowo z wyboru, a częściowo z nominacji – jedną trzecią 

wskazywał prezydent (art. 79)”472. Wynika więc z tego, że głównymi zmianami w 

Konstytucji epoki Najebullaha był podział władzy, możliwość utworzenia partii 

politycznych, ustanowienie parlamentu, nieuznawanie określonej religii jako religii 

                                                           
468 Ibidem, s. 266. 
469 J. Modrzejewska-Leśniewska,  Afganistan, op. cit., s. 340-341. 
470 Zob. Refworld, Constitution of the Republic of Afghanistan, https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54783a5f4, dostęp: 28.07.2020. 
471 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 341. 
472 Ibidem, s. 341. 
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oficjalnej i wiele innych kwestii. Niestety jednak ustawa nie przetrwała próby czasu i 

utraciła na znaczeniu wraz z upadkiem rządu ówczesnego prezydenta. 

Po przejęciu władzy przez mudżahedinów (na czele rządu stanął Burhanuddin 

Rabbani) sporządzono nową, już siódmą, ustawę zasadniczą, opartą na prawie szariatu473. 

Konstytucję, o nazwie Podstawowe zasady Islamskiego Państwa Afganistanu, uchwalono 

w październiku 1993 roku. Została ona przyjęta przez, specjalnie powołaną przez rząd, 

radę (składała się z 50 osób) a owi nominaci zapisali i zredagowali Konstytucję w 114 

artykułach. Zapisów nie zaakceptowały jednak nie tylko pozostałe grupy mudżahedinów, 

ale także inne siły polityczne w różnych częściach państwa. Rabbani nie podpisał więc 

ustawy i nie weszła ona w życie. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, to na to, że 

projekt tej Konstytucji pomijał całkowicie prawa człowieka, prawa i równości 

obywatelskie (związane to było, ze wspomnianym wcześniej, prawem szariatu)474. 

Pisząc o procesie tworzenia Konstytucji w Afganistanie należy wspomnieć o tym, 

że w czasach rządów talibów powstał dokument pod nazwą Konstytucja Islamskiego 

Emiratu Afganistanu. Nie został on jednak formalnie zatwierdzony przez mułłę 

Mohammada Omara. Co interesujące, ta 14-stronnicowa ustawa, była w posiadaniu 

gazety „Hasht-e Sobh”475, która upubliczniając ją, dała możliwość zapoznania się z jej 

treścią i założeniami. Można przypuszczać jednocześnie, iż gdyby w 2001 roku rząd 

talibów nie został obalony, to być może ówczesny przywódca ugrupowania uznałby to za 

oficjalną Konstytucję rządu. Jest to jedyny pisemny dokument, w którym organizacja 

zwana talibami, przedstawiła swoje myśli polityczne i założenia prawne476. Należy 

zauważyć, że projekt tej ustawy zasadniczej  zawiera niejasne i sprzeczne przepisy 

dotyczące edukacji kobiet, wymiaru sprawiedliwości i praw mniejszości. W 

rzeczywistości te niejasne zapisy odzwierciedlają nieugruntowane poglądy talibów na te 

kwestie. W omawianej ustawie brakuje choćby tematu wyboru głowy państwa oraz nie 

uwzględniono funkcjonowania i powołania żadnych organów wybieralnych. Oznacza to 

                                                           
473 Szariat to „prawo boże, którego źródłem jest Koran i Sunna Proroka. A zatem jest to w pierwszej 

kolejności prawo religijne, wprowadzone bezpośrednio z interpretacji wersetów koranicznych. Reguluje 

obowiązki muzułmanina, ustala normy moralności oraz zasady normujące stosunki rodzinne i społeczne." 

Definicja za: https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/3-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-o-szariacie, 

dostęp: 18.07.2020. 
474A.Qadiri, قوانین اساسی از دوره امان هللا خان تا امروز, 

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=126681, dostęp: 4.07.2020. 
475 Pierwotnie dokument został wydrukowany w dzienniku „The New York Times”. Wielu byłych 

urzędników talibskich i tych, którzy pracowali nad dokumentem pod rządami talibów, potwierdziło 

autentyczność jego wersji. Za: M. Mashal,  نویس قانون اساسی طالبانپیش  (Projekt konstytucji talibów), 

https://8am.af/draft-constitution-of-the-taliban/, dostęp: 13.08.2020. 
476 Ibidem. 



  148 

 

więc, że Konstytucja talibów zapewniała porządek hierarchiczny477. Zgodnie z 

dokumentem na czele rządu stał pełnoprawny Amir al-Mu'minin478 z podporządkowaną 

mu Radą Islamską, zarządzaną przez grupę ministrów. Można więc jedynie powiedzieć, 

iż głównym prawem, na którym talibowie oparli swoje poglądy, to wspomniane już 

wcześniej prawo szariatu. W myśl owego prawa Konstytucja talibów nie przyznawała 

żadnych przywilejów mniejszościom religijnym, ale co ciekawe uznawała wolność słowa 

i myśli. Z dokumentu wynika również, że oskarżony miał prawo do rzetelnego procesu w 

sądzie i do ochrony jego praw. Zgodnie z Konstytucją Emiratu Islamskiego służba 

wojskowa i podstawowa edukacja były obowiązkowe a edukacja kobiet regulowana 

odrębnym prawem (zgodnym z prawem szariatu)479. Trzeba jednak pamiętać, że talibowie 

nie zastosowali się do żadnego z tych orzeczeń podczas swoich rządów, co nie oznacza, 

iż nie mają własnej konstytucji. Wynika to zapewne z przekonania, że prawdziwa władza 

(a do jej uzyskania dążą) musi opierać się na mniej lub bardziej sformalizowanych 

założeniach. Dlatego też 29 maja 2009 roku talibowie opublikowali ustawę pt. Layeha dla 

mudżahedinów Islamskiego Emiratu Afganistanu480. Składa się ona z 14 rozdziałów i 85 

artykułów. Została przygotowana przez przywódczą kadrę talibów zwaną Radą 

Osadniczą, a na jej czele stał mułła Mohammad Omar. W dyrektywie tej opisano relacje 

pomiędzy talibami, przywódcami i obywatelami a jej rozdziały i artykuły nawiązują do 

konstytucji innych państw i pod wieloma względami są podobne do zwykłych ustaw481. 

We wstępie można przeczytać, iż została ona przygotowana pod wpływem aktualnej 

sytuacji w Afganistanie oraz zgodnie z postanowieniami islamskiego szariatu a 

przywódcy oraz uczeni Islamskiego Emiratu sformułowali te zasady, aby muzułmanie i 

mudżahedini mogli wyznaczyć swoje cele i walczyć z ewentualnymi wrogami. Warto 

zauważyć, iż niektóre, zapisane w ustawie fragmenty artykułów odnoszą się do „Imama”, 

tj. mułły Muhamamada Omara. Najważniejsze rozdziały tej Konstytucji zakładają, iż: 

                                                           
477 Ibidem. 
478 „Amir al-Mu'minin”, (arabski : أمیر المؤمنین ), dosłownie oznacza władcę lub przywódcę wierzących 

muzułmanów. 
479 Jak bardzo teoretyczne były to założenia, może świadczyć fakt, że w czasach rządów talibów dziewczęta 

nie uczęszczały do szkół a po buncie w 2004 roku (powszechne protesty przeciw rządom talibów) palono 

szkoły i publicznie chłostano kobiety. 
480 W 2009 roku talibowie nie byli już u władzy, ale stworzyli własną Konstytucję, regulującą ich 

wewnętrze sprawy, skierowaną wyłącznie do swoich zwolenników, opartą na prawie szariatu. 
 .http://www.mujali.net/?p=225, dostęp: 13.08.2020 ,الیحه برای مجاهدین امارات اسالمی افغانستان 481
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 każdy muzułmanin może poprosić najemnych pracowników rządowych482 o 

rezygnację z pracy. Tym, którzy przyjmą ową propozycję gwarantują 

bezpieczeństwo w danej prowincji czy obszarze, znajdującym się aktualnie 

pod kontrolą talibów (art. 1); 

 w kwestii udzielania pomocy niewiernym483 oraz wsparcia logistycznego 

zapisano, że każdemu, kto działa przeciwko talibom, grozi natychmiastowa 

kara śmierci (egzekucja). Jednocześnie talibowie zastrzegli sobie możliwość 

konfiskaty mienia i wszelkich dóbr materialnych (samochody, wyposażenie, 

broń, amunicja itp.) (art. 23); 

 zatrzymanemu niewiernemu wojskowemu grozi śmierć lub żądanie okupu na 

rzecz muzułmanów (decyzja zależy do Imama lub jego zastępcy). Jeżeli 

żołnierze wroga oddadzą mudżahedina, żołnierz obcych wojsk nie będzie 

zabity, a jeśli złoży broń to zostanie nagrodzony (np. otrzyma pieniądze, 

wolność, stanowisko, itp.), (art. 14); 

 szpiedzy uważani są za zdrajców. Grozi im kara, wydalenie lub śmierć (art. 

17); 

 w gestii imama jest możliwość zmiany zapisu artykułów ustawy484. 

 

Konstytucja talibów napisana została w języku paszto i perskim. Co zaskakujące, 

biorąc pod uwagę pozostałe zapisy ustawy, w dokumencie przyznano prawo 

Afgańczyków do wyrażania swoich uczuć i poglądów na piśmie lub w inny sposób 

zgodny z prawem. Podkreślono również znaczenie dżihadu a jego przestrzeganie uznano 

za obowiązek każdego obywatela. Warto wspomnieć, że w omawianej Konstytucji nie ma 

ani jednego słowa o wolnościach i prawach kobiet. Trzeba dodać, że ustawa nie 

przewiduje też traktowania jeńców wojennych zgodnie z konwencjami 

międzynarodowymi, a wręcz przeciwnie tych pojmanych, których nie można przenieść do 

ośrodków talibskich, należy zabić. Ten kto współpracuje z niewiernymi, buduje dla nich 

obiekty wojskowe lub występuje w roli tłumacza, może zostać zabity w przypadku 

aresztowania485. Warto tutaj zaznaczyć, iż w Konstytucji talibów zapisano, że ataki 

samobójcze powinny być przeprowadzane tylko z ważnych pobudek politycznych i 

                                                           
482 Rząd najemny oznacza ówczesny rząd Afganistanu. 
483 Za niewiernych uznaje się siły międzynarodowe oraz afgańskie siły policyjne i Armię Narodową. 
484 Tłumaczenia własne na podstawie, Layeha…, op. cit., s. 4-13. 
485 Layeha …, op. cit., s. 17. 
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religijnych (w obronie islamu) i nie powinny być codzienną praktyką w walce z 

niewiernymi. Należy więc zaznaczyć, że talibowie, jako odrębna grupa zamieszkująca 

terytorium Afganistanu, spisała własną, niezależną Konstytucję, która obowiązuje do 

dziś. Jej przestrzeganie jest obowiązkiem obywateli a zmieniająca się rzeczywistość 

powoduje, że wszelkie poczynione w niej zmiany i zapisy są coraz bardziej radykalne i 

przeczą wszelkim zasadom demokracji. Pozostaje to w sprzeczności z tezą O. 

Weinberger, która podkreśla, że „demokracja ma istotny związek z konstytucją, gdyż 

demokracja jako postulat i program panowania ludu zależy od społecznych procesów 

wolicjonalnych, te zaś muszą być określone przez normatywne regulacje, a te z kolei 

konstruowane są przez konstytucję”486. Wszystko to prowadzi do jasnego wniosku, że 

talibowie, którym idea demokracji i równości obywatelskich jest obca, musieli stworzyć 

własną ustawę, która nie tylko będzie regulować funkcjonowanie państwa, ale też 

umożliwi manipulowanie społeczeństwem i jego całkowite podporządkowanie 

głoszonym założeniom.  

Jasne jest więc, że upadek rządu talibów w 2001 roku dał szansę Afganistanowi i 

jej mieszkańcom na zmiany. Zaangażowanie państw trzecich w wewnętrzne sprawy 

Afganistanu przełożyło się na zwołanie Konferencji bońskiej487, która zajęła się 

przyszłością państwa. W wyniku jej ustaleń utworzono tymczasową administrację, a 

także rząd przejściowy, który był zobowiązany do przygotowania i opracowania nowej 

Konstytucji. Władze afgańskie przy wsparciu międzynarodowych sił starały się 

uporządkować swoje wewnętrzne sprawy. Konsekwencją wspomnianego Porozumienia z 

Bonn, poza powołaniem prezydenta, było utworzenie Komisji Konstytucyjnej, która 

miała za zadanie przygotować ustawę zasadniczą488. 14 stycznia 2004 roku Loja Dżirga 

(zasiadły w niej 503  osoby, w tym 100 kobiet) przyjęła ustawę, składającą się z 12 

rozdziałów i 162 artykułów, a Hamid Karzaj489 (szef Tymczasowego Islamskiego Rządu 

                                                           
486 O. Weinberger, op. cit., s. 15. 
487 Porozumienie bońskie było wynikiem międzynarodowej konferencji pod auspicjami ONZ, która 

nakreśliła mapę drogową odbudowy Afganistanu trzy lata po utworzeniu Tymczasowej Administracji. 

Transformacja polityczna państwa została zilustrowana za pomocą Misji Pomocy Narodów Zjednoczonych 

(UNAMA) oraz innych agencji pomocy rządowych i pozarządowych oraz zagraniczne. W porozumieniu 

nakreślono przywrócenie i reformę systemu sądownictwa Afganistanu w ramach nowej konstytucji oraz 

zgodnie z zasadami islamu, standardami międzynarodowymi, praworządnością, tradycjami prawnymi 

Afganistanu i szerokim udziałem kobiet w rządzie. Za: F. Fazilyar, International Community & Nation- 

State Building in Afghanistan 2001-2015, Kabul 2016, s. 37-44. 
488 Zob. S. Danish, 1382 چگونگی تصویب قانون اساسی در سال, https://www.vpo.gov.af/ 2 - 1382 -اساسی-  در-  سال  

- قانون   - بیتصو   - یچگونگ   /, dostęp: 04.07.2020. 
489 Ministry of Justice, Enforced Constitution of Afghanistan, https://moj.gov.af/index.php/en/enforced-

constitution-afghanistan, dostęp: 4.08.2020. 



  151 

 

Afganistanu) podpisał ją 26 stycznia 2004 roku490. Ustawa zasadnicza reguluje podziały 

władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej. Gwarantuje także podstawowe 

prawa obywatelskie. Główne zapisy Konstytucji obejmują: 

 władzę ustawodawczą: powołanie dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego, 

które będzie składać się z izby niższej – Wolesi Dżirga (pochodzi z wyborów 

powszechnych a liczba członków nie może przekraczać 250) oraz izby 

wyższej – Meszrano Dżirga (liczy 51 posłów, z których jedną trzecią mianuje 

prezydent (w tym kobiety) a dwie trzecie z delegacji władz prowincji); 

 władzę wykonawczą: to prezydent i jego dwaj zastępcy. Wskazano, że muszą 

być to muzułmanie oraz Afgańczycy (nie mogą mieć innego obywatelstwa). 

Zaznaczyć należy też, iż prezydentem może być zarówna kobieta, jak i 

mężczyzna; 

 władzę sądowniczą: w jej skład wchodził Stara Mahkama (Sąd Najwyższy), 

Wysoki Sąd i Sąd Apelacyjny. Członkowie Sądu Najwyższego wybierani są 

na 10 lat, tylko w wyjątkowych sytuacjach mogli być usunięci przez Wolesi 

Dżirgę, skład liczył 9 osób delegowanych przez prezydenta i 

zaakceptowanych przez Wolesi Dżirgę491. 

 

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę, to fakt, iż w Konstytucji dużo miejsca 

poświęcono zapisom dotyczącym praw i wolnościom obywatelskim492. Zagadnienia te 

zapisano w 37 artykułach (prezydentowi poświęcono 20 artykułów a Zgromadzeniu 

Narodowemu – 29)493. Obowiązująca ustawa była więc wyrazem koniecznych zmian, 

wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań społecznych. Jak pisze I. 

Małajny; „ustawa zasadnicza musi być bilansem, czyli regulacją aktualnej rzeczywistości 

ustrojowej. Konstytucja, która by taką regulacją nie była, byłaby konstytucją tylko z 

nazwy (…). Normy programowe są bowiem skierowane w przyszłość i pokrywają się 

zazwyczaj z celami państwa”494. 

                                                           
490 Dzięki przyjęciu jej przez Loja Dżirgę możliwe było przeprowadzenie pierwszych, prawdziwych 

wyborów prezydenckich. 
491 J. Leśniewska-Modrzejewska, Afganistan, op. cit., s. 458-459. 
492 Należy podkreślić, że ta Konstytucja ta jest jedną z najlepszych w regionie. Prawa i wolności zapisane w 

afgańskiej Konstytucji nie mają swoich odpowiedników w Konstytucjach państw sąsiednich. 
493 J. Leśniewska-Modrzejewska, Afganistan, op. cit., s. 459. 
494 I. Małajny, op. cit., s. 642. 
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Podsumowując proces opracowywania Konstytucji w Afganistanie trzeba 

zauważyć, iż przez prawie 90 lat powstało ich kilka. W ustawach zasadniczych widać w 

jaki sposób kształtowany się w tym państwie rządy, zmieniał układ sił politycznych, od 

monarchii absolutnej i konstytucjonalizmu, poprzez system oparty na demokracji 

parlamentarnej, republikę prezydencką, przez autorytarny system republiki 

demokratycznej, przez emirat islamski (rządy talibów), aż po system oparty na 

demokracji półprezydenckiej. Zmiany systemów politycznych pociągały za sobą 

wprowadzanie różnych typów systemów prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, 

kulturowych i społecznych. Pomimo różnic, w literaturze przedmiotu można odnaleźć 

próbę usystematyzowania zagadnień konstytucyjnych. Sarwar Danish, były Minister 

Sprawiedliwości, podzielił zbiór ustaw konstytucyjnych na trzy następujący kategorie: 

 Nizam Nama Asase-e Dulatz z 1923 roku oraz Aosol Asasi-e Dowlat Aliya 

Afghanistan z 1931 roku, to pierwsze ustawy konstytucyjne Afganistanu. 

Są bardzo podobne pod względem formy i treści, obie funkcjonowały w 

politycznym życiu państwa przez stosunkowo długi czas, czyli 43 lata; 

 zbiór Konstytucji z 1964, 1976, 1987, 1990 roku wraz z najnowszą 

Konstytucją z 2004 roku to grupa ustaw zasadniczych które pomimo 

różnic w systemach politycznych, w których powstawały i z myślą o 

których zostały napisane, nadal mają wiele wspólnych cech pod względem 

form jak i norm prawnych; 

 ustawy obejmujące podstawowe zasady republiki demokratycznej ustalone 

w 1980 roku (obowiązywały do 1987 roku), a także zasady Państwa 

Islamskiego z 1993 roku (nie zostały podpisane i nie weszły w życie). 

Ustawy choć reprezentują dwa przeciwstawne systemy polityczne i dwa 

trudne okresy w historii państwa, charakteryzują się tym, iż były 

kompilacją poprzednich Konstytucji i w założeniu miały być 

wprowadzone jedynie na okres przejściowy495. 

 

Z powyższego wynika, że proces stanowienia Konstytucji w Afganistanie był w 

przeszłości ściśle powiązany z kryzysami, zamachami stanu i zmianą reżimu. W ciągu 

prawie 90 lat Afganistan miał sześć Konstytucji oraz niekompletny projekt Konstytucji za 

                                                           
495 Tłumaczenie własne na podstawie:  S. Danish, متن کامل قوانین اساسی افغانستان, https://www.vpo.gov.af/ 1382 

- تا   - 1301 - افغانستان   - یاساس   - نیقوان   - کامل   - متن   /, dostęp: 4.07.2020. 
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rządów prezydenta Rabbaniego. W dwóch Konstytucjach, tj. z 1923 i 1931 roku 

monarchia absolutna została zdefiniowana jako obowiązujący system polityczny 

Afganistanu. Dodatkowo Konstytucja z 1931 ustanowiła Zgromadzenie Narodowe, 

którego członkowie byli wybierani na okres trzech lat. W Konstytucji z 1964 roku 

wprowadzono monarchię konstytucyjną opartą na podziale władz, wszechstronnych 

prawach obywateli (zostały obalone w zamachu stanu Mohammada Dawoda i zastąpione 

przez rząd republikański). Jednocześnie kryzysy polityczne w państwie doprowadziły od 

uchwalenia czterech innych Konstytucji: 

 Konstytucja 1977 roku w rządzie Mohammada Dawoda; 

 Konstytucja z 1980 roku za panowania Babraka Karmala; 

 Konstytucja z 1987 roku za rządów Najibullaha; 

 Konstytucja 1990 roku za rządów Burhanuddina Rabbaniego. 

 

W powyższych Konstytucjach, wprowadzone i zapisane zostały różne systemy 

polityczne – od monarchii do republiki, od reżimu komunistycznego po państwo 

islamskie i talibów, aż po dzisiejszą Republikę Islamską. Trzeba podkreślić, iż rządzący 

wprowadzali własne Konstytucje, aby uzyskać legitymizację swojego rządu, własnych 

poglądów i partykularnych interesów. W Afganistanie bowiem zwykle nie liczyło się 

dobro społeczne i kraj jako taki, ale potrzeby samych rządzących. Wyjątkiem byli 

talibowie, którzy nie dostrzegali roli konstytucji jako ustawy demokratycznej. Ich system 

oparty na dyktaturze i totalitaryzmie sprawił, że w ogóle nie było w nim miejsca na np. 

prawa kobiet, prawa człowieka czy podstawowe wartości, powszechnie funkcjonujące w 

pozostałych państwach Bliskiego Wschodu.  

Zestawienia Konstytucji i próby poszukiwania między nimi podobieństw i 

analogii pokazują, że opracowywanie ustaw zasadniczych w Afganistanie był to 

ewolucyjny proces, a ówczesna Konstytucja pomimo pewnych niedociągnięć, była 

najbardziej kompletna, wszechstronna, nowoczesna a przede wszystkim demokratyczna. 

Z pewnością był to wynik wcześniejszych doświadczeń w jej tworzeniu, a także 

oczekiwań społecznych. Opisywana ustawa zasadnicza z większym powodzeniem 

zapewniała równowagę między „władzą” a „wolnością”, między autorytetem i 

uprawnieniami rządu z jednej strony, a podstawowymi prawami i wolnościami ludu z 

drugiej strony. Dodatkowo charakteryzowała się pluralistycznym spojrzeniem na różne 

obszary polityczne, prawne, kulturowe i gospodarcze. Konstytucja wprowadziła system 
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polityczny oparty na demokracji, kulturze islamu i poszanowania praw oraz wolności 

obywatelskich (w tym kobiet). Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż Konstytucja 

uregulowała życie polityczne Afgańczyków w odpowiedni i wyważony sposób496. W tym 

miejscu należy jednak pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie ustawy zasadniczej, w 

aktualnej politycznej rzeczywistości, jest utrudnione. Talibowie oraz pozostałe grupy 

antyrządowe są poważnym zagrożeniem dla afgańskiej Konstytucji. Nowelizacja, którą 

chcą wprowadzić talibowie wraz z innymi zbrojnymi ugrupowaniami opozycyjnymi, jest 

raczej krokiem wstecz. Istnieją więc uzasadnione obawy o funkcjonowanie ustawy497. Jak 

pisze O. Weinberger „system demokratyczny może funkcjonować jako taki tylko wtedy, 

gdy obok reguł wprowadzonych przez demokratyczne procesy kształtowania woli w 

społeczeństwie istnieją przyzwyczajenia demokratyczne i poczucie wartości dla ideałów 

demokratycznych. Ideały demokracji są otwartymi kategoriami wartościujących 

nastawień i postulatów, które podlegają przemianom w procesie historycznym i w 

powiązaniu z technicznym, ekonomicznym i duchowym rozwojem społeczeństw”498. K. 

M. Cern podkreśla, że „konstytucja zatem jest niezwykle ważna dla obywateli danego 

ustroju politycznego, gdyż ich motywuje (a przynajmniej powinna) do pogłębionej 

refleksji nad nim oraz jego instytucjami, do wymiany informacji, poglądów, do tworzenia 

nowych stanowisk na podstawie dokonywanej wymiany poglądów oraz ich uzasadnień; a 

dalej, na tej podstawie, do dokonywania pewnych zmian zgodnie z ich wolą. Koniecznym 

jest zauważenie pewnej kluczowej wzajemnej korelacji pomiędzy konstytucją – 

rozumianą właśnie jako proces konstytucjonalizacji, bo prawo jest zawsze tym, co „się 

staje”, to znaczy, co się tworzy – a obywatelami. Im bardziej obywatele mają możliwość, 

by myśleć o sobie jako o twórcach prawa, tym w większym stopniu prawo to – w tym 

konstytucja i zawarte w niej ustawy – są dla nich „żywe”, są po prostu ważne, gdyż są ich 

wspólnym dziełem”499. Dziś oczywiście w Afganistanie w żaden sposób nie można 

mówić o demokratycznych i konstytucyjnych prawach obywateli. 

 

 

                                                           
496 Ibidem. 
497 O tym, jak konstytucja jest ważna dla talibów może świadczyć to, że w negocjacjach prowadzonych we 

wrześniu 2020 roku z rządem afgańskim, postulowali wprowadzenie zmian w obowiązującej konstytucji, 

choćby w kontekście ograniczenia praw kobiet czy wprowadzenia zasad prawa szariatu. Za: Afghan-

Taliban peace talks an 'opportunity for peace', https://www.bbc.com/news/world-asia-53976968, dostęp: 

12.09.2020. 
498 O. Weinberger, op. cit., s. 17. 
499 K. M. Cern, op. cit., s. 35. 
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3.2. Wsparcie wyborów oraz bilans dotychczasowych działań  

 

 

 W Afganistanie władza od wieków przejmowana była z przelewem krwi. 

Zabójstwa przeciwników politycznych były normą i właściwie można powiedzieć, że 

stały się częścią afgańskiej historii i polityki. Nie inaczej było w 1978 roku, kiedy to w 

dniach 27-28 kwietnia500 dokonano przewrotu, w wyniku którego życie stracił ówczesny 

prezydent Douda. Wojsko przy wsparciu członków Ludowo-Demoratycznej Partii 

Afganistanu (LDPA) ogłosiło przejęcie władzy, która miała pozostać w rękach 

rewolucyjnej rady sił zbrojnych. Za cel postawiła sobie reformy w duchu demokracji, 

wolności i bezpieczeństwa jednostki oraz promowaniu postępu i rozwoju całego państwa. 

Na gruncie międzynarodowym wskazywano na konieczność współpracy z państwami 

Zachodu  oraz państwami ościennymi501. Dopiero jednak 30 kwietnia na posiedzeniu 

Rewolucyjnej Rady Demokratycznej Republiki Afganistanu prezydentem i premierem 

został Nur Mohammed Taraki. Należy zwrócić uwagę, że zwlekano z wyborem 

wiceprezydenta i ministrów aż do 1 maja, kiedy to ogłoszono, iż wiceprezydentem oraz 

zastępcą premiera został Karmal a w następnej kolejności Amin (był także zastępcą 

premiera oraz ministrem spaw zagranicznych), Watanjar (został zastępcą ministra i 

ministrem komunikacji), Qadir (minister obrony narodowej)502. Prezydent Teraki 

wygłosił przemówienie jako głowa państwa 9 maja 1978 roku. W kwestii wewnętrznej 

zapowiadał reformę rolną, konsolidację i wsparcie dla sektora państwowego, eliminację 

imperialistycznych wpływów, walkę z działaniami antydemokratycznymi, antyludowymi. 

W polityce zagranicznej Teraki zapowiadał dobre stosunki z sąsiadami, współpracę z 

ZSRR, walkę z nowoczesnym imperializmem i wsparcie dla różnych ruchów 

narodowowyzwoleńczych w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce503. Okoliczności, w 

których Teraki został prezydentem okazały się kłopotliwe dla innych państw. Jak pisze J. 

Modrzejewska-Leśniewska „dyplomacja amerykańska i urzędnicy w Waszyngtonie byli 

zaskoczeni wydarzeniami w Kabulu. Od razu pojawiły się wątpliwości, jak ustosunkować 

się do nowych władz afgańskich. Wynikały one z faktu, że nie wiedziano, jak 

zakwalifikować Terakiego i jego rząd oraz czy odnosi się do niego Foreign Assistance 

                                                           
500 Wydarzenie to nazywane jest rewolucją saurską, od nazwy miesiąca (kwiecień). 
501 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Warszawa 2010, s. 305. 
502 Ibidem, s. 306. 
503 Ibidem, s. 306. 
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Act z 1961 roku504, zakazujący udzielania pomocy państwu komunistycznemu”505. 

Finalnie jednak zarówno władze ZSRR jak i Stanów Zjednoczonych uznały rząd afgański 

w opisanym kształcie. Chcąc uspokoić nastroje społeczne władze Afganistanu 

zaproponowały cztery główne reformy. Objęły one zmiany w obrębie kwestii 

językowych, zniesienia zastawu ziemi i wyposażenia, życia rodzinnego (równość praw 

kobiet i mężczyzn, zniesienie feudalnych i patriarchalnych relacji damsko-męskich) oraz 

rolnictwa506. W ramach LDPA powstały rożne, walczące ze sobą frakcje. Podkreślały one 

głównie problemy administracyjne rządu, oszustwa, agresje, nie zgadzały się na siłowe 

rozwiązywanie konfliktów. W końcu we wrześniu 1979 nastąpiły zmiany w rządzie a po 

śmierci Tarakiego (prawdopodobnie został uduszony poduszką) ogłoszono, iż władzę w 

Afganistanie przejmie Hafizullah Amin507. W tym miejscu należy zauważyć, że władze 

afgańskie w 1978 roku otrzymały wsparcie finansowe ze strony USA o wartości 20 mln 

USD. Sytuacja zmieniła się diametralnie w lutym 1979 roku, kiedy to porwano 

amerykańskiego ambasadora Adolpha Dubsa, który podczas próby odbicia,  stracił życie. 

Zarówno strona afgańska jak i ZSRR zaprzeczały jakoby przyczyniły się do śmierci 

ambasadora, ale wydarzenia te znacznie ochłodziły stosunki amerykańsko-afgańskie. 

Państwa Zachodu zdecydowanie ograniczyły swą pomoc. Wycofano większość 

dyplomatów, pracowników, i innych urzędników a prezydent Jimmy Carter w sierpniu 

1979 roku podpisał zakaz udzielania pomocy Afganistanowi, dopóki nie weźmie on 

odpowiedzialności za śmierć ambasadora-zakładnika508. Dodatkowo rząd Stanów 

Zjednoczonych dostrzegał bardzo duże zaangażowanie ZSRR w sprawy afgańskie. Nie 

chcąc jednak pozbawiać państwa wsparcia, Stany Zjednoczone współpracowały z 

opozycją i finansowały, w dużej mierze, ich działania. Przejęcie władzy przez Amina nie 

uspokoiło rządu USA, który oceniał sytuację w Afganistanie jako niestabilną oraz 

niedemokratyczną. Trzeba jednak podkreślić, że relacje Amina z Rosjanami także nie 

były łatwe, do tego stopnia, że planowano usunięcie prezydenta z pełnionej funkcji 

(nieudany zamach miał mieć miejsce między 13 a 16 grudnia)509. Liczne wojska 

                                                           
504 To ustawa pomocowa wprowadzona przez Kongres USA, zakładająca wsparcie finansowe, gospodarcze, 

pozamilitarne państwom trzecim. W ustawie zaznaczono, iż nie należy pomagać krajom komunistycznym, 

niedemokratycznym, nie przestrzegającym praw człowieka. Zob. Congressional Research Service, Foreing 

Assistance Act of 1961: Authorizations and Corresponding Appropriations, 

https://fas.org/sgp/crs/row/R40089.pdf, dostęp: 16.08.2020. 
505 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 308. 
506 Zob. Ibidem, s. 311-314. 
507 Ibidem, s. 318. 
508 Ibidem, s. 322-323. 
509 Ibidem, s. 328. 
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radzieckie dotarły do Afganistanu w listopadzie i grudniu 1980 roku510. Po zastrzeleniu 

Amina w dniu 27 grudzień 1978 roku i przejęciu przez Rosjan części afgańskiej 

administracji poinformowano, iż nowym prezydentem będzie Babrak Karmal. 29 grudnia 

1979 roku ogłoszono skład nowego rządu. Sprzeciw i niezadowolenie Afgańczyków 

wymusiło na nowym prezydencie obietnice wolności, demokratyzacji, amnestii dla 

więźniów politycznych, zapewnień o antykomunistycznym charakterze rządu. Okazało 

się jednak, że ich realizacja nie powiodła się a prezydent nie miał poparcia w 

społeczeństwie. Z drugiej strony partia LDPA była wewnętrznie podzielona, 

skorumpowana i źle odbierana przez samych Afgańczyków. W związku ze słabą pozycją 

Karmala, rząd ZSRR wskazał nowego prezydenta. Został nim 20 listopada 1986 roku 

Najibullah. Podobnie jak poprzednicy i pod wpływem nacisków radzieckich podjął on 

działania mające na celu uspokojenie emocji społecznych i uzyskanie poparcia. Obietnice 

wolności, utworzenia rządu jedności narodowej otwartego na opozycję, zawieszenie broni 

okazały się jednak niewystarczające. Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „kolejnym 

działaniem, które miało poprawić wizerunek władz w Kabulu i prowadzić do 

unormowania sytuacji w Afganistanie, było uchwalenie konstytucji, której propozycja 

została przedstawiona 15 lipca 1987 roku. Na 29 listopada 1987 roku zwołano Loję 

Dżirgę, której 1350 członków miało przyjąć nową ustawę zasadniczą i wybrać 

prezydenta. 30 listopada konstytucja została przyjęta a Najibulah wybrany na 

prezydenta”511.  

Kwietniowe wybory w 1988 roku nie przebiegały do końca zgodnie z 

Konstytucją. Wskazano nieprawidłowości w wynikach głosowania, ale rząd ukształtował 

się i stanął przed wieloma problemami gospodarczo-ekonomicznymi. Dodatkowo 

niepokoje społeczne wzbudzała przedłużająca się obecność wojsk radzieckich w 

Afganistanie, czego wynikiem było powstanie wielu opozycyjnych grup, nazywanych 

mudżahedinami. Różniły się między sobą pochodzeniem, składem etnicznym, poglądami 

politycznymi. Ich liczbę szacowało się na około 140 grup512. Chcąc zakończyć 

interwencję ZSRR w Afganistanie, Pakistan przy pomocy i finansowym zaangażowaniu 

Stanów Zjednoczonych wspierał mudżahedinów. J. Modrzejewska-Leśniewska opisuje 

szczegółowo mechanizm pomocy i roli USA w walce z ZSRR. Stany Zjednoczone i inne 

państwa dostarczały pieniądze, broń a także wszelkie inne materiały militarne 

                                                           
510 Zob. P. Łukasiewicz, Wojna a państwo. Budowa instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w 

latach 2001-2014, Toruń 2019, s. 67-75. 
511 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 340-341. 
512 Najważniejsze grupy opozycyjne opisuje: J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 344-347. 
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Pakistanowi. Niestety jednak, nie ma wiadomo ile w rzeczywistości otrzymywali 

mudżahedini. Z raportów (przeprowadzonych w latach 1984-1985) wynika, że korupcja 

pochłonęła znaczącą część pomocy, a około 20 procent broni (zdaniem CIA w 1986 roku) 

w ogóle nie dotarło do Afganistanu513. Pierwsza pomoc jednak, mająca na celu wsparcie 

mudżahedinów, została zatwierdzona przez prezydenta J. Cartera w 1980 roku a w 

styczniu 1981 roku pomoc wojskowa sięgała 60 mln USD rocznie. W trakcie 

prezydentury R. Regana znacząco wzrosły nakłady na pomoc w walce ze Związkiem 

Radzieckim. Na początku 1984 roku było to 80 mln USD a w lipcu kolejne 40 mln USD, 

1985 roku – 250 mln USD, w 1986 roku – 470 mln USD, 1987 roku – 715 mln USD, 

1988 roku – 600 mln USD. Szacuje się, że łącznie USA przeznaczyło około. 2,4 mld 

USD na walkę mudżahedinów z ZSRR Pomocy finansowej, głównie przeznaczonej na 

zakup broni, udzielały też Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, Arabia Saudyjska czy 

Zjednoczone Emiraty Arabskie514. Mudżahedini, przy wsparciu państw zachodnich, 

prowadzili walki partyzanckie, co sprawiło, że byli trudnym przeciwnikiem dla wojsk 

radzieckich, które nie były przygotowane na tego typu warunki bojowe. Działali w 

grupach, z zaskoczenia, co utrudniało realizację jakiejkolwiek wojennej taktyki. Przejście 

z działań ofensywnych na defensywną właściwie nie zmieniło sytuacji. Na terenie 

Afganistanu toczyły się bezustanne walki (najbardziej intensywne w latach 1984-1985) 

między wojskami radzieckimi a opozycją515. Trzeba jednak podkreślić, że pomoc Stanów 

Zjednoczonych i państw zachodnich nie była jedynie skoncentrowana na pomocy 

militarno-finansowej. Od początku agresji ZSRR na Afganistan widoczne było 

zaangażowanie ONZ w rozwiązanie konfliktu. 20 listopada 1980 roku ONZ przyjęło 

rezolucję potępiającą agresję a z ramienia ONZ rozmowy pokojowe prowadził Diego 

Cordovez. Dwanaście rund negocjacji odbyło się między czerwcem 1982 roku a 

kwietniem 1988 roku516. Porozumienie w Genewie stało się więc podstawą zakończenie 

radzieckiej obecności w Afganistanie a pomoc i zaangażowanie USA okazało się być 

decydujące. 

Zniszczony Afganistan w 1989 roku stanął przed koniecznością wyboru nowych 

władz. W lutym 1989 roku obradująca szura wyłoniła Tymczasowy Rząd Islamski 

Afganistanu (swoich kandydatów wysuwał Pakistan, Araba Saudyjska), który jednak nie 

                                                           
513 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 349. 
514 Ibidem, s. 350-351. 
515 Zob. J. Dereń, Afganistan: ofiara geopolitycznych gier cz wojownik etnicznych wojen, w: Afganistan 

2014 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości, red. A. Drzewicki, G. Rdzanek, 

Wrocław 2015, s. 43-46. 
516 J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 360-362. 
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uzyskał poparcia Stanów Zjednoczonych i w konsekwencji nie odegrał żadnej politycznej 

roli. Państwo stało się pewnego rodzaju kartą przetargową pomiędzy państwami 

ościennymi a także ZSRR i USA. Stany Zjednoczone wspierały finansowo Afganistan.  

W końcu, we wrześniu 1991 roku, strona radziecko-amerykańska uzgodniła 

powstanie organu przejściowego w Afganistanie który stworzy mechanizmy i 

przeprowadzi wybory. Zaangażowanie ONZ okazało się pomocne w negocjacjach, które 

toczyły się wiele miesięcy. Ich konsekwencją była rezygnacja prezydenta Najibullaha ze 

sprawowanego stanowiska a zwiększające się wpływy mudżahedinów spowodowały 

powstanie rządu przejściowego na czele z Sibghattullahem Mojadiddim. 28 kwietnia 

1992 roku ogłosił on powstanie Islamskiego Państwa Afgańskiego. W nowym rządzie 

zasiedli w większości przedstawiciele mudżahedinów. 3 stycznia 1993 na nowego 

prezydenta został zaprzysiężony Burhanuddin Rabbani517. Sytuacja w Afganistanie była 

jednak bardzo niespokojna. Walka o władzę toczyła się na różnych frontach. Kolejne 

zapowiadane porozumienia zaogniały tylko sytuację i niemożność porozumienia się 

przedstawicieli tak wielu grup etnicznych. Dodatkowo sytuację utrudniało uczestnictwo 

państw ościennych (Pakistanu, Iranu czy innych) w wewnętrzną sytuację państwa. 

Rozwiązaniem miało być ponowne zaangażowanie ONZ518 w wewnętrzne sprawy 

Afganistanu. Długie rozmowy i próba znalezienia kompromisu nie miały szans na 

realizację, ponieważ w państwie funkcjonowało wciąż wiele niezależnych ugrupowań 

politycznych czy opozycyjnych. Niestety jednak sytuacja zmieniła się, kiedy to w 1994 

roku w Afganistanie pojawia się nowa siła, tj. talibowie w krwawych walkach zdobywali 

kolejne miasta519 i obszary państwa, pokonując bez trudu mudżahedinów520. W 

konsekwencji więc stali się członkami rządu prezydenta Rabbaniego521. Na czele rządu 

powołanego przez talibów w 1996 roku stała Najwyższa Szura w Kandaharze (pełniła 

funkcje podobne do rady ministrów), poniżej plasowała się Szura Kabulska i Szura 

Wojskowa. Mułła Omar był prezydentem od 27 września 1996 roku do 13 listopada 2001 

                                                           
517 Decyzja o zmianie prezydenta wynikała z ustaleń podjętych w ramach „porozumienia z Peszawaru” w 

kwietniu 1992 roku. Zob. Peshawar Accord In the Name of Allah, the Most Beneficient, the Most Merciful 

22.10.1412 (22 Shawal) 24 April 1992, 

https://ucdpged.uu.se/peaceagreements/fulltext/Afg%2019920424_PESHAWAR%20ACCORD.pdf, 

dostęp: 19.08.2020. 
518 Zob. J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 391-394. 
519 Zob. J. Dereń, op. cit., s. 52-55; P. Łukasiewicz, op. cit., s. 79-85.  
520 J. Modrzejewska-Leśniewska wskazuje na  trzy powody takiego stanu rzeczy: po pierwsza Afgańczycy 

na początku wierzyli, że  talibowie odbudują kraj, po drugie mudżahedini nie stanowili jednej, zwartej 

grupy, po trzecie – mieli wsparcie Pakistanu, J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, op. cit., s. 401-403. 
521 BBC, انتقال آرام قدرت در قربانگاه رهبران پیشین افغانستان, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140929_zs_peacefull_power_transfer, dostęp: 9.4.2020. 
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roku a bez jego zgody nie podejmowano żadnych kluczowych decyzji522. Podejście 

Stanów Zjednoczonych do talibów nie było od początku negatywne. W latach 1994-1996 

roku wspierali ten ruch, wyrażając zadowolenie z ich antyirańskiej postawy oraz próby 

ustabilizowania sytuacji w Afganistanie, np. w imię zasadach islamu. Sytuacja zmieniła 

się w 1997 roku, kiedy to Madeline Albright (amerykańska sekretarz stanu) skrytykowała 

publicznie talibów za ich brak humanitaryzmu i brak przestrzegania praw kobiet. USA 

opowiedziało się za powołaniem wieloetnicznego rządu. Wyrazem zainteresowania 

sprawami afgańskimi było ponowne zaangażowanie ONZ (ze strony ONZ negocjacje 

prowadził Bill Richardson). Sytuacja zaogniła się, kiedy to pojawił się w Afganistanie 

Osama bin Laden. Po serii zamachów dokonanych na urzędy amerykańskie, rząd USA 

bezskutecznie domagał się jego ekstradycji. W konsekwencji Stany Zjednoczone 

wprowadziły sankcje gospodarcze i ekonomiczne do czasu wydania terrorysty523. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie po atakach na WTC we wrześniu 2001. Walki z 

talibami toczyły się długo, aż w końcu wojska USA i Sojuszu Północnego zmusiły 

talibów do ucieczki524. Naloty na Tora Bora zakończyły ważny etap walk o wpływy w 

samym Afganistanie. Choć poszukiwanie Osamy bin Ladena oraz mułły Omara okazały 

się wówczas bezskuteczne, USA przejęło kontrolę w Afganistanie. Umożliwiło to próbę 

podjęcia unormowania sytuacji politycznej państwa525. Zdawano sobie bowiem sprawę, 

że należy powołać rząd, który przyczyni się do uspokojenia nastrojów społecznych. W 

związku z tym na przełomie listopada i grudnia 2001 roku na konferencji w Bonn 

uzgodniono wiele znaczących postanowień, które miały wpływ na kolejne lata afgańskiej 

polityki. Jak pisze M. Wojtan „na mocy podpisanego układu, zwanego w skrócie 

Porozumieniem z Bonn zdecydowano o utworzeniu Rządu Tymczasowego na okres 

sześciu miesięcy, w czasie których zwołana miała zostać Wielka Rada (Loja Dzirga), aby 

na okres dwóch lat wyłonić tzw. Rząd Przejściowy. Po tym czasie przeprowadzone miały 

być wybory prezydenckie i parlamentarne”526. J. Dereń wymienia sześć głównych 

punktów, które stały się podstawą utworzenia Rządu Tymczasowego (RT): przejęcie 

władzy przez RT nastąpi 22 grudnia 2001; RT powinien składać się z Administracji 

                                                           
522 J. Modrzejewska-Leśniewska,  Afganistan, op. cit., s. 405-406. 
523 Ibidem, s. 425-427. 
524 Temat działań militarnych USA po atakach na WTC został opisany w Rozdziale II rozprawy. 
525 Działania amerykańskie mające na celu odbudowę Afganistanu jako państwa oraz państwowości miały 

opierać się na trzech priorytetach Jamesa F. Dobbinsa, tj. na bezpieczeństwie, budowie administracji, 

rządach prawa. Szczegółowo pisze o tym P. Łukasiewicz, op. cit., s. 88-95.  
526 M. Wojtan, Wybrane uwarunkowania wyborów prezydenckich w Afganistanie 2014 roku, w: Afganistan 

2014 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości, red. A. Drzewicki, G. Rdzanek, 

Wrocław 2015, s. 15. 
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Przejściowej, Specjalnej Nadzwyczajnej do zwoływania Loja Dzirgi oraz Sądu 

Najwyższego; skład, funkcjonowanie i procedury Administracji Przejściowej i Specjalnej 

Niezależnej Komisji opisane są w umowie; RT reprezentuje Afganistan na arenie 

międzynarodowej; nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu (Loja Dzirga), odbędzie się w 

ciągu sześciu miesięcy od powołania RT527. W wyniku powyższych ustaleń i z dużym 

poparciem Amerykanów na czele rządu stanął Hamid Karzaj. Został tymczasowo 

powołany 22 grudnia 2001 roku. Władze afgańskie przy wsparciu międzynarodowych sił 

starały się uporządkować wewnętrzne sprawy państwa. Konsekwencją wspomnianego 

Porozumienia z Bonn, poza powołaniem prezydenta, było powołanie Komisji 

Konstytucyjnej, która miała za zadanie przygotować ustawę zasadniczą. Wynikiem tego 

było uchwalenie nowej konstytucji, która weszła w życie 16 stycznia 2004 roku.  

Bez wątpienia datą szczególną w historii, w opisanym kontekście, jest więc 9 

października 2004 roku. Tego dnia odbyły się pierwsze wybory prezydenckie. 

Początkowo zaplanowane były na lipiec, potem wrzesień, ale ostatecznie przełożono je, z 

powodów bezpieczeństwa, na październik528.  

Pisząc o wyborach należy pamiętać iż w Afganistanie obowiązuje system 

głosowania pojedynczym nieprzechodnim głosem (Single Non-Transerable Vote SNTV). 

Każdy wyborca ma więc jeden głos na jednego kandydata w wielomandatowych 

okręgach wyborczych529. Jak pisze P. Łukasiewicz „choć system wydaje się prosty 

(wyborca głosuje na osobę, którą zna i popiera), to w praktyce ogranicza on obecność 

silnych stronnictw i partii w parlamencie, ponieważ nie premiuje ugrupowań, ale 

indywidualności”530. Należy podkreślić, że system, w którym to prezydent miał 

największą władzę i decyzyjność przyczynił się do wielu nadużyć w kolejnych wyborach 

prezydenckich i w rzeczywistości osłabił demokratyzację państwa.  

Próbę uczynienia z Afganistanu państwa prawa wspierały rządy USA i inne 

państwa koalicyjne. Koalicja międzynarodowa udzielała wsparcia zarówno finansowego 

jak, i organizacyjnego, w wyborach prezydenckich (2004, 2009, 2014) oraz 

parlamentarnych (w 2005 i 2010 roku)531. Wydaje się, że państwa wchodzące w skład 

ISAF postawiły sobie za cel nadrzędny pomoc Afganistanowi w przeprowadzeniu 

procesów wyborczych. Stworzenie silnych struktur demokratycznych instytucji miały być 

                                                           
527 J. Dereń, op. cit., s. 58. 
528 Należy podkreślić, że Afganistan nie był wówczas sam gotowy do przeprowadzenia wyborów.  Zostały 

one wsparte przez wiele organizacji międzynarodowych, głównie ONZ. 
529 P. Fudała, Ł. Fyderek, R. Kupiszewska-Korbut,  Budowanie parlamentaryzmu, Kraków 2012, s. 28. 
530 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 168. 
531 Ibidem, s. 169. 
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formą walki z terroryzmem. Jak pisze P. Łukasiewicz „koalicja międzynarodowa wydała 

na procesy wyborcze w okresie 2004-2009 prawie 490 mln USD, z czego USA 

przekazały 263 mln USD. Pieniądze te zasiliły głównie Niezależną Komisję Wyborczą 

(IEC), afgańską instytucję w całości odpowiedzialną za zorganizowanie, przeprowadzenie 

wyborów oraz ogłoszenie zwycięzców. Instytucjami wspierającymi IEC były liczne 

agencje  biura ONZ, m. in. UNDP (ang. Elect oraz International Foundation for Electoral 

System). Pieniądze kierowane były również dwustronnie przez donatorów na działalność 

aktywizującą wyborców oraz edukację. Pieniądze, przeznaczone były głównie na 

przygotowanie, wydruk i transport kart do głosowania, zatrudnienie, szkolenie personelu 

obsługującego punkty rejestracji wyborców oraz punkty wyborcze w dniu głosowania”532. 

ISAF wspierało wybory w kolejnych latach pod względem logistyki czy transportu. Jak 

pisze K. Hołdak „UE zaoferowała ponadto znaczne wsparcie przy organizacji wyborów 

prezydenckich (9 października 2004 roku) w Afganistanie. Około 24 mln euro zostało 

wydane na organizację procesu wyborczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

obywatelom biorącym udział w głosowaniu. Tym samym pokryła ona około 50% 

kosztów całej operacji. UE ustanowiła również Misję Wsparcia Demokracji i Wyborów, 

która udzielała pomocy technicznej i eksperckiej. Podobnie, w 2005 roku. KE pomogła w 

zorganizowaniu wyborów parlamentarnych i prowincjonalnych w Afganistanie 

(przeznaczyła ona na ten cel około 17,5 mln euro), powołując Misję Obserwacji 

Wyborów oraz przekazując dodatkowe środki w wysokości 3 mln euro na rozwój 

instytucjonalny afgańskiego parlamentu”533. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
532 Ibidem, s. 169-170. 
533 K. Hołdak, op. cit., s.190. 
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Mapa 6. Główni kandydaci w poszczególnych prowincjach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Leading Candidate by Province 100.0% of Estimated Total Votes Counted Last Updated 4 

November 2004, http://www.iec.org.af/public_html/Election%20Results%20Website/english/english.htm, 

dostęp: 14.04.2020. 

 

W pierwszych demokratycznych wyborach w 2004 roku brali udział następujący 

kandydaci:  

1. Mohammad Mohaqeq – choć był liderem partii Wahdat, został wymieniony jako 

kandydat niezależny (zastępcy to: Nasir Ahmad Ensaf; i Abdul Fayaz 

Mehrayin)534; 

2. Mir Abu Taleb Kazemi – był kandydatem niezależnym (zastępcy brak); 

3.  Ahmad Shah Ahmadzi – był członkiem partii Harakat-e Engelab-e Islami, ale 

wymieniano go jako kandydata niezależnego (zastępcy to: Obaydullah Obaidy 

oraz Abdul Manan Oruzgani); 

4. Abdul Hakim Zazai –  kandydat samodzielny535. 

5. Abdul Latif Pedram – był kandydatem Afgańskiej Partii Kongresu Narodowego 

(zastępcy to: Ahmad Niro oraz Mohammad Qasim Masumi); 

6. Gholam Faruq Nejrabi – był kandydatem Afgańskiej Partii Niepodległości 

(zastępcy to: Abdul Fatah oraz Abdul Hanan. Nejrabi); 

7. Abdul Hafez Mansur – był członkiem Partii Jamiat-e Islami, jednak został 

wymieniony jako kandydat niezależny (zastępcy to: Sayed Mohammad Eqbal 

Munib oraz Mohammad Ayub Qasemi); 

8. Abdul Sattar Sirat – kandydat niezależny (zastępcy to: Qazi Mohammad Amin 

Weqad oraz Abdul Qader Emani); 

                                                           
534 W Afganistanie powszechny jest zwyczaj, iż kandydat na prezydenta podaje dwóch swoich zastępców. 
535 Kandydat nie przedstawił opinii publicznej żadnego, potencjalnego zastępcy. 
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9. Masuda Jalal – była jedyną i pierwszą kobietą w historii Afganistanu,  

kandydatka niezależna (zastępcy to: Habib Sohaili oraz Sayed Mohammad Alem 

Amini); 

10. Abdul Aadi Khalilzai – kandydat niezależny. Swymi następcami ogłosił 

Khodaya Nur Mandokhela oraz Khoda Dad Erfaniego; 

11. Abdul Rashid Dostum – był liderem Partii Junbishe Melli-e Islami )Islamski 

Ruch Narodowy(, jednak zaprezentował się jako kandydat niezależny (zastępcy 

to: kobieta Shafiqa Habibi, Mostafa Kamal Makhdum); 

12. Sayed Eshaq Gylani – był kandydatem Narodowego Ruchu Solidarności 

(zastępcy to:  Mohammad Esmail Qasemyar oraz Barialay Nasrati); 

13. Hamid Karzaj – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Amad Zia Masud 

oraz Mohammad Karim Kalili); 

14. Mohammad Mafuz Nedayi – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Sayed 

Mohammad Aref Ebrahimkhil oraz Mohammad Hakim Karimi); 

15. Wakil Mangal – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Mohammad Yunos 

Moghul oraz  Dina Gol); 

16. Sayed Abdul Hadi Dabir – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Abdul 

Rashid oraz  Dad Mohammad Khan); 

17. Abdul Hasib Aryan – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Del Aaqa Shek 

oraz  Sayed Mohammad Zaman Ahmadyar); 

18. Homayun Shah Asefi – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Mohammad 

Hashem Esmatullah oraz Tajwar Kakar); 

19. Safar Sadeqi Yakawlngi – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: Hayatillah 

Abed oraz Mohammad Ebrahim); 

20. Mohamad Halim Tanwir – był kandydatem niezależnym (jeden zastępca: Jamil 

al-Rahan Kamgar); 

21. Mohammad Ebrahim Rashid – był kandydatem niezależnym (zastępcy to: 

Sayed Mohammad Hadi Hadi oraz Hamid Taheri); 

22. Mohamad Yonos Qanuni – kandydat Afgańskiego Ruchu Narodowego (zastępcy 

to: Jaj Mohammad Wardak oraz Sayed Hosayn Alemi Balkhi); 

23. Khoshhal Yanini – był kandydatem niezależnym. Nie miał zastępców536. 

                                                           
536 Opracowanie własne na podstawie, Globalsecurity, Afghanistan – 09 October 2004 Presidential 

Election, https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-2004.htm, dostęp: 13.04.2020. 
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Wybory odbyły się 9 października 2004 roku i ostatecznie o prezydenturę 

walczyło 18 kandydatów. W sumie w wyborach zarejestrowało się 12,6 mln 

Afgańczyków, w tym ponad dwa mln afgańskich uchodźców z Iranu i Pakistanu. Według 

oficjalnych danych w wyborach wzięło udział 8,128,940 osób, co stanowi 70 procent 

ogólnej liczby zarejestrowanych537. Należy tu też podkreślić udział kobiet w wyborach 

prezydenckich, który wyniósł ponad 40% w Afganistanie i 30% w Iranie i Pakistanie. 

Budżet wyborów został oszacowany na 359 mln USD, opłaconych przez społeczność 

międzynarodową i darczyńców Afganistanu538. W wyborach w 2004 najwięcej głosów 

zdobyli: Hamid Karzaj 4,443,029 (55.4%), Yunus Qanooni 1,306,503 (16.3%), Haji 

Mohammad Hohaqiq 935,325 (11.7%), Abdul Rashid Dostum 804,861 (10.0%), Abdul 

Latif Pedram 110,160 (1.4%), Masouda Jala 191,415 (1.1%), Ahmad Shah Ahmadzai 

60,199 (0.8%)539. Po kilku miesiącach oczekiwania na wynik, ostatecznie, Hamid Karzaj 

został zaprzysiężony na pięcioletnią kadencję na prezydenta 7 grudnia 2004 roku i 

powołał nowy rząd, w którym zasiadali głównie technokraci. Wybory do Zgromadzenia 

Narodowego ogłoszono 12 listopada 2005 roku540. Nie cieszyły się one jednak dużą 

frekwencją. Wydaje się bowiem, że społeczeństwo nie było świadome ich znaczenia dla 

demokratyzacji Afganistanu. Za ich organizację odpowiadało Joint Electoral 

Management Body (JEMB). Instytucja ta składała się z sześciu obywateli Afganistanu i 

pięciu cudzoziemców, ale niestety nie zadbała o informacyjną akcję na temat znaczenia 

wyborów. W konsekwencji wybory nie do końca były uczciwe i wiarygodne541. 

Kolejne wybory odbyły się w 2009 roku542. Wsparcia Afganistanowi udzieliły 

państwa koalicji ISAF a Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na UNAMA (ang. United 

Nations Assistance Mission Afghanistan, tzn. Misja Wsparcia Afganistanu ONZ) 

konieczność pomocy w wyborach pod względem technicznym, finansowym i 

koordynacyjnym. Na różnych stanowiskach pracowało około 150 osób z zagranicy, a 

                                                           
537 Na temat wątpliwości co do frekwencji wyborczej pisze M. Wojtan, op. cit., s. 17. 
538 Afghanistan Presidential Election Results - 2004, 

http://www.iec.org.af/public_html/Election%20Results%20Website/english/english.htm, dostęp: 

14.04.2020. 
539 Ibidem.  
540 J. Leśniewska-Modrzejewska, Afganistan, op. cit., s. 459-460. 
541 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 170-171. 
542 Jak pisze M. Wojtan „za przeprowadzenie głosowania odpowiedzialna była Niezależna Komisja 

Wyborcza (IEC), której technicznej pomocy udzieliło United Nations Development Program (UNDP). Na 

tę okazję utworzono nawet specjalny projekt pod nazwą Enhancing Legal and Electoral Capacity for 

Tomorrow (UNDP ELECT). Udział ekspertów zagranicznych widoczny był także w ramach ciała 

odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg wyborczych – Komisji ds. Spraw Wyborczych (IECC". Cyt. za: 

M. Wojtan, op. cit., s. 22.  



  166 

 

koszt wyborów szacuje się na 225 mln USD543. ISAF zabezpieczało logistykę, 

odpowiadało za przewóz materiałów wyborczych oraz dbało o bezpieczeństwo. 

Reprezentanci ONZ zasiadali w komisji odwoławczej a Unia Europejska wysłała do 

Afganistanu obserwatorów544. Podobnie jak w przypadku tych w 2004 roku, tak i w 2009 

roku  kilkakrotnie zmieniano ich termin, ale ostatecznie do walki o fotel prezydenta 

stanęło początkowo 44 kandydatów (w tym dwie kobiety), ale trzech wycofało się jeszcze 

przed pierwszą turą. Wynikało to z tego, iż Hamid Karzaj nie zdołał zbudować silnego 

rządu, nie wprowadzono znaczących reform, nie udało się ograniczyć korupcji. 

Naprzeciwko ówczesnego prezydenta stanęło wielu chętnych, by zająć jego miejsce. Za 

swe największe zagrożenie uważał jednak Adullaha Abdullaa. Karzaj próbował skupić 

wokół siebie wyborcze głosy zarówno Pasztunów, jak i Tadżyków (ok. 27/% populacji) a 

także Uzbeków (uzyskamiu głosów sprzyjało poparcia ze strony Dostuma)545. Jak pisze J. 

Modrzejewska-Leśniewska „wybory prezydencie w 2009 roku odbywały się w innym 

klimacie niż te w 2004 roku. Wprawdzie trapiły je podobne problemy, takie jak 

techniczne trudności w organizacji, brak spisu ludności, który umożliwiłby weryfikację 

liczby osób uprawnionych do głosowania, to dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

nastroje i przebieg były toczące się walki i zabiegi talibów, aby zniechęcić Afgańczyków 

do udziału”546. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory odnotowano 

kilkadziesiąt incydentów zbrojnych, ostrzałów, napaści, co wiązało się z ograniczeniem 

liczby lokali wyborczych. Jasne jest więc, że brak łatwego dostępu do oddania głosu 

obniżył frekwencje i zainteresowanie samymi wyborami. Wybory odbyły się 20 sierpnia 

2009 roku a 8 września ogłoszono zwycięstwo Karzaja w pierwszej turze.  

Tabela 4. Ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w 2009 roku 

Nr Imię kandydata Nazwisko kandydata  Liczba otrzymanych głosów Procent 

1 Hamid  Karzaj 2,283,907 49.67 

2 Dr. Abdullah  Abdullah 1,406,242 30.59 

3 Ramazan  Bashardost 481,072 10.46 

4 Ashraf Ghani  Ahmadzai 135,106 2.94 

5 Mirwais  Yasini 47,511 1.03 

6 Shahnawaz  Tanai 29,648 0.64 

7 Dr. Frozan Fana 21,512 0,47 

                                                           
543 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 171.  
544 Ibidem, s. 173. 
545 M. Wojtan, op. cit., s. 21-22. 
546 J. Leśniewska-Modrzejewska,  Afganistan, op. cit., s. 462. 
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8 Mulla Abdul 

Salam  

Rakity 19,997 0,43 

9 Dr. Habib  Mangal 18,746 0,41 

10 Motasim Billah  Mazhabi 18,248 0,40 

11 Abdul Latif   Pedram 15,462 0,34 

12 Mohammad 

Sarwar  

Ahmadzai 14,273 0,31 

13 Sayed Jalal  Karim 13,489 0,29 

14 Mrs. Shahla  Ata 10,687 0,23 

15 Mahbob-U-lah  Koshani 10,255 0,22 

16 Alhaj Abdul 

Ghafor 

Zori 9,286 0,20 

17 Haji Rahim Jan   Shinzad 7,197 0,16 

18 Zabih-U-llah 

Ghazi  

Noristani 6,284 0,14 

19 Abdul Jabar  Sabit 6,190 0,13 

20 Mohammad 

Hashim  

Tawfiqi 5,043 0,11 

21 Bismillah Shir 4,550 0,10 

22 Dr. Ghulam 

Faroq  

Nijrabi 4,528 0,10 

23 Abdul Hasib  Arian 4,472 0,10 

24 Eng. Moin-ul-

din  

Ulfati 3,518 0,08 

25 Gul Ahmmad  Yama 3,221 0,07 

26 Mulla Ghulam 

Mohammad  

Rigi 3,180 0,07 

27 Mohammad 

Akbar 

Oria 2,991 0,07 

28 Bashir Ahmad  Bizhan 2,457 0,05 

29 Sangin 

Mohammad  

Rahmani 2,434 0,05 

30 Hidayat Amin  Arsala 2,346 0,05 

31 Abdul Majid Samim 2,198 0,05 

32 Zia-ul-haq  Hafizi 1,679 0,04 

                                                       Łącznie :          4,597,727 

 

Źródło: Presidential & Provincial Council Elections Afghanistan 2009 Elections, 

http://www.iec.org.af/results_2009/leadingCandidate.html, dostęp: 6.05.2020. 
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Oczywiście, należy podkreślić, że wybory prezydenckie nie były wolne od 

nadużyć i protestów547. Po pierwsze ograniczono liczbę punktów wyborczych, po drugie 

sytuacja w państwie była wciąż niespokojna, frekwencja była niska a nadużyć bardzo 

wiele548. Wskazywano na możliwość wielokrotnego głosowania przez jednego wyborcę, 

przekupstwa, fałszowanie kart czy wypełnianie ich poza samymi lokalami549. Te 

wszystkie okoliczności spowodowały iż przegrany Abdullah Abdullah podważał wyniki 

wyborów a to skłoniło międzynarodowe organizacje do zainteresowania się tematem 

głosowania. Przeprowadzone kontrole wykazały wiele nadużyć, a najważniejsze 

dotyczyło poparcia dla Karzaja, które nie przekroczyło 50 procent550. Do drugiej tury 

wyborów jednak nie doszło, bo Abdullah zrezygnował z dalszej walki551. Należy 

podkreślić olbrzymią rolę Stanów Zjednoczonych, których przedstawiciele włączyli się w 

negocjacje. Afganistan miał więc prezydenta a działania stabilizacyjne trwały. W ciągu 

kolejnych latach swojej prezydentury Karzaj oddalał się w swej polityce od państw 

Zachodu, a szczególnie USA. Sytuacja zmieniła się po udanej akcji zabicia Osamy bin 

Ladena a USA i Unia Europejska podkreślały, iż celem ich obecności w Afganistanie nie 

jest tylko misja wojskowa, ale także stabilizacyjna. Chodziło bowiem o to, by Afganistan 

stał się państwem samodzielnym, demokratycznym, wolnym od nacisków. Dla 

przywódców wszystkich państw oczywiste było bowiem przekonanie, że wolne państwo 

to takie, które jest w stanie zbudować własne demokratyczne struktury, zdobyć zaufanie 

społeczne i podążać wzorem innych państw ku wolności i niezawisłości. W państwie, w 

którym od kilku dekad toczy się wojna, gdzie szerzy się terroryzm a naród podzielony 

jest na ponad 50 plemion552 okazało się to wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania. 

Oczywiście, Unia Europejska i USA wraz z zakończeniem w 2014 roku misji ISAF, 

poczyniły kroki do zdemokratyzowania Afganistanu. Zorganizowanie wolnych wyborów 

prezydenckich miało wspomóc organizację państwa. Jak pisze P. Łukasiewicz „w 

przygotowaniu do wyborów prezydenckich w 2014 roku koalicja międzynarodowa 

zamierzała wspomóc instytucje afgańskie przez sfinansowanie wyborów, przygotowanie 

elektronicznych kart do głosowania, a także wsparcie w przeprowadzeniu reformy prawa 

                                                           
547 Nadużycia zgłaszały m.in. Unia Europejska, National Democratic Institue i inne. 
548 Zob. P. Łukasiewicz, op. cit., s. 173-174.  
549 J. Leśniewska-Modrzejewska, Afganistan, op. cit., s. 462-463. 
550 Zob. M. Wojtan, op. cit., s. 24-25.  
551 J. Leśniewska-Modrzejewska,  Afganistan, op. cit., s. 464. 
552 W literaturze przedmiotu brak jednoznacznych danych co do liczby plemion. Szacuje się, że jest ich 55-

57.  
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wyborczego”553. Pomoc Unii Europejskiej szacuje się na 128 mln euro. Podkreśliła ona 

jednak, iż „wszelkie procesy muszą być projektowane, wdrażane i poprawiane przez 

władze afgańskie (…). Jednocześnie Unia zastrzegła, że podjęła „taktyczną decyzję” o 

niewywieraniu nacisku na władze afgańskie w prowadzaniu reformy wyborczej, uznając, 

że wiodącą rolę w tym zakresie będzie miała UNAMA”554. Głównym źródłem 

finansowania wyborów pozostawały więc organizacje międzynarodowe i państwa 

Zachodu. ONZ oszacowała koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów na 338 

mln USD (w tym 109 mln USD na wybory prezydenckie i do rad prowincji). Amerykanie 

wspierali projekty logistycznie technicznie ze szczególnym uwzględnieniem IEC555. 

Bezpieczeństwo mieli zapewnić sami Afgańczycy. Społeczność międzynarodowa 

doceniła Wspólną Administrację Wyborczą ONZ, która nadzorowała wybory556. 

Należy zauważyć, iż ówczesny prezydent, tj. Hamid Karzaj był pierwszym, który 

dobrowolnie zrezygnował z piastowanego urzędu. Wybory prezydenckie w 2014 roku 

zostały okrzyknięte pierwszym pokojowym przekazaniem władzy, a sam akt wyborczy za 

punkt zwrotny w systemie demokratyzacji państwa. Do pierwszej tury wyborów, która 

odbyła się 5 kwietnia 2014 roku, stanęło początkowo jedenastu kandydatów, ale 

ostatecznie pozostało ośmiu557. Krzyżanowski wskazuje na trzech faworytów, którymi 

byli Aszraf Ghani, Abdullah Abdullah, Zalmai Rassul.  Pierwszy, dzięki sojuszowi z 

mudżahedinem, generałem Raszidem Dostumem, znacząco rozszerzył swoje wpływy 

(sam był Pasztunem) a dodatkowo wysunięta przez niego kandydatura wiceprezydenta 

Hazara Sarwar Danish zwiększyła grono jego zwolenników. Drugim znaczącym 

kandydatem był Abdullah Abdullah, któremu pochodzenie (pół Tadżyk, pół Pasztun) 

umożliwiło sojusz zarówno z Hazarą Mohammadem Mohaqeq’iem jak i Pasztunem 

Mohammadem Khan’em558. Trzeci faworyt – Zalmai Rassul (Pasztun), aby zwiększyć 

swoje szanse na zwycięstwo, jako kandydatów na wiceprezydentów wskazał na Tadżyka 

                                                           
553 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 175. 
554 Ibidem, s. 176. 
555 Ibidem, s. 176-177. 
556 T. H. Johnson, The 2019 Presidential Election: A Continuation of 

Problematic Processes and Results, 

https://aiss.af/persian/assets/aiss_publication/Final_AISS_2019_election_Paper-English.pdf, s. 9, dostęp: 

5.05.2020. 
557 T. H. Johnson, The Myth of Afghan Electoral Democracy The Irregularities of the 2014 Presidential 

Elections, 2019 Kabul, 

https://aiss.af/persian/assets/aiss_publication/The_Myth_of_Afghan_Electoral_Democracy_The_Irregulariti

es_of_the_2014_Presidential_Election(English).pdf, s. 11-13, dostęp: 5.5.2020, s. 11. 
558 Należy pamiętać, że Afganistan nie jest państwem jednolitym. Grupy etniczne są odrębnymi 

jednostkami z własną kulturą, tradycją, językiem czy systemem wartości. To właśnie owy brak społecznej 

jedności był przyczyną konfliktów wewnętrznych  i do dziś utrudnia stworzenie struktur demokratycznych 

w państwie.  
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Ahmada Zię Massuda oraz Hazarkę Habiba Surabi (byłą  gubernator prowincji Bamian). 

Miało to zagwarantować Rasullemu poparcie różnych grup społecznych i etnicznych559. 

 

Tabela 5.  Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2014 roku 

 

Nr Imię kandydata Nazwisko kandydata  Liczba otrzymanych głosów Procent 

1 Abdulah Abdulah 2,972,141 45.00 

2 Ashraf Ghani Ahmadzai 2,084,547 31.54 

3 Zalmi Rasol 750,997 11.37 

4 Rasol Sayaf 465,207 7.04 

5 Qtbodin Helal 181,827 2.75 

6 Shafiq Shirzoy 103,636 1.57 

7 Dawid Sultanzoy 30,506 04.46 

8 Hdayat Arslah 15,506 0,23 

                                                Łącznie :                         6,604,546 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe  

Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR, 

https://www.osce.org/prs/odihr/elections/afghanistan/136996?download=true, s. 53, dostęp: 6.03.20. 

 

Ostatecznie w drugiej turze znaleźli się dwaj pierwsi kandydaci,  tj. Ashraf Ghani 

Ahmadz oraz Abdullah Abdullah. Chcąc pokonać przeciwnika musieli porozumieć się nie 

tylko z ówczesnym, ustępującym prezydentem (miał on duże wpływy w państwie), ale 

także z przywódcami plemion afgańskich, liderami rodów czy mułłami. Sytuacja okazał 

się być dynamiczna. Prezydent Karzaj, który początkowo poparł A. Abdullaha 

ostatecznie zmienił decyzję i stanął po stronie A. Ghaniego. Jego poparcie okazało się 

decydujące. Jak pisze M. Krzyżanowski Ghani „po porażce w pierwszej turze skierował 

swoją uwagę głównie na pasztuńskie południe, od początku istnienia Afganistanu będące 

ostoją niepokornych sił politycznych i wojskowych. Oprócz wykorzystania 

nowoczesnych środków przekazu duży nacisk został przez niego położony na tradycyjne, 

pasztuńskie formy zachowań politycznych”560. Dodatkowo uzyskał on ciche poparcie 

talibów. Ponieważ rejony poparcia dla A. Abdullaha obejmowały spokojne tereny 

Afganistanu, jego przeciwnikowi politycznemu łatwo było kontrolować wybory, poprzez 

wysłanie swoich przedstawicieli do punktów wyborczych. Pochodzenie i wpływy 

                                                           
559 M. Krzyżanowski, Afgański Rząd Jedności Narodowej – tło polityczne i ocena funkcjonowania, 

„Przegląd Geopolityczny”, 16, 2016, s. 28. 
560 Ibidem, s. 28. 
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Ghaniego w rejonach niedostępnych i niebezpiecznych sprawiło, że jego obszary 

pozostały poza kontrolą561. Oczywiste jest więc, że wyborów pozbawionych 

międzynarodowej kontroli nie można uznać za wiarygodne. Na dowód tej tezy M. 

Krzyżanowski wskazuje, że „już pierwsza tura była areną bezprecedensowych nadużyć i 

oszustw wyborczych, czego najlepszym przykładem są kontrowersje związane z 

frekwencją. Prowincje Pandższir i Paktika (bastiony odpowiednio A. Abdullaha i A. 

Ghaniego) mogły się pochwalić liczbą oddanych głosów prawie dwukrotnie wyższą niż 

liczba uprawnionych do głosowania. W 21 dystryktach liczba oddanych głosów 

przewyższała ich zaludnienie. Dystrykty te głosowały w przytłaczającej większości na A. 

Ghaniego”562. II tura wyborów odbyła się 14 czerwca 2014 roku. W wyborach wzięło 

udział 75 procent z dwunastu mln zarejestrowanych wyborców.  

Tabela 6. Ostateczne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2014 roku 

 

Nr Imię kandydata Nazwisko kandydata  Liczba otrzymanych głosów Procent 

1 Ashraf Ghani Ahmadzai 4,485,888 56.44 

2 Abdulah Abdulah 3,461,639 43.56 

Łącznie:      7,947,527 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe  

Office for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR, 

https://www.osce.org/prs/odihr/elections/afghanistan/136996?download=true, s. 53, dostęp: 6.03.20. 

 

Oficjalne wyniki wskazywały, iż to A. Ghani uzyskał ponad 50 procent głosów i 

tym samym wygrał polityczna batalię ze swym konkurentem, który jednak nie pogodził 

się z porażką. Międzynarodowa mediacja (prowadzona przez NATO, ONZ i EU) oraz 

ponowne przeliczanie części głosów, wykazało nadużycia i nieprawidłowości na rzecz 

zwycięzcy. Niestabilna sytuacja polityczna związana z niejasnymi wynikami wyborów 

oraz zakończenie misji ISAF zmusiły jednak obie strony do próby zawarcia kompromisu. 

Przy wsparciu zagranicznych państw 21 września 2014 roku podpisano porozumienie563. 

Zgodnie z umową kandydat z największą liczbą głosów miał zostać prezydentem a 

                                                           
561 Afghanistan’s Political Transition, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/southasia/afghanistan/260-afghanistan-s-political-

transition.pdf, data dostępu: 25.03.2016., s. 23, cyt. za M. Krzyżanowski, op. cit., s. 28. 
562 D. Bollinger, I. Schuler, What Happened in the Afghanistan Elections?, 

https://developmentseed.org/afghanistan-2014-analysis/, data dostępu: 25.03.2016, cyt. za: M. 

Krzyżanowski, op. cit., s. 29. 
563  Zob. P. Łukasiewicz, op. cit., s. 179-180. 
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stanowisko Szefa Egzekutywy (ang. Chief Executive Officer, w skrócie SE) zostanie 

przekazane drugiemu kandydatowi564.  

W myśl powyższych założeń prezydentem został Ashraf Ghani Ahmadzai a 

Szefem Egzekutywy565, były minister spraw zagranicznych Abdullah Abdullah566. 

Prezydent został zaprzysiężony 29 września 2014 roku i to właśnie on miał ustalić zakres 

obowiązków szefa rządu567. Rozstrzygnięte dopiero po sześciu miesiącach wybory, nie 

uspokoiły sytuacji w Afganistanie. Po pierwsze wzmocniły i tak już napięte stosunki 

plemienne, pokazały, iż to Pasztunowie mają od lat kontrolę nad państwem a 

pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i niepewność związana z funkcjonowaniem 

lokalnych instytucji po wycofaniu się ISAF jeszcze bardziej wywołała poczucie 

bezradności i nieudolności rządzących568. Nowo powstały Rząd Jedności Narodowej 

(RJN) miał więc odegrać bezprecedensową rolę w historii Afganistanu.  

Napisany wyłącznie po angielsku dokument porządkował najważniejsze podziały 

władzy i dawał nadzieję na demokratyzację państwa. Składa się z siedmiu części, gdzie 

już w preambule podkreślano zasady partnerstwa i współpracy pomiędzy dwoma 

kandydatami. Decyzje i mianowanie urzędników wysokiego szczebla odbywać się miało 

na podstawie „równości” i zasady „merytokracji”, z uwzględnieniem głosu prezydenta, 

jako ostatecznego569. 

Afganistan w tym szczególnym momencie swojej historii zaprezentował w 

umowie wielopłaszczyznowy program reform. Szczegółowy tekst porozumienia 

politycznego w sprawie utworzenia RJN obejmował następujące punkty570: 

A. Loja Dżirga: 

 Prezydent zobowiązuje się do ustanowienia Loja Dżirga w celu omówienia 

zmiany konstytucji oraz ustanowienia stanowiska SE; 

                                                           
564 Crisis Group, Afghanistan: The Future of the National Unity Government, 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/285-afghanistan-future-national-unity-government, 

dostęp: 4.03.2020. 
565 Szef Egzekutywy nie był premierem ani szefem rządu ani przewodniczącym Rady Ministrów. Okazało 

się to dużą słabością tego stanowiska. W rzeczywistości prerogatywy SE nie były jasne, choć w 

dokumencie RJN zostały szczegółowo opisane.  
566 Zob. M. Wojtan, op. cit., s. 34-35. 
567 J. Palowski, Rząd jedności narodowej. Ostatnia deska ratunku dla Afganistanu?, 

https://www.defence24.pl/rzad-jednosci-narodowej-ostatnia-deska-ratunku-dla-afganistanu, dostęp: 

4.03.2020. 
568 Zob. M. Krzyżanowski, op. cit., s. 30-31. 
569 BBC, انتقال آرام قدرت در قربانگاه رهبران پیشین افغانستان, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140929_zs_peacefull_power_transfer, dostęp: 

9.04.2020. 
570 Zob. M. Krzyżanowski, op. cit., s. 31-34. 

https://www.defence24.pl/rzad-jednosci-narodowej-ostatnia-deska-ratunku-dla-afganistanu
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 Prezydent w porozumieniu z SE przedkłada Komisji propozycję przygotowania 

poprawki do konstytucji; 

 zgodnie z art. 140 konstytucji Ustawy Zasadniczej RJN zobowiązuje się 

ustanowić wybory do Loja Dżirgi zgodnie z art. 110 konstytucji i jak najszybciej 

przeprowadzić wybory do rady okręgowej; 

 RJN jest zaangażowany i zobowiązany do wprowadzenia reformy systemu 

wyborczego oraz  przygotowanie harmonogramu wdrożenia niniejszej umowy; 

 RJN zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia dystrybucji dokumentów 

tożsamości wszystkim obywatelom571. 

 

B. Stanowisko Szefa Egzekutywy: 

 do czasu nowelizacji konstytucji i zapisania w niej stanowiska SE zgodnie z art. 

50 ustawy wykonawczej, SE i jego współpracownicy zostaną przedstawieni 

podczas ceremonii inauguracji prezydenta; 

 zgodnie z art. 60, 64, 71 i 77 konstytucji Prezydent, w drodze dekretu, przekazuje 

szczególne uprawnienia wykonawcze SE, któremu przekazuje następujące 

uprawnienia: 

1. udział w spotkaniach SE z Prezydentem w decyzjach dwustronnych; 

2. kontrola postępu spraw administracyjnych i wykonawczych rządu, który określa 

zarządzenie Prezydenta; 

3. realizacja programu reform RJN; 

4. możliwość proponowania reform we wszystkich instytucjach rządowych oraz 

zdecydowana walka przeciwko korupcji w rządzie; 

5. ustala się zastosowanie szczególnych uprawnień administracyjnych i 

finansowych; 

6. zapewnienie pracy władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą i sądowniczą w 

ramach określonych zadań i kompetencji; 

7. wdrażanie, monitorowanie i wspieranie polityki, budżetu i sytuacji finansowej 

państwa; 

8. ma obowiązek dostarczać Prezydentowi niezbędnych sugestii i raportów; 

9. gabinet składa się z Prezydenta, jego zastępców, SE, zastępcy SE, starszego 

doradcy prezydenta i ministrów. Przewodnictwo Rady Ministrów należy do SE, 

                                                           
571 Trzeba pamiętać o tym, że w mieszkańcy Afganistanu nie mieli biometrycznych dowodów tożsamości.  
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któremu podlegać miały „podzespoły” gabinetu. SE jest odpowiedzialny za 

realizację polityki rządu oraz przedstawianie raportu bezpośrednio prezydentowi 

na posiedzeniach gabinetu. W tym sposób SE jest zobowiązany do 

cotygodniowych posiedzeń w ramach Rady Ministrów. Rada Ministrów 

odpowiada za sprawy wykonawcze rządu; 

10. udzielanie Prezydentowi porad i wskazówek dotyczących powoływania i 

odwoływania wysokich urzędników państwowych i innych istotnych spraw 

rządowych; 

11. powołanie Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta na szczeblu 

międzynarodowym; 

12. SE jest  członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego; 

13. SE ma dwóch zastępców, którzy są członkowie gabinetu i Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego; 

 

C. Nominacje wysokich urzędników: 

 równość w doborze personelu między Prezydentem a SE na poziomie 

kierownictwa Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa, Gospodarki i niezależnych 

instytucji państwowych oraz obecność obu stron (na tym samym poziomie) w 

Radzie Bezpieczeństwa Narodowego; 

 Prezydent i SE uzgadniają szczegółowy mechanizm powoływania urzędników 

wysokiego szczebla na podstawie ich zasług. Zwraca się też uwagą na edukację i 

skład społeczno-polityczny państwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych; 

 podkreśla się znaczenie wykwalifikowanych kadr pracujących w różnych 

szczeblach administracji dla pokoju i stabilności państwa 572. 

 

D. Utworzenie przywództwa drugiego zespołu: 

 dla rozwoju demokracji zostanie powołany lider drugiego zespołu, tak zwany lider 

opozycji. Jest ustanowiony i uznany dekretem Prezydenta w ramach rządu 

Islamskiej Republiki Afganistanu. Obowiązki, kompetencje i przywileje tego 

urzędnika zostaną zapisane we wspomnianym dekrecie; 

 

                                                           
572 W Afganistanie znaczącym problemem był wówczas niski poziom edukacji, brak wykwalifikowanej 

kadry urzędniczej oraz korupcja. 
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E. Reforma system wyborczego: 

 dla zapewnienie pełnej ważności przyszłych wyborów w Afganistanie system 

wyborczy w Afganistanie (ustawy i instytucje) wymaga fundamentalnych zmian;  

 prezydent po utworzeniu rządu jedności narodowej, wydaje polecenie utworzenia 

specjalnej komisji na celu zreformowanie systemu wyborczego w Afganistanie;  

 członkowie Komisji Specjalnej będą mianowani za zgodą prezydenta i SE573. 

Dokument choć szczegółowo opisał tę niespotykaną, w innych państwach, 

dwuwładzę nie do końca dał się wprowadzić w życie. W praktyce podziały obowiązków 

nie były tak oczywiste a osobiste ambicje polityków utrudniały kompromisowe 

rozwiązania. Jak pisze M. Krzyżanowski „zarówno obietnice A. Ghaniego, jak również 

oczekiwania i nadzieje społeczeństwa były pełne rozmachu i optymizmu. Niestety 

rzeczywistość szybko zweryfikowała wszelkie plany. Okazało się, że mimo szczytnych i 

ambitnych zamierzeń dwuwładza w Kabulu zupełnie się nie sprawdziła”574. Okazało się, 

że Afganistan nie był gotowy na duże zmiany w dziedzinie ekonomii, gospodarki, praw 

człowieka czy bezpieczeństwa. Oczywiste stało się, że państwo pozostające od wielu 

dekad w stanie wojny nie jest w stanie tak szybko stać się choć częściowo 

demokratycznym państwem. Należy pamiętać, że Afganistan to mozaika kultur i grup 

etnicznych, które od wieków pragnęły zdobyć władzę i nie były gotowe na żadne 

kompromisy. Tarcia personalne, chęć dominacji politycznej sprawiły, że RJN miał 

problem na każdym szczeblu i w każdej dziedzinie czy to organizacji policji, wojska czy 

urzędników państwowych.  

 Wybory prezydenckie w 2019 roku zaplanowano pierwotnie na 20 kwietnia, ale w 

związku z obawami o kompetencje urzędników, brak urządzeń biometrycznych do 

identyfikacji wyborców575 oraz brak finalnych wyników wyborów do parlamentu (odbyły 

się w 2018 roku), Afgańska Niezależna Komisja Wyborcza IEC (ang. Independent 

Election Commission) przełożyła je na 20 lipca 2019 roku. W swych komunikatach 

Komisja informowała, iż rozliczne problemy i wyzwania sprawiły, że przeprowadzenie 

wyborów we wcześniej podanych ramach czasowych jest niewykonalne. Ostatecznie 

                                                           
573 Tłumaczenie własne. Pełny tekst porozumienia politycznego w sprawie utworzenia Rządu Jedności 

Narodowej, Etilaatroz, یحکومت وحدت مل لیتشک یاسیس یافقنامهمتن کامل تو , https://www.etilaatroz.com/wp-

content/uploads/2016/04/tawafuq-1.pdf, dostęp: 12.04.2020. 
574 M. Krzyżanowski, op. cit., s. 34. 
575 Ten sam problem pojawił się w październiku 2018 w wyborach parlamentarnych. Zarzucano wówczas 

członkom komisji wyborczych nieznajomość obsługi urządzeń biometrycznych, co wywołało falę krytyki i 

sprzeciw obserwatorów.  
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więc wybory odbyły się 28 września576. Ta decyzja była początkiem kryzysu 

politycznego, w którym należy upatrywać pojawiające się później problemy w procesie 

przygotowywania i samego przebiegu wyboru nowego prezydenta. Dodatkowo, tym co 

utrudniało demokratyczny przebieg przygotowania wyborów były działania talibów, 

którzy przeprowadzili wiele krwawych ataków, w celu zabicia ludzi obecnych w 

kampaniach wyborczych577. Wrześniowe wybory ostatecznie odbyły się a nową głową 

państwa  już  I turze został dotychczas urzędujący prezydent Ashraf Ghani.  

 

Tabela 7. Ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w 2019 roku 

Nr Imię kandydata Nazwisko kandydata  Liczba otrzymanych głosów Procent 

1 Ashraf Ghazni Ahmadzai 923,592 50.64 

2 Abdulah Abdulah 720,841 39.52 

3 Gulbedin Hekmatyar 70,241 3.85 

4 Rahmatullah Nabil 33,919 1.86 

5 Faramarz Tamana 18,063 0.99 

6 Sayed 

Noorullah 

Jalili 15,519 0,85 

7 Abdul Latif Pedram 12,608 0,69 

8 Enayatullah Hafiz 11,375 0,62 

9 Mohammad 

Hakim 

Torsan 6,500 0,36 

10 Ahmad Wali Masood 3,942 0,22 

11 Mohammad 

Shahab 

Hakimi 3,318 0,18 

12 Ghulam Farooq Najrabi 1,608 0,09 

13 Mohammad Hanif Atmar 1,567 0,09 

14 Noor Rahman Lewal 815 0,05 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Independent Election Commission Presidential Election Final 

Results Results by Vote Order Results Status : Certified February 18, 2020, 

http://www.iec.org.af/results/en/home/final_votes, dostęp: 6.05.2020. 

  

                                                           
576 Zob. R. Ożarowski, Druga kadencja prezydenta AshrafaGhaniego. Szansa na pokój w Afganistanie?, 

2020, http://przemianyustrojowe.pl/eseje/druga-kadencja-prezydenta-ashrafa-ghaniego-szansa-na-pokoj-w-

afganistanie, dostęp: 5.02.2021. 
577 Na przykład 17 września dwaj zamachowcy-samobójcy zaatakowali konferencję frakcji wyborczej 

Ashrafa Ghazniego, zabijając około 50 osób i raniąc 48 innych. Informacja za: CGTN America, Two 

Taliban suicide bombings in Afghanistan kill dozens. Nearly 50 people killed in Afghanistan in two suicide 

bombings. The first blew up at a presidential election rally – killing at least 26 people. A second – at an 

army base – killed at least 22, including civilians, https://www.youtube.com/watch?v=Q6ltTi0oCTY, 

dostęp: 5.05.2020. 
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Choć w Afganistanie 13,5 mln osób ma prawo do głosowania, to jednak w 

opisywanych wyborach zarejestrowano zaledwie 9,6 mln uprawnionych do głosowania. 

Według reportu Deutsche Welle, to niestabilna i niespokojna sytuacja wewnętrzna 

państwa spowodowała, iż w I turze (na 18 kandydatów) oddało swój głos tylko 2,695 mln 

uprawnionych do głosowania. Trzeba jednak podkreślić, że jedynie 1,8 mln głosów 

zostało uznanych za ważne578. 

Pomimo małej frekwencji dopiero po pięciu miesiącach ogłoszono ostateczne 

wyniki wyborów. 18 lutego 2020 roku Afgańska Komisja Wyborcza wskazała, iż 

zwycięzcą i prezydentem został Ashrafa Ghani579. 

Jak pisze T. H. Johnson dziwnym i niespotykanym w żadnym innym 

demokratycznym systemie było to, iż tak długo zwlekano z ogłoszeniem rezultatów. 

Autor podkreśla, że biorąc pod uwagę, niewielką liczbę wyborców, to niejasne pozostają 

przyczyny które doprowadziły do tak znacznego i niezrozumiałego opóźnienia, które 

prawdopodobnie nigdy nie zostanie w pełni wyjaśnione580. Był to jeden z powodów, dla 

którego Abdullah Abdullah nie uznał wyników wyborów, uznając je za nielegalne i 

sfałszowane. Zapowiedział jednocześnie utworzenie rządu integracyjnego. Konsekwencją 

owych oskarżeń była niespotykana w dziejach Afganistanu chwila, kiedy to 9 marca 2020 

roku  odbyły się dwie uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta obu kandydatów. 

Ceremonia inauguracyjna Ashrafa Ghaniego odbyła się w Pałacu Prezydenckim „ARG” 

w Kabulu w obecności Zalmaia Khalilzada (specjalnego wysłannika USA ds. 

Afganistanu), generała Scotta Millera (starszego dowódcy sił zbrojnych USA i NATO) i 

innych urzędników międzynarodowych. Swoje przysięgi złożyli także Amrullah Saleh 

(pierwszy zastępca Ghaniego) i Sarwar Danesh (drugi zastępca Ghaniego)581. Po 

zaprzysiężeniu prezydent Afganistanu Mohammad Ashraf Ghani zapowiedział koniec 

wszelkich kampanii wyborczych i wezwał wszystkie grupy polityczne do współpracy 

oraz  pomocy rządowi w dążeniu do rozwoju, dobrobytu i pokoju w Afganistanie. 

                                                           
578DW, 2019 انتخابات افغانستان: اعالم پیروزی اشرف غنی، اعتراض عبدهللا عبدهللا, https://www.dw.com/fa-ir/عبدهللا  - 

- اعتراض اشرف   - پیروزی   - افغانستان   - انتخابات   /a – 51771436, dostęp: 7.05.2020. 
579 Presidential Election Final Results, http://www.iec.org.af/results/en/home/final_votes, dostęp: 9.05.2020. 
580 T. H. Johnson, The 2019 Presidential Election… op. cit,. s. 15-16. 
581 Zgodnie z art. 63 afgańskiej konstytucji, przed objęciem urzędu, przewodniczący składa, zgodnie ze 

specjalnymi procedurami określonymi przez prawo, następującą przysięgę wierności: „Przysięgam w imię 

Boga Wszechmogącego, że będę przestrzegał i chronił świętą religię islamu, szanował i nadzorował 

wdrażanie Konstytucji, a także innych praw, będę strzegł niepodległości, suwerenności narodowej i 

integralności terytorialnej Afganistanu oraz, szukając pomocy i wsparcia Boga Wszechmogącego, dołożę 

wszelkich starań w celu zapewnienia dobrobytu i postępu ludności Afganistanu”. Tłumaczenie własne za: 

Ministry of Justice, Enforced Constitution of Afghanistan Article 63, https://moj.gov.af/en/enforced-

constitution-afghanistan, dostęp: 11.05.2020. 
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Obiecał również, iż w ciągu dwóch tygodni utworzy kompleksowy, kompromisowy 

gabinet, możliwy do zaakceptowania przez wszystkie grupy polityczne. Nowo powołany 

prezydent ogłosił również, że zespół prowadzący negocjacje z talibami sfinalizuje 

rozmowy a efektem kompromisu będzie dekret zwalniający więźniów talibskich, którzy 

zostaną uprzednio wskazani przez Stany Zjednoczone582. Na dowód niestabilności 

sytuacji politycznej może świadczyć to, iż zaledwie kilka minut po rozpoczęciu 

przemówienia Ghaniego w Pałacu Prezydenckim słychać było ostrzały. Sam prezydent po 

wygłoszeniu  przemówienia oraz złożeniu przysięgi, wezwał obywateli, aby nie bali się 

„jednej lub dwóch eksplozji”. W wyniku strzelaniny niektórzy zagraniczni goście opuścili 

Pałac. W celu uspokojenia nastrojów Ashraf Ghani podkreślał, że wraz z zakończeniem 

wyborów zakończyła się także era hegemonii oraz dominacji jednych grup politycznych 

wobec innych. Jednocześnie podkreślił, że naród Afganistanu ma prawo głosować na 

kogo chce i głowa państwa ma obowiązek respektować wolę wyborców583. 

W tym samym czasie w pałacu „Sepidar” odbyła się podobna ceremonia 

Abdullaha Abdullaha, który ogłosił się jedynym, prawowitym prezydent Afganistanu. W 

swoim wystąpieniu inauguracyjnym zaakcentował znaczenie Rządu Jedności Narodowej, 

który powołany w 2014 roku uchronił kraj przed kryzysem. Także Abdulah podczas 

swojego przemówienia ogłosił powołanie zespołu negocjacyjnego z talibami584.  

Po ogłoszeniu wyborów w 2020 roku Afganistan, po raz drugi w historii stanął 

przed problemem kryzysu politycznego, związanym z dwuwładzą. Podobnie jak w 2014 

roku strona amerykańska podjęła się mediacji pomiędzy prezydentem Ghanim a 

Addullahem, ale jednak nie przyniosły one wymiernych rezultatów. Po miesiącach 

negocjacji sami kandydaci uzgodnili porozumienie, które zostało podpisane 17 maja 2020 

roku. Doszło do tego w pałacu prezydenckim ARG w obecności wielu urzędników i 

polityków. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że zgodnie z porozumieniem 

politycznym i w zgodzie z Konstytucją Abdullah Abdullah, zostanie powołany na  

przewodniczącego Najwyższej Narodowej Rady Pojednania oraz uzyska drugą najwyższą 

pozycję pod względem formalnym w państwie585. Dodatkowo w Konstytucji Islamskiej 

                                                           
582 BBC, افغانستان؛ غنی و عبدهللا دو مراسم تحلیف جداگانه در یک روز برگزار کردند , 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-51797576, dostęp: 12.05.2020. 
583 S. George, S. Hassan, Blasts disrupt Afghan President Ashraf Ghani’s swearing-in ceremony amid a 

deepening political crisis, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/dueling-presidential-

inaugurations-planned-in-kabul/2020/03/09/f3b71a14-61ba-11ea-8a8e-5c5336b32760_story.html, dostęp: 

12.05.2020. 
584 Ibidem.  
585 ARG (Presidential Palace), اعالمیه مطبوعاتی, https://president.gov.af/da/?p=25088, dostęp: 18.05.2020. 
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Republiki Afganistanu będzie miał zagwarantowane miejsce pierwszego wiceprezydenta 

oraz otrzyma uprawnienia do kierowania „procesem pokojowym” (dotyczy to negocjacji 

z talibami). Abdullah będzie także przewodniczył posiedzeniom Najwyższej Rady 

Pojednania i w jego gestii będzie także prawo do mianowania odpowiednich urzędników 

oraz personelu administracyjnego i w tym Ministerstwa ds. Pokoju586.  

Najważniejsze  postanowienia porozumienia politycznego to:  

1. Autorytet Najwyższej Narodowej Rady Pojednania:  

 wysoka Rada ds. Pojednania Narodowego ustanawia, zatwierdza i kieruje 

procesem pokojowym; 

 decyzje i obrady Najwyższej Rady Pojednania przyjmowane są większością 

głosów, z uwzględnieniem interesów państwa; 

 porozumienie stanowi, że decyzje i postanowienia Rady Najwyższej są ostateczne 

i zgodne z postanowieniami konstytucji afgańskiej; 

 zgodnie z warunkami umowy zespół negocjacyjny, pod przewodnictwem 

komitetu kierowniczego Najwyższej Narodowej Rady Pojednania, działa zgodnie 

ze swoimi uchwałami i wytycznymi oraz składa sprawozdania przewodniczącemu 

Najwyższej Rady Pojednania. W razie potrzeby prezydent Afganistanu ma prawo 

do zwołania spotkań konsultacyjnych Najwyższej Narodowej Rady Pojednania; 

 

2. Uczestnictwo w rządzie: 

 zgodnie z warunkami porozumienia generał Abdul Rashid Dostum, (jeden z 

sojuszników Abdullaha w wyborach prezydenckich oraz były pierwszy 

wiceprezydent), zostanie awansowany do stopnia marszałka, a także będzie 

członkiem Rady Najwyższej i Rady Bezpieczeństwa; 

 podział stanowisk w ministerstwach, gubernatorstwach oraz innych kluczowych 

urzędach oparty jest na zasadzie równości, to znaczy każda ze stron porozumienia 

obsadza 50 procent stanowisk; 

 zmiana, zamiana i zwolnienie osób nastąpi z uzasadnionych powodów, a 

ewentualna nominacja nowego kandydata zostanie dokonana przez organ 

referencyjny; 

 

 

                                                           
586 Ibidem.  



  180 

 

3. Budżet konsumencki: 

 zgodnie z umową Najwyższa Rada Pojednania Narodowego będzie posiadać 

niezależną jednostkę budżetową finansowaną przez rząd. Ponadto Wysoka Rada 

może otrzymywać fundusze od władz międzynarodowych; 

 wykonanie i wydatki budżetowe są w pełnej kompetencji przewodniczącego 

Narodowej Rady Pojednania Najwyższego;  

 

4. Struktura Rady Pojednania Najwyższego:  

 najwyższa Rada Pojednania składa się z przywódców politycznych, osobistości 

narodowych, przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego, przedstawicieli różnych 

polityków, społeczeństwa obywatelskiego, kobiet i młodzieży; 

 rada ma dwie sekcje: Zgromadzenie Ogólne i Komitet Przywództwa, który składa 

się z przywódców politycznych. Rada będzie miała organ wykonawczy, w skład 

którego wejdzie zespół negocjacyjny, rząd Ministerstwa Pokoju (jako sekretariat) 

i Wysoka Rada Pojednania; 

 

5. Reformy: 

 wybory do rady prowincji i rady okręgowej odbędą się jak najszybciej w celu 

ukończenia Loja Dżirgi. Odbędą się wybory samorządowe a delegacja opracuje 

nową wersję konstytucji w celu zmiany struktury rządu po zwołaniu rad 

okręgowych. Reformy wyborcze, w tym: prawne, techniczne i kadrowe (w tym 

zastosowanie technologii biometrycznej), zostaną jak najszybciej wdrożone. 

Zmienione także zostaną zasady wyborcze, ponieważ obecny system wyborczy w 

Afganistanie jest nieefektywny; 

 

6. Nadzorowanie i wdrożenie porozumienia: 

 umowa stanowi, że na podstawie porozumienia stron komisja mediacyjna będzie 

upoważniona do zapobiegania naruszeniom umowy; 

 wysłannicy ONZ mogą uczestniczyć w ceremonii podpisania w charakterze 

obserwatorów, a wspólny zespół techniczny z obu stron może zostać utworzony w 

celu równomiernego wykrywania naruszeń porozumienia; 

 w przypadku naruszenia umowy zespół techniczny będzie próbował im zapobiec 

w drodze protokołu. Jeżeli jednak wspólny zespół techniczny nie dojdzie do 
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porozumienia, to przedstawiciel strony, która naruszyła umowę przekazuje sprawę 

radzie mediacyjnej587. 

Należy zauważyć, że podobne porozumienie podpisano w 2014 roku i nie 

przyczyniło się ono do demokratyzacji i stabilizacji Afganistanu. Żadna ze stron nie 

przestrzegała wówczas ustaleń oraz nie wdrożyła w życie poczynionych ustaleń. Nowa 

umowa zapewnia rozwiązania mające na celu usprawnienie współpracy i wprowadza 

rozwiązania służące monitorowaniu i kontrolowaniu uzgodnień. Powołana w tym celu 

komisja mediacyjna ma za zadanie usprawnić współpracę i zagwarantować realizację 

poczynionych obietnic. Czy faktycznie tak będzie, to oczywiście czas pokaże. Należy 

bowiem pamiętać, że państwa w których od dekad toczy się wojna, i które przechodzą 

poważne zmiany w systemie polityczno-gospodarczym (jak Afganistan) często 

doświadczają politycznych niepowodzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
587 Opracowanie i tłumaczenie  własne na podstawie porozumienia politycznego z 17.05. 2020 roku, Hasht 

sobh,  یمتن توافق نامه سیاس , https://8am.af/wp-content/uploads/2020/05/ سیاسی  - نامه  - توافق  - متن  .pdf, s. 1-5, 

dostęp: 19.05.2020. 
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3.3. Reformy wymiaru sprawiedliwości 

 

 Wymiar sprawiedliwości we wszystkich państwach i we wszelkich systemach 

polityczno-prawnych świata ma szczególne znaczenie, dlatego też reforma wymiaru 

sprawiedliwości jest kluczem do wszelkich zmian w innych obszarach. Dobrze 

zorganizowane sądownictwo, sprawnie działające podległe mu instytucje, to z pewnością 

gwarancja sprawiedliwego, demokratycznego państwa. Chcąc zdefiniować samo pojęcie 

można przyjąć, iż wymiar sprawiedliwości to „działalność państwa, realizowana przez 

niezawisłe sądy, które w formie procesowej rozstrzygają konflikty prawne”588. Samo 

pojęcie pochodzi z języka łacińskiego iurisdictio, ius dicere, co można tłumaczyć jako 

orzekanie prawa589. Etymologiczne połączenie słów sprawiedliwość i prawo wskazuje na 

to, że sens istnienia wymiaru sprawiedliwości ma zasadzać się z jednej strony na 

stanowieniu i egzekwowaniu prawa, a z drugiej na jego funkcjonowaniu w 

społeczeństwie obywatelskim590. Jak ważne to zagadnienie może świadczyć fakt, iż 

wymiar sprawiedliwości jest stałym elementem wszystkim systemów państwowych. Jak 

pisze B. Stępień-Załucka „na kartach historii przekazy na temat zasad rozstrzygania 

sporów pojawiają się tak wcześnie, jak te dotyczące początków ludzkości. Wraz z 

rozwojem społeczeństw ewoluował równocześnie wymiar sprawiedliwości, uzyskując na 

przestrzeni stuleci kolejne przymioty”591. Autorka wskazuje kilka etapów kształtowania 

się niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim więc sądownictwo stawało 

się niezależne i coraz bardziej przystosowane do potrzeb cywilizacyjnych. Bardzo szybko  

dostrzeżono konieczność rozstrzygania sporów nie jednoosobowo, ale zauważano 

potrzebę powołania zespołów, które miały być gwarantem uczciwości i obiektywizmu. Za 

przełom należy też uznać przekazanie sądowniczych kompetencji (przez władcę) 

specjalnie powołanym do tego instytucją oraz zapisanie ich w ustawach czy 

konstytucjach592. W tym kontekście trzeba zauważyć, że władza sądownicza nie 

ogranicza się jedynie to rozstrzygania sporów, ale powołana jest także do ochrony praw 

człowieka i stania na straży wolności oraz równości obywatelskich zapisanych w 

                                                           
588 Wymiar sprawiedliwości, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wymiar-sprawiedliwosci;3998886.html, 

dostęp: 14.09.2020. 
589 M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia 

łacińskiego, Kraków 2002, s. 52. 
590 Zob. J. Karp, Sprawiedliwość społeczna, Kraków 2004, s. 137. 
591 B. Stępień-Załucka, Sprawowanie wymiary sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, Poznań 

2016, s. 1. 
592 Ibidem, s. 2-3. 
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obowiązujących dokumentach. Rola sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości i 

sądów jest nie do przecenienia. Po pierwsze daje ona obywatelom poczucie 

opiekuńczości państwa, przekonanie o respektowaniu ich praw i i wolności, po drugie 

likwiduje bezkarność i uświadamia społeczeństwu, że za brak poszanowania praw i 

obowiązków czeka ich nieuchronna kara, dodatkowo też bez wątpienia można wskazać 

na jej rolę edukacyjną. P. Banasiak wskazuje, że „na oczekiwane wartości, którymi 

kierować powinien się wymiar sprawiedliwości, można spojrzeć z trzech perspektyw. 

Pierwszą wyznacza sąd i sędziowie w ramach procesu orzeczniczego. Drugą sąd jako 

władza – nośnik wartości związanych z korektą zachowań pozostałych władz, tj. 

ustawodawczej i wykonawczej. Perspektywa trzecia odnosi się do wymiaru 

sprawiedliwości, jako organizacji, w której zachodzą typowe procesy zarządcze i w 

ramach których menedżerowie sądowi mają obowiązek dostosować sprawność 

organizacyjną do zmieniającego się otoczenia społeczno-instytucjonalnego. Wartości 

przyświecające poszczególnym perspektywom wymiaru sprawiedliwości wzajemnie się 

przenikają i nie mogą funkcjonować jedne bez drugich”593.  

Podsumowując więc, wymiar sprawiedliwości jest niezwykle ważną częścią 

każdego systemu politycznego. Każde państwo winno dążyć do jego usprawnienia, 

usystematyzowania w myśl zasady, że nie tylko ważne są instytucje, ale też wola i głos 

narodu. Doskonałym przykładem, jak ważne jest modyfikowanie wymiaru 

sprawiedliwości z uwzględnieniem potrzeb polityczno-społecznych, jest Afganistan. Dziś 

odbudowa i modernizacja tego ważnego obszaru rozwija się z godną pochwały tendencją. 

Istotne jest bowiem coraz powszechniejsze przekonanie samych Afgańczyków, że to od 

niezawisłych sądów zależy bezpieczeństwo, praworządność, realizacja demokracji, 

poszanowanie praw i wolności jednostki, wzrost gospodarczy, rozwój inwestycji. Stabilne 

sądownictwo to też szansa na zdobycie zaufania i pozyskania sektora prywatnego do 

realizacji celów i aspiracji Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu594. 

Wymiar sprawiedliwości w Afganistanie, podobnie jak inne organy polityczne 

państwa, został poważnie zniszczony przez toczące się od wielu dekad wojny i 

wszechobecny terroryzm. Napięcia i konflikty polityczne spowodowały głęboki kryzys w 

dziedzinie funkcjonowania wszelkich instytucji prawnych. Dzisiejsze sądownictwo jest 

uwikłane w spuściznę politycznej ingerencji ze strony podmiotów krajowych jak i 

                                                           
593 P. Banasik, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych,  Część 1 prawo, Warszawa 2016, 

s. 2. 
594 S. Danish, عدالت درافغانستان، چالش ها و راه حل ها, https://sarwardanesh.com/?p=101, dostęp: 19.08.2020. 
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zagranicznych. Trzeba bowiem podkreślić, że dla społeczności międzynarodowej 

odbudowa tego sektora była i wciąż jest priorytetem. Można więc zaryzykować 

stwierdzenie, że to właśnie  niezależność sądownictwa stała się jedną z głównych ofiar 

toczących się wojen w Afganistanie595. 

Opis reformy wymiaru sprawiedliwości należy zacząć od wytłumaczenia 

literackiego i religijnego znaczenia słowa: qaza, czyli sąd. W języku perskim wyraz ten 

ma wiele znaczeń, a w poszukiwaniu jego sensów należy sięgnąć do wersetów Koranu, 

który przynosi następujące znaczenia: 

 zamierzać; 

 twórczość; 

 pozwolenie; 

 wyjaśnienie; 

 ogłosić; 

 rozkaz; 

 ukończenie. 

 

Z powyższego widać więc, że już samo tłumaczenie słów określających 

sądownictwo w porównaniu do wcześniejszych przytoczonych definicji różni się od 

siebie. Pokazuje to jak historycznie odmienne podeście mają Afgańczycy do zagadnień 

wymiaru sprawiedliwości. Co ciekawe, to prawo szariatu definiuje jurysprudencję jako 

rządzenie i sądzenie, a to bowiem jest zgodne z jednym ze znaczeń leksykalnych. Zakłada 

brak poczucia wrogości, przestrzeganie praw oraz ustanawianie porządku społecznego596. 

W 642 roku Khorasan (dzisiejszy Afganistan) przeszedł na świętą religię islamu. Zgodnie 

z prawem szariatu obywatele osądzeni przez sędziów postępowali zgodnie z ich 

wyrokami. Sami sędziowie powoływani i wybierani byli przez naukowców i elity. Godne 

zauważenia jest to, że sprawy w ówczesnych sądach były rozstrzygane szybko i 

jednoetapowo (bez apelacji), a wyrok sędziego nie podlegał żadnym zmianom597.  

                                                           
595 Crisis Group, Reformy zdezintegrowanego systemu wymiaru sprawiedliwości w Afganistanie, 

https://www.crisisgroup.org/fa-AF/asia/south-asia/afghanistan/reforming-afghanistan-s-broken-judiciary, 

dostęp: 20.08.2020. 
596 The Supreme Court Islamic Republic of Afghanistan, Structure of Judicial System, 

https://supremecourt.gov.af/en/structure-judicial-system, dostęp: 25.08.2020. 
597 M. G. Ghubar, افغانستان در مسیر تاریخ, Kabul 2006, s. 77. 
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W czasach panowania Sultana Mahmmuda (997-1030) oraz podczas imperium 

Timuridzy598 (1369-1514), Afganistan był głównym ośrodkiem cywilizacyjnym, 

kulturalnym i gospodarczym Azji Środkowej. W tym okresie pojawiło się wiele reform w 

strukturze sądownictwa. Szczególnie ważnym okazały się liczne szkolenia dla sędziów i 

urzędników wymiaru sprawiedliwości, zwiększające ich kwalifikacje. W czasach 

Timuridów wymiar sprawiedliwości (sądy) składał się z dwóch części: 

 prawa yasa; 

 prawa szariatu. 

 

Prawo yasa to zasada sprawiedliwości wdrożona przez Czyngis-Khana599. To 

właśnie na nim opierało się wydawanie orzeczeń. Prawo szariatu natomiast było zgodne 

ze z standardami prawoznawstwa islamskiego.  Uznano, że to jedyne ważne źródło, na 

które winno powoływać się  i opierać całe sądownictwo. Islamskie orzecznictwo stało się 

podstawą pozostałych wyroków sądowych  na tyle, że jego wpływ rozszerzono na 

wszystkie obszary wymiaru sprawiedliwości600. Struktura opisywanego sektora w  

czasach panowania Ahmada Shaha (1747-1773) opierała się na nominacjach króla. To 

władca mianował sędziów stolicy i prowincji. Dodatkowo powoływano stanowisko 

„nadwornego imama”. Oprócz swych zwykłych obowiązków sędzia nadzorował również 

pracę funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w 

państwie. Nie należy jednak zapominać, że egzekwowanie praw było zgodnie z prawem 

szariatu a co się z tym wiąże, o popełnionych bądź nie,  zbrodniach decydowali starsi 

wioski. Co ciekawe, sprawy, w których nie udowodniono przestępstw, kierowano do 

sędziów a następnie kara określona była przez sędziego i egzekwowana przez osobę do 

tego odpowiedzialną601. Tendencja ta utrzymywała się aż do początku XX wieku. 

Sytuacja zmieniła się po 1919 roku, kiedy to Afganistan odzyskał niepodległość. Za 

czasów panowania Amanullaha wprowadzono wiele reform w afgańskiej strukturze 

wymiaru sprawiedliwości, które nawiązywały do ówczesnych standardów 

międzynarodowych. Jednocześnie modernizacji uległy także inne sektory, a w ramach 

wspomnianej wcześniej reformy sądownictwa  powstała wyższa szkoła przeznaczona dla 

sędziów o nazwie: Darul Qazat Al. Amanya602. Dodatkowo należy przywołać tu, opisaną 

                                                           
598 Po persku تیموریان (Timuriyān). 
599 W XIII wieku zaatakował Khorasan (terytorium dzisiejszego Afganistanu). 
600 S. Danish, حقوقی اساسی افغانستان, Kabul 2012, s. 697. 
601 M. G. Ghubar, op. cit., s. 367. 
602 Bez wątpienia edukacja przyczyniła się do tworzenia zalążków państwa prawa. 
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wcześniej Konstytucję Nizam Nama Asase-e Dulat Aliya Afghanistan. To zgodnie z tą 

ustawa po raz pierwszy w historii Afganistanu, cesarska władza była ograniczona przez 

prawa i instytucje polityczne, takie jak gabinety czy rady rządowe603. Rozdział 6 

wspomnianej Konstytucji dotyczy wymiaru sprawiedliwości i zatytułowany jest: Sądy 

orzekające i wykonujące orzecznictwo604. Określa on zasady działania sądów, reguluje 

reguły prowadzenia rozpraw (np. w art. 21 znajduje się, zapis, że w Trybunale 

Sprawiedliwości odwołania od wyroków są publiczne, rozstrzygane zgodnie z prawem 

szariatu i zasadami islamu). Konstytucja również umożliwiała (art. 56) powołanie 

Specjalnego Najwyższego Trybunału, zwoływanego przez Sąd Najwyższy, 

przeznaczonego do osądu ministrów rządu oraz sędziów. Zapisano także (art. 51), iż 

wszelkie procesy będą prowadzone w sposób jawny605. Za najważniejsze należy tu 

wskazać, że w ustawie zasadniczej zapisano, iż każdy obywatel ma równe prawa do 

procesu publicznego, prawa do obrony, szybkiego wyroku, otrzyma gwarancję 

niezawisłości sądów, które miały pozostać niezależne i wolne od wszelkiej ingerencji 

osób trzecich (art. 51 do 55)606. Nie oznaczało to jednak braku zaangażowania państw 

ościennych. Trzeba tu bowiem podkreślić, iż w całej współczesnej historii afgańskich 

reform wymiaru sprawiedliwości korzystano z doświadczeń innych państw. Szczególnie 

zauważalne jest to, w okresie rządów Atatürka, podczas których wykorzystywano 

doświadczenia systemów wymiaru sprawiedliwości takich jak Turcja czy Egipt, a nawet 

doświadczenia państw europejskich jak Włochy czy Francja607. W opisywanym 

kontekście warto wspomnieć, że w Konstytucji z roku 1931 za czasów panowania króla 

Nadir Szaha praktycznie wszystkie zapisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości są 

analogiczne do tych z pierwszej Konstytucji z 1923 roku. Należy tu zwrócić uwagę, że w 

art. 87 w sprawie sądów podtrzymano zapis, że wymiar sprawiedliwości jest zgodny z 

zasadami prawa szariatu a dodatkowo, iż procesy sądowe muszą odbywać się zgodnie ze 

szkołą prawoznawstwa hanafickiego608. Bez wątpienia datą przełomową w historii 

Afganistanu było powołanie, 12 marca 1922 roku, Ministerstwa Sprawiedliwości. W jego 

                                                           
603 S. Danish, Hoquqi Asasi-e…, op. cit., s. 700. 
604 Tłumaczenie własne z języka perskiego. 
605 Nezam Nama-e Dawlaty Aliya Afganistan z dnia 2 marca 1923 roku. 
606 Ministry of  Justice Islamic Republic of Afghanistan,  نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان دوره امان هللا خان, 
http://old.moj.gov.af/Content/files/ConstitutionsAfg.pdf, s. 25-26, dostęp: 19.08.2020. 
607 The Supreme Court Islamic Republic of Afghanistan, Structure of Judicial System, 

https://supremecourt.gov.af/en/structure-judicial-system, dostęp: 25.08.2020. 
608 Zob. M. Samojedny, Sunickie szkoły prawa muzułmańskie, 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42414/PDF/014.pdf, s. 186-190, dostęp: 28.09.2020. 
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gestii znalazło się rozstrzyganie spraw sądowniczych, a organizacja sądów przybrała 

nowy kształt. Ówczesna struktura sądownicza opierała się na czterech typach sądów: 

1. Mahkama Aslahya; 

2. Mahkama Abtidaya; 

3. Mahkama Marafiya; 

4. Mahkama Tamiz609. 

   

          Pisząc o wymiarze sprawiedliwości i jego ewolucji należy wspomnieć, że to w 

Konstytucji z 1964 (za czasów panowania króla Zahira Szaha)  znalazł się zapis o 

ustanowieniu Niezależnego Sądu Najwyższego (Stara Mahkama) w Afganistanie. 

Podjęto wówczas wiele prac w zakresie reformy sądownictwa. Najważniejsze było 

uznanie, że władza sądownicza będzie stanowiła w Afganistanie odrębny, samodzielny 

organ (roz. 7, art. 97) a na jej czele stanie Stara Mahkama – (art. 97 Konstytucji)610. 

Liczbę sądów dodatkowo określać miała ustawa. Aby wzmocnić ówczesną reformę 

wymiaru sprawiedliwości powołano wiele różnych instytucji edukacyjnych, 

organizowano seminaria sądowe (by szkolić i zatrudniać sędziów), wydano i 

przetłumaczono zbiór specjalistycznych  książek w językach narodowych Afganistanu 

(paszto oraz farsi-darii). Dodatkowo opublikowano i upowszechniono obowiązujące 

przepisy prawa. Były więc dostępne dla wszystkich obywateli611. Choć zgodnie z 

Konstytucją sędziowie wybierani byli przez króla (art. 99) na wniosek Sądu 

Najwyższego, to władza sądownicza stała się niezależna i wykonywać miała swoje 

obowiązki w szeregach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Podobnie jak w 

poprzednich Konstytucjach, tak i w tej zagwarantowano publiczne sądy i prawo 

obywateli do obrony (art. 100). Mimo podobieństw z wcześniejszymi ustawami 

zasadniczymi, z pewnością to właśnie ten okres miał duże znaczenia w procesie 

tworzenia systemu sądownictwa w Afganistanie. Nie tylko bowiem uznano je za 

niezależny od innych sektor, ale zadbano o kompetencję sędziów i  dano obywatelom 

poczucie przynależności do ważnej instytucji państwa jakim bez wątpienia jest wymiar 

sprawiedliwości. Po okresie przejściowym pierwszy Sąd Najwyższy powstał w 1966 

roku. Niestety jednak republikański przywódca Dawod Khan uchylił Konstytucję z 1964 

roku a Sąd Najwyższy został zniesiony zgodnie z dekretem prezydenckim nr 3. Jego 

                                                           
609 S. Danish, حقوقی اساسی…, op. cit., s. 700. 
610 Ibidem, s. 701-702. 
611 Ibidem, s. 702. 
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uprawnienia ponownie przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości nazwanemu Najwyższą 

Radą Sądownictwa612. Sąd Najwyższy jako najwyższy organ sądowy stanął na czele 

krajowego systemu sądownictwa w 1978 roku. Sądownictwo zostało oddzielone wówczas 

od Ministerstwa Sprawiedliwości i kierowane przez Najwyższą Radę. Ministerstwo 

skupiło się na kwestiach legislacyjnych, obronie praw i interesów rządu, obronie praw 

jednostek, edukacji i resocjalizacji nieletnich przestępców613. 

           Konstytucja z 1977 roku oraz ogłoszona pierwsza Rzeczpospolita Afganistanu 

przez Dawod Khan, w rozdziale 9 w art. 96 w sprawie struktury wymiar sprawiedliwości 

stwierdza, że wymiar sprawiedliwości jest filarem rządu. Tak jak w poprzedniej 

Konstytucji, składa się ze Starej Mahkamy oraz innych sądów. Jednak trzeba pamiętać, że 

w poprzedniej ustawie zasadniczej Władza Sądownicza była samodzielnym organem 

państwa, a w tej opisywanej prezydent Dawod zlikwidował samodzielności władz 

sądowniczej. Zgodnie z art. 108 Prezes i członkowie Sądu Najwyższego przed objęciem 

swych stanowisk składają przysięgę w obecności Prezydenta614. 

Sądownictwo uznano za niezależny filar rządu po kolejnej zmianie Konstytucji 

dokonanej w 1987 roku przez Najibullaha. Po raz pierwszy w państwie powstał jednolity 

system sądowniczy. W skład Sądu Najwyższego włączono sądy sił zbrojnych oraz sąd ds. 

Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu615. A. K. Azad 

pisze, że Najibullah w 1990 roku wprowadził kolejne poprawki do Konstytucji, dzięki 

którym rozszerzył swoje uprawnienia w sferze ustawodawczej, sądowniczej i 

wykonawczej. Przede wszystkim, przedłużył swoją prezydenturę do siedmiu lat i usunął 

stanowisko premiera a zakres kompetencji prezydenta, obejmujący podpisywanie ustaw i 

rozwiązanie Rady Wyższej umieszczono w art. 96-97 oraz art. 102 ustawy zasadniczej. 

W art. 101 znalazły się zapisy dotyczące powoływania urzędników władzy wykonawczej 

do sektora wymiaru sprawiedliwości. Konstytucja ta, jest bez wątpienia najlepszym 

dokumentem dotyczącym Koncentracji władzy w rękach osoby występującej w imieniu 

Republiki616. 

Po okresie intensywnych i ważnych zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości 

nadszedł w Afganistanie czas mudżahedinów, którzy dochodząc do władzy wstrzymali 

                                                           
612 Ibidem, s. 702. 
613 Ibidem, s. 703. Zob. Mnistry of Justice, Our History, https://moj.gov.af/en/our-history, dostęp: 

21.08.2020.  
614 Konstytucja z dnia 24 luty 1977 roku, rozdział 9. 
615 H. Gholami, یاداشت حقوقی, http://hamidgholamilawyer.blogfa.com/post/6, dostęp: 24.08.2020. 
616 A. K., Azad, نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان, https://www.etilaatroz.com/16635/ 2 -اساسی-  در-  افغانست  - 

نیقوان  - به   - ینگاه   - و   - نقد  /, dostęp: 25.09.2020. 
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całkowicie reformę tego obszaru. Był to bowiem  okres najbardziej intensywnych starć i 

wojen, a ich chwiejny rząd nie miał możliwości zmiany systemu prawnego Afganistanu. 

W roku 1992 mudżahedini uchylili Konstytucję z czasów Najibullaha, znosząc w ten 

sposób wszelkie ustanowione w niej prawa i zapisy. Konsekwencją tych działań był 

gwałtowny wzrost bezprawia. Taka sytuacja sprawiła, iż sami obywatele nie czuli 

potrzeby przestrzegania jakichkolwiek praw co całkowicie sparaliżowało prawidłowe 

funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości617. 

 Podobnie sytuacja się miała, kiedy to talibowie przejęli kontrolę nad znaczącą 

liczbą terytorium Afganistanu618. Wydane przez nich rozkazy uchyliły poprzednie prawa, 

a tym samym zmusiły wszystkich obywateli do stosowania prawa szariatu, które  

egzekwowano „siłą włóczni, bata i pistoletu”. Bez wątpienia więc lata 1990-2001 okazały 

się najgorsze w historii Afganistanu w dziedzinie funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Sam system sądownictwa talibów pozostaje w sprzeczności z ustawami 

obowiązującymi w innych państwach. Mimo to jednak P. Łukasiewicz mówi o 

względnym sukcesie funkcjonowania systemu sądownictwa taibów, który jest składową 

kilku czynników, tj. „popytu na sprawiedliwość w małych społecznościach, systemowego 

podejścia talibów do sprawiedliwości w długoterminowej perspektywie oraz odwadze 

kadr talibskich, nieunikających pracy w niewielkich społecznościach i w trudnych 

warunkach”619. Oznacza to więc swoistego rodzaju kompilację reform opartych na prawie 

szariatu oraz praw zwyczajowych. 

Datą przełomową w historii Afganistanu w wielu obszarach, także w sektorze 

wymiaru sprawiedliwości, była konferencja w Bonn 5 grudnia 2001 roku. To na niej 

Afgańczycy i przedstawiciele państw uprzemysłowionych z całego świata podjęli prób 

zaplanowania odbudowy rozdartego wojną kraju. Jak wspomniano wcześniej, że USA, 

Wielka Brytania, Niemcy i Francja zobowiązali się rozbudować nową armię narodową, 

policję oraz inne sektory bezpieczeństwa Afganistanu. Japonia zadeklarowała chęć 

odbudowy infrastruktury cywilnej, tzn. szkół podstawowych, komunikacji czy transportu 

miejskiego. Włochy natomiast przejęły dominującą rolę w reformie wymiaru 

                                                           
617 H. Gholami, تاریخچه قانون گذازی درافغانستان, http://hamidgholamilawyer.blogfa.com/post/127, dostęp: 

23.08.2020. 
618 Zob. P. Łukasiewicz, Wojna a państwo. Budowa instytucji afgańskich przez koalicję międzynarodową w 

latach 2001-2014, Toruń 2019, s. 202-203. 
619 Ibidem, s. 209. 
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sprawiedliwości oraz szkoleniu jego urzędników620. W myśl ustaleń Porozumienia 

powołany rząd tymczasowy był zobowiązany do zwołania Loja Dżirgi w ciągu sześciu 

miesięcy w celu ożywienia struktury wymiaru sprawiedliwości sądowniczej 

Afganistanu621. Według art. 2 władza sądownicza winna być niezależna, kierowana przez 

Sąd Najwyższy a podległe mu sądy  miały zostać utworzone czy też powołane przez 

Administrację Tymczasową. To owa Administracja, przy wsparciu Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, miała powołać Komisję Reformy Wymiaru Sprawiedliwości w celu 

odbudowy krajowego sektora zgodnie z zasadami islamu, normami międzynarodowymi, 

praworządnością i afgańskimi tradycjami prawnymi622. Jak pisze P. Łukasiewicz 

„program reformy wymiaru sprawiedliwości przez państwo wiodące postrzegany był 

jednak jako niedostatecznie wsparty zasobami finansowymi i materialnymi. W 2002 i 

2003 roku raporty ONZ wskazywały na problemy, jakie państwo wiodące, Włochy miały 

z koordynacją działań oraz na niezdolność Komisji Reformy Wymiaru Sprawiedliwości 

(…) do współdziałania z ministerstwem sprawiedliwości oraz Sądem Najwyższym”623. 

Dodatkowo powołana Międzynarodowa Grupa Praw Człowieka (IHRLG) i American Bar 

Association (ABA)624, odpowiedzialne były za zbieranie dokumentów, to znaczy 

wszelkich ustaw, głównie dotyczących prawa karnego, cywilnego i handlowego 

obowiązujących w Afganistanie. Przedrukowano je w Pakistanie i przedstawiono 

afgańskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości na początku czerwca 2002 roku625. Należy 

uznać je za ważne, a sam proces niewątpliwie stanowi istotny krok w kierunku 

ustanowienia formalnego systemu prawnego i sądowniczego w państwie. 

 Bez wątpienia kolejnym ważnym etapem rozwoju sądownictwa i całego 

opisywanego sektora było powołanie 11 listopada 2002 roku Niezależnej Komisji ds. 

Reformy Sądownictwa oraz Wymiaru Sprawiedliwości. Powstała ona z inicjatywy  i 

zarządzenia szefa Tymczasowej Administracji (Hamida Karzaja). Zgodnie z artykułem 2 

                                                           
620 F. Ahmad, Judicial Reform in Afghanistan: A Case Study in the New Criminal Procedure Code, 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1654&context=hastings_international_compar

ative_law_review, s. 101, dostęp: 27.08.2020. 
621 F. Tamana, سیاست خارجی آمریکا درافغانستان , Thran 2008, s. 136. 
622 Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the establishment of permanent 

government institution, https://ihl-databases.icrc.org/ihl 

nat/a24d1cf3344e99934125673e00508142/4ef7a08878a00fe5c12571140032e471/$FILE/BONN%20AGRE

EMENT.pdf, dostęp: 24.08.2020. 
623 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 205. 
624 ABA to dobrowolne stowarzyszenie prawników i studentów prawa USA, założone 21 sierpnia 1878 

roku. Do jego zadań zalicza się głównie ustandaryzowanie działań w dziedzinie prawa oraz formułowanie 

kodeksów dla prawników. Zob. American Bar Association, https://www.americanbar.org/about_the_aba/, 

dostęp: 22.09.2020. 
625 M. Lau, Islamic law and the Afghan legal system, 

http://eprints.lse.ac.uk/28366/1/Lau_LSERO_version.pdf, s. 5, dostęp: 24.08.2020. 
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dekretu Hamida Karzaja w sprawie opisywanej reformy, Komisja ds. Reformy 

Sądownictwa miała dokonać przeglądu spraw sądowych w państwie i złożyć 

odpowiednie wnioski do właściwych organów w celu usprawnienia afgańskiego wymiaru 

sprawiedliwości626. Art. 3 dekretu stwierdza, że przywołana Komisja winna 

współpracować w ścisłym porozumieniu z Sądem Najwyższym, Ministerstwem 

Sprawiedliwości i innymi właściwymi organami. Służyć miało to przeprowadzeniu 

kompleksowego programu zmian prawnych. Jej uprawnienia do proponowania zmian 

oraz poprawek do przepisów prawa i przedkładania projektu nowych ustaw właściwym 

organom miały usprawnić nowy system wymiaru sprawiedliwości w Afganistanie627. 

Komisja zobowiązana była do opracowania prawa, organizacji szkoleń dla pracowników 

wymiaru sprawiedliwości, działań w obszarze kształcenia kadry sędziowskiej, 

przebudowy i remontów budynków sądowniczych w Kabulu i całym państwie. Zgodnie z 

prezydenckim dekretem nr 71 w 2005 roku Niezależna Komisja ds. Reformy 

Sądownictwa i Wymiaru Sprawiedliwości (po dwóch latach i ośmiu miesiącach) została 

rozwiązana628. 

 Wydaje się, że kluczowym wydarzeniem z perspektywy rozwoju różnych 

obszarów Afganistanu była wspólna deklaracja Unii Europejskiej i samego Afganistanu 

właśnie, podpisana 4 czerwca 2004 roku. To w niej UE zadeklarowała pomoc finansową 

w wysokości 3,1 mld euro (w okresie od 2002-2006)629. Miała ona przyczynić się do 

zreformownia różnych sektorów, w tym w tworzenia skutecznego organu 

parlamentarnego, projektowania i wdrażania reformy sądownictwa, a także utworzenia 

policji. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dostrzegły, że to reforma  wymiaru 

sprawiedliwości była wówczas priorytetem zarówno rządu afgańskiego jak i społeczności 

międzynarodowej. Najważniejsze miało być stworzenie wiarygodnego systemu 

prawnego, który chroniłby prawa człowieka i zreformowałby wymiar sprawiedliwości w 

sprawach cywilnych i karnych630. Jak można przeczytać w deklaracji, UE i jej państwa 

członkowskie miały wspierać międzynarodowe wysiłki mające na celu pomoc 

afgańskiemu rządowi w rozwoju wymiaru sprawiedliwości, co zaowocowałoby solidnymi 

                                                           
626 S. Danish, Hoquqi Asasi-e…, op. cit., s. 703. 
627 Ibidem, s. 703. 
628 Afghanistan Center at Kabul University (ACKU), Dekret prezydenta z dnia 6 września 2005 roku o 

rozwiązaniu Niezależnej Komisji ds. Reformy Sądownictwa, 

http://law.acku.edu.af/fa/download/file/fa/12596/60186, dostęp: 24.08.2020. 
629 A.G. Arzu, افغانستان و جامعه جهانی, Kabul 2010, s. 214-216. 
630 Council of The European Union, EU-AFGHANISTAN JOINT DECLARATION 

Committing to a new EU-Afghan Partnership Strasbourg, 16 November 2005, http://www.afghanembassy-

brussels.org/uploads/3/0/2/3/3023882/eu_afghanistan_joint_declaration.pdf, s. 3-4, dostęp: 28.08.2020. 
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ramami dla ustanowienia praworządności w tym państwie. Służyć temu miały fundusze 

przeznaczone wyłącznie na wsparcie opisywanego sektora. Jednocześnie zakładano, że 

dzięki temu wszelkie zmiany zostaną przeprowadzone szybko i skutecznie. Unia 

Europejska i Afganistan uznały bowiem, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest 

priorytetem a sam rząd miał dołożyć wszelkich starań, by zapewnić  koordynację między 

organami sądowniczymi Afganistanu a społecznością międzynarodową631. O tym jak 

ważny był to sektor świadczy fakt, że temat reformy omawianego sektora podjęto w 

lutym 2004 roku na konferencji w Katarze. To właśnie tam Włochy przedstawiły  

kompletny plan postępowania karnego dla przejściowego rządu Afganistanu. Włoscy 

urzędnicy oświadczyli, że nowy kodeks postępowania karnego to uproszczony tekst, 

mający na celu ułatwienie pracy policji kryminalnej i sędziów oraz zapewnienie 

zgodności z międzynarodowymi prawami człowieka. Rząd zobowiązał się do realizacji 

nowego kodeksu na wszystkich szczeblach sądownictwa632. 

 W 2005 roku rząd Afganistanu przedstawił społeczności międzynarodowej 

pięcioletnią Narodową Strategię Rozwoju – ANDS (ang. Afghanistan National 

Development Strategy)633, która wyraźnie stwierdzała potrzebę reformy wymiaru 

sprawiedliwości w obrębie trzech głównych obszarów, tj. praworządności i praw 

człowieka, bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społecznego634. 

Strategia reformy zakładała, że do końca 2010 roku zostaną ustanowione ramy prawne 

określone w konstytucji w zakresie prawa cywilnego, karnego i handlowego.  Przepisy te 

planowano opublikować i udostępnić wszystkim instytucjom oraz całemu społeczeństwu. 

Miało być to gwarancją powszechności owych zmian i możliwości ich egzekwowania. 

Instytucje sądowe, rozstrzygające wszelkie spory, miały działać we wszystkich 

prowincjach Afganistanu635. Ważnymi elementami tej pięcioletniej strategii był 

wprowadzenie głębokich zmian ustawowych, stworzenie całej infrastruktury dla 

zapewnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak choćby budowa budynków 

                                                           
631 Ibidem. 
632 F. Ahmad, op. cit., s. 101. 
633 Zob. Afghanistan National Development Strategy, An Interim Strategy for Security, Governance, 

Economic Growth & Poverty Reduction, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AFA4970B33A0505E49257107000811C6-unama-

afg-30jan2.pdf, s. 125-130, dostęp: 5.09.2020. 
634 Zob. D. R. D. Nauta, Reforma sądownictwa w Afganistanie: w interesie każdego z osobna, 

https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2009/05/15/reforma-sadownictwa-w-afganistanie-w-interesie-

kazdego-z-osobna/index.html, dostęp: 21.09.2020. 
635 A. G. Arzu, op. cit., s.154-161 
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dla sądów i innych organów sądowych, szkolenia oraz kształcenie specjalistów636. Plan 

zakładał także, że nie tylko infrastruktura sądowa zostanie odbudowana, ale też 

więziennictwo (np. oddzielne zakładów karnych dla dzieci i kobiet w całym państwie)637. 

Należy dodać też, że w 2006 roku na konferencji w Londynie ustalono „Kompakt 

Afgański”, w którym jednym z trzech filarów był rozwój rządów prawa, administracji 

oraz ochrona praw człowieka638. Konieczność ustalenia tak długoletniego programu 

reformatorskiego pokazuje więc, jak bardzo wymiar sprawiedliwości był wadliwy a 

obywatele nie mieli zagwarantowanego dostępu do uczciwych i praworządnych sądów. 

Brak zaufania do jej organów mógł wynikać także z tego, że sędziowie nie mieli 

wówczas autorytetu. Jak pisze Jean-Charles Jauffret „…w 2008 roku 80 proc. afgańskich 

sędziów nie miało dyplomu uniwersyteckiego. Zwyczajowo sprawiedliwość wymierzają 

naczelnicy wiosek. Zaś naczelnicy wiosek uważają łapówki za jedno ze źródeł 

przychodu”639. Autor podkreśla jednocześnie, że Komitet Wojskowy Unii Europejskiej 

wzmocnił wysłaną przez siebie misję cywilną (na początku 2009 roku liczyła ona 400 

osób), a sędziowie kształcili się w ramach National Justice Program pod egidą ONZ 

(koszt szacuje się na 360 mln USD)640. Dzięki temu liczba sędziów potroiła się z 200 w 

2007 roku do prawie 600 w 2008 roku (wśród nich było 130 kobiet)641. W 2008 roku rząd 

zaprezentował nową wersję Narodowej Strategii Rozwoju. Jak pisze P. Łukasiewicz 

wskazywała ona słabości systemu sprawiedliwości. Do najważniejszych należą: 

„infrastruktura, brak wykwalifikowanych kadr, znaczne opóźnienia w procesach 

sądowych, bardzo niskie wynagrodzenia, a sytuacja bezpieczeństwa, zwłaszcza w 

prowincjach uniemożliwia w sądom wykonywanie swoich zadań. Strategia przedstawiała 

także „zasłużoną krytykę” donatorów międzynarodowych, którzy pomijali w swoich 

działaniach wymiar sprawiedliwości, zastrzegając jednocześnie, że donatorzy nie powinni 

próbować narzucać własnych rozwiązań prawnych Afganistanowi”642. 

 W 2009 roku po reformie ISAF państwa postawiły sobie za cel wsparcie wymiaru 

sprawiedliwości, które ogólnie pisząc miało ograniczyć nieformalnie działające 

mechanizmy talibów oraz zwiększyć dostępność obywateli do organów sprawiedliwości. 

                                                           
636 Ibidem, s. 160. 
637 Ibidem, s. 159. 
638 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 206. 
639 J. C. Jauffret, Afganistan 2001-2013 kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa, Warszawa 2014, s. 

299. 
640 Ibidem, s. 299. 
641 Ibidem, s. 299. 
642 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 206. 
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P. Łukasiewicz pisze, że „plany dotyczyły trzech poziomów zarządzania państwem. Na 

poziomie społeczności lokalnych zamierzono wspierać obecność i widoczność instytucji 

państwa, na poziomie prowincji: zbudować ciągłość działania: policja-adwokat-

prokurator-sędzia-więzienie, przeciwdziałać korupcji, tworzyć wydziały prawa oraz 

budować „alternatywę” dla więzień, które uznano za centra edukacji rebeliantów. Na 

poziomie centralnym zamierzono wesprzeć budowanie ramowych programów reformy 

systemu sądowego, przeciwdziałać korupcji i wspierać instytucje odpowiedzialne za jej 

zwalczanie i zwiększać zdolność szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości”643. 

Jak bardzo trudny był to plan pokazuje podsumowanie jego efektów, które ukazało się w 

2015 roku. Generalny Inspektor ds. Odbudowy Afganistanu (SIGAR) oceniając programy 

prowadzone przez instytucje amerykańskie zauważa, że Amerykanie nie mieli 

jednoznacznej, dobrej strategii reformy opisywanego sektora, nieumiejętnie oceniali 

efekty własnych działań a szerząca się korupcja i niejasny przepływ funduszy 

uniemożliwił realizację programów. Dodatkowym kłopotem był brak woli afgańskiego 

rządu do realnych zmian w wymiarze sprawiedliwości644. Trzeba także pamiętać o tym, 

że cały plan zakładał pokonanie talibów i działania w atmosferze w miarę stabilnej 

sytuacji politycznej. Niestety jednak w opisywanym okresie działania grup przestępczych 

były intensywne i uniemożliwiały reformy instytucji stanowiących o praworządności 

każdego państwa. Pewnego rodzaju klęska działań darczyńców  wynika z braku 

zharmonizowania ich działań z działaniami rządu afgańskiego a sami obywatele mieli 

poczucie, że odbiera się im możliwość decydowania o samych sobie. Dodatkowo 

powszechna korupcja gwarantowała bogatym bezkarność i nierówność prawa dla 

wszystkich obywateli. Opieszałość sądów odgrywała tu jednak znaczącą, negatywną rolę 

i uniemożliwiała przeprowadzenie pełnej reformy sprawiedliwości. David  R. D. Nauta 

wskazuje, iż wobec braku dostępu do sądów Afgańczycy polegali na „nieformalnej 

praktyce wymiaru sprawiedliwości”. W mniejszych wioskach sprawy rozstrzygano z 

wykorzystaniem lokalnych tradycji i prawa szariatu. Wyroki nie były publikowane, a 

sędziowie nie odwoływali się do wcześniejszych wyroków645. Środkami egzekwowania 

prawa była presja społeczna jak i przekazywanie spraw organom cywilnym. Do tych 

                                                           
643 Ibidem, s. 207. 
644 Ibidem, s. 208. 
645 D. R. D. Nauta, Reforma sądownictwa w Afganistanie: w interesie każdego z osobna, 

https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2009/05/15/reforma-sadownictwa-w-afganistanie-w-interesie-

kazdego-z-osobna/index.html, dostęp: 21.09.2020. 
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drugich jednak Afgańczycy nie mieli i nie mają do dziś zaufania. W tym samym czasie 

dostrzeżono także konieczność reformy więziennictwa646. 

 Ważnym etapem reformy wymiaru sprawiedliwości było dołączenie przez 

Afganistan w 2012 roku do Międzynarodowej Organizacji Praw Rozwoju – IDLO (ang. 

The International Development Law Organization), która poświęcona jest wyłącznie 

promowaniu praworządności i zrównoważonego rozwoju. Organizacja posiada ogromne 

doświadczenie w pracy w ponad 90 państwach na całym świecie z różnymi systemami 

prawnymi647. Jak można przeczytać „IDLO współpracuje z rządem afgańskim nad 

reformą sądownictwa i propagowaniem praworządności. W miarę jak Afganistan 

przejmuje kontrolę nad własną przyszłością, IDLO wzmaga wysiłki na rzecz rozszerzenia 

zdolności prawnej i promowania praw człowieka. Naszymi priorytetami są pogłębianie 

ochrony prawnej kobiet i zwalczanie przemocy ze względu na płeć. IDLO pomogło 

stworzyć infrastrukturę pomocy prawnej dla ofiar, wspierając jednocześnie ściganie 

przestępstw przeciwko kobietom i dziewczętom”648. W związku z tym, że to Włosi 

odpowiedzialni byli za obszar reformy wymiaru sprawiedliwości, to zatrudnili ekspertów 

IDLO do pomocy lokalnemu Włoskiemu Urzędowi ds. Projektów Sprawiedliwości – IJO 

(ang. Italian Justice Project Office). IDLO było odpowiedzialne za szkolenie personelu 

sądowego i administracyjnego w ramach kilku projektów finansowanych głównie przez 

Włochy. Godną uwagi działalnością IDLO było początkowe zebranie ponad 2400 

opracowań opisujących dotychczasowe prawa afgańskie649. W 2013 roku IDLO z 

finansową pomocą Stanów Zjednoczonych zaproponowało trzydziestomiesięczny 

program  przejściowy dotyczący szkolenia w zakresie wymiaru sprawiedliwości w 

Afganistanie pt. Przejściowy Program Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości  – JTTP 

(ang. Afghanistan Justice Training Transition Program). Rozpoczął się on w styczniu 

2013 roku i oficjalnie został  uruchomiony w marcu tego samego roku650. We współpracy 

z rządem afgańskim, w tym z Wysokim Urzędem Nadzoru i Przeciwdziałania Korupcji – 

                                                           
646 Ibidem.  
647 Zob. International Development Law Organization, https://www.idlo.int/, dostęp: 1.09.2020. 
648 Ibidem. 
649 M. Tondini, Rebuilding the System of Justice in Afghanistan: A Preliminary Assessment, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17502970701592272, dostęp: 1.09.2020. 
650 Przejściowy Program Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości (JTTP) trwał od stycznia 2013 roku  do 

marca 2016 roku. Wspierał Sąd Najwyższy (SC), Prokuraturę Generalną (AGO), Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych (MS) i Ministerstwo Sprawiedliwości w tworzeniu warunków do trwałego zarządzania 

potrzebami w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego. Na niespotykaną skalę przeprowadzono 

szkolenia dla sędziów, by zwiększali własne kompetencje. Jednym z zadań był  program pt. Ciągły rozwój 

zawodowy – CPD (ang. Continuing Professional Development ) dla personelu prawniczego w tych 

instytucjach. Za: Afghanistan Justice Training Transition Program (JTTP), https://www.idlo.int/what-we-

do/initiatives/afghanistans-justice-training-transition-program-jttp, dostęp: 2.09.2020. 
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HOOAC (ang. The High Office of Oversight and Anti-corruption), Ministerstwem 

Sprawiedliwości (MOJ), Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (MOI), Biurem 

Prokuratora Generalnego – AGO (ang. Office of the Attorney General) i Sądem 

Najwyższym – SC (ang. Supreme Court) podjęto wspólne działania mające na celu 

edukowanie afgańskich specjalistów z sektora wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych poprzez szkolenia i opiekę mentorską651. Dotyczyło to ministerialnych 

urzędników, prokuratorów, sędziów, adwokatów i śledczych652. 

 W 2016 IDLO z pomocą USA zaczęła drugi etap reformy sektora 

sprawiedliwości, pt. Justice Training Transtation Program (JTTP) Follow On. Wartość 

programu, który rozpoczął się w kwietniu tego samego roku szacuje się na  7.041.182 

USD653. Niestety jednak w związku z niestabilną sytuacją polityczną w państwie 

wystąpiły opóźnienia we wdrażaniu programu. Dodatkowo wysokie koszty związane z 

zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu międzynarodowego i zapewnienie 

odpowiednich środków bezpieczeństwa uniemożliwiły swobodne wdrożenie 

zaplanowanych reform654. Podczas procesu planowania nie wzięto też pod uwagę 

alternatywnych opcji wydatkowania czy też nie zapewniono wystarczającej elastyczności 

w tej materii. Pomimo problemów oraz trudnych wyzwań IDLO zaimplementowało 

program w zadowalający sposób. Z pewnością udało się to też dzięki ogromnemu 

doświadczeniu w pracy z tak trudnymi środowiskami655. Z perespektywy samej reformy 

sprawiedliwości najważniejsze jest to, że od 2018 roku wszystkie szkolenia prawnicze 

wspierane w ramach programu IDLO – łącznie 125 kursów dla 2921 sędziów, 

prokuratorów i obrońców – są prowadzone przez same instytucje wymiaru 

sprawiedliwości. Można to bez wątpienia uznać za jedno z najważniejszych osiągnięć 

IDLO. Dodatkowo udało się wyszkolić specjalistów prawnych ze wszystkich 34 

prowincji państwa, w tym z tych najodleglejszych i najbardziej niebezpiecznych (jak 

                                                           
651 Zorganizowano np. specjalny kurs zadedykowany osobom zajmującym się prawem karnym, pt. 

Zaawansowana ustawiczna edukacja prawna dla Afganistanu – ACLEA (ang. Advanced Continuous Legal 

Education of Afghanistan). Zob. Afghanistan Justice Training Transition Program (JTTP), 

https://www.idlo.int/what-we-do/initiatives/afghanistans-justice-training-transition-program-jttp, dostęp: 

2.09.2020. 
652 Ibidem. 
653 IDLO, Evaluation of the IDLO “Afghanistan Justice Training Transition Program (JTTP) Follow On” 

October 2018, https://www.idlo.int/sites/default/files/pdf/initiatives/IDLO-Evaluation-JTTP%20FO-

Afghanistan.pdf, s. 2, dostęp: 2.09.2020. 
654 Ibidem, s. 2-3. 
655 Ibidem, s. 3. 
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choćby Kunduz czy Farah)656. W rezultacie w afgańskich instytucjach wymiaru 

sprawiedliwości obserwuje się znaczący wzrost jakości kształcenia, a tym samym rosnące 

uznanie zawodów sędziowskich.  

P. Łukasiewicz wskazuje, że w Afganistanie da się wyróżnić różne formy 

organizacyjne, to znaczy wyróżnia cztery, czasami nawet współistniejące, systemy 

prawne: 

 „podstawowy system sprawiedliwości, posługujący się kodeksami karnymi i 

cywilnymi, wywiedzionymi z konstytucji Islamskiej Republiki Afganistanu, 

 religijny system sprawiedliwości, odwołujący się do prawodawstwa hanafickiego 

(sunnickiego) oraz szyickiego, 

 nieformalny system sprawiedliwości, sprawowany przez rady plemienne (szury), 

starszyznę oraz osoby biegłe w prawie (Malawi), 

 talibski system sprawiedliwości, stanowiący mieszankę prawa religijnego i 

zwyczajowego, sprawowany przez sędziów wyznaczonych przez Islamski Emirat 

Afganistanu (talibów)”657. 

Dzisiejsza struktura sądownictwa i zasady funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości zostały zapisane w rozdziale 7 art. 116 Konstytucji z 2004 roku. Stara 

Mahkama (Sąd Najwyższy) obejmuje: 

 starą Mahkamę, w skład którą wchodzą: trybunały zajmujące się przestępstwami 

cywilnymi, handlowymi, publicznymi, bezpieczeństwa publicznego i 

regulacyjnymi oraz trybunały obejmujące przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

i interesowi publicznemu. W każdym sądzie zasiada dwóch członków Sądu 

Najwyższego, którzy wykonują swoje obowiązki doradców sądowych, 

dziennikarzy sądowych i pracowników administracyjnych; 

 sądy apelacyjne – obejmują: Generalny Trybunał Karny, Trybunał 

Bezpieczeństwa Publicznego, Trybunał Cywilny, Trybunał Prawa Publicznego 

oraz Trybunał Handlowy; sądy pierwotne albo sądy pierwszej instancji – 

obejmują miejskie sądy powszechne znajdujące się w stolicy każdej prowincji 

oraz sądy rejonowe w każdym okręgu; 

                                                           
656 International Development Law Organization, How Afghanistan started delivering in house justice 

sector training, https://www.idlo.int/news/story/how-afghanistan-started-delivering-house-justice-sector-

training, dostęp: 3.09.2020. 
657 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 203. 
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 sądy specjalne – służą rozstrzyganiu spraw szczególnych, a w ich składzie  

znajdują się: Pierwotny i Główny apelacyjny sąd ds. Narkotyków, Pierwotny Sąd 

Apelacyjny ds. Zbrodni Przeciwko Bezpieczeństwu Wewnętrznemu i 

Zewnętrznemu. Pierwotny i Apelacyjny Sąd Ostateczny ds. Sporów 

Majątkowych, Specjalistyczny Sąd ds. Rodziny, Specjalistyczny Sąd ds. 

Nieletnich658. 

Jak wspomniano wcześniej, zgodnie z art. 117 Konstytucji, Stara Mahkama jest 

najwyższym organem władzy sądowniczej państwa. Na jej czele stoi Prezes a podległe jej 

organy to: Rada Najwyższa, Generalna Dyrekcja Administracyjna Sądownictwa oraz 

wiele wydziałów zawodowych, których zadaniem jest prowadzenie spraw zgodnie z 

obowiązującym prawem. Rada Najwyższa jest organem reprezentującym sądownictwo i 

ma następujące kompetencje w dwóch głównych obszarach: 

A. Obszar sądownictwa: 

 dochodzenie i zwalnianie w sprawach karnych oraz dyscyplinarnych sędziów; 

 interpretacja przepisów ustaw; 

 rewizja ostatecznych orzeczeń sądów; 

 proponowanie ustaw w dziedzinie sądownictwa, 

 prawo do obrony dla przestępców; 

 kontrola roszczeń wobec sądów; 

 zapewnienie jedności postępowania sądowego. 

 

B. Obszar administracyjny: 

 przyjęcie regulaminów i ustaw związanych z obszarem sądowym; 

 uzgadnianie budżetu we współpracy z rządem; 

 przekazanie spraw sądowych z jednego sądu do drugiego (zmiana sądu); 

 kierowanie i nadzorowanie działalnością sądów w całym państwie; 

 sprawy administracyjne, np. emerytury; 

 przegląd wyników badań i opracowań dotyczących spraw sądowych oraz 

działania w tym zakresie; 

                                                           
658 J. A. Musawie, روند دادرسی در نظام قضایی افغانستان, 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/12/121212_mar_afghan_jucidial_system_jamal_mosavi, 

dostęp: 25.09.2020. 
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 podjęcie działań w celu podniesienia poziomu wiedzy sędziów659. 

Zgodnie z obowiązującą  Konstytucją, Dyrekcja Generalna Administracji 

Sądownictwa obejmuje swoimi działaniami różne departamenty, jak: 

1. Departament ds. Szefa  Kancelarii Sędziego, który organizuje pracę Kancelarii 

Prezesa Sądu, spotkania, sprawy międzynarodowe; 

2. Departament ds. Prezesa Sądu Najwyższego, który odpowiada na petycje i 

ustanawia relacje Sądu Najwyższego z prezydentem, Zgromadzeniem 

Narodowym i innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi; 

3. Departament ds. Przewodniczącego Sekretariatu Rady Najwyższej Sądu 

Najwyższego – zajmuje się sprawami wykonawczymi i sekretariatem Rady 

Najwyższej Sądu Najwyższego. Decyzje tej Rady kierowane są po zatwierdzeniu 

do odpowiednich władz;  

4. Dyrekcja Generalna ds. Badań i Studiów – kontroluje dokumentację sędziowską, 

opiniuje a następnie kieruje do Rady Najwyższej Sądu Najwyższego w celu 

szczegółowego i ostatecznego rozstrzygnięcia. Ponadto, reguluje sprawy związane 

z ustawami i projektami sądowymi, sprawami sądownictwa, kształceniem sędziów 

i prowadzeniem seminariów sędziowskich w celu wymiany doświadczeń 

sędziowskich; 

5. Sądowy Departament Audytu, który regularnie bada sprawy sądów i je kontroluje 

(na przemian) co trzy lata oraz w trybie indywidualnym; 

6. Dział Dokumentacji i Rejestracji Dokumentów – obejmuje przegląd dokumentów 

sądowych pod względem jakościowym i ilościowym; 

7. Dyrekcja Generalna Afta – odpowiada na pytania związane z prawem islamskim, 

wypowiada się i wydaje religijną fatwę660; 

8. Dział Wydawnictw i Publikacji – zajmuje się sprawami kulturalnymi i 

wydawniczymi sądownictwa w zakresie wydawnictwa specjalnego magazynu pt. 

Qaza661, wydawaniem ksiąg i kronik sądowych, organizacją i funkcjonowaniem 

strony internetowej Sądu Najwyższego; 

                                                           
659 Tłumaczenie własne na podstawie, The Supreme Court Islamic Republic of Afghanistan Judicial System, 

http://old.supremecourt.gov.af/en/page/620, dostęp: 20.09.2020. 
660 W islamie – formalne orzeczenie lub interpretacja pewnego punktu prawa islamskiego wydana przez 

wykwalifikowanego prawnika (zwanego: mufti). Fatwy są zwykle wydawane w odpowiedzi na pytania 

osób fizycznych lub sądów islamskich. Zob. Oxford Islamic Studies Online, 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e646, dostęp: 18.09.2020. 
661 Qaza pochodzi z języka arabskiego i oznacza: sąd. 
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9. Departament ds. Prasowych – przygotowuje i publikuje wiadomości, wywiady, 

konferencje prasowe z zakresu pracy sądów oraz relacje z działalności wymiaru 

sprawiedliwości;  

10.  Oddział Finansowy i Administracyjny – reguluje sprawy finansowe, 

administracyjne i księgowe Sądu Najwyższego zgodnie z właściwymi ustawami, 

rozporządzeniami; 

11.  Oddział ds. Kontroli i Opieki – wykonuje obowiązki związane ze zwalczaniem 

korupcji oraz łapówkarstwa; 

12.  Oddział ds. Odbudowy – odpowiada za budynki wymiaru sprawiedliwości i ich 

ochronę; 

13.  Departament Spraw Wewnętrznych – zajmuje się i przedstawia wewnętrzne 

sprawy sędziów, w tym obejmuje: rekrutację, awans i przejście na emeryturę662. 

Uszczegóławiając więc, Sąd Najwyższy może – na wniosek rządu lub 

odpowiedniego urzędnika sądowego – zbadać zgodność ustaw, dekretów, umów 

międzypaństwowych i umów międzynarodowych z konstytucją. Pełni również ważną 

funkcję w nadzorowaniu i administrowaniu spraw wymiaru sprawiedliwości. Sąd 

Najwyższy, jako najwyższy organ sądowy, stoi na czele Islamskiej Republiki 

Afganistanu663. Art. 117 Konstytucji przewiduje powołanie Prezesa i członków Sądu 

Najwyższego. Stara Mahkama składa się z dziewięciu członków powoływanych przez 

Prezydenta za zgodą parlamentu w następującej kolejności: 

 trzy osoby na czteroletnią kadencję; 

 trzy osoby na siedmioletnią kadencję; 

 trzy osoby na dziesięcioletnią kadencję. 

 

Co ważne, kadencję w Sądzie Najwyższym pełni się tylko jeden raz. Prezydent 

wyznacza jednego z członków na przewodniczącego Sądu Najwyższego664. Artykuł 118 

Konstytucji kwalifikuje członków Sądu Najwyższego zgodnie z wytycznymi: 

 wiek przewodniczącego Sądu Najwyższego i członków w momencie powołania 

nie powinien być niższy niż czterdzieści lat; 

                                                           
662 Tłumaczenie własne na podstawie, The Supreme Court Islamic Republic of Afghanistan Judicial System, 

http://old.supremecourt.gov.af/en/page/620, dostęp: 20.09.2020. 
663 Ministry of Justice, Enforced Constitution of Afghanistan, https://moj.gov.af/en/enforced-constitution-

afghanistan, dostęp: 4.09.2020. 
664 Ibidem. 
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 być obywatelem Afganistanu; 

 posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nauk prawnych lub 

prawoznawczych oraz w systemie sądownictwa w Afganistanie; 

 mieć dobrą reputację;  

 nie być skazanym ani  pozbawionym praw obywatelskich; 

 być bezpartyjnym665. 

 

Nowa Konstytucja Afganistanu jasno określa uprawnienia i obowiązki wymiaru 

sprawiedliwości. Art. 120 stwierdza, że jurysdykcja wymiaru sprawiedliwości obejmuje 

rozpatrywanie wszystkich roszczeń osób fizycznych lub sędziów, w tym rządu, jako 

powodów lub pozwanych przed sądem zgodnie z przepisami prawa. Ustawa zakłada 

także przeprowadzanie w sytuacjach tego wymagających tajnych rozpraw666.  

Konieczność zmian dostrzegł także Prezydent Ashraf Ghani, który 17 sierpnia 

2016 roku dekretem ustanowił powołanie Najwyższej Rady ds. Praworządności i Walki z 

Korupcją. Ma ona na celu reformy i wzmocnienie systemu sprawiedliwości opartego na 

praworządności, poszanowaniu praw człowieka i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 

nowelizację ustaw i innych aktów prawnych, zgodnie z celami rządu afgańskiego. 

skuteczne i kompleksowe zwalczania wszelkich form korupcji667. Owa Rada składa się z 

trzech komisji w tym Podkomisji, Komisji Praw i Komisji Sądownictwa. Do 

najważniejszych jej zadań należy nadzór nad krajowym programem reformy wymiaru  

sprawiedliwości, analiza postępów w jego realizacji oraz współpraca z sądami. 

Podsumowując reformę wymiaru sprawiedliwości należy bez wątpienia 

wspomnieć o talibach i ich zasadach praworządności. Po klęsce w 2001 roku odzyskali 

siłę po 2005 roku i jako priorytet uznali odbudowę wymiaru sprawiedliwości z lat 90-tych 

XX wieku. Wprowadzenie własnego systemu sądownictwa daje talibom poczucie 

budowania państwowości i tożsamości. Ich działania w mniejszych społecznościach 

sprawiły, że to właśnie tam ten terrorystyczny ruch, rósł w siłę, co doprowadziło do 

utworzenia w 2006 roku „rządu cieni”. 5 lat później funkcjonował już we wszystkich 

prowincjach (z wyjątkiem Bamjanu). Owe rządy składają się z gubernatora, sędziego i 

dowódcy wojskowego (odgrywa on jednocześnie rolę sądu apelacyjnego). Funkcję policji 

przybierają dowódcy wojskowi (decydują np. o areszcie). Ważną rolę odgrywają też 

                                                           
665 Ibidem.  
666 Ibidem.  
667 Islamic Republic of Afghanistan, National High Council for Rule of Law and Anti-Corruption, 

https://www.sacs.gov.af/en/about/national_high_council, dostęp: 6.09.2020. 
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komendanci, którzy to odpowiedzialni są za poszukiwanie wrogów i szpiegów we 

własnych szeregach668. P. Łukasiewicz opisując model działania talibskiego wymiaru 

sprawiedliwości wskazuje, że „sędziowie talibscy dostępni są mieszkańcom za 

pośrednictwem starszyzny, która może wezwać ruchomy zespół sędziowski (złożony 

przeważnie z sędziego i asystenta piszącego sprawozdanie, czasami w towarzystwie 

uczonego z medresy) nawet przez telefon. Wezwanie sędziego może zająć kilka dni”669. 

Wynika to z konieczności przemieszczania się sędziów a sama rozprawa zwykle odbywa 

się w miejscowym meczecie. To tam obie strony stają naprzeciwko siebie i są 

przesłuchiwane. Po wyroku sporządza się cztery kopie. Miejscowy komendant wojskowy 

może zwyczajowo pełnić rolę sądu apelacyjnego. Sądy talibskie, pomimo pozorów 

sprawiedliwości społecznej wymierzają bardzo brutalne kary, np. kary śmierci, cielesne 

(np. obcinanie rąk za kradzież), okaleczenia itp. Oczywiście, trudno ocenić efektywność 

opisywanego wymiaru sprawiedliwości z uwagi na terrorystyczny charakter organizacji. 

Z drugiej jednej strony często zastępuje on prawdziwy afgański wymiar sprawiedliwości, 

który jest bardzo opieszały i w opinii samych Afgańczyków skorumpowany oraz 

niegodny zaufania670. Można więc sądzić, że talibowie będą rozwijać i rozszerzać ten 

sektor, co stanowi duże zagrożenia dla demokratyzacji Afganistanu.  

W Afganistanie przeprowadzono wiele reform mających na celu zmianę wymiaru 

sprawiedliwości. Przez dziesiątki lat i w okresie panowania kolejnych władców a później 

rządów, nie udało się zmienić tego sektora w zadowalający sposób. Jest on wciąż 

niedoinwestowany, opieszały, pełen korupcji i pozbawiony autorytetu społecznego. Od 

19 lat (od 2002-2021 roku) pomimo znacznych ulepszeń, które wprowadzono w ostatnim 

okresie, ten obszar nadal boryka się z poważnymi problemami systemowymi. Afgański 

wymiar sprawiedliwości nie jest jeszcze w stanie przezwyciężyć swoich podstawowych 

problemów strukturalnych. Dotyczy to głównie wyroków sądowych, ogłaszanych 

niezgodnie z prawem międzynarodowym. Lokalne tradycje wciąż mają się dobrze i raczej 

nie widać żadnej perspektywy zmiany671. Obywatele więc winni mieć swobodny dostęp 

do instytucji sądowniczych a tylko wówczas nabiorą zaufania i przekonania, że dobrze 

                                                           
668 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 210. 
669 Ibidem, s. 210. 
670 Zob. Ibidem, s. 211-213. 
671 DW, دستگاه ناتوان قضایی افغانستان و چالیش های جدید, https://www.dw.com/fa-af/قضایی-افغانستان-و-چالشهای-جدید-

 .a-6408524, dostęp: 9.09.2020/دستگاه-ناتوان
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zorganizowany wymiar sprawiedliwości warty jest wsparcia672. W tym kontekście trzeba 

jednak zauważyć, że Afganistan to kraj, który podlega kodyfikacji prawa i zawiera różne 

przepisy prawne. Chociaż zasady i decyzje wdrażane przez struktury lokalne w żaden 

sposób nie podlegają tej zasadzie, podważa ona odpowiedzialność wymiaru 

sprawiedliwości. Z drugiej strony struktury zapewniające istniejącą sprawiedliwość 

sądową, w skład której wchodzą sądy i prokuratorzy, nie są powszechnie dostępne. 

Sędziowie rządowi często nie docierają do mieszkańców Afganistanu, co powoduje 

samosądy, prawo oparte na reformie talibów a to sprawia niestabilność wszystkich 

struktur budujących państwową demokrację673. Powszechna korupcja, produkcja 

narkotyków, wysoki wzrost przestępczości, brak świadomości jak ważne jest 

poszanowanie prawa sprawia, że Afganistan jeszcze przez długi czas zmagać się będzie z 

budowaniem dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
672 H. Anwari, نیاز افغانستان به اصالح قوانین 'کهنه' عدلی و قضایی, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2007/05/070527_k-ram-af-judicial-reform.shtml, dostęp: 

9.09.2020. 
673 Ibidem. 
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3.4. Promowanie praw człowieka  

 

Prawa człowieka to najbardziej podstawowe i przysługujące członkom danej 

społeczności przywileje, z których każdy  korzysta w sposób naturalny i instynktowny. 

Ta prosta definicja ma ważne konsekwencje społeczne oraz polityczne, zarówno dla ludzi 

(obywateli danego państwa), rządów jak i ich przedstawicieli. Zgodnie z Powszechną 

Deklaracją Praw Człowieka i innymi międzynarodowymi dokumentami, prawa te cechują 

się uniwersalnością i niezbywalnością a tym samym powinny być wolne od 

dyskryminacji czy wzajemnych powiązań. Mają charakter powszechny (są wspólne dla 

wszystkich), przyrodzony (powstają niezależnie od władzy), niezbywalny (nie można ich 

odebrać), nienaruszalny (nie wolno ich zmieniać), naturalny (wynikają z faktu bycia 

człowiekiem) i niepodzielny (stanowią całość)674. Wszyscy ludzie więc niezależnie od 

rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, wieku, pozycji społecznej, zawodu, itp., 

mają równe prawa w korzystaniu ze wszelkich przyznanych im przywilejów. Pod tym 

względem nikt nie jest lepszy od drugiego, a tym samym nikt nie może być pozbawiony 

swych praw tylko ze względu na obszar geograficzny, na którym mieszka675. Należy 

podkreślić, że podmiotem opisywanych praw nie jest grupa, ale zawsze jednostka, a same 

prawa dzieli się na „prawa (prawa pozytywne) – władza ma obowiązek podjęcia działań 

na rzecz jednostek, a jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw oraz wolności 

(prawa negatywne) – obowiązek powstrzymywania się władzy od działań w określonych 

obszarach naszego życia”676.  

O ważności i konieczności ustalenia zasad współpracy międzypaństwowej, a także 

przywrócenia tematu poszanowania praw człowieka świadczy to, iż pod koniec wojny 

powołano do życia międzynarodową umowę – Kartę Narodów Zjednoczonych. Została 

zatwierdzona przez 50 państw na V Konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 a 

weszła w życie 16 października tego samego roku677. 

                                                           
674 Amnesty International, Prawa Człowieka, https://amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/, dostęp: 

12.09.2020. 
675 Ibidem. 
676 Ibidem. 
677 Tekst Karty opublikowano w Dz.U. z 1947 r., nr: 23, poz.: 90. Konferencja w San Francisco (w 

audytorium Veteran’s Memorial Hall) odbyła się w dniach 24 kwietnia - 26 czerwca 1945 roku; tam 

wówczas delegaci 50 państw ostatecznie uzgodnili tekst Karty. Jednogłośnie przyjęto tekst Karty w dniu 25 

czerwca 1945 roku, oficjalnie podpisano ją w dniu 26 czerwca 1945 roku, za: J. Staszków, Karta Narodów 

Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja wiedeńska o prawie 

traktatów, Kraków 2003, s. 9.  
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Dokument ten ustanowił zasadę równych praw dla wszystkich ludzi we wszystkich 

dziedzinach. Najważniejsze ustalenia Karty ONZ: 

1. utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wdrożenie środków 

zapobiegania naruszeniom i zagrożeniom pokoju;  

2. rozwiązywanie międzynarodowych sporów w sposób pokojowy, zgodnie z 

zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego; 

3. poszanowanie zasady równości narodów w stosunkach międzynarodowych; 

4. współpraca w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych; 

5. zachęcanie rządów do poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka 

bez wyjątku, niezależnie od  rasy, płci, języka lub religii678. 

Wspomniana Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana i przyjęta także przez 

Afganistan (w 1946 roku)679, składa się Preambuły oraz dziewiętnastu rozdziałów 

obejmujących 111 artykułów680. To dokument historyczny, będący podstawą 

funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie tylko więc opisuje 

podstawowe zasady organizacyjno-administracyjne, ale też określa sposoby 

funkcjonowania państw w ramach przestrzegania praw i wolności obywatelskich, 

równych na całym świecie.  

Jedną z najważniejszych uchwał podjętych przez ONZ było ustanowienie 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Jest to międzynarodowy traktat 

przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Paryżu w formie 

uchwały 217 w dniu 10 grudnia 1948 roku, dokładnie trzy lata po powstaniu Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Z pewnością można uznać, iż jej powstanie związane było 

                                                           
678 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, dostęp: 22.11.2020. 
679 Zob. J. Staszków, op. cit., s. 59-65. 
680 Rozdział I – opisuje cele i zasady; rozdział II – wskazuje członków; rozdział III – opisuje organy 

członkowskie,  rozdział IV – mówi o zgromadzeniu ogólnym (składy, funkcje i kompetencje, głosowanie, 

procedura); rozdział V – opisuje Radę Bezpieczeństwa (składy, funkcje i kompetencje, głosowanie, 

procedura); rozdział VI – opisuje pokojowe procedury rozwiązywania sporów; rozdział VII – zatytułowany 

„Akcja w razie zagrożenia pokoju, naruszeni pokoju i aktów agresji”; rozdział VIII – ustala zasady 

współpracy z regionami; rozdział IX – mówi o wzajemnej współpracy gospodarczej i społecznej; rozdział 

X – opisuje działanie Rady Gospodarczej i Społecznej (składy, funkcje i kompetencje, głosowanie, 

procedura); rozdział XI – to deklaracja w sprawie obszarów niesamodzielnych; rozdział XII – wskazuje na 

powołanie Międzynarodowego Systemu Powierniczego; rozdział XIII – opisuje funkcjonowanie Rady 

Powierniczej; rozdział XIV – pisze o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; rozdział 

XV – dotyczy funkcjonowania sekretariatu; rozdział XVI – postanowienia różne; rozdział XVII – opisuje 

postanowienia przejściowe w sprawie bezpieczeństwa, rozdział XVIII – poprawki; rozdział XIX – 

ratyfikacja i podpisanie. Zob. Karta Narodów Zjednoczonych, 

https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php#, dostęp: 23.11.2020. 

https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php
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bezpośrednio z II wojną światową. Jej okrucieństwa i skutki społeczne przekonały 

przywódców całego świata o konieczności spisania i ustalenia powszechnych, 

ponadczasowych i ponadterytorialnych praw przysługującym wszystkim ludziom. O jej 

ważności i doniosłym charakterze świadczy fakt, że Deklaracja została przetłumaczona 

na 500 języków681. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jak sama nazwa wskazuje, 

jest to najbardziej wszechstronny i kompletny dokument jaki kiedykolwiek został 

zredagowany w sprawie praw człowieka i podstawowych wolności. Deklaracja jest w 

rzeczywistości podsumowaniem i uzupełnieniem nauk moralnych, religijnych  idei i 

teorii, które przez wieki wyrażane były w celu ochrony praw człowieka i zapewnienia 

dobrobytu. Jej doniosłe znaczenie polega na jawności i powszechności. Zawarte w niej 

prawa i wolności przysługują nie tylko krajowi lub określonej grupie ludzi, ale całej 

ludzkości i każdemu człowiekowi na ziemi. Innym fundamentalnym znaczeniem tego 

dokumentu jest uwzględnienie powszechnych zasad wolności a tym samym odrzucenie  

wszelkiej dyskryminacji w zakresie korzystania z praw i wolności w nim zawartych682. 

Nadrzędnym celem niniejszej Deklaracji jest z jednej strony uznanie przyrodzonej 

ludzkiej godności, a z drugiej zapewnienie, że prawa te są fundamentem pokoju i 

sprawiedliwości na  świecie683. Należy podkreślić, że ujęty w UDHR, zakres 

podstawowych praw i wolności jest znacznie szerszy niż obszar wszystkich poprzednich 

proklamacji i statutów, dotyczy to zwłaszcza obszernej listy praw i wolności społeczno-

gospodarczych. Historycznie rzecz ujmując Deklaracja uznaje człowieka za najwyższą 

wartości, niezależnie od koloru skóry przekonań statu społecznego i wszelkich innych 

różnic684. Zawiera ona 30 artykułów przedstawiających poglądy ONZ na temat praw 

człowieka. Jej postanowienia określają podstawowe prawa obywatelskie, kulturalne, 

ekonomiczne, polityczne i społeczne, z których powinni korzystać wszyscy ludzie w 

każdym państwie685. We Wstępie dokumentu można przeczytać, iż został ustanowiony w 

celu uznania i ochrony praw człowieka, jako pewnego rodzaju gwarancja, dla 

zapewnienia komfortu obywateli i ich ochrony przeciw rządom (np. tyranii), dla 

podkreślenia równości płci oraz polepszenia warunków życia wszelkich społeczności, dla 

wspólnej współpracy różnych państw i narodów, dla równości i wolności ludzi na całym 

                                                           
681 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, dostęp: 11.09.2020. 
682 Ibidem. 
683 Ibidem. 
684 United Nations, History of the Document, https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-

document/index.html, dostęp: 22.11.2020. 
685 Ibidem. 
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świecie686. W kolejnych trzydziestu artykułach zapisano między innymi, iż wszyscy są 

równi w swoich prawach (także niezależnie od sytuacji politycznych w danym państwie), 

każdy ma prawo do wolności, bezpieczeństwa i życia (zakazano niewolnictwa, tortur), 

wskazano na problem dyskryminacji, podkreślono prawo człowieka do niezależnych i 

sprawiedliwych sądów, wolności wyboru miejsca zamieszkania, poczucia przynależności 

narodowej, założenia rodziny, własności, wolności sumienia, religii, poglądów. 

Wskazano, iż każdy ma prawo do zrzeszenia się, do godnego wynagrodzenia, 

wypoczynku, życia w dobrobycie, do oświaty i intelektualnego rozwoju687. Jak ważne 

były to założenia i jak potrzebne obywatelom niezależnie od szerokości geograficznej 

świadczy fakt, że za przyjęciem wspomnianej Deklaracji głosowało 50 państw w tym 

Afganistan. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z uchwaleniem Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka w 1948 roku wiele państw starało się, aby Deklaracja była wiążąca i 

zobowiązywała kraje do wdrażania 17 praw uznanych w Deklaracji. Ze względu na 

różnice w ustalaniu priorytetów praw człowieka między blokami wschodnim i 

zachodnim, Komisja Praw Człowieka ONZ otrzymała zadanie przygotowania kolejnego 

dokumentu, który zobowiązywałby państwa do poszanowania, ochrony i promowania 

praw człowieka. Brak zrozumienia między blokami wschodnim i zachodnim co do 

ważności praw człowieka oraz naciski Zachodu na priorytetowe traktowanie politycznych 

praw obywatelskich oraz naleganie zwolenników bloku wschodniego na szczególne 

traktowanie praw gospodarczych i społecznych wymogły konieczność uchwalenia 

kolejnych dokumentów. Efektem było powstanie dwóch konwencji:  Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Zostały one sporządzone przez Komisję 

Praw Człowieka i ratyfikowane rezolucją ONZ A-2200 z 16 grudnia 1966 roku. 

Afganistan przystąpił do tych konwencji i zobowiązał się do przestrzegania ich treści. 

Rząd podpisał je 23 kwietnia 1983 roku, tym samym zobowiązał się do przestrzegania 

praw w nim określonych688. 

Pisząc o prawach człowieka w kontekście Afganistanu należy pamiętać, że choć 

owe prawa i wolności nigdy nie były przestrzegane i szanowane to jednak samo 

zagadnienie ma długą historię. Koncepcja praw człowieka i podstawowych wolności 

                                                           
686 Powszechna deklaracja praw człowieka, https://amnesty.org.pl/wp-

content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, dostęp: 12.09.2020 
687 Ibidem. 
688 The Kiled Group, افغانستان و حقوق بشر, https://tkg.af/2009/12/24/افغانستان- و- حقوق- بشر /, dostęp: 

22.11.2020. 

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
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została uznana i zapisana w Konstytucji już na początku XX wieku, po odzyskaniu przez 

Afganistan niepodległości w 1919 roku. W pierwszej Konstytucji (1923) ustanowiono 

wiele podstawowych praw człowieka i wolności dla narodu Afganistanu, kładąc 

podwaliny pod niezależne, suwerenne państwo jednolite terytorialnie z 

półkonstytucyjnym ustrojem. Prawo to stało się więc bardzo ważne jako wzór do 

naśladowania dla przyszłej historii państw i życia afgańskiego społeczeństwa. Należy 

podkreślić też to, iż wskazane prawa i wolności zostały zapisane w tej Konstytucji zanim 

została wydana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Bez wątpienia  świadczy to o 

wielkiej wadze tej ustawy zasadniczej689. Warto więc zwrócić uwagę na najważniejsze 

prawa i wolności zapisane w Nizamnama-e Aleya Afghanistan (pierwsza Konstytucja z 

1923 roku):  

  uznanie obywatelstwa wszystkich obywateli (art. 8) 

 wolność dóbr osobistych (art. 9); 

 poszanowanie prywatności osobistej (art. 10); 

 zniesienie niewolnictwa i zakaz zatrudniania ludzi jako jeńców lub 

niewolników (art. 10); 

 wolność prasy (art. 11); 

 możliwość założenia spółek handlowych, rolniczych i innych (art. 12); 

 równość praw i obowiązków wobec prawa (art. 16); 

 podatki ustalone według bogactwa i majątku (art. 18); 

 poszanowanie własności osobistych, w tym majątkowych (art. 19-20); 

 zakaz nielegalnej konfiskaty majątku i zakaz pracy przymusowej (art. 22); 

 zakaz tortur i bezprawnego karania (legalność przestępstwa) (art. 24); 

 prawo do składania skarg dotyczących naruszeń przez urzędników 

państwowych do wysokich organy rządowych (art. 35); 

 prawo do nauki i wolność szkół prywatnych (art. 14-15) oraz 

obowiązkowa edukacja na poziomie szkoły podstawowej (art. 68)690. 

Powyższe zapisy konstytucyjne świadczą o poszanowaniu praw obywateli, ale 

jednocześnie należy zauważyć, że istnieje wiele niedociągnięć i braków w podstawowych 

przepisach, polityce i działaniach rządu Amanulaha Khana. Przede wszystkim 

                                                           
689 Ibidem. 
690 M. Q. Asmaye, نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان, http://www.hoqooq.eu/nezamnama-1.pdf, s. 8-12, dostęp: 

22.11.2020. 
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Konstytucja nie zakładała trójpodziału władzy, a to właśnie stanowi podstawę 

demokracji, zapewnia ochronę praw człowieka, gwarantuje narodową suwerenność, 

zapewnia prawa wyborcze. Pozostawienie nieograniczonych uprawnień szahowi, 

zatrzymanie dziedzictwa monarchii w rodzinie króla, przyznanie władzy samemu królowi 

sprawiły, iż ustawa ograniczyła zapisane prawa obywatelskie691. Trzeba jednak dodać, że 

to właśnie tam po raz pierwszy zapisano równość praw kobiet i mężczyzn z 

uwzględnieniem kobiecego prawa głosu692. 

Druga Konstytucja (Asol nama-e Asasi Dawlat Alya Afghanistan) z roku 1931 

opierała się w większość na zapisach poprzedniej ustawy, uznając te same prawa i 

wolności obywatelskie. Najważniejszą zmianą, nadającą demokratyczny charakter 

dokumentowi, było ustanowienie i utworzenie pierwszego parlamentu Afganistanu, 

składającego się z dwóch izb tj. Rady Narodowej oraz Zgromadzenia Narodowego 

(wybieranego bezpośrednio przez lud). Niestety jednak Konstytucja zawierała szereg 

uchybień dotyczących praw oraz podstawowych wolności obywateli, w tym brak 

wyraźnych zapisów dotyczących wyborczych praw kobiet, pozbawienia ich prawa głosu 

czy braku prawa do pracy693. 

Trzecia Konstytucja z 1964 roku została uchwalona w czasach panowania króla 

Zahira Szaha w celu wzmocnienia demokracji i promowania praw człowieka na świecie 

oraz rosnących żądań ludności afgańskiej. W tej ustawie zasadniczej po raz pierwszy 

został zapisany system konstytucyjny, w którym dokonano podziału władzy na trzy 

podstawowe gałęzie. Dodatkowo, na co należy zwrócić szczególną uwagę, poświęcono 

wiele uwagi wolnościom obywatelskim. Do najważniejszych zapisów należą: 

 zobowiązanie rządu do poszanowania i ochrony wolności oraz godności ludzkiej 

(art. 25);  

 swoboda podróżowania po państwie i poza jego granicami (art. 26); 

 wolność myśli i słowa (art. 31); 

 wolność zgromadzeń i demonstracji oraz wolność tworzenia partii politycznych 

(art. 32);  

 gwarancja pracy jako prawo i obowiązek każdej osoby (art. 37); 

                                                           
691 Ibidem.  
692 Ł. Jureńczyk, Partcypacja kobiet w systemie politycznym Afganistanu w XXI wieku, „Przegląd 

Politologiczny”, nr 1 2019, s. 93. 
693 Zob. نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان, http://www.hoqooq.eu/nezamnama-1.pdf, dostęp: 05.12.2020. 
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 wolne, tajne i bezpośrednie wybory do Rady Narodowej (art. 43)694. 

Powyższe zapisy (po raz pierwszy ujęte w afgańskiej Konstytucji) miały ogromne 

znaczenie dla rozwoju i ochrony praw człowieka obywateli państwa oraz nadały ustawie 

demokratyczny i powszechny charakter. Warto zauważyć, że w świetle powyższych 

pozytywnych aspektów, za negatywny należy uznać rozszerzenie uprawnień szaha, jego 

suwerenność i niezależność, brak odpowiedzialności za naród. Właśnie te konstytucyjne 

zapisy okazały się  mieć negatywny wpływ na zawarte w niej prawa i wolności. 

 W ostatnich latach rządów prezydenta Dawoda, Loja Dżirga zatwierdziła piątą 

Konstytucję Afganistanu w 1976 roku. Chociaż większość artykułów tej ustawy 

zasadniczej dotyczących praw i podstawowych wolności jednostki została skopiowana z 

poprzedniego dokumentu, to jednak jej aspekty demokratyczne i społeczne okazały się 

być bardzo skąpe w porównaniu z poprzednią ustawą. Zapisy spowodowały wymieszanie 

spraw partyjnych i rządowych (np. art. 40 mówi o systemie jednopartyjnym, art. 75 

stwierdza, że prezydent stoi na czele rządu i partii), eliminując w ten sposób zasadę 

trójpodziału władzy. Działania te zniekształciły dokument, który właściwie stał się 

sprzeczny z podstawowymi prawami i wolnościami jednostek. Niezależnie jednak od 

tych stwierdzeń Konstytucja ustabilizowała ustrój republikański (nieodwołalność 

Konstytucji, wybieranie prezydenta przez Loja Dżirgę, odpowiedzialność głowy państwa 

za zdradę narodową) i z pewnością właśnie to należy uznać za duży atut opisywanego 

dokumentu. W czasie prezydentury Dawoda wydano szereg ustaw wykonawczych, z 

których najważniejszym było prawo cywilne i karne, które regulowało wiele nadal 

obowiązujących praw i wolności obywatelskich oraz osobistych695. 

 Pisząc o Konstytucji z 1980 roku  w kontekście praw człowieka i wolności 

obywatelskich warto zauważyć, że dokument nawiązywał do innych tego typu 

międzynarodowych zapisów, ujmując, np. prawo do życia, do podróżowania, wolności 

osobiste oraz majątkowe, wolność słowa myśli i opinii. W praktyce jednak przytoczone 

zapisy nie były realizowane a wymienione prawa naruszane przez rządzący reżim (np. 

masowe mordy, bezprawne pozbawienie wolności, sądzenie osób przez skorumpowanych 

sędziów, cenzura prasowa, nielegalne nabywanie mienia itp.). Podobnie sytuacja się 

miała z zapisami kolejnej Konstytucji z 1987 roku, uchwalonej podczas panowania 

                                                           
694 Zob. Konstytucja z roku 1964, http://www.ariaye.com/english/constitutions/zaherc.html, dostęp: 

23.11.2020. 
695 Zob. Introduction to the Laws of Afghanistan, https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-

content/uploads/2015/10/ALEP-Intro-to-Afghan-Law-2d-Ed_Dari.pdf, s. 27-28,  dostęp: 23.11.2020. 
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prezydenta Najibaullaha. Długa lista podstawowych praw i wolności jednostki, takich jak: 

prawo do obywatelstwa, zakaz deportacji obywateli na terytorium państwa i poza jego 

granice, ochrona praw cudzoziemców przebywających w Afganistanie, zasada równości, 

prawo do życia, wolność wyznania, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

prawo głosu, tworzenie partii politycznych, prawo do nauki, do zdrowia, wolność słowa, 

prasy itp. choć została zapisana, to nigdy nie była respektowana. Okres wojny, 

wszechobecne bezprawie i strach społeczny spowodowały, iż ustalenia nigdy nie zostały 

zrealizowane696. 

W tym miejscu warto  wspomnieć o sytuacji w zakresie praw człowieka podczas 

rządów mudżahedinów. Podobnie jak w poprzednich reżimach, tak i w tym wolności 

obywatelskie zeszły na dalszy plan. Okres ten charakteryzował się nie tyko powszechnym 

łamaniem praw człowieka, ale przede wszystkim brakiem jakichkolwiek działań w celu 

ich wdrożenia czy poszanowania. Działanie dżihadystów spowodowane były brakiem 

doświadczenia i wiedzy w zakresie zasad polityki i administracji, poczuciem chęci 

władzy i zarabiania pieniędzy, długotrwałą wrogością i nieufnością regionalną, etniczną i 

religijną. Dodatkowo należy pamiętać o licznych prowokacjach i ingerencji niektórych 

środowisk krajowych i zagranicznych w celu uzyskania większej władzy i przywilejów. 

Krwawe walki, długotrwałe i niebezpieczne wojny w stolicy i innych województwach 

spowodowały śmierć ok. 60 tysięcy ludzi w samym tylko Kabulu, zniszczenie całego 

miasta, migrację tysięcy ludzi z centrum i okolic, biedę, głód, zniszczenia, wyburzanie 

domów. Wszystko to doprowadziło do powstania nowej, radykalnej grupy, tj. talibów697. 

Badacz Abdul Qadir Sarwari podsumował istotne przypadki łamania praw 

człowieka w okresie wojnie domowej pomiędzy różnymi grupami mudżahedinów 

następująco: 

 ciężkie bombardowania obszarów cywilnych, zabijanie, ranienie, okaleczenie 

tysięcy niewinnych cywilów; 

 ostrzeliwanie ogniem rakietowym szpitali, meczetów, obszarów mieszkalnych, 

przyjęć weselnych; 

 tworzenie punktów kontroli bezpieczeństwa pomiędzy domami, co w efekcie 

prowadziło do pożarów terenów mieszkalnych i uniemożliwiało ludziom 

możliwość ucieczki; 

                                                           
696 Zob. A. Q. Sarwary, تاریخچه حقوق بشر, 
https://www.aihrc.org.af/media/files/Sections/Education/Dari/Diary%20of%20Human%20Rights.pdf, s. 27-

28, dostęp: 23.11.2020. 
697 Ibidem, s. 27.  
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 zakaz powrotu do domów w celu ochrony własnego mienia i majątku; 

 detonowanie ładunków wybuchowych w pojazdach miejskich i zatłoczonych 

miejscach, utworzenie tajnych więzień prywatnych, torturowanie niewinnych 

ludzi na kontrolowanym przez nich obszarze; 

 oskarżanie niewinnych ludzi o przestępstwa przeciwko godności ludzkiej 

skutkowało, np. odcinaniem: rąk, stóp, uszu, nosa, wydłubywaniem oczu, 

piłowaniem ludzkich ciał; 

 branie zakładników i żądanie dużych okupów za ich uwolnienie a w razie nie 

otrzymania zapłaty – zabicie przetrzymywanych; 

 blokowanie szlaków komunikacyjnych i blokowanie dostępu do żywności i 

paliwa698. 

 

W okresie rządów komunistycznych (za panowania Babraka Karmala) 23 

kwietnia 1983 roku Afganistan przystąpił do Paktu Praw Człowieka. Rząd 

komunistyczny w Afganistanie głosił popularne wówczas hasło: „dom, ubrania i 

chleb”699. Po powstaniu rządu komunistycznego (1978-1992) nastąpiły kolejne przewroty 

wojskowe, islamiści formowali ruchy antykomunistyczne, dochodziło do ludowych 

powstań zbrojnych. W wyniku tych działań rząd częściowo tracił swe wpływy w większej 

części państwa, co przyczyniło się zmarginalizowania tematu praw człowieka. Wraz ze 

zmniejszającą się autonomią grup politycznych i wzrastającą, w różnych częściach 

państwa, rolą bojowników dochodziło do naruszeń prawa jako takiego, ale szczególnie do 

tego dotyczącego i opisującego niezbywalne prawa człowieka. Nie jest to stwierdzenie 

zaskakujące, ponieważ zawsze to właśnie w państwach na terenie których mają miejsce 

konflikty i zbrojne wystąpienia łamane są podstawowe prawa obywateli. Walki 

wewnętrzne, autorytarne reżimy i rządy oparte na tyranii oraz zastraszaniu członków 

danej społeczności nie przyczyniają się do ochrony prawnej obywateli. Wręcz 

przeciwnie, temat ten schodzi na dalszy plan w imię partykularnych interesów 

rządzących700. Niestety, co trzeba tu wyraźnie podkreślić, Afganistan jest jednym z 

państw, w których prawa i wolności człowieka były i są nadal powszechnie łamane. Z 

pewnością wynika to z samej historii kraju, w którym od kilku dekad toczą się zbrojne 

                                                           
698 Ibidem, s. 28. 
699 The Kiled Group, افغانستان و حقوق بشر, https://tkg.af/2009/12/24/افغانستان-  و-  حقوق- بشر /, dostęp: 

22.11.2020. 
700 Zob. M. Kłagisz, Komunizm w Afganistanie (1978-1992). Reforma rolna, 

http://bliskiwschod.pl/2013/11/komunizm-w-afganistanie-1978-1992-reforma-rolna/, dostęp: 11.09.2020. 
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konflikty. Przestrzeganiu praw człowieka nie służą także bardzo duże rozwarstwienie 

społeczne, niski poziom edukacji, brak świadomości roli wolności obywatelskich w 

codziennym życiu. Oczywiste jest bowiem, że wszelkie ograniczenia poparte 

nieświadomością społeczną ułatwiają manipulację i umożliwiają całkowite 

podporządkowanie się słabszych w stosunku do silniejszych. Doskonale owe zależności 

widać w okresie, kiedy to w Afganistanie u władzy byli talibowie701. Według sondaży i 

raportów zarówno rządowych jak i pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, 

to właśnie podczas reżimu talibów (1996) jak i po jego  zakończeniu (2001) odnotowuje 

się najwięcej przypadków nieposzanowania praw i wolności drugiego człowieka. Murtaz 

Afkhami Rashidi, opisując zagadnienie praworządności wskazał na trzy etapy procesu ich 

stopniowego niszczenia. Za pierwszy uznaje dojście talibów do władzy i ich wpływy w 

większej części Afganistanu, drugi, po 11 września 2001 roku (atak na WTC) w wyniku 

którego doszło do militarnej interwencji wojsk  amerykańskich, a jednocześnie ustalono 

nową strukturą polityczną państwa, trzecia faza po wycofaniu się sił międzynarodowych 

w 2014 roku z Afganistanu702. 

Jak pisze A. Kobyłka „talibowie pragnęli stworzyć państwo wzorowane na 

pierwotnej wspólnocie pierwszych kalifów, powracając do dawnych wartości i poglądów 

na świat. Miała być to utopia wzorująca się na słowach Koranu, w którym opisany jest 

każdy element życia. Należało tylko dostosować rzeczywistość do słów Koranu i 

zlikwidować to, co w nich nie występuje. Talibowie pragnęli cofnąć czas i stworzyć 

świat, w którym nie ma miejsca na wątpliwości i zagubienie, a panuje powszechne 

szczęście. Będąc Pasztunami, odwoływali się również do zasad pasztuńskiego kodeksu 

honorowego, Pasztunwali, tworząc specyficzną hybrydę, która znalazła odzwierciedlenie 

w tworzonym przez nich bożym państwie”703. Nie może więc dziwić, że to właśnie w 

owym okresie nastąpił pierwszy etap niszczenia poszanowania praw człowieka w 

Afganistanie. Wydaje się, że jest to stwierdzenie oczywiste biorąc pod uwagę kilka 

składowych. Przede wszystkim talibowie to ugrupowanie terrorystyczne i jako takie nie 

wykazuje poszanowania dla godności drugiego człowieka. Rządy oparte na strachu 

mieszkańców, absolutnym podporządkowaniu się rozkazom ówczesnej władzy 

wykluczają przynależną, każdej jednostce, równość, wolność i poczucie niezależności. Za 

przykłady mogą posłużyć egzekucje i masowe masakry niewinnych ludzi na terenach 

                                                           
701 Ibidem.  
702 M. K. Rashidi, حقوق بشر در افغانستان پساطالبان, https://af.shafaqna.com/FA/52648, dostęp: 12.09.2020. 
703 A. Kobyłka, Afganistan pod rządami talibów, 2007, http://psz.pl/116-bezpieczenstwo/aleksander-

kobylka-afganistan-pod-rzadami-talibow, dostęp: 14.11.2020. 

http://psz.pl/tags/talibowie
http://psz.pl/tags/talibowie
http://psz.pl/116-bezpieczenstwo/aleksander-kobylka-afganistan-pod-rzadami-talibow
http://psz.pl/116-bezpieczenstwo/aleksander-kobylka-afganistan-pod-rzadami-talibow
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okupowanych, w tym na obszarach północy w prowincjach Mazar-i Szarif, Bamyan czy 

samym Kabulu (powołano nawet specjalny urząd mający walczyć z deprawacją i 

szerzącym się złem)704. Powszechne było też rozstrzeliwanie za korupcję, oszustwa, 

niepodporządkowanie się ówczesnym rozporządzeniom705. Pozbawiono obywateli prawa 

do nauki i dostępu do placówek oświatowych, instrumentalnie traktowano kobiety i 

naruszano  podstawowe prawa tej grupy, np. kamienowano bez dowodów, dokonywano 

ulicznych egzekucji, skazywano w sądach pierwszej instancji bez prawa do obrony i 

apelacji706. Choć ograniczenia dotyczyły zarówno mężczyzn707 jak i kobiet, to w okresie 

rządów talibów to właśnie ta druga grupa została pozbawione wszelkich praw. Usunięto 

ją zarówno z życia politycznego jak i społecznego, tym samym odbierając jej wszelką 

godność. Żądano więc całkowitego podporządkowania się ustalonym i ogłoszonym 

wymogom. Na dowód tego można przytoczyć kilka nakazów rządu talibów, dotyczących 

kobiet oraz wskazujących na całkowity brak poszanowania praw. Dotyczyły one: zakazu 

samotnego wychodzenia z domu, stosowania makijażu i cienkich ubrań, zasad modlenia 

się w meczetach, wytycznych dotyczących pomocy medycznej, podróżowania kobiet i 

wiele innych708. Zakazano również zatrudnienia, edukacji  oraz uprawiania sportu, tańca, 

klaskania podczas imprez sportowych709. 

Ograniczenia obejmowały: 

 „całkowity zakaz pracy kobiet poza domem, który stosuje się również do 

nauczycielek, inżynierów i specjalistów. Tylko kilka kobiet lekarek i 

pielęgniarek mogło pracować w niektórych szpitalach w Kabulu; 

 całkowity zakaz działalności kobiet poza domem, chyba że towarzyszy im 

mahram (bliski męskiego członka rodziny np. ojca, brata lub męża), w tym 

chodzenia do szkół oraz uniwersytetów; 

                                                           
704 B. Williams, The Last Warlord: The Life and Legend of Dostum, the Afghan Warrior Who Led US 

Special Forces to Topple the Taliban Regime, Chicago 2013, s. 279-282. 
705 Zob. M. K. Rashidi, حقوق بشر در افغانستان پساطالبان, https://af.shafaqna.com/FA/52648, dostęp: 12.09.2020.  
706 Zob. A. Kobyłka, Afganistan pod rządami talibów, 2007, op. cit.; M. El Ghamari, Między kulturą a 

religią. Operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Białystok 2015, s. 101. 
707 Wśród wielu ograniczeń można wymienić kilka choćby takie, że talibowie aresztowali i torturowali 

kobiety, które szły do pracy, znajdowały się poza domem, bez męskiego opiekuna; mężczyźni zmuszeni 

byli odmawiać pięć modlitw dziennie oraz nosić długą brodę; ci, którzy oglądali telewizję podlegali 

surowym karom, np. ich twarze były malowane na czarno i pokazywane publicznie. Talibowie karali 

śmiercią za sodomię, obrazę religii, homoseksualizm, seks przedmałżeński i ucieczki kobiet przed 

przymusowym małżeństwem. Za: M. EI Ghamari, op. cit., s. 100-101. 
708  E. Nowandish. M. R. Jafari , فرشتگان صلح تبدیل به جنایتکاران جنگی شدند؟, 
http://khabarnama.net/blog/2017/09/28/taliban-intery-in-kabul/ dostęp: 22.10.2018. 
709 Zob. M. El Ghamari, op. cit., s. 100. 



  215 

 

 zakaz robienia zakupów u męskich sklepikarzy, leczenia się u lekarzy płci 

męskiej; 

 wymóg noszenia długiej burki (od stóp do głowy) – kobietę inaczej ubraną 

można było poddać karze biczowania, chłosty, obrażania; 

 publiczne kamienowanie kobiet oskarżonych o seks pozamałżeński; 

 zakaz stosowania kosmetyków – wiele kobiet z pomalowanymi paznokciami 

miało odcięte palce; 

 zakaz przebywania na balkonach swoich mieszkań lub domów; 

 zakaz noszenia butów wywołujących dźwięk podczas chodzenia; 

 obowiązkowe malowanie wszystkich okien, żeby kobiety nie było widać z 

zewnątrz domu; 

 zakaz pokazywania zdjęć kobiecych w drukowanych gazetach i książkach, na 

ścianach domów  i sklepów”710. 

Podsumowując więc, w okresie talibów kobiety zostały pozbawione jakiejkolwiek 

godności. Brutalna i nieludzka polityka tej grupy terrorystycznej ograniczyła ich prawa i 

powinności tylko do opieki nad dziećmi oraz zajmowania się domem. Sytuacja Afganek 

była wówczas bez wątpienia najgorsza w dotychczasowej historii państwa, a efekty 

widoczne są do dziś. Jednym z nich jest bez wątpienia duży analfabetyzm i brak 

odpowiedniego wykształcenia, młodo zawierane i zwykle aranżowane śluby, niska 

samoocena samych kobiet, pozostających w dużej mierze wciąż na granicy społeczeństwa 

zdominowanego przez mężczyzn.  

 Pisząc o talibach i braku poszanowania przez nich wszelkich praw nie wolno 

zapomnieć o wprowadzonym przez nich prawie szariatu, które właściwie wyklucza 

niezależność i godność jednostki711. Nie może być bowiem inaczej kiedy to przekonania 

religijne stają się obowiązującym systemem prawnym, opartym na Koranie i 

przeznaczonym dla wszystkich wyznawców islamu. Szczególnie okrutna wydaje się być 

sytuacja kobiet w tym świetle. To one choć uznane za istotę ludzką, były całkowicie 

                                                           
710 M. El Ghamari, Między kulturą ā religią Operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Białystok 215 s. 

100-101. 
711 Zob. Status kobiety w islamie, http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/STATUSKOBIETYWISLAMIE, 

dostęp: 13.11.2020; M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, s. 23-25; M. 

Dimitrowa, Kobieta arabska w krajach Maghrebu w świetle ograniczeń nakładanych na nią przez 

społeczeństwo, „Acta Univeritatis Wratislaviensis”, nr 3171 Wrocław 2010, s. 87-109; M. Styś, Status 

prawny kobiet w islamie, http://m.wspia.eu/file/20254/13-STY%C5%9A+MALWINA.pdf, s.132-141, 

dostęp: 13.11.2020. 

http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/STATUSKOBIETYWISLAMIE
http://m.wspia.eu/file/20254/13-STY%C5%9A+MALWINA.pdf
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podległe mężczyźnie a ich rola ograniczała się jedynie do usługiwania innym i bycia 

posłuszną. Kobiety zobowiązane zostały do noszenia hidżabów a dzieci należały 

wyłącznie do mężczyzny i jego rodziny712. Pamiętając więc o konieczności 

przestrzegania przez muzułmaninów prawa szariatu jasne staje się stwierdzenie, że 

niemożliwym jest pogodzenie międzynarodowych praw człowieka z tymi wynikającymi z 

Koranu i przekonań religijnych. Świadczy o tym samo podzielenie życia człowieka na 

pięć  kategorii, tj. obowiązki, zalecenia, czynności dozwolone, potępione i zakazane. Za 

te ostatnie wykroczenia wyznaczona była surowa kara. Zasady prawa szariatu wpływały 

więc nie tyko na życie duchowe społeczeństwa, ale w dużej mierze na obszar życia 

gospodarczego czy politycznego. To właśnie dlatego powszechny strach, obawa przed 

ukamienowaniem, ścięciem czy powieszeniem za najdrobniejsze uchybienia 

spowodowała, iż w owym okresie nie można w ogóle mówić o jakichkolwiek prawach 

człowieka w Afganistanie. Idea wolności osobistej została w owym okresie całkowicie 

odsunięta na rzecz fanatyzmu religijnego i przekonania, że to zapisy Koranu decydują o 

relacjach międzyludzkich713. Jak pisze M. Grzyb „talibowie postanowili cofnąć czas do 

epoki proroka i za naruszenie ładu uchodziło wszystko to, co przez minione trzynaście 

wieków zostało przez człowieka stworzone, jak również wszystko to, co stworzono przed 

czasami Mahometa”714. Autorka cytowanego artykułu wskazuje, że „prawo w krajach 

islamskich jest drastycznie dyskryminujące dla kobiet i utrwala ich podrzędny status”715. 

Talibowie więc dążąc do całkowitego podporządkowania sobie wszelkich grup 

społecznych wprowadzili drastyczne i skrajne prawo szariatu, niszczące wszekie prawa i 

godności człowieka. Oczywiście należy pamiętać, że wszelkie ustalone zasady w danym 

państwie są wypadkową wielu czynników, choćby kutury, obyczajowości, wiary, 

położenia geopolitycznego, społecznych oczekiwań czy uwarunkowań historycznych716. 

 W przywołanej wcześniej literaturze przedmiotu drugi etap niszczenia praw 

człowieka w Afganistanie przypada na okres po ataku na WTC, a konkretnie po 

interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych na ten kraj. Siły wojsk amerykańskich i 

działania militarne przyczyniły się do szybkiego zdemontowania struktur rządowych 

                                                           
712 Szariat, https://wiadomosci.onet.pl/religia/szariat-kary-w-szariacie-szariat-w-polsce/1cbdfj3, dostęp: 

14.11.2020. 
713 B. Williams, op. cit., s. 279-282. 
714 M. Grzyb, Przestępstwa przeciwko obyczajowości w irańskim prawie karnym. Prawo islamskie i 

dyskryminacja prawna kobiet, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Społeczne”, nr 6 

(1/2013), s. 30. 
715 Ibidem, s. 28. 
716 Zob. M. Grzyb, op. cit., s. 40. 

https://wiadomosci.onet.pl/religia/szariat-kary-w-szariacie-szariat-w-polsce/1cbdfj3
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talibów. Jednocześnie udało się stworzyć nowe struktury, w których skład  wchodziły 

zarówno różne partie polityczne jak i grupy mudżahedinów. Dodatkowo o sile zmian 

stanowiło zaangażowanie się w sprawy Afganistanu wielu przedstawicieli różnych 

organizacji międzynarodowych, mających na celu stworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego (ustalenia na konferencji w Bonn w 2001 roku)717. Wszelkie ustalenia i 

ingerencja Zachodu w wewnętrzne sprawy Afganistanu nie spowodowały jednak 

poddania się talibów w ich walce o utrzymanie władzy w imię świętej wojny z 

niewiernymi, którzy siłą wtargnęli na ziemie islamski718. Intensywnie  kontynuowali oni  

najróżniejsze działania militarne. Terroryści skupili się na operacjach partyzanckich, 

nieregularnych atakach wojennych, organizacji zamachów samobójczych i bombowych 

skierowanych przeciwko osobistościom politycznym, rządowym, a także na porwaniach, 

bezpośrednich wojnach w bardziej odległych obszarach nad którymi rząd miał niewielką 

kontrolę. Wszystko to sprawiło, iż sprawy praw człowieka i ich przestrzegania całkowicie 

zeszły na dalszy plan. Intensywne starcia zbrojne połączonych sił rządowych z siłami 

międzynarodowymi przeciwko talibom pozbawiły dużą liczbę Afgańczyków ich 

podstawowych praw. Jak już wspomniano wcześniej dzieje się tak zawsze, kiedy w 

państwie toczy się wojna, która już w swoim założeniu ma na celu podporządkowanie 

sobie ludności. Jest to możliwe wyłącznie po ich przestrzeganiu obowiązującego prawa, 

przy jednoczesnym odrzuceniu praw naturalnych, przysługujących każdemu członkowi 

danej społeczności. Talibowie  z zemsty sądzili i dokonywali egzekucji, wykonywali kary 

śmierci na niewinnych ludziach, szczególnie na obszarach przez nich kontrolowanych. 

Najsurowsze kary obowiązywały za współpracę z rządem afgańskim, zdrady interesów 

państwa, odejście od zasad szariatu. W tym kontekście trzeba podkreślić, że znowu to 

kobiety i dzieci najbardziej ucierpiały. Przede wszystkim odmówiono im prawa do 

edukacji i całkowicie podporządkowano mężczyznom719.  

Niezależnie jednak od tego, należy zauważyć, że wydarzenia po ataku z 11 

września, którego konsekwencją była interwencja USA w Afganistanie, skoncentrowana 

właśnie na walce z talibami i Al-Kaidą, utorowała drogę do nowej ery w historii 

Afganistanu. W następstwie owych działań oficjalne rządy talibów, jako tych najbardziej 

łamiących prawa człowieka w historii państwa, zostały zlikwidowane, a władzę przejął 

                                                           
717 M. K. Rashidi, حقوق بشر در افغانستان پساطالبان, https://af.shafaqna.com/FA/52648, dostęp: 12.09.2020. 
718 Ibidem.  
719 Ibidem.  
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Rząd Tymczasowy720. Oczekiwano, że wraz z oficjalnym upadkiem talibów oraz 

militarną obecnością i wsparciem gospodarczym Zachodu rozpocznie się proces 

odbudowy narodu oraz stopniowe przywracanie bezpieczeństwa i praw człowieka. To 

właśnie poszanowanie tych ostatnich było jednym z głównych haseł nowego rządu 

afgańskiego. Od czasu powstania nowego systemu politycznego w 2001 roku 

priorytetowe okazały się być działania na rzecz ochrony i promowania praw człowieka. 

W umowie podpisanej, na wspomnianej już, konferencji w Bonn wezwano i zobowiązano 

nowe władze afgańskie do poważnego potraktowania praw człowieka. Efektem i 

konsekwencją owych oczekiwań było wpisanie ustalonych regulacji do nowej 

Konstytucji. Zgodnie z art. 3 umowa z Bonn podkreśla, że Tymczasowa Administracja, z 

pomocą Organizacji Narodów Zjednoczonych, była zobowiązana do ustanowienia 

Niezależnej Komisji Praw Człowieka AIHRC (ang. Afghanistan Independent Human 

Rights Commission)721. Jej misja polegała na  monitorowaniu praw człowieka, badaniu 

ich naruszeń oraz umożliwiała powołanie wewnętrznych stowarzyszeń praw człowieka.  

Powołanie tej instytucji znalazło podstawę prawną w Konstytucji z 2004 roku722. W 

artykule 58 określono powołanie AIHRC w celu monitorowania i poprawy przestrzegania 

praw człowieka w Afganistanie723. Co ważne, uznano również możliwość każdego 

obywatela do składania skarg dotyczących uchybień właśnie w opisywanym obszarze. 

Konstytucja upoważnia również komisję do badania i ścigania naruszeń wszelkich 

nieprawidłowości i odstępstw724. Poza wspomnianym artykułem 58 podstawowe prawa i 

wolności obywateli Afganistanu zostały zagwarantowane także w rozdziale 2 ustawy 

zasadniczej. Prawo afgańskie upoważniło wspomnianą już Afgańską Niezależną Komisję 

Praw Człowieka do doradzania parlamentowi i rządowi w zakresie opracowywania, 

zatwierdzania, zmieniania lub uchylania przepisów w celu zapewnienia ich zgodności z 

międzynarodowymi standardami praw człowieka. W ten sposób Komisja Praw Człowieka 

stała się stałym członkiem Komisji Ustawodawczej Ministerstwa Sprawiedliwości, 

                                                           
720 Deklarowany cel zachodniej interwencji wojskowej w Afganistanie po atakach z 11 września można 

postrzegać w dwóch obszarach. Po pierwsze w kontekście bezpieczeństwa krajowego, regionalnego i 

globalnego, a po drugie w obszarze praw człowieka. Zob. Afghan Voice Angency AVA,  امریکا ناقض حقوق
غانستان استبشر در اف , https://www.avapress.com/fa/report/32423/ افغانستان   - خارجي   - نیروهاي  - توسط   - بشر   - حقوق   - 

- نقض براي   – پرونده  , dostęp: 03.10.2020. 
721 Niezależna Komisja Praw Człowieka w Afganistanie powstała jako krajowy organ ds. Praw człowieka. 

Została utworzona w 2002 roku na mocy zarządzenia prezydenta Tymczasowej Administracji Afganistanu i 

zgodnie z postanowieniami Umowy z Bonn. Zob. Afghanistan Independent Human Rights Commission, 

https://www.aihrc.org.af/, dostęp: 4.10.2020. 
722 A. Arzu, افغانستان و جامعه جهانی, Kabul 2010, s. 50. 
723 The Constitution of Afghanistan, 

http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf, s. 15, dostęp: 11.09.2020. 
724 Ibidem. 
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Komisji Prawa oraz Komisji Sprawiedliwości i Gabinetu Rady Ministrów. Jak zostało 

wspomniane, Konstytucja Afganistanu wyraźnie określa zasady międzynarodowych praw 

człowieka w zakresie ochrony podstawowych oraz indywidualnych praw obywateli725. 

Rząd miał obowiązek dążyć do ochrony, wdrażania standardów praw człowieka, 

przestrzegania zasad określonych w Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, a także 

popierać wszelkie wolnościowe działania swoich obywateli. Należy więc podkreślić, że 

choć do dziś Afganistan jest przykładem powszechnych i systematycznych naruszeń praw 

człowieka, to po okresie talibów, po raz pierwszy w historii państwa, powstała niezależna 

narodowa instytucja zajmująca się promocją, monitorowaniem i ochroną praw człowieka, 

która znalazła podstawę prawną w ustawie zasadniczej. Z pewnością było to wydarzenie 

doniosłe i dające nadzieję na zmianę nie tylko w przestrzeganiu elementarnych zasad 

ochrony ludzkiej godności, ale też zwróciło uwagę samych Afgańczyków na te 

zagadnienia. W ostatnich latach kraj poczynił wielkie postępy w dziedzinie ochrony praw 

człowieka, w tym, np. prawa do edukacji, prawa do pracy, do swobody wypowiedzi, do 

uczestnictwa w działaniach politycznych i społecznych. Oczywiście, mimo wielu 

postępów i działań zmierzających do wprowadzenia międzynarodowych standardów 

prawa człowieka w różnych obszarach życia społecznego stoją w obliczu wielu nadużyć, 

wyzwań i ograniczeń. Do dziś niestety, obywatele stają się bezpośrednimi ofiarami 

niedotrzymywania zobowiązań wynikających z zapisów w Konstytucji. 

W tym kontekście należy pamiętać, że poza AIHRC Afganistan posiadał swoją 

Narodową Strategię Rozwoju Afganistanu ANDS (obejmowała ona lata 2008-2012)726  

W myśl zapisów rząd afgański zadeklarował społeczności międzynarodowej 

wzmocnienie zdolności do ochrony praw człowieka wszystkich Afgańczyków poprzez 

uchwalenie i wdrożenie przepisów zgodnie ze wcześniejszymi zobowiązaniami 

Afganistanu, takimi jak Konwencja przeciwko torturom, obiecał eliminację wszelkich 

form dyskryminacji kobiet, przestrzeganie i wdrożenie Konwencji  praw dziecka. Rząd 

zaangażowany był w realizację planu prac na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania 

narodowego, a także w określenie instytucjonalnych obowiązków jednostek rządowych 

                                                           
725 Zob. Afghanistan’s Constitution of 2004,  

https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004.pdf?lang=en, dostęp: 29.11.2020. 
726 Afghanistan National Development Strategy to plan oparty na celach rozwojowych Afganistanu oraz 

dokument strategiczny opisujący drogę do zmniejszenia ubóstwa w Afganistanie. Wspierany przez 

społeczność międzynarodową w ramach Umowy z Bonn, obejmuje trzy cele: bezpieczeństwo, rozwój 

gospodarczy i społeczny, zarządzanie, praworządność i prawa człowieka, w: Afghanistan National 

Development Strategy, http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/ANDS_Full_Eng.pdf, dostęp: 

15.11.2020. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004.pdf?lang=en
http://www.af.undp.org/content/dam/afghanistan/docs/ANDS_Full_Eng.pdf
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odpowiedzialnych za poprawę sytuacji obywateli727. Z perespektywy Afgańczyków takie 

obietnice okazały się kluczowe. Trzeba bowiem pamiętać, że żądanie sprawiedliwości i 

prośba o karanie przestępców była powszechna. Od tamtej pory jednak globalne i 

krajowe organizacje praw człowieka nie zdołały wdrożyć żadnych planów chroniących 

niewinnych ludzi stających się masowo ofiarami molestowań seksualnych, korupcji, 

przemocy wobec kobiet, wykorzystywania dzieci i generalnie masowego łamania 

elementarnych praw przysługujących każdej jednostce ludzkiej728. Oczywiście, w tym 

kontekście warto dodać, że dbałość o prawa człowieka w Afganistanie znacznie się 

zmieniła i polepszyła w porównaniu z poprzednimi okresami historycznymi, jednak 

podstawowe prawa i wolności obywateli są nadal powszechnie łamane, a stanowisko 

społeczności międzynarodowej w tym obszarze nie do końca jest jasne. Trzeba też 

pamiętać, że rząd afgański w 2010 roku powołał Wysoką Radę Pokoju. Miała ona 

wspierać starania o zakończenie wojny i wszelkiej przemocy a także negocjować dążenie 

do pokoju z rządowymi grupami zbrojnej opozycji729. Niestety jednak podjęta działania 

nie przyniosły wymiernych korzyści i nie przyczyniły się do poprawy sytuacji w zakresie 

bezpieczeństwa czy naruszeń praw człowieka. 

Kolejne lata przyniosły stopniowe osłabienie wpływu talibów a wraz z planami 

wycofania sił międzynarodowych z Afganistanu, 18 czerwca 2013 roku talibowie 

stworzyli swoją reprezentację polityczną w Dausze (Katarze), która miała na celu 

ustalenie wzajemnych relacji z USA oraz rządem afgańskim730. Murtaza twierdzi, że 

równocześnie z tym wycofywaniem amerykańskich sił, bojówki powstańcze straciły na 

sile i szukały sposobu na negocjacje i kompromis z rządem centralnym. W tym okresie 

delegacje talibów dużo podróżowały do różnych państw azjatyckich, w tym do Pakistanu 

i świata arabskiego. Nowy rząd afgański, na czele którego stał Ashraf Ghani, uznał 

rozmowy pokojowe z talibami za jeden ze swoich priorytetów731. 

                                                           
727 Zob. ANDS 2008-2012, https://moj.gov.af/sites/default/files/afghanmainstrategydari_0.pdf, s. 6, dostęp: 

7.10.2020. 
728 Zob. United Nations, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on situation of 

human rights in Afghanistan, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/A-HRC-22-37.pdf, dostęp: 

7.10.2020. 
729 Wysoka Rada Pokoju powstała w 2010 roku. Burhanuddin Rabbani, były prezydent i przywódca partii  

Jamiat-e-Islami, został wybrany na jej przewodniczącego. W 2019 roku Wysoka Rada Pokoju została 

zniesiona przez obecnego prezydenta Afganistanu Ashrafa Ghaniego. Zob. F. Azand, صلح افغانستان  یعالیشورا
/https://www.independentpersian.com/node/12521 ,از آغاز تا امروز یشورا  %E2%80%8C آغاز - تا - امروز - از  -

، افغانستان -صلح  -عالی   , dostęp: 6.10.2020.  
730 Zob. Refworld, Afghan Taliban opens first office in Doha as U.S. plans talks, 

https://www.refworld.org/docid/51d6caf42a.html, dostęp: 6.10.2020. 
731 Ibidem.  
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Pisząc o ówczesnej sytuacji w Afganistanie w kontekście praw człowieka należy 

raz jeszcze zwrócić uwagę na pozycję kobiet w owym temacie. Amnesty International 

wskazywało już wtedy, że „Rada Bezpieczeństwa powinna zadbać, aby przestano 

lekceważyć prawa kobiet, zwłaszcza teraz – w fazie przejścia od międzynarodowej 

kontroli bezpieczeństwa do ochrony państwa przez służby afgańskie. Szczególnie ważne 

jest, aby zapewnić lepszą ochronę aktywistkom, które wciąż narażone są na ogromne 

niebezpieczeństwo”732. Kobiety stawały się obiektem dyskryminacji i ataków a poziom 

ich zastraszenia był znaczny. Wzywano do ochrony ich praw, do umożliwienia 

uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym państwa, dopuszczenia do procesów 

decyzyjnych i ważnych dla nich samych. Pisząc o atakach na ludność cywilną trzeba 

wspomnieć, że „według ONZ w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku 

w pierwszej połowie 2013 r. zanotowano wzrost liczby ofiar wśród cywilów. Zginęło 

ponad 1319 cywilów, głównie w wyniku ataków zbrojnych rebeliantów. W dziewięciu 

procentach przypadków odpowiedzialne były afgańskie i międzynarodowe siły zbrojne. 

Kolejne dwanaście procent to skutek starć między siłami zbrojnymi a rebeliantami”733. 

Jak już wspomniano wcześniej, za datę graniczną i ważną w kontekście sytuacji 

obywateli Afganistanu uznaje się stopniowe wycofywanie wojsk amerykańskich od 2014 

roku z terytorium opisywanego państwa. Szansę na zmianę dostrzegła także organizacja 

Amnesty International wskazując, iż wraz z wycofaniem się ISAF rząd afgański 

szczególnie powinien zwrócić uwagę na zwiększenie środków bezpieczeństwa, przy 

wykorzystaniu społeczności międzynarodowej. Jest to konieczne, by utrwalić wszelkie 

osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka734. Dodatkowo należy podkreślić, że 

„podpisana 26 stycznia 2004 r. przez prezydenta Hamida Karzaja Konstytucja 

Afganistanu zakazuje wszelkiej dyskryminacji i gwarantuje obywatelom Afganistanu, 

mężczyznom i kobietom, te same prawa, w tym prawa wyborcze. Dotyczy to zarówno 

czynnego, jak i biernego prawa udziału w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, do 

rad prowincji i rad dystryktów. Aby kobiety w praktyce miały szansę uzyskania 

mandatów do najwyższych wybieralnych instytucji, zdecydowano się wprowadzić 

parytety”735. 

                                                           
732 Afganistan: Zwiększyć ochronę ludności cywilnej, https://amnesty.org.pl/afganistan-

zwi%C4%99kszy%C4%87-ochron%C4%99-ludno%C5%9Bci-cywilnej/, dostęp: 22.11.2020. 
733 Ibidem.  
734 Ibidem.  
735 Ł. Jureńczyk, Partycypcja kobiet…, op. cit., s. 94. 

https://amnesty.org.pl/afganistan-zwi%C4%99kszy%C4%87-ochron%C4%99-ludno%C5%9Bci-cywilnej/
https://amnesty.org.pl/afganistan-zwi%C4%99kszy%C4%87-ochron%C4%99-ludno%C5%9Bci-cywilnej/
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W lipcu 2017 roku Samodzielna Komisja ds. Praw Człowieka opublikowała 

raport, który pokazuje nie tylko prawie 16.765 przypadków łamania praw człowieka w 

roku 2016 w Afganistanie, ale także na 12-procentowy wzrost liczby ofiar cywilnych po 

2014 roku. Według raportu w 2016 roku, ponad 2.823 cywilów zginęło, a ponad 7700 

zostało rannych736. Dokument opisuje także sytuację kobiet w Afganistanie i podaje, iż 

np. tylko w 2016 roku Niezależna Komisja Praw Człowieka Afganistanu odnotowała 

5575 przypadków łamania ich praw. Zanotowano więc wzrost o ponad osiem procent w 

porównaniu z 2015 roku. Raport opisuje 1591 przypadków przemocy fizycznej, 361 

przypadków przemocy seksualnej, 1887 przypadków przemocy werbalnej i psychicznej, 

1121 przypadków przemocy ekonomicznej i 615 przypadków przemocy dotyczących  

odstępstw od tradycji społecznych737. Dokument zarejestrował też 582 przypadki 

konkretnych naruszeń praw człowieka, które wykazują na spadek w porównaniu z 677 

przypadkami w 2015 roku. Obejmują one 37 przypadków pozasądowych egzekucji, 

zabójstw, zabójstw honorowych i procesów polowych, 203 przypadki naruszenia prawa 

do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 82 przypadki tortur i znęcania się, 183 

przypadki naruszenia praw oskarżonych i skazanych, 27 przypadków naruszenia prawa 

do wolności wyboru, 59 prawa majątkowego. O 2% wzrosła też liczba bezrobotnych i 

jednocześnie wskazano na wiele poważnych problemów w dostępie do edukacji i służby 

zdrowia738. Istotną, kolejną kwestią zawartą i opisaną w raporcie jest sytuacja dzieci w 

Afganistanie, które często stają się ofiarą przestępstw seksualnych a także ataków 

samobójczych dokonywanych przez terrorystów. Co ciekawe, Komisja Praw Człowieka 

zarzuciła rządowi afgańskiemu brak działań w zwalczaniu korupcji, a tym samym 

przyczynia się do zwiększania wpływów talibów. Wskazała jednocześnie na 

niezrozumiałą walkę z demonstrantami, co jest dowodem na brak zdolności polityków do 

rządzenia dużym społeczeństwem obywatelskim739. Organizacje międzynarodowe 

wskazują więc, że choć wiele udało się osiągnąć w kwestii przestrzegania praw człowieka 

a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa to właśnie rząd Afganistanu przy pomocy 

państw Zachodu powinien zadbać obywateli, zapewnić im godne warunki życia. 

Pisząc o współczesnych problemach Afganistanu w kontekście naruszeń praw 

człowieka warto wspomnieć o jednym z największych problemów z jakim boryka się 

                                                           
 ,وضعیت حقوق بشر افغانستان درسال 2016 736

https://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/1396/(1)201395% سال  20% در  20% بشر   20% 

 .pdf, s. 16-21, dostęp: 23.11.2020.وضعیت
737 Ibidem, s. 23-28. 
738 Ibidem, s. 29-32. 
739 Ibidem, s. 32. 
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państwo, to jest z korupcją. Jej wszechobecność w organach ścigania oraz administracji to 

jeden z bardziej znaczących czynników naruszających prawa człowieka. Co ciekawe, 

według ankiety Afgańskiej Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (ang. Integrity 

Watch Afghanistan)740, opublikowanej w 2016 roku Afgańczycy rocznie płacą około 

trzech mld USD łapówek dla pracowników rządowych, a wartość najróżniejszych form 

przekupstwa wzrosła o 1 miliard USD w porównaniu z 2015 rokiem. Organizacja 

wskazała, że korupcja jest największym problemem Afgańczyków, zaraz po niepewności 

i bezrobociu (oznacza to w praktyce, że prawie 70% ankietowanych określiło sądy, 

sędziów i prokuratorów jako najbardziej skorumpowane grupy zawodowe)741. O skali 

problemu może świadczyć fakt, iż dochody rządu z podatków i ceł wynoszą około 2 mld 

USD rocznie, z czego większość opłacają obywatele Afganistanu w urzędach rządowych. 

Ankietowani skrytykowali też społeczność międzynarodową a aż 49% z nich uważa, że 

społeczność międzynarodowa nie jest zainteresowana pomocą w walce z korupcją i, że 

podejmuje działania wspierające powszechnie działające mafie narkotykowe742. 

Organizacja nazywa wyniki tej ankiety alarmem dla rządu i społeczności 

międzynarodowej. Wzywa rząd Afganistanu do priorytetowego traktowania walki z 

korupcją a zwłaszcza skorumpowanych wysokich rangą urzędników państwowych, 

jednocześnie wskazując, że działania rządowe są całkowicie niewystarczające w tej 

kwestii. 

Jak już wspomniano wcześniej ofiarami nieprzestrzegania praw człowieka były i 

są głównie kobiety. Przytoczony już raport wskazał, że nagminnie stają się ofiarami 

przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Dodatkowo bowiem nie otrzymują 

wsparcia ani od społeczności międzynarodowej, ani od rządu afgańskiego. Jak wskazywał 

raport „Życie na krawędzi” opublikowany przez Amnesty International w 2015 roku to 

„talibowie odpowiadają za większość ataków przeciwko obrończyniom praw kobiet, 

jednak urzędnicy rządowi, czy potężni lokalni dowódcy ze wsparciem władz, są coraz 

                                                           
740 Integrity Watch Afghanistan to afgańska organizacja społeczeństwa obywatelskiego, która działa na 

rzecz zwiększenie przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości w Afganistanie. Organizacja została 

utworzona w październiku 2005 roku i stała się niezależną organizacją społeczeństwa obywatelskiego w 

2006 roku. Zatrudnia  95 pracowników. Siedziba Integrity Watch znajduje się w Kabulu, a swym zasięgiem 

programowym obejmuje prowincje Balkh, Bamian, Herat, Kabul, Kapisa, Kunduz, Nangarhar, Paktia i 

Parwan w Afganistanie. Za: Integrity Watch Afghanistan, https://iwaweb.org/, dostęp: 22.10.2020. 
741 Integrity Watch Afghanistan, Transparency international the global coalition against corruption, 

https://iwaweb.org/dr/wp-content/uploads/2014/12/Afghanistan-NIS-Report-Dari.pdf, s. 18-19, dostęp: 

23.10.2020. 
742 Ibidem, s. 23-24. 
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bardziej zaangażowani w przemoc i groźby wobec kobiet”743. To właśnie ich głos jest 

kompletnie ignorowany, niedostrzegany w dyskursie publicznym czy politycznym. 

Nieposzanowanie ich praw, to więc z jednej strony napaście bezpośrednie, mające na celu 

zastraszenie i obawę, a z drugiej pośrednie, niszczące ich poczucie bezpieczeństwa, wiarę 

we własne możliwości i wolności, które w sposób oczywisty są im przynależne. Trzeba 

jednak podkreślić, że istnieją grupy, organizacje w Afganistanie, które walczą o własne 

prawa, równość i prawa obywatelskie. Jedną z nich jest Sieć Afgańskich Kobiet (ang. 

Afgan Women’s Network)744, która została założona w 1995 roku. Inspiracją okazało się 

być uczestnictwo kobiet afgańskich w IV Światowej Konferencji Narodów 

Zjednoczonych poświęconej tematowi kobiet w Pekinie w Chinach745. To właśnie 

obserwacje ruchów kobiet w różnych częściach świata sprawiły, że i Afganki postanowiły 

zorganizować AWN, który okazał się fundamentem wszelkich ruchów kobiecych w tym 

państwie. Afghan Women's Network jest najważniejszym filarem dla organizacji 

związanych z kobietami. Służy on rozwojowi wszelkich instytucji kobiecych, które są 

aktywne w Afganistanie. AWN odgrywa znaczącą rolę w Kabulu, Heracie, Balkh, 

Kandaharze, Bamianie, Paktia, Kunduz i Nangarhar. Działa również poprzez swoich 

członków w innych prowincjach Afganistanu jako organizacja patronacka dla swoich 

zwolenników. Realizuje projekty związane z zagadnieniami przemocy na tle seksualnym, 

wzmocnienie pozycji młodzieży, edukacji dziewcząt, praw wyborczych, uczestnictwa 

Afganek w życiu społecznych. O sile organizacji świadczy to, iż w swych szeregach ma 

3500 indywidualnych członków i 125 afgańskich organizacji kobiecych746.  

Jej działania zasadzają się na lobbingu i rzecznictwie, które w tym kontekście 

oznacza wywieranie nacisków na instytucje i osoby, mające wpływ na życie i 

funkcjonowanie Afganek. Obejmuje on głównie trzy obszary tj. rzecznictwo w sprawach 

(ochrona praw kobiet), rzecznictwo systemowe (w kontekście grup mających wpływ na 

pomocowe działania programowe), rzecznictwo w polityce (zmiany w obszarze 

prawodawstwa i polityki, głównie społecznej). W celu osiągnięcia rezultatów członkinie 

organizują demonstracje, działają na polu informacyjno-dziennikarskim, 

                                                           
743 Afganistan: Rząd i społeczność międzynarodowa odwracają się plecami od obrończyń praw kobiet, 

https://amnesty.org.pl/afganistan-rz%c4%85d-i-spo%c5%82eczno%c5%9b%c4%87-

mi%c4%99dzynarodowa-odwracaj%c4%85-si%c4%99-plecami-do-obro%c5%84czy%c5%84-praw-

kobiet/, dostęp: 21.11.2020. 
744 Zob. AWN, http://awn-af.net/cms/index, dostęp: 28.11.2020. 
745 Zob. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Fourth World 

Conference on Women, https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html, dostęp: 28.11.2020. 
746 AWN, http://awn-af.net/cms/index, dostęp: 28.11.2020. 

https://amnesty.org.pl/afganistan-rz%c4%85d-i-spo%c5%82eczno%c5%9b%c4%87-mi%c4%99dzynarodowa-odwracaj%c4%85-si%c4%99-plecami-do-obro%c5%84czy%c5%84-praw-kobiet/
https://amnesty.org.pl/afganistan-rz%c4%85d-i-spo%c5%82eczno%c5%9b%c4%87-mi%c4%99dzynarodowa-odwracaj%c4%85-si%c4%99-plecami-do-obro%c5%84czy%c5%84-praw-kobiet/
https://amnesty.org.pl/afganistan-rz%c4%85d-i-spo%c5%82eczno%c5%9b%c4%87-mi%c4%99dzynarodowa-odwracaj%c4%85-si%c4%99-plecami-do-obro%c5%84czy%c5%84-praw-kobiet/
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współuczestniczą w pisaniu pozwów i przygotowywaniu dokumentów, przygotowują 

działania medialne i prasowe. Trzeba także pamiętać, że w 2001 roku pod auspicjami 

Afgańskiej Tymczasowej Administracji w ramach konferencji w Bonn powstało 

Ministerstwo ds. Kobiet. Sima Samar była pierwszym ministrem ds. Kobiet747. 

 

Grafika 3. Struktura organizacyjna MoWA748  

  

 

Źródło: Ministry of Woman Affairs, https://mowa.gov.af/en/mowa-history, dostęp: 28.11.2020. 

 

Organizacją wspierającą działanie Ministerstwa jest powołana w 2002 roku 

Działalność Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Kobiet (ang. United Nations 

Development Fund for Woman – UNIFEM). Zajmuje się ona obroną praw kobiet, dba o 

eliminację dyskryminacji, przestrzeganie założeń CEDAW (konwencji ratyfikowanej 

przez kraj w 2003 roku), podejmuje próby wdrażania międzynarodowych standardów749. 

Jak już wspomniano wcześniej, jednym z głównych priorytetów organizacji jest 

wpieranie Ministerstwa ds. Kobiet, szczególnie w „zwiększeniu kompetencji i 

skuteczności działań rządowych, pogłębianiu umiejętności współpracy międzynarodowej 

w sprawach równości płci oraz unormowaniu sytuacji kobiet w Afganistanie. Organizuje 

szkolenia z zakresu równego statusu mężczyzn i kobiet, przeprowadzenia badań i 

planowania działań. UNIFEM pomaga Ministerstwu przy opracowaniu i wprowadzaniu 

strategii działań na prowincjach kraju”750. W pięciu centrach promocji kobiet, wskazuje 

się na walkę z analfabetyzmem, potrzebę dbałości o zagwarantowanie opieki zdrowotnej, 

prawnej i psychologicznej. Dodatkowo UNIFEM zajmuje się zagadnieniami równości 

                                                           
747 Ministry of Woman Affairs, https://mowa.gov.af/en/mowa-history, dostęp: 11.28.2020. 
748 Ministry of Woman Affairs. 
749 Afganistan, http://www.unic.un.org.pl/afganistan/unifem.php, dostęp: 5.12.2020. 
750 Ibidem. 

http://www.unic.un.org.pl/afganistan/unifem.php
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płci w obszarach prawnych i sprawiedliwości, zapewnieniem komfortu ekonomicznego 

kobietom, walką z przemocą domową i promowaniem medialnym równości wszystkich 

obywateli751.  

Jak wskazuje Ł. Jureńczyk „należy zauważyć, że istniejący od 2014 roku. Rząd 

Jedności Narodowej podejmuje szereg działań na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, 

również w systemie politycznym państwa. Ważnym krokiem było przyjęcie w lipcu 2015 

roku Narodowego Plan Działania – Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo. Celem programu 

jest wzrost aktywności kobiet w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym 

Afganistanu. Zakłada on także zwiększenie zaangażowania kobiet w proces pokojowy, 

sektor bezpieczeństwa i ochronę praw kobiet. Wśród szczegółowych celów planu 

wskazano między innymi zwiększanie dostępu kobiet do edukacji, aktywne angażowanie 

ich w procesy wyborcze, zwiększanie ich liczby na kierowniczych stanowiskach w 

służbie cywilnej, czy wspieranie stowarzyszeń i organizacji kobiet”752.  

Podsumowując trzeba pokreślić, że po pojawieniu się nowego ruchu politycznego 

w 2001 roku w Afganistanie otworzyła się możliwość walki o prawa obywateli, 

obejmujące wszelkie dziedziny życia, zarówno politycznego, ekonomicznego jak i 

społecznego. Oczywiście, wciąż działające grupy terrorystyczne i brak świadomości 

samych Afgańczyków powodują, że zagadnienie to schodzi na dalszy plan.  Choć 

większość obywateli akceptuje aktualny rząd,  to jednak wciąż intensywnie działający 

talibowie ograniczają i zagrażają stabilności i suwernności państwa. Oczywiście, choć z 

jednej strony obserwuje się  współpracę rządzących z innymi grupami etnicznymi, 

politycznymi oraz plemionami to z drugiej doprowadza to do osłabienia afgańskich 

urzędników państwowych, w dziedzinie bezpieczeństwa czy w świadczeniu 

podstawowych usług. Umożliwia to zbrojnej opozycji ustanowienie alternatywnych 

struktur na poziomie wspólnotowym i kwestionowanie zasadności oficjalnych instytucji 

rządowych. Trzeba jednak podkreślić, że Konstytucja Afganistanu753 i inne obowiązujące 

przepisy gwarantują prawa obywatelskie i polityczne, immunitet prawny oraz zapewniają 

demokratyczne procesy sądowe. W praktyce bywa różnie. Codziennie obserwuje się 

masowe użycie siły przez policję wobec niewinnych obywateli, działania lokalnych 

bojówek i sił wywiadowczych, bezpodstawne zatrzymania, tortury, uciski, zabójstwa. 

                                                           
751 Ibidem. 
752 Ministry of Foreign Affairs (2015), Afghanistan’s National Action Plan on UNSCR 1325–Women, 

Peace, and Security, July, http://mfa.gov.af/en/news/afghanistans-national-action-plan-on-unscr-1325-

women-peace-and-security, s. 1-2, dostęp: 10.06.2018, cyt. za Ł. Jureńczyk, Partycypacja kobiet…, op. cit., 

s. 97-98. 
753 Zob. Art. 57 Konstytucji Afganistanu z 2004 roku. 
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Wszystko to  stało się powszechnymi problemami, które w niektórych przypadkach są 

wykorzystywane przez urzędników rządowych do własnych, partykularnych interesów. 

Nadal więc jesteśmy świadkami szeregu naruszeń praw przez różne międzynarodowe, 

rządowe, quasi-rządowe, paramilitarne i uzbrojone grupy opozycyjne754. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
754 Zob. Afghan Voice Angency AVA, نقض حقوق بشر آمریکا در افغانستان, 
https://www.avapress.com/fa/report/32423/ افغانستان  - خارجي  - نیروهاي  - توسط  - بشر  - حقوق  - نقض  - براي   – پرونده  , 

dostęp: 3.10.2020. 
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3.5. Uwagi podsumowujące 

 

Afganistan jest bez wątpienia państwem szczególnym jeśli chodzi o szeroko 

rozumiane zagadnienia wolności, praworządności oraz równości obywatelskich. Wydaje 

się, że coraz bardziej są one bliskie samym Afgańczykom. Świadczą o tym naciski na 

zmiany Konstytucji, świadomość konieczności ciągłych reform wymiaru 

sprawiedliwości, walki o wolne, niezależne wybory a także próby wyegzekwowania 

przestrzegania praw człowieka. Bez wątpienia to właśnie kolejno uchwalane ustawy 

zasadnicze były przełomowe w opisywanym, wolnościowym kontekście. To zapisane w 

niej regulacje i obowiązki państwa wobec obywateli sprawiły, iż Afgańczykom 

stworzono prawo do obrony, powołano instytucje, mające na celu ochronę ich praw, 

umożliwiono współdecydowanie o politycznej i społecznej przyszłości państwa. Zapisy 

Konstytucji obejmują właściwie zarówno zagadnienia wyborcze, jak i te dotyczące 

praworządności, równości, praw kobiet oraz dzieci. Należy jednak pamiętać, że wszelkie 

trudności wynikają z tego, że w ostatnich dziesięcioleciach postulaty polityczno-

obywatelskie były i właściwie do dziś są realizowane za pomocą środków wojskowych. 

Uważa się, że jest to najłatwiejszy sposób osiągnięcia pożądanych (z punktu widzenia 

władzy) celów. Doświadczenia historyczne pokazują jednak, że to błędne myślenie. 

Konflikty zbrojne i brak regulacji prawnych prowadzą raczej do zniszczenia państwa, 

jego infrastruktury gospodarczej i kulturalnej niż do zapewnienia sprawiedliwości i 

równości społecznej. Należy pamiętać, że instytucjonalizacja i umacnianie  

praworządności winno być jedną z podstawowych potrzeb rządu i ludności Afganistanu. 

Bez wdrożenia odpowiednich regulacji nie będą możliwe działania mające na celu 

zwalczanie bezprawia. Sytuacja polityczna w Afganistanie wymaga, aby przestrzeganie 

prawa oraz równości obywatelskich stało się priorytetem dla rządu i narodu. Pomimo 

poświęceń, jakie naród afgański poniósł w celu zachowania niepodległości państwa i 

zapewnienia pokojowego oraz humanitarnego życia w swojej ojczyźnie, nie mógł i wciąż 

nie może w pełni korzystać ze swoich niezbywalnych praw. Mają na to wpływ dwa 

ważne czynniki, tj: analfabetyzm i niski poziom wiedzy oraz brak wystarczających 

regularnych i systematycznych materiałów edukacyjnych na temat praw człowieka i 

podstawowych wolności. Chociaż po upadku talibów, rząd afgański, podjął kroki w celu 

poprawy sytuacji to okazuje się, że będzie to proces długotrwały. Nadzieją na zmiany 

może okazać się częściowo środowisko międzynarodowe, które nieustannie wzywa rząd 
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Afganistanu, organy i instytucje do tego powołane, do podjęcia poważnych działań w 

zakresie poprawy sytuacji. 

Afganistan bez wątpienia ma jeszcze długą drogą przed sobą, aby osiągnąć choć 

w połowie międzynarodowe standardy praworządności. Wynika to z jednej strony z 

przytoczonej wcześniej historii państwa, a z drugiej z samej postawy obywateli – ich 

bierności, braku poczucia bezpieczeństwa i otwartości na zmiany. Z drugiej jednak strony 

postawa  afgańskiego rządu pomoc państw Zachodu (i finansowa i doradcza) sprawia, że 

kraj w którym od dekad toczą się wojny, rozwija się terroryzm, dostrzega konieczność 

powołania suwerennych instytucji odpowiedzialnych za praworządność. Z pewnością to 

perespektywa kilkudziesięciu lat, ale być może szansa na wolne wybory i równości 

obywtelskie będzie większa niż kiedykolwiek. 
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ROZDZIAŁ IV 

Zaangażowanie ekonomiczne oraz wsparcie edukacji, nauki 

jako czynniki warunkujące demokratyzację i odbudowę 
 

4.1. Gospodarka 
 

4.1.1. Amerykański "plan Marshalla" dla Afganistanu 

 

Stosunki gospodarcze między Afganistanem a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

mają wieloletnią historię. Owocem wzajemnych relacji właściwie we wszystkich 

dziedzinach (ekonomicznych, technicznych czy kulturowych) były zawierane i 

podpisywane rozliczne traktaty oraz protokoły podkreślające wzajemnie współdziałanie. 

Dzieje się tak od czasu, gdy oficjalnie Stany Zjednoczone w 1934 roku uznały Afganistan 

za samodzielne państwo. W ciągu 40 lat (od zamachu stanu w kwietniu 1978 roku do 

chwili obecnej) między oboma państwami podpisano ponad 60 traktatów  

gospodarczych755.  

Po zamachu stanu i zmianie reżimu w Afganistanie w naturalny sposób zmieniły 

się stosunki między oboma państwami. Zakończono współpracę dyplomatyczną a 

zastąpiono ją programami wywiadowczymi i bojowymi. Doktryna Cartera756 

zaprojektowała plan wojny zastępczej w Afganistanie. Opierała się ona na poparciu 

opozycji wobec rządu Demokratycznej Republiki Afganistanu, który cieszył się szerokim 

poparciem ZSRR757. Wsparcie dla afgańskich mudżahedinów w walce z wojskami 

radzieckimi i wspierającym je rządem rozpoczęło się w latach 80-tych. Choć początkowo, 

tj. w 1980 roku, przeznaczono na nie prawie 30 mln USD, to finalnie osiągnęło 630 mln 

USD rocznie, co uczyniło go największą i najdłużej działającą amerykańską operacją 

wywiadowczą w historii758. Na moderatora tego projektu wybrano Pakistan (to właśnie z 

nim Afganistan ma najdłuższą granicę). Tak więc od 1981 do 1987 roku rząd USA 

przekazał afgańskim mudżahedinom, za pośrednictwem Pakistanu, 3,2 mld USD, co 

określa się mianem pierwszej fazy wsparcia Stanów Zjednoczonych dla afgańskich 

mudżahedinów. Jednocześnie na zrealizowanie tej akcji, Pakistan otrzymał 1,5 mld USD 

pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie swoich sił zbrojnych. 

Zwycięstwo mudżahedinów w 1992 roku przyczyniło się krwawej wojny w Afganistanie. 

                                                           
755 F. Fazilyar, International Community & Nation- State Building in Afghanistan 2001-2015, Kabul 2016, 

s. 55. 
756 Nazwa pochodzi od nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera. Zob. Office of the 

Historian, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v18/d45, dostęp: 15.11.2020. 
757 Stanowiło to tym samym dobry grunt dla USA i było pewnego rodzaju zemstą za wojnę w Wietnamie. 
758 M. M. Nazeri, روابط ایاالت متحده و افغانستان از انزوا به اتحاد استراتژیک, Kabul 2019, s. 109-110. 
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Czas ten, to tajemniczy okres w stosunkach afgańsko-amerykańskich. Okazało się 

bowiem, że mudżahedini, którzy doszli do władzy przy wsparciu Amerykanów, sami 

wywołali wojnę domową759. Jednocześnie w owym okresie pojawiła się nadzieja na 

odwieszenie, czy też kontynuowanie zablokowanych programów pomocowych. Niestety 

jednak, że rządy mudżahedinów nie przyczyniły się rozwoju państwa, a Afganistan został 

sam, nie otrzymując żadnego poparcia ze strony międzynarodowych partnerów. Wręcz 

przeciwnie, ich spiskowe działania doprowadziły do wyłonienia się fundamentalistycznej 

grupy zwanej talibami. Trzeba bowiem pamiętać, że ich początki sięgają pakistańskich  

szkół religijnych, a sama grupa zmieniła Afganistan w centrum działań terrorystycznych i 

ośrodek funkcjonowania Al-Kaidy760. Ataki terrorystyczne z 11 września oraz obecność 

wspomnianych grup zmobilizowały Stany Zjednoczone, społeczność międzynarodową i 

NATO do walki o wolność i demokrację Afganistanu. Należy bowiem pamiętać, że w 

latach 1996-2001 rządy talibów uznały jedynie tylko trzy państwa, tj. Pakistan, Arabia 

Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Po utworzeniu Rządu Tymczasowego w 

2001 przeszkolono miliony Afgańczyków pod kontem bezpieczeństwa, uczono 

policjantów i lokalne siły zbrojne, a przede wszystkim nawiązano stosunki 

dyplomatyczne z ponad 100 państwami w zakresie polityki zagranicznej. Dzięki 

napływającej pomocy innych państw choć trochę udało się odbudować edukację, 

gospodarkę  czy infrastrukturę (dotyczyło to głównie zniszczonych dróg oraz braku sieci 

trakcyjnych).  

Na konferencji w Bonn w 2001 roku przygotowano wytyczne dotyczące pomocy 

krajowi a 12 września 2001 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1368, 

która zakładała międzynarodowe wsparcie w zakresie odbudowy Afganistanu po 

wojnie761. W owym okresie wzmocniono i zacieśniono również stosunki dyplomatyczne i 

strategiczne między dwoma rządami. Trzeba pamiętać, że Rządy: Tymczasowy, 

Przejściowy i Powyborczy  zostały utworzone przy szerokim poparciu Stanów 

Zjednoczonych. Po upadku talibów rząd USA starał się utorować drogę dla dwustronnej 

strategii między dwoma rządami a ambasada Stanów Zjednoczonych została ponownie 

otwarta. Wspomniana misja stała się jedną z najważniejszych i najdroższych działań 

dyplomatycznych USA na świecie. Oprócz misji oficjalnych powołano Specjalnego 

Przedstawiciela Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Afganistanie (został nim Zalmaj 

                                                           
759 M. Stez, روابط سیاسي و استراتژیکي امریکا و افغانستان, https://p.dw.com/p/PyhZ, dostęp: 15.11.20. 
760 F. Fazilyar, op. cit., s. 56. 
761 Zob. Afghanistan Security Council Resolution 1368 12 September 2001, https://www.iilj.org/wp-

content/uploads/2016/08/Afghanistan-SC-Resolution-1368-2001.pdf, dostęp: 14.11.2020. 
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Khalilzad). Należy podkreślić, iż powołanie tego stanowiska było ważnym dowodem na 

zaangażowanie i podkreśliło szczególną uwagę jaką amerykański rząd skierował w stronę 

Afganistanu762. To stwierdzenie wydaje się być oczywiste biorąc pod uwagę fakt, iż 

Afganistan jest jedną z najbardziej uzależnionych gospodarek świata od pomocy 

zagranicznej. Ma to miejsce nie tylko współcześnie, ale także w ubiegłym stuleciu, np. 

Brytyjczycy, chcąc utrzymać dobre stosunki w regionie, przekazali pomoc finansową 

byłym rządom Afganistanu w celu ułatwienia wymiany handlowej z Afganistanem. 

Także ZSSR w latach 60-90-tych zainwestowało wiele środków w pomoc militarną i 

gospodarczą, co nie oznaczało jednak, że kraj nie był wyniszczony przez toczącą się 

wówczas wojnę domową763. Zależność ta osiągnęła szczyt w ciągu ostatnich dwóch 

dekad, i objęła mld USD płynące dla rozwoju, zarządzania i stabilności państwa.  

Pomoc ze strony zagranicznych partnerów była zawsze najważniejszym źródłem 

wsparcia dla rządu i jednocześnie umożliwia wprowadzanie i realizację programów 

rozwoju i stabilności Afganistanu. Z drugiej strony sytuacja ta sprawia, iż teoretycznie 

niezależne państwo traci w pewnym sensie własną suwerenność finansową i w tym 

obszarze jest całkowicie zależne od partnerów zagranicznych.  

W tym kontekście należy zauważyć, że po przejęciu władzy przez talibów w 

sierpniu 2021 roku cały świat zamroził czy też wstrzymał wsparcie. Działania te od razu 

odbiły się negatywnie na całym sektorze gospodarczym a obywatele utracili pracę, 

pieniądze i żyją na granicy ubóstwa. Z pewnością sytuacja jest najgorsza od ostatnich 

dwudziestu lat, a sami Afgańczycy nie dostrzegają żadnych perespektyw. Niezależnie 

jednak od aktualnych wydarzeń, których przecież nikt nie przewidywał, warto podkreślić, 

że realizacja ustalonych programów reformatorskich zawsze była priorytetem polityki 

USA oraz Unii Europejskiej. Dzięki temu sytuacja w Afganistanie zmieniła się 

diametralnie od 2001 roku. Powstały, m.in. instytucje demokratyczne, wśród których 

znalazły się ministerstwa, większa część społeczeństwa zdobyła wykształcenie 

podstawowe, rozbudowany system dróg oraz poprawiono infrastrukturę transportową. 

 

 

 

                                                           
762 M. M. Nazeri, op. cit., 201-210. 
763 K. M. Moqadase, سیاست کمک در افغانستان, 

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=148658, dostęp: 11.11.2020. 
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Do Afganistanu napłynęło duże wsparcie, nie tylko ze strony Stanów 

Zjednoczonych, ale też z całego świata. Ponieważ pomoc jest udzielana na ożywienie 

gospodarcze i rozwój Afganistanu764, sposób jej wykorzystania ma wpływ na najniższy 

poziom populacji, a także na rozwój całego państwa 765. Jak pisze P. Łukasiewicz 

„postulaty poprawy sytuacji ekonomicznej zawarte były we wszystkich dokumentach 

strategicznych koalicji międzynarodowej, a „rozwój” stał się jedną z trzech „linii 

operacyjnych” ISAF, zawierając wytyczne wspierania programów rozwoju kapitalizmu 

ekonomicznego, wspierania lokalnych inicjatyw biznesowych, redukcji bezrobocia. 

Środkami do osiągnięcia tych celów były donacje finansowe dla Afganistanu, obecność 

doradców ekonomicznych w instytucjach, a także budowa sieci wojskowej administracji 

w prowincjach PRT (ang. Provincial Reconstruction Team), mającej wspierać 

administrację afgańską i rozdzielać środki finansowe pochodzące z donacji 

bilateralnych”766. 

Pomoc USA dla struktur Afganistanu została podzielona na dwie główne części, 

tj. cywilną i wojskową. Jak wspomniano wcześniej, większość amerykańskiej pomocy 

obejmowała obszar wojskowy oraz służb bezpieczeństwa (od 2001 roku owa pomoc 

otrzymywana była z pomocą NATO). Pomoc cywilna natomiast została skierowana do 

organizacji pozarządowych, które wykorzystują ją do prac rozwojowych, takich jak: 

opiekę w zakresie zdrowia, edukacji, rozwoju gospodarczego, energetyki, pomocy 

                                                           
764 W swoim raporcie A. J Mc Kechnie wskazuje, że rząd prezydenta Karzaja w 2001 roku  skonfrontował 

się z fatalnym stanem państwa po dekadach wojen i rządu talibów. Degradujące wyniki wojen, brak 

administracji, brak systemu obronnego, nikły system sprawiedliwości, hiperinflacja, przestępczości, 

korupcja, handel narkotykami wymienia jako najważniejsze problemy, z którymi miało się zmierzyć 

środowisko międzynarodowe. A. J. McKechnie, Post-war programme impementation and procurement. 

Some lessons from experience of Afghanistan, August 2011, s. 18, 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7277.pdf, dostęp: 

30.11.2021. 
765 Działalność USA wspierająca odbudowę gospodarki Afganistanu polegała także na pomocy w 

odbudowie infrastruktury drogowej. Podczas działań wojennych zniszczonych zostało ponad 50% dróg, 

które Stany Zjednoczone odbudowały w ostatnich latach (np. autostrada Herat-Kandahar-Kabul). 

Dodatkowo, przy wsparciu finansowym USA odbudowano 850 km dróg łączących gospodarstwa rolne z 

rynkiem dostaw produktów, 116 km dróg w regionie, 704 km dróg głównych między województwami i 

wewnątrz prowincji, 389 km autostrady Kabul-Kandahar i 246 km autostrady Herat-Kandahar. Łącznie to 

1195 km dróg drugorzędnych na poziomie krajowym i wojewódzkim oraz 635 km autostrad regionalnych 

w całym państwie. Renowacja i przebudowa 800 km dróg wojewódzkich i lokalnych oraz remont i 

przebudowa 700 km obwodnic w całym Afganistanie została zakończona w  sierpniu 2007 roku. Odbudowa 

infrastruktury drogowej obejmuje też budowę mostu nad morzem „Pandż” na granicy afgańsko-tadżycki za 

kwotę prawie 12 mln. Stany Zjednoczone w latach 2002-2006 – wydały 237 mln USD w a w 2007 roku – 

67 mln USD w 2007 roku na odbudowę tam i systemu irygacyjnego Afganistanu. Dzięki tym nakładom do 

końca 2007 roku Afganistan przygotował 494 000 hektarów ziemi pod uprawę oraz 5000 km kanałów 

irygacyjnych i wyposażył 147 centrów magazynowych i targowisk w obiekty, obsługujące ponad milion 

rolników. W dziedzinie energetyki można wspomnieć o pomocy w wysokości 150 mln USD na odbudowę 

tamy „Kajaki”. Zob. F. Tamana, سیاست خارجی آمریکا درافغانستان, Teheran 2008, s. 168-171. 
766 P. Łukasiewicz, Wojna a państwo,…, op.cit s. 216. 
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humanitarnej i dziedzictwa kulturowego. Inwestycje USA w Afganistanie miały na celu 

wspieranie dobrobytu gospodarczego państwa. Jednak dopiero w 2019 roku rząd afgański 

i amerykański wspólnie rozpoczęły przegląd udzielonej pomocy cywilnej, w obrębie 

identyfikacji wyzwań, partnerstwa strategicznego czy zgodności z założeniami 

rozwojowymi rządu afgańskiego767. 

Pomoc nie tylko podzielona była na cywilną i wojskową, ale co warto podkreślić, 

po interwencji w 2001 roku, wprowadzono jednocześnie w państwie trzy plany: 

polityczny, wojskowy i humanitarny768. Ten pierwszy polegał na utworzeniu 

prawowitego rządu centralnego kierowanego przez osobę sprzymierzoną ze Stanami 

Zjednoczonymi. Wybranym przedstawicielem władz został prezydent Karzaj. To właśnie 

w nim Amerykanie dostrzegali sojusznika, rozumiejącego politykę międzynarodową. 

Plan wojskowy zaś opierał się na walce z przeciwnikami politycznymi, grupami 

terrorystycznymi, watażkami, osobami stanowiącymi potencjalne i realne zagrożenie dla 

wolności i demokracji. Plan humanitarny natomiast zakładał stworzenie amerykańskiego 

modelu życia obywatelskiego w społeczeństwie niezachodnim. W założeniu bowiem 

uczestnictwo USA nie tylko opierało się na interwencji wojskowej w celu 

wyeliminowania terroryzmu i Al-Kaidy w Afganistanie, ale także na pomocy lokalnej 

społeczności. Proces budowania państwowości w Afganistanie, opierał się na 

finansowym wsparciu USA co miało zapewnić spokój i bezpieczeństwo w państwie769. 

Okres pomocy Stanów Zjednoczonych obejmujący lata 2001-2014 nazywa się 

potocznie amerykańskim planem Marshalla dla Afganistanu770. Pisząc o afgańskim planie 

Marshalla, bez wątpienia należałoby zacząć od tego pierwotnego. Historycznie – był to 

pięcioletni program odbudowy powojennego świata, zaproponowany przez ówczesnego 

amerykańskiego sekretarza stanu Geroge C. Marshalla. Zapowiedź miała miejsce podczas 

przemówienia 5 czerwca 1947 roku771. Trzeba podkreślić, że Stany Zjednoczone ciężko 

pracowały nad tym, aby przywrócić i odbudować stabilność gospodarczą Europy. Nie 

tylko ówczesne państwa komunistyczne nie zaakceptowały planu, ale także Finlandia i 

                                                           
767 Za: Ministry of  Home Finance,  Joint Statement Regarding The U.S.-Afghanistan Civilian Assistance 

Review, https://mof.gov.af/en/joint-statement-regarding-us-afghanistan-civilian-assistance-review, dostęp 

11.11.2020. 
768 M. A. Mohajer, op. cit,. s. 33. 
769 Ibidem, s. 33. 
770 Zob. J. Palowski, Pomoc dla Afganistanu kosztowała więcej, niż plan Marshalla. A efekty?, 

https://www.defence24.pl/pomoc-dla-afganistanu-kosztowala-wiecej-niz-plan-marshalla-a-efekty, dostęp: 

19.12.2020. 
771 Zob. D. Miłoszewska, Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w 

rozważaniach Josepha Nye’a, Częstochowa 2010, s. 160-162. 
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Hiszpania były przeciwne. 12 lipca 1947 roku delegaci z Austrii, Wielkiej Brytanii, 

Włoch, Irlandii, Islandii, Belgii, Portugalii, Turcji, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, 

Luksemburga, Norwegii, Holandii i Grecji spotkali się w Paryżu, aby zwołać Europejską 

Konferencję Współpracy Gospodarczej. To właśnie na niej powołana została Europejska 

Organizacja Współpracy Gospodarczej (OEEC), która przedstawiła europejski plan 

odbudowy772. W latach 1947-1952 Stany Zjednoczone dostarczyły około 15 mld USD 

pomocy 16 krajom europejskim, które w dużej mierze zniwelowały następstwa II wojny 

światowej773. Chociaż ekonomiści wciąż mają różne poglądy na temat wpływu 

amerykańskiej pomocy finansowej dla Europy w ramach planu Marshalla, wydaje się, że 

Europa po zakończeniu owego programu stała się znacznie spokojniejsza, stabilniejsza, 

lepiej prosperująca niż wcześniej774. To właśnie ów kompleksowy, europejski plan 

odbudowy został nazwany planem Marshalla775. W nadziei na uzyskanie podobnych 

efektów to samo miano uzyskał program pomocy Stanów Zjednoczonych dla 

Afganistanu, w latach 2001-2013. Okazało się w rezultacie, że od 2001 do 30 stycznia 

2013 roku  (po ponad dekadzie zaangażowania USA i NATO) pomoc dla Afganistanu 

wyniosła około 104 mld USD, co okazało się być znacznie większym budżetem niż 

pierwotny plan Marshalla. Szczegółowe dane zostały przedstawione w specjalnym 

raporcie SIGAR776. Wykazał on bowiem, że wydatki USA w Afganistanie okazały się 

większe, niż te poniesione (w ramach planu Marshalla) na odbudowę państw europejskich 

po II wojnie światowej. Budżet owego planu  w latach 1948-1952 wyniósł  103,8 mld 

USD (biorąc kurs USD w 2014), natomiast Stany Zjednoczone, od 2001 roku  

przeznaczyły około 109 mld USD jedynie na  odbudowę Afganistanu777. Oczywiście, 

dane te zszokowały znaczną część opinii publicznej i wywołały pytanie o sens tak dużych 

inwestycji, w tak skorumpowanym i zamkniętym na zmiany, państwie.  

Pomimo olbrzymich nakładów finansowych, pomoc dla Afganistanu nie 

przyniosła pożądanych rezultatów, ani pod względem gospodarczym, ani militarnym czy 

                                                           
772 G. R. A. Babayee, فرهنگ سیاسی آرش, Teheran 2003, s. 133. 
773 Po zakończeniu II Wojny Światowej Stany Zjednoczone udzieliły Afganistanowi praktycznej pomocy, 

np. w obszarze budowy projektów nawadniania Helmandoraz. Kanał nawadniający z morza Arghandab 

okazał się być pierwszym krokiem w tej dziedzinie.  
774 Zob. History, Marshall Plan, https://www.history.com/topics/world-war-ii/marshall-plan-1, dostęp: 

11.10.2020; The Geroge C. Marshall Foundation, History of The Marshall Plan, 

https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/history-marshall-plan/, dostęp: 13.12.2020. 
775 The Editors of  Encyclopedia Britannica, Marshall Plan, https://www.britannica.com/event/Marshall-

Plan, dostęp: 13.12.2020. 
776 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. 
777 Zob. SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30.07. 2014 report, s. 14, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-07-30qr.pdf, dostęp: 13.12.2020. 
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też społecznym, choć inwestycje objęły głównie te sektory. Pojawiły się więc pytania, 

dlaczego pomimo udzielonej pomocy, sytuacja ekonomiczna państwa nie poprawiła się, a 

Afganistan  boryka się z różnymi, pogłębiającymi się problemami. Jako powody owej 

sytuacji SIGAR wymienia: brak przejrzystego systemu księgowego oraz planowania, 

biedę778 brak zbudowania odpowiedniego i skutecznego sektora bezpieczeństwa. Jak już 

wspomniano wcześniej, dokument wskazuje, że wartość amerykańskiego wsparcia dla 

Afganistanu, (na podstawie ocen ekonomicznych), była większa niż kwota powojennej 

pomocy dla Europy. Pomoc USA dla Wielkiej Brytanii, największego beneficjenta w 

ramach planu Marshalla, osiągnęła 13,3 mld USD, przy dzisiejszej wartości 24,7 mld 

USD779. Tylko w 2014 roku Stany Zjednoczone przekazały nieco mniej niż jedną czwartą 

tej kwoty. Choć SIGAR porównuje wydatki poniesione w ramach planu z inwestycjami w 

Afganistanie, to jednak wskazuje znaczące różnice w obu tych programach. Zwraca więc 

uwagę, iż wydatki USA w Europie nie koncentrowały się na wzmocnieniach wojskowych 

i policyjnych, a priorytetem był obszar cywilny. W Afganistanie natomiast ze 

wspominanych 109 mld USD, prawie 62 mld USD wydano na budowę armii i policji, a 

kolejne 7,6 mld USD na walkę z narkotykami. Trzeba przy okazji wspomnieć, że pomimo 

ogromnych nakładów pieniężnych i starań,  uprawa i produkcja narkotyków w państwie 

nie zmniejszyła się, a siły bezpieczeństwa nie mają niezbędnych zdolności, by zwalczać 

nielegalne uprawy opium780. Należy więc jednak podkreślić, że istnieją poważne różnice 

między planem Marshalla oraz sposobem pomocy USA dla Afganistanu i powojennej 

Europy Zachodniej. Ówczesny projekt był realizowany w zupełnie innych 

okolicznościach, odmiennych warunkach polityczno-społecznych, a strategia jego 

realizacji obarczała odpowiedzialnością państwa udzielające pomocy. Jak wspomniano 

wcześniej, pomoc dla Afganistanu opierała się na innych założeniach. Oczywiście, należy 

zauważyć, że porównanie jest przydatne, ponieważ Stany Zjednoczone wyciągnęły 

wnioski z pozytywnych punktów planu Marshalla i skoncentrowały się na gospodarce, 

umożliwiając rządowi afgańskiemu podejmowanie kluczowych decyzji. 

Co ciekawe jednak, afgański minister gospodarki Arghandiwal zaprzeczył kwocie 

104 mld USD. Polityk twierdzi, że do tej pory przekazano Afganistanowi 73 mld, z czego 

tylko 18% ofiarowano rządowi afgańskiemu. Jednocześnie oskarżył on społeczność 

międzynarodową o korupcję w Afganistanie. Zapewnił, że  wszystkie wydatki budżetowe 

                                                           
778 Raport wskazuje na dewaluację – wartość jednego USD z 1950 roku wzrosła do 10 USD w 2014 roku. 
779 SIGAR jul 30 2014 report, s. 3-5, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-07-30qr.pdf, dostęp: 

13.12.2020. 
780 Ibidem, s. 5. 
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poniesione przez rząd są prawidłowo rozliczane781. Minister podkreślał, że 82% budżetów 

poza budżetem narodowym Afganistanu jest wydawanych przez samych cudzoziemców. 

Oznacza to, że rząd afgański nie może kontrolować budżetu, a tym samym nalegał (na 

konferencji w Tokio w Japonii), aby 50% pomocy była wydatkowana za pośrednictwem 

rządu afgańskiego i budżetu krajowego782.  

Pisząc zarówno o planie Marshalla dla Afganistanu, jak i innych inwestycjach, 

należy podkreślić, że pomoc amerykańska i międzynarodowa nie była odpowiednio 

zarządzana w tym państwie przez 18 lat. W ostatnich latach rząd stracił wiele możliwości 

zmian gospodarczych, w wyniku nieudolnych skorumpowanych działań. Z pewnością 

można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby pomoc zagraniczna była przez lata właściwie 

zarządzana, to sytuacja w Afganistanie byłaby znacząco lepsza i to w każdym obszarze 

życia. Problemem okazał się brak koordynacji między rządem a społecznością 

międzynarodową, brak nadzoru ze strony legislatury, brak działań następczych ze strony 

społeczeństwa obywatelskiego i niewiedza samych mieszkańców. Ponadto SIGAR 

twierdzi, że właściwie brak jest szczegółowych danych o inwestycjach poczynionych 

przez USA w ciągu ostatnich 10 lat (od maja 2009 do 31 grudnia 2019 roku) na kwotę 

ponad 19 mld USD. Według dokumentu, od początku roku obrotowego 2002 do 31 

grudnia 2019 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przeznaczył 134 mld USD na sektor 

odbudowy Afganistanu783. W związku z licznymi nieprawidłowościami po raz pierwszy 

w 2017 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zwrócił się do SIGAR z prośbą o 

informację w sprawie wszelkich nadużyć i oszustw. Raport podkreśla, że od 1 stycznia 

2018 do 31 grudnia 2019 roku dokonano przeglądu sprawozdań w temacie pomocy USA 

dla Afganistanu i stwierdzono, że oprócz sprzeniewierzonych 15,5 mld USD zgłoszonych 

w 2018 roku, kolejne 3,4 mld USD zostało utracone lub roztrwonione. Wnioski te zostały 

wyciągnięte na podstawie 111 opublikowanych raportów SIGAR. Okazało się, że 

stracono 1,5 mld USD amerykańskich podatników, kolejne 300 mln zostało 

zdefraudowanych, a 34 mln zostały zmarnowane, to znaczy wydane w sposób 

nieefektywny (dotyczy to choćby programów narkotykowych, Programu Stabilizacji czy 

obwodnicy autostrady Qaisar-Lagman). Z tej sumy, 106 mld USD zostało 

przeznaczonych na walkę z narkotykami, co według SIGAR nie przyniosło oczekiwanych 

                                                           
781 M. Selaymani, افغانستان پور هزینه از ۱۶ کشور اروپای, https://www.magiran.com/article/2997810f, dostęp: 

14.12.2020. 
782 Ibidem. 
783 SIGAR, October 2020 report, https://www.sigar.mil/pdf/special%20projects/SIGAR-21-05-SP.pdf, 

dostęp: 14.12.2020. 
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rezultatów. Należy zauważyć że wspomniana organizacja do 31 grudnia 2019 roku 

zaoszczędziła 3,2 mld USD z pieniędzy amerykańskich podatników784.  

Opisany powyżej plan Marshalla nie był jednak jedyną próbą pomocy 

Afganistanowi. Wsparcie koalicji międzynarodowej dla Afganistanu uzgadniane było 

wielokrotnie i stawało się przedmiotem międzynarodowych konferencji w Berlinie 

(2004), Londynie (2006) Paryżu (2010), Kabulu (2010) Tokio (2012) i innych 

miejscach785. P. Łukasiewicz podkreśla że „pomoc finansowa początkowa była udzielana 

bezwarunkowa, dopiero w Tokio sformułowano format wzajemnych zobowiązań – Tokyo 

Mutual Accountability Framework (TMAF) – nakładający na Afganistan i jego władze 

określone wymogi reformowania kraju oraz działań mających na celu zwiększenie 

udziału własnego w budżecie państwa”786. Zobowiązania więc spisano w kilku 

znaczących dokumentach. Pierwsze strategiczne porozumienie między Stanami 

Zjednoczonymi a Afganistanem zostało sygnowane przez prezydenta Busha i prezydenta 

Karzaja w maju 2005 roku. Strategia ta określała geopolitykę Afganistanu dla polityki 

zagranicznej USA. Objęła ona trzy ważne obszary: 

 obszar związany z bezpieczeństwem: 

za priorytet obu państw uznano dbałość o bezpieczeństwo. Tym samym, obowiązkiem 

rządu Stanów Zjednoczonych było przede wszystkim skoncentrowanie się na budowaniu 

samodzielności i niezależności afgańskich instytucji i struktur bezpieczeństwa. W 

rezultacie amerykańskie wojsko prowadziło na dużą skalę działalność operacyjną na 

terytorium Afganistanu, podkreślając interes narodowy i bezpieczeństwa narodowe obu 

państw. 

 konsekwencje rozwoju i odbudowy: 

rząd Stanów Zjednoczonych zapewniał o strategicznym wsparciu gospodarczym, które 

miało być jednym z najważniejszych dziedzin pomocy i inwestycji. Uznano bowiem, że 

szeroki zakres pomocy gospodarczej będzie celem nadrzędnym. 

 konsekwencje demokratyzacji, powołania niezależnego rządu oraz 

dbałości o przestrzeganie   praw człowieka: 

zgodnie z opisywanym porozumieniem strategicznym zgodzono się, iż odbudowa i 

modernizacja infrastruktury w Afganistanie pilnie potrzebuje dobrego i aktywnego 

zarządzania. Uznano więc za niezbędne udzielenie wsparcia dla ustanowienia instytucji 

                                                           
784 Ibidem. 
785 Zob. P. Łukasiewicz, op. cit., s. 217. 
786 Ibidem s. 217. 
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demokratycznych. Za szczególnie ważne wskazano utworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego, ochronę praw człowieka i wzmocnienie rządów prawa, wsparcie dla 

mediów oraz promocję kultury pluralizmu, wsparcie dla afgańskiego rządu, jako 

strategicznego kamienia milowego w regionie, tj. w Azji Środkowej oraz na Bliskim 

Wschodzie787. 

W opisywanym kontekście należy wspomnieć, że USA były szczególnie mocno 

zainteresowane wzmocnieniem struktur wojskowych w Afganistanie. Z perspektywy 

czasu trzeba stwierdzić, że to właśnie ten kraj odegrał w rozwoju omawianego obszaru 

fundamentalną rolę a jego wkład okazał się wyższy niż jakikolwiek innego państwa. 

Jednocześnie warto tu podkreślić, że USA poza wzmocnieniem sektora militarnego, 

zwróciło większą uwagę na infrastrukturę gospodarczą Afganistanu. Bez wątpienia więc, 

USA było i nadal jest strategicznym sojusznikiem rządu afgańskiego. Współpraca obu 

państw trwa od ponad 20 lat, a dbałość USA o uczynienie z Afganistanu niezależnego, 

demokratycznego i suwerennego państwa (w kontekście politycznym, gospodarczym, 

wojskowym, społecznym i kulturowym) przyniosła mu wielką korzyść. Efektem 

wieloletniej współpracy, rozmów i negocjacji było podpisanie dwóch znaczących umów. 

Pierwszej, w maju 2012 roku – długoterminowej umowy o partnerstwie strategicznym 

USA-Afganistan788, drugiej – o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony w 2014 

roku w Kabulu789. Na mocy tego paktu obie strony zgodnie uznały, iż  we wzajemnym 

interesie narodowym jest przeprowadzenie wspólnych działań wojskowych 

zapewniających bezpieczeństwo, nieingerencję i stabilności regionalną. Stany 

Zjednoczone odegrały kluczową rolę w doradzaniu afgańskim siłom lądowym i 

powietrznym. Zgodnie z umową, rząd USA starał się rozwijać integrację transregionalną 

z Afganistanem. Był również zobowiązany do udzielenia pomocy wojskowej, w postaci 

samolotów bojowych oraz lekkiej broni lotniczej790. 

Bez wątpienia Porozumienie strategiczne z 2012 roku utorowało drogę do 

zawarcia kolejnego porozumienia o współpracy między Afganistanem a Stanami 

                                                           
787 M. M. Nazeri, op. cit., s. 210. 
788 Zob. The White House,  Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of 

Afghanistan and the United States of America, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf, 

dostęp: 14.11.2020. 
789 Strategiczny pakt w zakresie bezpieczeństwa i obrony między Afganistanem a Stanami Zjednoczonymi 

został podpisany w 2014 roku w Kabulu  i obowiązuje do 2024 roku. Zob. Security and defense cooperation 

agreement between the United States of America and the Islamic Republic of Afghanistan, 

https://photos.state.gov/libraries/afghanistan/231771/PDFs/BSA%20English.pdf, dostęp: 18.11.2020. 
790 M. M. Nazeri, op. cit., s. 221-222. 
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Zjednoczonymi. Podpisanie „Umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony” 

(BSA791) między państwami  trwało dłużej niż oczekiwano. Zakładano bowiem, że po 

ratyfikacji dokumentu strategicznego większością głosów członków Zgromadzenia 

Narodowego Afganistanu, umowa wykonawcza zostanie sporządzana przez wspólny 

zespół obu państw i zrealizowana po ratyfikacji. Tak się jednak nie stało z dwóch 

powodów. Po pierwsze nie służył temu upływający czas i  utrzymujące się napięcia 

między Kabulem (podczas prezydentury Karzaja) a Waszyngtonem,  po drugie trwające 

protesty zbrojnych ugrupowań opozycyjnych oraz krytyka politycznej opozycji. 

Wszystko to przyczyniło się do tego, że umowa o bezpieczeństwie pod rządami Karzaja 

nie została podpisana. Dokonało się to  po wyborach w 2014 roku wraz ze zwycięstwem 

Ashrafa Ghaniego, który sygnował dokument o bezpieczeństwie i obronie.  Zawiera on 

26 artykułów, których załączniki obejmują: 

 potwierdzenie postanowień „Umowy o partnerstwie strategicznym” stwierdzające, 

że współpraca między stronami opiera się na zasadach wzajemnego szacunku i 

wspólnych interesów; 

 podtrzymanie w mocy postanowień „Umowy o partnerstwie strategicznym”, które 

potwierdzają wzajemną współpracę i zaangażowanie stron w realizację zasad 

sprawiedliwości, pokoju, bezpieczeństwa. Wyrażają jednocześnie chęć powołania 

niezbędnych instytucji dla dobra narodu afgańskiego i podkreślają suwerenność, 

niezależność, integralność terytorialną oraz jedność narodową Afganistanu; 

 założenie, iż owo wspólne przedsięwzięcie powinno rozszerzać, zwiększać, 

wspierać i zwiększać poziom pomocy w zakresie bezpieczeństwa i obrony, z 

myślą o dalszym zacieśnianiu ścisłej współpracy w podobnym zakresie; 

 uzgodnienie, jakoby umowa miała przyczynić się do rozszerzania się pokoju i 

stabilności w regionie i na świecie, walki z terroryzmem, stworzenia regionu, 

który nie będzie bezpieczną przystanią dla Al-Kaidy i jej podmiotów. Stany 

Zjednoczone zagwarantowały, że nie będą dążyły do ustanowienia stałych 

budynków wojskowych w Afganistanie, które stanowiłyby jakiekolwiek 

zagrożenie dla sąsiadów Afganistanu. Jednocześnie zobowiązały się do 

niewykorzystywania terytorium kraju i jego obiektó do przeprowadzania ataków 

na inne państwa792. 

                                                           
791 Security and Defense Cooperation Agreement, 

https://photos.state.gov/libraries/afghanistan/231771/PDFs/BSA%20English.pdf, dostęp: 12.12.2020. 
792 Ibidem, s. 235-236. 
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W umowie zawarto więc przede wszystkim zobowiązanie wzajemnej współpracy 

przy pełnym poszanowaniu suwerenności narodowej obu stron, przy respektowaniu 

celów Karty Narodów Zjednoczonych i wspólnego założenia, aby opracować ramy 

współpracy w zakresie obronności i bezpieczeństwa. W zapisach zwrócono szczególną 

uwagę na podkreślenie dbałości o silne zaangażowanie na rzecz suwerenności, 

niezależności, integralności terytorialnej i jedności narodowej oraz poszanowanie 

obowiązujących przepisów afgańskich zwyczajów. Za najważniejsze zapisy (26 

artykułów) można uznać:  

 Artykuł 1 – zatytułowany Reformy – oznacza, że armia Stanów Zjednoczonych, to 

z jednej strony jednostka składająca się z członków sektora wojskowego, 

cywilnego, a z drugiej obejmuje także mienie, sprzęt i materiały związane z 

Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych na terytorium Afganistanu: 

1. „Członek sił zbrojnych” odnosi się do osoby, będącej członkiem jednostki 

naziemnej, morskiej lub powietrznej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych; 

2. „Członek cywilny” oznacza każdą osobę zatrudnioną przez Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych, która nie jest członkiem Sił Zbrojnych USA; 

3. „Przedstawiciel wykonawczy” oznacza Departament Obrony Stanów 

Zjednoczonych i afgańskie Ministerstwo Obrony Narodowej; 

4. „Wykonawcy amerykańscy” to osoby fizyczne i urzędnicy, którzy w ramach 

umowy głównej lub umowy o podwykonawstwie są odpowiedzialni za wykonanie 

i świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych USA lub reprezentowanie ich w 

Afganistanie; 

5. „Wykonawcy – pracownicy USA” oznaczają pracowników zatrudnionych na 

podstawie umów z US;. 

6. „Obiekty oraz uzgodnione obszary” odnoszą się do obszarów i obiektów 

wojskowych zagwarantowanych przez Afganistan793. 

7. „Afgańskie Siły Obrony Narodowej i Sił Bezpieczeństwa” są członkami Sił 

Bezpieczeństwa i Obrony pod dowództwem Ministerstwa Obrony Narodowej i 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz (w razie potrzeby), Generalnej Dyrekcji 

Bezpieczeństwa Narodowego i innych instytucji uzgodnionych przez strony; 

8. „Podatek” obejmuje wszystkie rodzaje podatków, ceł (w tym akcyzy), opłat i 

wszelkich innych powiązanych opłat, które są nakładane przez rząd Afganistanu 

                                                           
793 Uzgodnione obiekty i obszary to: Kabul (Bagram), Mazar-i Szarif, Herat, Kandahar, Shorabak, 

Helmand, Gardiz, Jalalabad, Shindand. 
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lub i przez właściwe instytucje rządu Afganistanu na wszystkich szczeblach, w 

tym w prowincjach i okręgach, lub przez inne organy w imieniu rządu 

Afganistanu794. 

 Artykuł 2 – dotyczy działań Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i stabilności w Afganistanie, walki z terroryzmem, które 

przyczynią się do utrzymania pokoju regionalnego i międzynarodowego, 

wzmocnią zdolności Afganistanu do odpierania wewnętrznych i zewnętrznych 

zagrożeń dla utrzymania suwerenności, bezpieczeństwa, integralności 

terytorialnej, jedności narodowej i systemu opartego na konstytucji tego państwa. 

Zapisy stanowią: 

1. siły zbrojne USA nie będą prowadzić żadnych operacji bojowych w Afganistanie, 

chyba że strony postanowią inaczej. Na podstawie dwustronnej umowy między 

Stanami Zjednoczonymi w ścisłej współpracy i koordynacji z Afganistanem, 

Narodowa Afgańska Służba Obrony i Bezpieczeństwa podejmie działania 

wspierające, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 

Afgańczykom, w tym: 

a. doradztwo, szkolenie, wyposażanie, wspieranie i wzmacnianie afgańskich sił 

obrony narodowej i sił bezpieczeństwa, a także wydziałów inżynierii polowej, 

neutralizację improwizowanych ładunków wybuchowych oraz innych materiałów 

pirotechnicznych, tworzenie i modernizację logistyki obronnej i systemu 

transportu; 

b. kontynuacja wymiany informacji wywiadowczych, wzmacnianie zdolności 

afgańskich sił powietrznych oraz prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych i 

innych działań uzgodnionych przez obie strony. 

 Artykuł 3 – omawia zasady prawne, w tym: 

1. zakłada, iż wszyscy członkowie sektora wojskowego i cywilnego 

Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do przestrzegania afgańskiej 

konstytucji i innych obowiązujących przepisów oraz do powstrzymania 

się od jakiejkolwiek działalności politycznej w Afganistanie; 

2. niniejsza Umowa podlega prawu międzynarodowemu bez uszczerbku 

dla suwerenności Afganistanu i prawa każdej ze stron do samoobrony. 

                                                           
794 Tłumaczenie własne za: M. M. Nazeri, op. cit., s. 237-239. 
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 Artykuł 4 – jest jednym z najważniejszych punktów, w którym zrównoważony 

rozwój i wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa Afganistanu 

przedstawia się następująco: 

1. z pełnym poszanowaniem suwerenności Afganistanu, strony rozumieją aktualne 

zapotrzebowania państwa na dalszą pomoc międzynarodową w sektorze 

bezpieczeństwa. W tym kontekście Afganistan staje się coraz bardziej 

samodzielnie odpowiedzialny za finansowanie potrzeb obronnych i 

bezpieczeństwa, jak również zobowiązuje się trwale wzmocnić siły obronne i 

zatroszczyć się o własne  narodowe siły w tym sektorze; 

2. mając na uwadze stabilność polityczną i gospodarczą oraz potrzebę dostosowania 

się do ogólnej sytuacji gospodarczej, Afganistan podejmie niezbędne środki w 

celu rozwinięcia i wzmocnienia potencjału sił zbrojnych i przyjmie afgańską 

obronę narodową i bezpieczeństwo; 

3. obie strony zobowiązują się do modernizacji systemów narodowych sił obronnych 

w Afganistanie, tak by były one zgodne ze standardami NATO.  

 Artykuł 6 – odnosi się do ewentualnej obcej inwazji na terytorium Afganistanu.  

Stany Zjednoczone zobowiązały się do obrony Afganistanu przeciw wszelkim 

obcym najeźdźcom w celu zapewnieni stabilizacji, bezpieczeństwa oraz 

suwerenności.  

 Artykuł 7 – zawiera uzgodnienia dotyczące korzystania  z obiektów wojskowych i 

terenów uzgodnionych. Siły zbrojne USA są odpowiedzialne za koszty ich 

utrzymania oraz za ewentualne nakłady budowlane. Stany Zjednoczone 

zobowiązują się do egzekwowania odpowiednich zasad i zgodnie z afgańskimi 

przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa; 

 Artykuł 12 – dotyczy telekomunikacji. W myśl zapisów rząd afgański udostępni 

siłom amerykańskim lokalną częstotliwość. USA może jednocześnie korzystać z 

systemów telekomunikacyjnych zgodnie z definicją telekomunikacji zawartą w 

Statucie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego;  

 Artykuł 17 – dotyczy nakładania podatków. Wskazano że, amerykańskie siły 

zbrojne, w tym żołnierze i członkowie sektora cywilnego, nie są zobowiązani do 

płacenia żadnych podatków ani innych podobnych lub powiązanych opłat 

stosowanych przez rząd Afganistanu. Pozostali pracownicy, nie będący z ogólnie 

pojętego sektora wojskowego podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób 
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fizycznych, a kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania praw i przepisów 

obowiązujących w Afganistanie795. 

 

Co ciekawe jednak prezydent Karzaj z nieznanych przyczyn, w ostatnich latach 

swojej prezydentury ochłodził stosunki afgańsko-amerykańskie i odmówił podpisania 

tego dokumentu. Decyzja ta skłoniła Kongres USA do obniżenia poziomu pomocy 

rozwojowej dla Afganistanu o 50 procent796. Konsekwencją zdystansowania się 

prezydenta Karazja było ogłoszenie przez ówczesnego prezydenta USA – Baracka 

Obamy postanowienia o wycofaniu amerykańskich wojska do końca 2014 roku, gdyby 

opisana umowa nie została podpisana. Trzeba z całą mocą tu podkreślić, że jeśliby w 

rzeczywistości Stany Zjednoczone odcięły pomoc finansową dla państwa, miałoby to 

tragiczne konsekwencje. Szacuje się bowiem, że afgańskie siły bezpieczeństwa, 

finansowane przez Waszyngton, wydawały rocznie ponad 4 mld USD797. Z drugiej strony 

jednak rok po podpisaniu wspomnianych porozumień wzrosły obawy mieszkańców, a w 

państwie coraz więcej powiatów i okręgów było kontrolowanych  przez talibów798. 

Trzeba pamiętać, że jak pisze P. Łukasiewicz „w pozyskiwanie i rozdzielanie 

pomocy finansowej dla Afganistanu zaangażowanie były trzy podmioty: rząd afgański, 

Bank Światowy oraz zagraniczni donatorzy, przekazujący  swoją pomoc poza budżetem 

afgańskim. Celem rządu afgańskiego było od początku skierowanie jak największej 

części donacji  finansowych do budżetu państwa, w celu uzyskania kontroli nad środkami 

oraz w celu zyskania jak największej roli w wypłacaniu pensji afgańskiej klasie 

urzędniczej. Bank Światowy kierował się podobnymi celami, mając w swoich zasadach  

instytucjonalnych zapisaną regułę wpłat do budżetu. Trzeci podmiot – donatorzy 

zewnętrzni kierowali się jednak innymi regułami. Zależało im raczej na bilateralnej 

pomocy finansowej, która mogłaby iść bezpośrednio do odbiorców pomocy – centralnych 

instytucji afgańskich, instytucji pozarządowych, podmiotów administracyjnych w 

prowincjach. W ten sposób realizowana pomoc – poza budżetem centralnym – w opini 

donatorów unikała zjawiska korupcji. Niebagatelnym powodem do kierowania środków 

poza budżetem, a często i poza wiedzą  rządu afgańskiego, był również wymiar ochrony 

                                                           
795 Ibidem, s. 235-270. 
796 F. Fazilyar, International Community & Nation-State Building in Afghanistan 2001-2015, Kabul 2016, s. 

100. 
797 Ibidem, s. 100. 
798 Ibidem, s. 101. 



  245 

 

własnych kontyngentów, gdyż wierzono, że wydawanie pieniędzy przez wojsko 

przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zagranicznych żołnierzy”799. 

Sytuacja w Afganistanie zawsze była ważnym elementem procesu decyzyjnego 

podmiotów regionalnych i ponadregionalnych na Bliskim Wschodzie. Można więc 

powiedzieć, że obecna „wielka gra strategiczna” w Afganistanie nakreśli przyszły obraz 

bezpieczeństwa i strategii Bliskiego Wschodu. Hegemoniczne podejście Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników w regionie, opiera się na interesach państw 

sąsiadujących. Należy pamiętać, iż rządy amerykańskie wymagają zmian w strukturze 

politycznej państw, którym udzielają pomocy, zarówno na poziomie formalnym jaki 

merytorycznym. Na poziomie mikro dotyczy to stworzenia nowych norm i regionalnych 

struktur. W obecnej sytuacji najważniejszą cechą wydarzeń w Afganistanie jest proces 

zwany „budowaniem narodu i państwowości”800. Zaangażowanie USA i innych 

międzynarodowych sił w budowanie afgańskiej państwowości nie jest niczym 

zaskakującym. W literaturze przedmiotu podkreśla się bowiem, iż tego typu działania 

mają na celu nie tylko wzmocnienie państwa, wobec którego skierowana jest pomoc, ale 

przede wszystkim buduje to siłę i wysoką pozycję państw donatorów. Jak pisze P. 

Łukasiewicz: „państwa i organizacje ponadpaństwowe prowadzą działania 

państwowotwórcze nie tylko w cele ustabilizowania sytuacji międzynarodowej i 

usuwania niekorzystnych efektów upadku państw, ale również w celu budowania własnej 

pozycji i potęgi. Działania te noszą ogólną nazwę „pomocy rozwojowej” (ang. 

development aid) i mogą być zakwalifikowane jako część „siły miękkiego 

oddziaływania” państw w ramach stosunków międzynarodowych. Pomoc rozwojowa 

obejmuje również działania mające na celu budowę lub wzmocnienie instytucji państw 

wrażliwych i upadłych”801. E. Suwara wskazuje, iż „decyzja o niesieniu pomocy jest 

dedykowana przesłankami ekonomicznymi i politycznymi, rzadziej humanitarnymi, które 

bez realizacji innych interesów stają się dla donatorów wyjątkowo kosztowne. 

Zaangażowanie międzynarodowe rzadko wynika z altruizmu, a środki pomocowe są 

przekazywane w sposób „wiązany” (ang. tied aid). Wśród przyczyn ekonomicznych 

można wskazać m.in. dążenie do rozwoju i modernizacji gospodarek donatorów czy 

stworzenie nowych rynków zbytu u beneficjentów tej pomocy. Do przesłanek natury 

                                                           
799 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 216-217. 
800 M. B. Faroqi, بررسی روند ملت-دولت سازي در دوران پساجنگ سرد در افغانستان 
( یاي و داخل یمنطقه، الملل نیبر سه بعد ب دیبا تأک ), s. 30-33, http://ensani.ir/file/download/article/20161213114236-

10070-44.pdf, dostęp: 1.01.2021. 
801 P. Łukasiewicz, op. cit. s. 213. 
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politycznej zaliczamy konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych (w ramach 

NATO, OECD czy ONZ), dążenie do budowania koalicji na arenie międzynarodowej, 

chęć promowania wartości demokratycznych, uzyskanie albo utrzymanie stabilności 

regionalnej i przede wszystkim – obawę przed zagrożeniem bezpieczeństwa globalnego, 

którą w ostatnich latach nazwano „globalną walką z terroryzmem”802. P. Łukasiewicz 

przywołując Hansa Morgenthau803 wskazuje, iż „sklasyfikował sześć rodzajów pomocy 

zagranicznej: pomoc humanitarną pomoc wojskową, przekupstwo, pomoc w imię 

prestiżu, pomoc ekonomiczną i pomoc zapewniającą przetrwanie rządowi danego 

państwa. Międzynarodowa koalicja wojskowa pod przewodnictwem USA w Afganistanie 

udzielała rządowi tego państwa pomocy w celu utrzymania stabilnej władzy, próbując 

zapobiec jej upadkowi i wzbraniając rebeliantom jej przejęcie”804. Jak wskazuje  

Morgenthau „wszędzie tam, gdzie istnieje polityczna alternatywa dla niezdolnych do 

przetrwania rządów danego kraju, pomoc zagraniczna dla tego rządu zmniejsza szanse 

opozycji na zdobycie władzy”805. Oznacza to więc, że każdy z międzynarodowych graczy 

dba o własne partykularne interesy, co często sprawia, iż sami beneficjenci nie otrzymują 

takiej pomocy na jaką liczą. Trzeba bowiem pamiętać, iż państwa (takie jak Afganistan) 

kruche czy upadłe806 mają swoją specyfikę, która bezpośrednio wynika z sytuacji, w 

jakiej owe państwa się znalazły. Upadły rząd jest potomkiem quasi-rządu, który z dnia na 

dzień staje się bankrutem ze względu na jego skrajną słabość i niezdolność do 

egzekwowania prawa, ustanawiania i utrzymywania porządku i bezpieczeństwa oraz 

świadczenia usług i zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa. Quasi-państwa, 

to takie, których instytucje polityczne są słabe i nieefektywne i brak jest im 

wystarczającej legitymacji do przejęcia władzy. Ich siła ekonomiczna i infrastruktura jest 

słabo rozwinięta, a tym samym nie mają zdolności do generowania bogactwa i 

zapewniania wystarczającego dobrobytu gospodarczego. Konflikty etniczne i polityczne, 

intensywny, skrajny i gwałtowny nacjonalizm etniczny, militaryzm i konflikty regionalne 

                                                           
802 E. Suwara, Zamówienia publiczne jako środek budowia państwa (state-bulding) w sytuacjach 

pokonfliktowych na przykładzie Afganistanu, Waszawa 2015, s. 80. 
803 Zob. R. Łoś, Siła współczesnych państw. Ujęcie teoretyczne, 

https://core.ac.uk/download/pdf/159418313.pdf, dostęp: 5.02.2021, s. 33.  Autor przytacza poglądy 

Morgenthaua. 
804 H. Morgenthau, A Political Theory of Foreign Aid, „The America Political Science Review”, nr 56, 

1962, s. 301-309. Cyt. za: P. Łukasiewicz, Wojna a państwo, op. cit., s. 214. 
805 Ibidem,  s. 302. 
806 Ze względu na wydolność państwa E. Suwara wymienia państwa: silne (ang. strong states), słabe (ang. 

weak states), kruche (ang. fragile states), rozwinięte, rozwijające się (ang. developing states), najmniej 

rozwinięte, upadające (ang. failing states) lub upadłe (ang. failed states). W literaturze przedmiotu spotyka 

się jeszcze określenia: państwa buforowe (ang. buffor states), politycznie nieobliczalne (ang. rogue states), 

quasi-państwa, państwa-rentierzy (ang. rentier states). Zob. E. Suwara, op. cit., s. 69. 
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na dużą skalę, wojny domowe, bankructwo polityczne i gospodarcze sprawiają, że 

państwa staje się bezradne i słabe807. Większość z nich nie jest w stanie wykonywać 

swoich obowiązków na szczeblu krajowym. To właśnie ta bezradność polityczna budzi 

wątpliwości co do instytucji politycznej, takiej jak rząd. Należy w tym kontekście 

pamiętać, że państwa kruche powstają, albo w wyniku gwałtownych, wewnętrznych 

zmian politycznych wynikających z wojny i walk militarnych, albo z zacofania i upadku 

innych państw. Afganistan jest więc przykładem państwa, w którym nastąpiło jakoby 

połączenie owych przesłanek808. Należy bowiem pamiętać, że na jego terytorium od 

dekad toczą się wojny domowe walki z terroryzmem, co przekłada się na słabość rządu 

jako takiego809. Powszechna korupcja, brak dobrych rządów, zwolnienia dla przestępców 

i łamiących prawo, wojna i brak poczucia bezpieczeństwa, bankructwo gospodarcze, 

poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, interwencje sąsiedzkie, przecinanie 

się interesów mocarstw sąsiednich i światowych, potencjalne niebezpieczeństwo 

gospodarcze i polityczne zagrożenia, niekontrolowana liczebność populacji, niezdolność 

przywódców politycznych do dobrego rządzenia, brak kompleksowych poglądów na 

temat radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami dla istnienia ustalonego systemu 

politycznego oraz dziesiątki innych czynników kształtują stan upadłości. Zbankrutowane 

rządy mają stałe, zauważalne w społeczeństwie, cechy. Należą do nich: narastanie i 

rozpowszechnianie przemocy politycznej i kryminalnej, brak skutecznej kontroli granic 

państwowych, napięcia i wrogość na tle etnicznym, religijnym i kulturowym, słaby 

transport oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, słabo rokująca 

gospodarka i niski dochód na mieszkańca, rozpowszechniona korupcja polityczna, 

gospodarcza, bardzo zły system opieki zdrowotnej i wysoka śmiertelność (głównie 

kobiet), niski poziom edukacji, zanieczyszczone środowisko810. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki nie dziwi fakt, iż społeczność 

międzynarodowa czuje się w pewien sposób zobowiązana do pomocy państwom, takim 

jak Afganistan. To powinność zarówno gospodarcza jak i moralna, wynikająca głównie z 

konieczności zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na całym globie, wszystkim jego 

                                                           
807 A. N. Nauzad, دولتهای ورشکسته و مصداق آن در افغانستان, dostęp: 04.02.2021. 
808 Za datę graniczną można uznać 27-28 kwietnia 1978 roku (zamach stanu). Zob. szczegółowe informacje 

na temat rewolucji kwietniowej zwanej sauryjską znajdują się w Rozdziale II rozprawy. 
809 A. N. Nauzad, دولتهای ورشکسته و مصداق آن در افغانستان, https://8am.af/bankrupt-governments-and-their-

example-in-afghanistan/, dostęp: 04.02.2021. 
810 Zob. K. Srdarnia. S. M. Husayni, چالش هاي اجتماعي دولت سازي مدرن در افغانستان, 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248928,  s. 44, dostęp: 04.02.2021. 
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mieszkańcom, niezależnie od położenia geograficznego i ustroju811. Wszyscy zdają sobie 

bowiem sprawę, że państwa upadłe potrzebują wparcia na każdym polu. Temat 

bezpieczeństwa okazał się niezwykle ważny właśnie w kontekście Afganistanu. Wszelkie 

budowane instytucje i przeprowadzane działania miały bowiem zapobiegać rozwojowi 

niebezpiecznych grup terrorystycznych i służyć przejęciu władzy. Władzę definuje się 

jako zestaw czynników materialnych i duchowych, które powodują, że osoba lub grupa 

jest posłuszna innej osobie lub grupie. Od początku istnienia człowieka relacje opierały 

się na istnieniu władzy, a w stosunkach międzyludzkich towarzyszyły im najróżniejsze 

reakcje812. Politolodzy, socjolodzy oraz myśliciele zaproponowali odmienne definicje 

władzy. Niektórzy postrzegają ją jako synonim zdolności do czynienia zmian lub 

przeciwstawienia się im, a inni jako zdolność do osiągnięcia tego, co jest pożądane (np. 

myśliciele w tej dziedzinie zawsze stawiali czoła segregacji i podziałom). Podziały ze 

względu na zróżnicowanie strukturalne, obszary polityczne, kulturowe, ekonomiczne i 

wojskowe mają bardzo często odmienny charakter, co wiąże się z podziałem władzy na 

dwa rodzaje czyli twardą i miękką813. Działania pomocowe mogą więc opierać się 

zarówno na zastosowaniu przytoczonej już „siły miękkiej” (ang. soft power), ale także 

przy użyciu „siły twardej” (ang. hard power)814. Wybór jednej, lub połączenie obu, zależy 

od wielu czynników, które należy analizować za każdym razem jednostkowo. 

Za autora obu terminów uznaje się Josepha Nye’a (amerykańskiego politologa), 

który wprowadził je do międzynarodowej nomenklatury na początku lat 

dziewięćdziesiątych  XX wieku815. Ta pierwsza, jak pisze P. Łukasiewicz „to zdolność 

przyciągania kulturowego, ideologia państwa lub zdolność do wykorzystywania instytucji 

                                                           
811 Zob. E. Suwara, op. cit., s. 82. Autorka przytacza poglądy: R.. I. Rotberga (budowanie państwa to 

powinność w czasach terroryzmu), L. Brahimiego (budowanie państw to główny cel działań pokojowych), 

A. Ghaniego i C. Lockharta (państwa upadłe stanowią wyzwanie dla globalnej stabilizacji). 
812 H. F. Ardkani, H.M. Donya, S.J.A. Jomazadah,  تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای
 :http://ensani.ir/file/download/article/1551614191-9960-17-14.pdf, s. 135-137, dostęp ,()سخت، نرم و هوشمنذ

06.02.2021. 
813 Ibidem, s. 135. 
814 O potędze, czyli sile państw pisali m.in. : H. J. Morgenthau, J. Mearshimer, K. Waltz, F. Zakaria, R. 

Keohane, R. N. Cooper, K. Knorr, R. Aron, M. Foucaluta, A. Negri i M. Hardt, Ch. F. Doran (teorię tego 

badacza opisuje D. Miłoszewska, Trójpaszczyznowa szachownica…, op. cit., s. 106-110). 
815 Zob. D. Miłoszewska, Europejska soft power w kontekście rozważań Josepha Nye’a, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/959/1/Europejska%20soft%20power.pdf, s. 2-3, dostęp: 

3.02.2021; D. Miłoszewska, Trójpłaszczyznowa szachownica …, op. cit., s. 69-73; J. Sadłocha, Pomiędzy 

miękką a twardą siłą: smart power, https://wuwr.pl/wrsp/article/view/6029/5707, s. 37-40, dostęp: 

5.02.2021; R. Łoś, Siła współczesnych państw. Ujęcie teoretyczne, 

https://core.ac.uk/download/pdf/159418313.pdf , dostęp: 5.02.2021, s. 37-38; S. Niedźwiecki, Unia 

Europejska w świecie: soft power, hard power czy może smart power, „Przegląd Europejski” nr 3 (45), 

2017, s. 80-82; P. Olszewski, Strategia „soft power” Unii Europejskiej a euroatlantycka współpraca w 

wielobiegunowym świecie, w: System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J. 

M. Fiszer, P. Olszewski, Warszawa 2013, s. 41-43. 
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międzynarodowych dla swoich celów. Miękka siła państwa jest równie istotna, co siła 

twarda, a jej znaczenie w niektórych sytuacjach nawet większe”816. D. Miłoszewska 

definiuje to określenie jako „perswazyjne środki oddziaływania politycznego”817 i 

wskazuje, że „soft power” jest pojęciem, które leży pomiędzy atrakcyjnością (kultury, 

polityki danego państwa) a przekonaniem innych do danego działania siłą argumentów, 

liczy się tutaj wspólne działanie, wspólne prawa, działalność i arbitraż instytucji 

narodowych”818. R. Łoś wymienia 6 najważniejszych kategorii: dyplomacja (dotyczy np. 

udziału państwa choćby w organizacjach międzynarodowych czy liczbie placówek 

dyplomatycznych, dostęp do Internetu), kategoria społeczno-polityczna (obejmuje choćby 

wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka walkę z korupcją, dostęp do mediów), 

kulturalno-popularna i wysoka (opisuje np. upowszechnienie języka, sukcesy sportowe, 

kulturowe, dobra narodowe), edukacja (dotyczy m.in. skuteczności szkolnictwa, 

rankingów szkół), kategoria społeczno-gospodarcza (wskazuje m.in. na powiązania 

instytucjonalno-biznesowe)819. Sprowadzają się one do stwierdzenia, iż nie są zależne od 

„czynników geopolitycznych ani tzw. „masy krytycznej” (terytorium i liczba ludności). 

Trudno rozstrzygnąć, czy czynnik ten zależy mniej czy bardziej od sprawnie działającego 

państwa czy poparcia wspólnoty”820. Tak zwana „siła twarda” (ang. hard power) zaś, 

według Josepha Nye’a, w rozumieniu P. Łukasiewicza „to zdolność do skłonienia innych 

podmiotów stosunków międzynarodowych do działania sprzecznego z ich początkowymi 

intencjami oraz strategiami, poprzez przymus, groźby i system zachęt obwarowanych 

użyciem siły”821. Można więc zdefiniować „hard power” jako siłę przymusową poprzez 

uciekanie się do działań militarnych. Państwa rozbudowują sprzęt wojskowy, 

zatwierdzają budżet na modernizację systemów wojennych, zwiększają siły zbrojne 

gotowe do walki822. Różnica więc między obiema siłami jest zasadnicza i opiera się na 

stwierdzeniu, iż państwa stosujące „siłę miękką” dążą do osiągnięcia sukcesów innymi 

metodami – mniej inwazyjnymi i zdecydowanie mniej kosztownymi823. Jak pisze A. 

Niedźwiecki „podmiot wykorzystujący „twardą siłę” wyróżnia się nieposzanowaniem 

                                                           
816 P. Łukasiewicz, op. cit. s. 214. 
817 D. Miłoszewska, Europejska soft power…, op. cit., s. 1-2.   
818 Ibidem,  s. 3. 
819 R. Łoś, op. cit., s. 38. 
820 Ibidem, s. 38.  
821 P. Łukasiewicz, op. cit. 214. 
822 H. F. Ardkani, H. M. Donya, S. J. A. Jomazadah,  تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای
 :http://ensani.ir/file/download/article/1551614191-9960-17-14.pdf, s. 136, dostęp ,()سخت، نرم و هوشمنذ

06.02.2021. 
823 Zob. D. Miłoszewska, R. Potocki, Rola „soft power” w środowisku międzynarodowym, w: Wymiary 

bezpieczeństwa na progu XXI. Między teorią a praktyką, red. A. Zaręba, B. Zapała, Toruń 2010, s. 47-61. 
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prawa międzynarodowego, przymusem jak również chęcią dominacji za wszelką 

cenę”824. W kontekście Afganistanu i roli państw donatorów  D. Miłoszewska wskazuje, 

iż koncepcja J. Nye’a opiera się na opinii, że po wojnie USA825 stały się mocarstwem 

nadużywającym „twardej siły”, zmuszając tym samym innych graczy do przyjęcia tego 

sposobu prowadzenia polityki. Badacz w Europie upatruje „miękką potęgę” wskazując, 

że walka z terroryzmem nie opiera się jedynie na działaniach militarnych, ale działaniach 

mających na celu demokratyzację i zbudowanie podwalin prawdziwej państwowości826. 

W opinii badacza to połączenie „soft power i hard power” pozwala stworzyć bystrą, 

rozważną potęgę (smart power)827. Ważne okazało się to w kontekście Afganistanu. J. 

Nye, pisał, że w walce z terroryzmem nie jest ważna jedynie siła militarna, ale także 

należy zadbać o rozwój społeczeństwa świadomego i obywatelskiego, rozwój 

gospodarczy i zmianę sposobu myślenia, na bardziej globalny828. Analizując opinie 

wspomnianego badacza D. Miłoszewska podsumowuje, że „siła militarna już nie 

wystarcza, coraz częściej musi być poparta dyplomacją i konsensusem (to działa także w 

drugą stronę). Wtedy, kiedy państwa będą wiedziały jak używać obu tych potęg – bez 

wojen i konfliktów zbrojnych – wtedy dopiero będą mogły stosować rozważną 

politykę”829. W praktyce jednak, po zamachach z 11 września 2001 sytuacja zmienia się 

diametralnie. W pierwszej, bardzo krótkiej fazie, rządów Busha zdecydowano się na 

użycie metody „miękkiej siły”, choćby poprzez działania dyplomacyjne i próby rozmowy 

z talibami. Jednak ich odmowa, oddania przywódcy Al-Kaidy, skłoniła Stany 

Zjednoczone do użycia siły (agresji i interwencji wojskowej). Zbrojna interwencja w 

Afganistanie miała więc na celu zniszczenie terroryzmu. To był cel priorytetowy i 

właściwe nie myślano wówczas o promowaniu żadnych innych wartości, będących 

budulcem państw niezależnych830. W kolejnych etapach jednak, po osiągnięciu 

zamierzonych celów militarnych, zajęto się demokratyzacją Afganistanu, jego instytucji, 

urzędów i całego społeczeństwa. Bez wątpienia na zmianę podejścia wpłynęło także 

zaangażowanie Unii Europejskiej. Jak pisze P. Łukasiewicz: „w klasycznym opisie 

                                                           
824 S. Niedźwiecki, op. cit., s. 81.  
825 Ibidem, s. 83-93.  
826 Zob. J. S. Nye, Jak zareklamować Amerykę, „Gazeta Wyborcza”, 2 III 2005, s. 1; S. Niedźwiecki, op. 

cit., s. 79-94; P. Olszewski, op cit., s. 39-61; D. Miłoszewska, Trójpłaszczyznowa szachownica…op. cit., s. 

81-100. 
827 D. Miłoszewska, Europejska soft power…, op. cit., s. 2-3; D. Miłoszewska, Trójpaszczyznowa 

szachownica…, op. cit., s. 72-73. 
828 J. S. Nye, Bound to lead. The Changing Nature of American Power, New York 1991, s. xviii. 
829 D. Miłoszewska, Trójpaszczyznowa szachownica…, op. cit., s. 73. 
830 Ważnym wydarzeniem określającym strategię walki z grupami terrorystycznymi było uchwalenie 

amerykańskiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa (wrzesień 2002). 
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instrumentów uprawiania polityki zagranicznej Harold Laswell zaproponował cztery 

narzędzia: polityczne (propaganda), dyplomatyczne, ekonomiczne i wojskowe. Nie ma 

wśród nich oddziaływania poprzez pomoc rozwojową (finansową, humanitarną, 

skierowaną na odbudowę etc.), jednakże niewątpliwie pomoc rozwojowa  nie jest formą 

„siły twardej” państwa i mieści się raczej w sferze „siły miękkiej”. Skierowana jest ona na 

odbudowę i tworzenie instytucji państwa słabego lub upadłego, wiąże się z próbą 

transferu modeli państwowych, modeli instytucji państwa oraz transferu rozwiązań 

konstytucyjnych i prawnych państw, które wykorzystują swoją siłę miękką w stosunkach 

międzynarodowych. W zarysowanym podziale prowadzenie działań pomocowych 

skierowanych na wsparcie lub odbudowę państw upadłych (ang. development aid) mieści 

się w kategorii narzędzi ekonomicznych, gdyż do prowadzenia tych działań niewątpliwie 

konieczne są środki finansowe, jakimi dysponują państwa prowadzące taką działalność. 

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że pomoc rozwojowa stała się w XXI wieku 

kolejnym, osobnym narzędziem uprawiania polityki zagranicznej i budowania potęgi 

państwa”831. Państwa więc nie tylko pomagają innym, ale w ten sposób budują własną 

potęgę na arenie międzynarodowej. Okazuje się bowiem, że zaangażowanie zbrojne nie 

jest wymagane ani potrzebne, do osiągnięcia założonych celów strategicznych. Bez 

wątpienia udowodniła to sytuacja w Afganistanie, kiedy to założenia owej strategii 

wykorzystały Niemcy, Wielka Brytania czy Japonia832.  

Jak już wspomniano wcześniej, główną rolę właściwe do sierpnia 2021 roku 

odgrywały Stany Zjednoczone. Przez wiele lat prowadziły najróżniejsze misje, które 

miały różne założenia, cele, priorytety. Łączyłą je jednak wspólna nazwa. Działania 

podjęte zarówno w Iraku jak i w Afganistanie powszechnie nazywa się misjami 

stabilizacyjnymi (ang. stability operation)833. W literaturze przedmiotu definiuje się je, 

jako wszelkie misje wojskowe i działania prowadzone poza terytorium Stanów 

Zjednoczonych w kooperacji z innymi podmiotami, w celu zagwarantowania 

                                                           
831 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 214-215. 
832 Ibidem, s. 215. 
833 „Na podstawie doświadczeń afgańskich i irackich można stwierdzić, że operacje stabilizacyjne (w 

węższym rozumieniu) różnią się od operacji pokojowych brakiem bezstronności. Ponadto cechują się one 

użyciem siły na większą skalę. W operacjach pokojowych użycie siły ma charakter pomocniczy i jest 

obwarowane restrykcyjnymi zapisami mandatu. W operacjach stabilizacyjnych stosowanie środków 

przymusu wysuwa się natomiast na plan pierwszy, a zadania cywilne (kluczowe dla osiągnięcia celów) 

mogą być realizowane tylko dzięki wzmożonej obecności sił wojskowych”. Autor dodatkowo podkreśla że 

samo pojęcie jest bardzo szerokie”. Cyt. za: K. Tlałka, Międzynarodowe wysiłki polityczne i militarne na 

rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych, 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/72862/tlalka_miedzynarodowe_wysilki_polityczne_2014.p

df?sequence=1&isAllowed=y, s. 208, dostęp: 11.02.2021. 
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bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej oraz wspomnianej wcześnie infrastruktury834. 

Zagadnienie owo należy więc rozpatrywać w kontekście zdefiniowania Afganistanu jako 

państwa. Uznawany jest on bowiem za państwo kruche (Bank Światowy), pokonfliktowe 

(International Development Agency), upadłe (Found for Peace). Ogólnie rzecz ujmując, 

oznacza to, iż nie jest efektywne ani społecznie, ani gospodarczo ani pod względem 

zapewnienia bezpieczeństwa835. Organizacją, mającą precyzować zaangażowanie 

społeczności międzynarodowej w odbudowę wskazanych państw jest Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD (ang. Organization for Economic Co-

operation and Development), która powstała w 1961 roku wraz z rozwojem celów 

Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej OEEC836. Głównym celem OECD 

było odnalezienie sposobu na  podział amerykańskiej pomocy w ramach planu Marshalla. 

Obecne zadania i cele OECD są podzielone na dwie części. Pierwsza  skierowana jest w 

kierunku państw członkowskich, druga zaś dla państw rozwijających się. W przypadku 

tych pierwszych, celem organizacji jest osiągnięcie maksymalnego wzrostu 

gospodarczego i rozwoju, podniesienie standardu życia, stworzenie trwałej stabilizacji 

gospodarczej, politycznej i społecznej, ustanowienie wolnego handlu i pełnego 

zatrudnienia. Zadania skierowane w kierunku państw rozwijających się są inne. Zakłada 

się bowiem głównie stworzenie przyjaznych warunków polityczno-społecznych, w 

których rządy porównują prowadzoną przez siebie politykę a jednocześnie poszukują 

rozwiązań aktualnych problemów. OECD dzieląc się doświadczeniami innych państw 

koordynuje politykę krajową i międzynarodową przyszłych beneficjentów. Do 

podstawowych celów Organizacji należą: koordynacja polityk gospodarczych państw w 

celu osiągnięcia rozwoju gospodarczego, pełne zatrudnienie i poprawa warunków życia w 

krajach członkowskich oraz stabilności gospodarek krajowych i zagranicznych, pomoc w 

rozwoju gospodarczym państw członkowskich w celu osiągnięcia trwałego wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia oraz podniesienia standardu życia, utrzymanie stabilności 

finansowej i ustanowienie wolnego handlu towarami, usługami i kapitałem, pomoc 

krajom rozwijającym się, podjęcie szczególnych środków dotyczących edukacji, nauki i 

                                                           
834 Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms, http://www.dtic.mil/ 

doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf, s. 223, dostęp: 11.02.2021. 
835 E. Suwara, op. cit., s. 114-115. 
836 Zob. Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) - cele, polityka, członkowie, 

https://eszkola.pl/wos/organizacja-europejskiej-wspolpracy-gospodarczej-oeec-7405.html, dostęp: 

05.02.2021. 
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technologii, pracy, rolnictwa837. W tym kontekście należy wspomnieć o specjalnym 

dokumencie precyzującym zasady pomocy międzynarodowej w państwach, takich jak 

Afganistan. Są to Reguły OECD dotyczące Dobrego Międzynarodowego Zaangażowania 

w Państwach i Miejscach Kruchych (ang. OECD Principles for Good International 

Engagement in Fragile States and Situations). E. Suwara wymienia dziesięć reguł tam 

zawartych: „Na początku uwzględnij kontekst lokalny”, „Nie wyrządzaj krzywdy”, „Skup 

się na budowaniu państwa”, „Potraktuj priorytetowo prewencję”, „Zidentyfikuj związki 

między celami politycznymi, rozwojowymi i w obszarze bezpieczeństwa”, „Wspieraj 

zakaz dyskryminacji”, „Dostosuj działania do kontekstu lokalnego”, „Uzgodnij 

praktyczne aspekty mechanizmów koordynacji międzynarodowej”, „Działaj szybko…ale 

zostań na tyle długo, by osiągnąć sukces”, „Nie przyczyniaj się do wyznaczenia „sierot 

pomocowych”838. Dokument ten w sposób precyzyjny wskazuje podstawowe założenia 

państw, chcących uczestniczyć w odbudowie innych państwowości. Zgodnie z 

powyższymi regułami kluczowe wydaje się być przeprowadzanie dokładnej analizy 

sytuacji. Ważne jest zrozumienie szeroko pojętego kontekstu danego państwa 

(szczególnie rozróżnienie państw na pokonfliktowe oraz kryzysowe) i wypracowanie 

wspólnego stanowiska. Wiąże się z tym bezpośrednie założenie, iż pomoc nie powinna 

pogłębić różnic społecznych, przyczynić się do rozwoju korupcji, podziałów czy 

nadużyć. W myśl założeń dokumentu zaangażowanie międzynarodowe winno być trwałe, 

skoordynowane, skoncentrowane na budowaniu relacji między donatorami a przyszłymi 

beneficjentami. Dotyczy to głównie dwóch obszarów: wspieranie państw poprzez 

demokratyzację (np. prawa człowieka, budowanie pokoju) oraz wzmocnienie samych 

państw, by mogły samodzielnie spełniać własne, polityczne role. Wskazuje się także na 

ogromną rolę i znaczenie zaufania społeczeństwa wobec planowanych działań i zmian. 

Podmioty międzynarodowe muszą być więc gotowe na szybkie działania, winny 

przewidywać zagrożenia i działać w sposób prewencyjny, co sprowadza się do 

stwierdzenia o konieczności wspólnego działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. 

Służy temu spójność polityki i strategii, dostrzeganie różnych celów, które choć trudne do 

pogodzenia, muszę znaleźć się w centrum zainteresowania donatorów, przy 

jednoczesnym współdziałaniu lokalnych władz. Omawiany dokument wskazuje też na 

rolę równych praw, konieczność walki z dyskryminacją jako czynnikami gwarantującymi 

                                                           
837 OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/, dostęp: 

05.02.2021. 
838 E. Suwara, op. cit., s. 83-84. 
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stabilność, współpracę z instytucjami lokalnymi, opracowanie wspólnego planu 

zintegrowanego, tak aby nie pomijać beneficjentów owej pomocy. Jednocześnie należy 

pamiętać i brać pod uwagę to, iż wsparcie może być procesem wieloletnim, 

pozbawionym elementów wykluczenia839. 

Podsumowując więc należy podkreślić, iż działania środowiska 

międzynarodowego na rzecz państw potrzebujących pomocy winny brać pod uwagę 

długą perspektywę, obejmującą wszelkie dziedziny funkcjonowania państwa jako 

instytucji. Głównym założeniem jakie przyświeca organizacji jest maksymalizacja 

pomocy, przy jak najmniejszym zaangażowaniu donatorów, a co się z tym wiąże 

eliminowanie wszelkich negatywnych skutków ingerencji obcych środowisk w niezależne 

i samodzielne rządy. E. Suwara zauważa, że założenia te odpowiadają propozycji zwanej 

„light foot-print” („lekkie odciśnięcie stopy”), które w 2002 roku przedstawiono w 

raporcie Panelu ONZ do Spraw Operacji Pokojowych. Według tej koncepcji 

zaangażowanie międzynarodowe winno odbywać się bez trwałych śladów, bez 

dublowania instytucji i stanowisk, z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań840. Jak 

pisze K. Tlałka „międzynarodowe wysiłki polityczne mające na celu stabilizację państw 

dysfunkcyjnych należy zaliczyć do trzech spośród pięciu grup działań, wymienionych 

przez ONZ w 2008 roku: zapobiegania konfliktom, tworzenia pokoju oraz budowania 

pokoju. Co charakterystyczne, wysiłki te znajdują się zarówno na końcu, jak i na 

początku katalogu „aktywności na rzecz pokoju i bezpieczeństwa” i są rozdzielone 

utrzymaniem oraz wymuszaniem pokoju, czyli działaniami zakładającymi użycie siły 

militarnej i prowadzonymi przede wszystkim przez wojskowych (aczkolwiek z istotnym 

udziałem komponentów policyjnego i cywilnego)”841. Do najważniejszych działań o 

charakterze politycznym badacz zalicza: „mediacje służące zakończeniu konfliktu lub 

kryzysu wewnętrznego; wspieranie procesu pokojowego, szczególnie organizowanie 

konferencji pokojowych; organizację wyborów spełniających standardy demokratyczne 

lub pomoc w ich przeprowadzeniu; prowadzenie misji politycznych; w wyjątkowych 

wypadkach czasowe sprawowanie nadzoru politycznego nad władzami państwa”842. 

Autor zastrzega jednocześnie, że są to jedynie wybrane działania a wszelkie instrumenty 

dobierane są indywidualnie w zależności od sytuacji globalnej jak i samego państwa. 

                                                           
839 OECD Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations, s. 1-4, 

https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/38368714.pdf, dostęp: 6.02.2021. 
840 E. Suwara, op. cit., s. 85. 
841 K. Tlałka, op. cit. s. 211. 
842 Ibidem, s. 211. 
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Wszystko to, sprawiło, iż zarówno Stany Zjednoczone, jak i też cała społeczność 

międzynarodowa zaangażowały się w budowanie afgańskiej państwowości. Kraj nie był 

bowiem w stanie w 2001 roku zbudować własnych, niezależnych struktur, co okazuje się 

być normalne, po dekadach wojen i konfliktów. Nie chodzi tu jedynie o fizyczne i 

widoczne skutki działań militarnych, ale także te obejmujące obszar społeczny, socjalny, 

religijny (ten ostatni jest bardzo ważny w opisywanym kraju). Pisząc o Afganistanie jako 

państwie pokonfiktowym zauważa się działania w trzech głównych obszarach, tj. 

politycznym, społeczno-gospodarczym i bezpieczeństwa. E. Suwara wymienia trzy 

główne etapy budowania państwa:  

 etap pierwszy – obejmuje pierwsze lata po obaleniu rządu talibów, wynikał z 

ustaleń poczynionych w Bonn i Tokio843 i zmierzał do: stworzenia tymczasowych 

struktur, odbudowania państwowości w obszarach centralnych, pomocy 

humanitarnej, wprowadzenia metody „lekkiego odciśnięcia stopy”, zaangażowania 

głównie ONZ (przy odsunięciu USA). Etap ten okazał się być niezwykle ważny, 

biorąc pod uwagę to, że Afganistan jako państwo i jego obywatele nie byli 

przygotowani do szybkich zmian. Trudno nawet jednoznacznie jest ocenić ten 

czas przejściowy, owej dziejowej transformacji, który miał na celu zbudowanie 

demokracji i choć trochę osiągnięcia światowych standardów życia. Niezależnie 

jednak od opinii z pewnością był to czas zmian w postrzeganiu przez samych 

Afgańczyków świata, dostrzegania możliwości innego życia844; 

                                                           
843 Zob. A. J. McKechnie, Post-war programme impementation and procurement. Some lessons from 

experience of Afghanistan, August 2011, s. 17, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-

assets/publications-opinion-files/7277.pdf, dostęp: 30.11.2021. 
844 Jeszcze w lutym 2002 roku w Waszyngtonie ustalono powołanie Funduszu Powierniczego na rzecz 

Odbudowy Afganistanu (ang. Afghan Reconstruction Trust Fund – ARTF). Miał on na celu zapewnienie 

skoordynowanego mechanizmu finansowania rządowych programów inwestycyjnych oraz 

zagwarantowanie budżetu państwa. Szczegółowe cele Funduszu to: uznanie budżetu państwa za główny 

czynnik w kryteriach programu odbudowy wraz z krajowymi celami rozwojowymi, zwiększenie 

przejrzystości i odpowiedzialności za pomoc w odbudowie, zmniejszenie obciążenia ograniczonych 

możliwości rządu, zwiększenie koordynacji między darczyńcami w zakresie finansowania i dialogu 

politycznego. Fundusz Odbudowy Afganistanu był zarządzany przez Komitet Zarządzający (MC), w skład 

którego wchodził Bank Światowy, Islamski Bank Rozwoju (IDB), Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNAMA i UNDP) oraz Ministerstwo Finansów. Komitet 

Zarządzający spotykał się regularnie w Kabulu. Raz na kwartał donatorzy Funduszu Odbudowy 

Afganistanu omawiali z rządem szeroką strategię i zarządzanie Funduszem. Zob. The Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund (ARTF), https://www.artf.af/, dostęp: 04.02.2021. 
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 etap drugi – jego początku upatruje się od 2006 roku (podpisanie w Londynie, 

tzw. Afghanistan Compact). Reformy zakładały działania na rzecz odbudowy 

państwa w obszarze politycznym, ekonomicznym i społecznym845; 

  etap trzeci – obejmuje okres od 2009 roku, wraz ze wzmożonym 

zaangażowaniem USA, przy jednoczesnej intensywnej działalności rebeliantów. 

Zwiększono głównie zaangażowanie wojskowe sił międzynarodowych. Etap ten 

jednak zakończył się szybko wraz z decyzją o wycofaniu w 2014 wojsk z 

Afganistanu846.  

 

Jak wspomniano wcześniej, pomimo wyznaczenia szczegółowych etapów nie 

udało się zrealizować wyznaczonych celów i zamierzeń. Pomoc nie była jednorodna a 

wewnątrz samych donatorów międzynarodowych dochodziło do konfliktów. A. J. 

McKechnie wskazuje, iż było to efektem krótkowzroczności międzynarodowych 

partnerów (ewentualne niepowodzenie w Afganistanie przyczyniłoby się 

prawdopodobnie do pogorszenia sytuacji i pozycji samego państwa wspierającego). 

Wymienia jednocześnie brak powodzenia w działaniach reformatorskich samego rządu 

afgańskiego (głównie po 2005 roku), słabą jakość przywództwa (np. na poziomie 

ministerialnym), brak wykształconych, dobrze opłacanych urzędników, brak wyciągania 

należytych wniosków z dotychczas osiągniętych sukcesów, zbyt małe zaangażowanie 

instytucji lokalnych a zbyt duże przywiązanie donatorów do własnych schematów działań 

(nie uwzględniono różnic w zakresie już istniejącej państwowości), negatywny odbiór 

działań przez samych Afgańczyków. Jednocześnie podkreśla niejasne, pozabudżetowe 

przepływy środków pieniężnych, co uniemożliwiło jakąkolwiek kontrolę847. E. Suwara 

przyczyn niepowodzeń reform w Afganistanie upatruje w zbyt małej roli ONZ, przy 

jednoczesnym przyjęciu „podejścia filarowego” braku zgodności donatorów co do metod 

budowania afgańskiej państwowości848. Autorka wymienia pięć podstawowych wyzwań 

przed którymi stanęli międzynarodowi aktorzy chcąc odbudować Afganistan jako 

państwo: 

                                                           
845 Jak pisze E. Suwara „ w praktyce jego założenia nie zostały w pełni zrealizowane. W 2006 roku 

utworzona Wspólną Radę Koordynacji i Monitoringu (ang. Joint Coordination Monitoring Board – JCMB), 

odpowiedzialną za implementację zobowiązań politycznych umieszczonych w Afghanistan Compact, na 

czele z władzą w Afganistanie i ONZ”. E. Suwara, op. cit., s. 117. 
846 E. Suwara, op. cit., s. 116-118.  
847 A. J. McKechnie, Post-war programme impementation and procurement. Some lessons from experience 

of Afghanistan, August 2011, s. 10-12, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/7277.pdf, dostęp: 30.11.2021. 
848 E. Suwara, op. cit., s. 121. 
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 nieuwzględnienie wszystkich zaangażowanych aktorów – dotyczy to przede 

wszystkim wprowadzanie zmian bez zwrócenia uwagi na lokalne 

uwarunkowania, a także sygnowanie dokumentów z Bonn jedynie przez 

zwycięzców, bez prób porozumienia choćby z talibami;  

 centralizacja państwa w zróżnicowanym społeczeństwie – chodziło głównie o 

skupienie władzy w rękach centralnych (zapisy Konstytucji z 2004 roku) z 

pominięciem władz lokalnych; 

 brak jedności co do celów budowy państwa – różnice w podejściu do pomocy 

Afganistanowi widać choćby na przykładzie działań USA, którym chodziło 

dodatkowo o walkę z globalnym terroryzmem. Intencją innych państw, czy 

choćby ONZ było odbudowanie kraju pod względem społecznym, 

gospodarczym i bezpieczeństwa; 

 dysonans w strategii pomocy międzynarodowej – odczuwany był brak jednego 

ośrodka decyzyjnego; 

 pominięcie naturalnych procesów związanych z tworzeniem się państwowości 

– dostrzegalnym problemem było oczekiwanie szybkich efektów finalnych 

bez uwzględnienia kolejnych etapów transformacji849. 

W omawianym kontekście trzeba pamiętać, że interwencja międzynarodowych 

partnerów miała na celu nie tylko zniszczenie terroryzmu i grup przestępczych, ale także 

pomoc w odbudowie afgańskiej państwowości. Służyć miały temu rozliczne konferencje, 

ustalenia, powołanie Rządu Tymczasowego, uchwalenie nowej konstytucji, reformy 

sprawiedliwości, próby przeprowadzenia wolnych wyborów. Działania te nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów. Wydaje się, że z jednej strony to wina międzynarodowych 

partnerów a z drugiej samej społeczności afgańskiej. W tym miejscu trzeba jednak 

zauważyć, że podjęte działania przyniosły także wymierne korzyści. Jak pisze P. 

Łukasiewicz „w pierwszych latach interwencji w Afganistanie odnotowano olbrzymi 

wzrost gospodarczy kraju, który startował z pozycji jednego z najbiedniejszych państw 

świata. W latach 2002-2005 odnotowano w Afganistanie zdecydowaną poprawę w 

jakości zarządzania finansami publicznymi. Dochód budżetu wzrastał od 130 mln w 2002 

roku do ponad 800 mln USD w roku 2009. W okresie tym powstały z międzynarodową 

pomocą instytucje w rodzaju Urzędu Podatkowego, Urzędu Celnego, prowadzące coraz 

                                                           
849 Ibidem, s. 128-131. 
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bardziej skrupulatną politykę podatkową, choć trzeba nadmienić, że skierowana ona była 

głównie wobec podmiotów zagranicznych w rodzaju firm-kontraktorów ISAF, 

organizacji pomocowych czy firm z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego 

(…). W okresie od 2001 do 2012 roku odnotowano średni wzrost PKB o 9,4%, przy 

rekordowym wzroście PKB na głowę od 186 USD w 2002 roku do 688% USD w 2012 

roku. Dochód krajowy wzrósł z 3% PKB w 2002 roku do 11,6. PKB w 2011. Wydatki 

budżetowe własne wzrosły odpowiednio z 346 mln do 5 mld USD”850. Niezależnie 

jednak od zmian, widocznych ulepszeń i usprawnień zarówno w obszarze społecznym, 

edukacyjnym czy infrastruktury proces odbudowy będzie prawdopodobnie trwać jeszcze 

wiele lat zanim będzie można mówić o Afganistanie inaczej niż jako o państwie upadłym, 

czy kruchym.  

Jak już wspomniano wcześniej, po ataku na WTC wrócono nie tylko do terminu 

soft i hard power, ale także pojęć bezpośrednio związanych z państwowością. Budowanie 

państwa (state-building) zostało zdefiniowane przez Charlesa T. Call i Elizabeth M. 

Cousens jako działania podejmowane przez jedne państwa w celu ustanowienia lub 

zreformownia instytucji, mające przyczynić się do utrzymania pokoju851. Zagadnienie to 

odnosi się po pierwsze do działań w Europie w XVIII-XIX wieku, po drugie do wydarzeń 

po 1945 roku, z zauważalnym osłabieniem w latach 80-tych i 90-tych. Termin ten 

ponownie nabrał na znaczeniu w 2001 roku po atakach na WTC. Po tych wydarzeniach 

Międzynarodowa Komisja Interencji i Suwerenności Państwa (ang. International 

Commission on Intervention and State Sovereignty – ICISS), utworzona przez członków 

ONZ, zproponowała koncepcję „obowiązku ochrony”. Założyła ona możliwość ingerencji 

państw trzecich w przypadku braku możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa 

lokalnego i globalnego. W myśl tej zasady przyznały one sobie takie prawa852. 

Budowanie państwa zgodnie z definicją zawartą w OECD polega, według E. Suwary, na 

dwóch sposobach: legitymizacji władzy w wyniku działań demokratycznych, walki o 

prawa człowieka i wolności obywatelskie, budowaniu pokoju oraz wzmocnieniu 

zdolności władzy do realizacji jej podstawowych funkcji853. W literaturze przedmiotu 

state-building definiuje się jako dążność państwa do zarządzania nim, utrzymania 

bezpieczeństwa i pokoju. Z drugiej strony to budowanie i wspieranie instytucji, tak, by w 

                                                           
850 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 217.  
851 Ch. T. Call, E. M. Cousens, Ending Wars and Building Peace, New York 2007, s. 3. 
852 E. Suwara, op. cit. s. 60. 
853 Ibidem, s. 61. 
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konsekwencji rządy odbudowywały podwaliny własnej państwowości854. Bez wątpienia 

więc należy podkreślić, że głównym założeniem jest umożliwienie rozwoju państw przy 

początkowym zaangażowaniu obcych sił. Działania winny być trwałe i pelne 

poszanowania społeczeństw. Sprawne państwo gwarantuje bowiem demokratyzcję, 

wolności i niezależności obywateskie oraz gospodarcze. Piotr Łukasiewicz podkreśla, że 

„w ujęciu historycznym, termin nation-bulding (rozumiany jako budowanie narodu, w 

odróżnieniu od state-building, czyli budowania państwa) przeżył pierwszy okres swojej 

świetności w latach 1950-1960, kiedy był kluczowym pojęciem w amerykańskiej polityce 

zagranicznej, rozwojowej oraz bezpieczeństwa. W okresie tym wywodził się z teorii 

modernizacyjnych, które przewidywały, że państwa tak zwanego Trzeciego Świata 

zmierzać będą w kierunku modelu państwowości typowego  dla Zachodu”855. 

„Budowanie narodu” zaś to socjologiczno-historyczny proces, w wyniku, którego 

zanikają różnice etniczne, plemienne, rasowe, językowe itp. Duża liczba mieszkańców na 

określonym obszarze osiąga wspólną tożsamość historyczną i uważa zachowanie jej 

wartości za jedno ze swoich najważniejszych zadań856. P. Łukasiewicz zauważa, iż 

posłużenie się koncepcją budowania narodu w latach 50-tych i 60-tych XX wieku miało 

na celu nie tylko walką ze Związkiem Radzieckim, ale też winno było umożliwić 

propagowanie europejskich standardów, to znaczy pomóc w budowaniu instytucji, 

infrastruktury i całej państwowości857. W latach późniejszych koncepcja ta nie była do 

końca realizowana858. Wspomniani wcześniej Charles T. Call i Elizabeth M. Cousens 

piszą, iż nation-building to działania (zwykle podmiotów wewnętrznych) mające na celu 

zbudowanie jedności narodowej społeczeństw pomimo różnic etnicznych, językowych 

czy etnicznych859. K. Tlałka podsumowując oba terminy zauważa, że „proces budowania 

państwa może być postrzegany jako jeden z elementów budowania pokoju, jednak tylko 

wówczas, jeśli tworzone lub odtwarzane instytucje państwowe cieszą się rzeczywistym 

poparciem i legitymacją społeczną. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy budowane 

instytucje są postrzegane przez pewne grupy obywateli jako zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa i interesów, statebuilding może doprowadzić do zaostrzenia konfliktów 

społecznych i utrudnić proces peacebuildingu. Obecnie uważa się, że oba procesy są 

                                                           
854 Ibidem, s. 61-62. Badaczka przytacza definicję Banku Światowego, F. Fukuyamy, brytyjskiej Agencji 

Rozwojowej DFID.  
855 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 49-50. 
856 Zob F. Fazilyar, op. cit, s. 12-13. 
857 Zob. E. Suwara, op. cit., s. 58-59. 
858 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 51-52. 
859 Ch. T. Call, E. M. Cousens, op. cit. s. 3; zob. też: K. Tlałka, op. cit., s. 209. 
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komplementarne i powinny być realizowane równocześnie”860. Badacz zauważa 

jednocześnie, że można wyróżnić trzy strategiczne cele przyświecające społeczności 

międzynarodowej w kontekście state i national-building. Należą do nich: „dobre 

rządzenie (good governance), rządy prawa (rule of law), reforma sektora bezpieczeństwa 

(security sector reform – SSR)”861. 

Jak już wspomniano wcześniej – „budowanie państwowości” to także proces, w 

ramach którego stosunki między państwem a narodami są regulowane, definiowane i 

instytucjonalizowane w postaci różnych struktur politycznych, ekonomicznych, 

społecznych, kulturowych i przede wszystkim prawnych862. Mohamad Asif Mohajer 

podkreśla, że dotychczasowe prace w dziedzinie budowania państwowości (state-

building) i budowania narodu (nation-building) afgańskiego były powierzchowne a 

„budowanie” narodu to poważny problem w procesie kształtowania polityki, który po II 

wojnie światowej, zwłaszcza w państwach Trzeciego Świata, stał się priorytetem863. W 

okresie po Zimnej Wojnie, światowe mocarstwa starały się kierować procesem 

budowania narodów (nation-building) w innych państwach wspierających ich 

wewnętrzną politykę (za przykład mogą posłużyć doświadczenia lat 90-tych na 

Bałkanach, w Iraku i Afganistanie)864. Celem owych państw było podporządkowanie 

narodów i całych społeczeństw. W myśl tej zasady Stany Zjednoczone odegrały kluczową 

rolę w procesie budowania narodu i państwowości Afganistanu. Po inwazji wojskowej 

oraz pomocy militarnej i ekonomicznej zachodnich sojuszników okazało się, iż w cechą 

charakterystyczną tego etapu wsparcia była także dbałość o akceptację etnicznej i 

religijnej różnorodności Afganistanu. Ważne okazało się utworzenie partycypacyjnego 

rządu, który położyłby podwaliny pod system polityczny odmienny od poprzednich 

systemów politycznych. Pod względem praktyk historycznych proces budowania 

państwowości w Afganistanie składa się z pięciu głównych etapów: 

 

1. oddzielenie Afganistanu od Iranu; 

2. radziecka inwazja na Afganistan i utworzenie komunistycznego rządu; 

                                                           
860 K. Tlałka, op. cit., s. 209. 
861 Ibidem, s. 209-211. Autor szczegółowo opisuje poszczególne cele. Za fundament dobrego rządzenia 

uznaje władzę opartą na współpracy rządu, administracji i społeczeństwa; rządy prawa opierać się mają na 

równości wobec tegoż wszystkich obywateli. Wymagają więc odpowiednio dużych środków i nakładów; 

reforma sektora bezpieczeństwa winna opierać się na dobrze zarządzanych i efektywnych instytucjach.  
862 Zob F. Fazilyar, op. cit, s. 24-25. 
863 M. A. Mohajer, نقش استراتیژی آمریکا در تامین امنیت پساطالبان, Kabul 2018, s. 29. 
864 Ibidem, s. 49. 
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3. sowieckie wycofanie się z Afganistanu i utworzenie Islamskiego Państwa  

Mudżahedinów; 

4. utworzenie rządu talibów; 

5. utworzenie nowego rządu po interwencji zbrojnej USA od 2001 roku865. 

 

Irański dziennik ”Paga Howza” w numerze 215 stwierdził, że historycznie rzecz 

biorąc, Afganistan jest położony we wrażliwym regionie Azji Środkowej. Z jednej strony 

jest połączony z subkontynentem indyjskim, z drugiej z Azją Środkową i Chinami, z 

trzeciej zaś z Azją Zachodnią oraz Hindukuszu pasmem górskim, obejmującym znaczną 

część państwa i będącym zawsze silną barierą przeciwko najeźdźcom. Przez ostatnie dwa 

stulecia stanowił blokadę między cesarzami Wschodu i Zachodu. W wyniku tego 

nastąpiło oddzielenie wspomnianego regionu od Iranu i spowodowało to wyłonienie się 

kraju zwanego Afganistan. Celem było stworzenie mocnego muru między wschodnią i 

zachodnią granicą866. Oznacza to, że obszar ten stanowił barierę między okupacją 

brytyjską i rosyjską w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. W tym okresie 

Afganistan zdystansował się od wpływów obu mocarstw i zapobiegł ich zderzeniu. Warto 

tu podkreślić, iż nawet w północno-zachodnim Afganistanie Cieśnina Wachańska została 

przyłączona do Afganistanu, aby oddzielić okupowane przez Brytyjczyków Indie, od 

okupowanej przez Rosję Azję Środkową.  W drugiej połowie XX wieku Afganistan był 

państwem buforowym między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Rząd 

afgański od dawna odgrywał rolę „neutralną” w stosunku do Wschodu i Zachodu a jej 

wdrożenie stało się jednym z głównych punktów konfliktu w bloku Wschód-Zachód867.  

Podsumowując więc można stwierdzić, iż rząd afgański jest najwyższą instytucją 

rządową, ale nigdy w rzeczywistości nie odgrywał żadnej roli w historii Afganistanu. 

Było tak, od samego początku, tj. od XVIII wieku.  Oznacza to, że rządowi brakuje 

doświadczenia w zarządzaniu, co skutkowało tym, iż Afganistan stał się raczej państwem 

upadłym, które utraciło znaczną część władzy nad terytorium, będącym pod jego rządami. 

Społeczeństwo w Afganistanie jest podzielone na plemienne grupy etniczne i od wieków 

posiada wszystkie tradycyjne elementy władzy. Chociaż rząd w tym państwie ma 

etniczne korzenie, to watażkowie byli zawsze największym zagrożeniem dla 

                                                           
865 M. B. Faroqi, با تأکید بر سه بعد بین منطقه، المللی اي و ) بررسی روند ملت-دولت سازي در دوران پساجنگ سرد در افغانستان

یداخل ), s. 30-33, http://ensani.ir/file/download/article/20161213114236-10070-44.pdf, dostęp: 1.01.2021. 
866 Mojala Paga Howza, قسمت اول: روند ملت سازی درافغانستان، چالش ها، فرصت ها و تهدیدها 
,https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/4874/40561/ اول   - قسمت   -- افغانستان   - در   - سازی   - ملت   - روند   - اتهدیده   

- و   - ها   - فرصت   - ها ،   – چالش  , dostęp: 1.04.2021. 
867 Ibidem. 
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destabilizacji kraju. Mieli oni dość silnie ugruntowaną pozycję w politycznej i 

historycznej tradycji, a jej przeciwdziałanie wymagało fundamentalnej zmiany struktury 

społecznej całego państwa. Bez wątpienia więc należy uznać za prawdziwą konstatację, 

iż w omawianym państwie proces budowania państwowości oparty został i w 

konsekwencji zrealizowany przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Dzięki ich obecności i 

zaangażowaniu znaleziono środki oraz pomoc, które zapewniły większy pokój i 

bezpieczeństwo w Afganistanie. Przy tej okazji, należy jednak podkreślić, że wszelkie 

działania ostatecznie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pomimo wielkich 

finansowych nakładów oraz dostrzegalnego uczestnictwa w budowaniu państwowości, 

obronności i „normalności” nie udało się zapewnić pełnej stabilizacji. Trzeba pamiętać 

bowiem, że Afganistan jest państwem niebezpiecznym, skorumpowanym, zamkniętym i 

społecznie niegotowym na demokratyczne zmiany. Wiąże się to z faktem, iż to kraj 

będący jedną z najbardziej uzależnionych gospodarek świata od pomocy zagranicznej. Ta 

zależność była szczególnie widoczna przez ostatnie prawie dwie dekady, kiedy mld USD 

płynęły na rozwój, zarządzanie i stabilności tego państwa. Pomoc ze strony 

zagranicznych partnerów była najważniejszym źródłem wsparcia dla rządu i planów 

rozwoju oraz stabilizacji Afganistanu. Programy reform mających na celu wzmocnienie 

podstaw gospodarki krajowej stały się priorytetem polityki USA oraz Unii Europejskiej, 

co skutkuje poczuciem zaufania władz afgańskich do „darczyńców”868. W tym kontekście 

trzeba zauważyć, że pomimo pozytywnych stron owego zaangażowania społeczności 

międzynarodowej, sytuacja ta ma także swoje negatywne oblicze. Pomoc zagraniczna 

bowiem doprowadziła do większego uzależnienia finansowego Afganistanu, sprawiła, iż 

kraj stał się niesamodzielny gospodarczo, finansowo, a to wpływa bardzo destabilizująco 

na budowanie narodu, państwowości i niezależności, do której przecież, od wieków, dąży 

Afganistan. Sytuacja całkowicie się zmieniła w sierpniu 2021 kiedy talibowie przejęli 

władzę w całym państwie, a prezydent uciekł za granicę. Wydaję się bowiem, że choć 

zapanował spokój i ustały wszelkie walki i wojny, to w każdej innej dziedzinie 

Afganistan cofnął się o dziesiątki lat. Na tę chwilę nie ma właściwie żadnych przesłanek, 

by sytuacja miała ulec poprawie869. 

 

 

                                                           
868 K. M. Moqadase, Seyasit Komak Dar Afghanistan 

,http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=148658, dostęp: 11.11.2020. 
869 Aktualna sytuacja w Afganistanie (po 08.2021) została opisana w Rozdziale V rozprawy. 



  263 

 

4.1.2. Unia Europejska na rzecz odbudowy afgańskiej gospodarki 

 

Rządy państw powszechnie nazywanych kruchymi czy upadłymi są jednym z 

największych zagrożeń dla całego globu w ostatnich dziesięcioleciach. Chaos, brak 

bezpieczeństwa i stabilności politycznej oraz gospodarczej przyczynia się do wzrostu 

ekstremizmu, przemytu i przestępczości zorganizowanej, co w naturalny sposób 

powoduje brak dostępu do zasobów naturalnych i powstrzymuje rozwój państwa. 

Ostatecznie więc mln ludzi staną w obliczu ubóstwa, głodu, a to właśnie te czynniki  

uznaje się za główne źródło aktów przemocy na całym świecie870. Z tego też powodu inni 

czują się odpowiedzialni za potrzebujące państwa. Przykładem tego typu zaangażowania 

jest Unia Europejska, której członkowie postrzegają zacofane lub upadłe rządy jako 

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i rozwoju swoich własnych terytoriów. 

Oczywiście strategia bezpieczeństwa Unii zawsze odnosiła się do rządów upadłych, a 

zwalczanie negatywnych efektów trwających tam konfliktów (np. zbrojnych) uznano za 

kluczowe. Bezpośrednio wpływa ona bowiem  na bezpieczeństwo i stabilizację samych 

członków UE871. Można więc z całą świadomością stwierdzić, że to właśnie dlatego 

Afganistan, szczególnie od 2001 roku, stał w centrum zainteresowania środowiska 

międzynarodowego.  Trzeba pamiętać, że pod rządami talibów był wygodną przystanią 

dla terrorystów Al-Kaidy i jednocześnie jednym z największych ośrodków produkcji i 

uprawy narkotyków. To wszystko spowodowało, że stanowił najpoważniejsze zagrożenie 

dla stabilności i bezpieczeństwa na świecie872. 

 Po wydarzeniach z 11 września 2001 roku oraz interwencji Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników w Afganistanie, społeczność międzynarodowa, a 

zwłaszcza Zachód, został zmuszony do podjęcia zdecydowanych zobowiązań odbudowy, 

ustabilizowania sytuacji i stworzenia bezpieczeństwa w tym państwie. Jak pisze E. 

Suwara „w latach 2002-2011 pomoc przekazywano przez budżet (ang. on-budget) i poza 

nim (ang. off-budget). Ta druga droga omijała rządowy system zarządzania finansami 

publicznymi i nie angażowała administracji państwowej w proces planowania, 

implementacji czy monitorowania programu i projektów. Do wsparcia budżetowego 

zaliczono pomoc bilateralną i wielostronną, dostarczoną również za sprawą 

                                                           
870 J. G. Gros, Failed States in Theoretical, Historical, and Policy Perspectives, 

http://www.umsl.edu/~grosj/Failed_States.pdf, dostęp: 26.01.2021. 
871 Zob. A. Antczak, Unia Europejska Bezpieczeństwo - Strategia - Interesy, Józefów 2011, s. 24-27. 
872 N. Shafiee, A. Nourian, تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان براساس نظریه صلح لیبرال, 
http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 75, dostęp: 27.01.2021. 
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wielostronnych funduszy powierniczych. Większość programów była planowana, 

implementowana i monitorowana przez afgańską administrację”873. UE współpracuje z 

Afganistanem od 2002 roku (choć w postaci KE i jej członków była obecna jeszcze w 

latach 80-tych) w ramach działań obywatelskich w celu stworzenia wiarygodnej struktury 

rządowej, poprzez ustanowienie silnych i odpowiedzialnych instytucji, reformę 

sądownictwa, zarządzanie granicami, walkę z narkobiznesem,  pomoc w  odbudowie i 

rozwoju gospodarczym tego państwa874. UE uznała więc terroryzm i przestępczość 

zorganizowaną za najpoważniejsze zagrożenie w swojej strategii bezpieczeństwa. Pod 

tym względem Afganistan jest kluczowym filarem działań w walce z terroryzmem, a 

sama Unia Europejska dba o rozszerzanie swojej polityki jako gracza globalnego, a także 

o rozwój gospodarczy i stabilność Afganistanu875. Zrozumiałe jest więc, że zasługi Unii 

są nie do przecenienia. Odegrała ona wiodącą rolę w ustanowieniu i utrzymaniu pokoju w 

Afganistanie. Ponad połowę międzynarodowych sił pokojowych stanowią państwa 

członkowskie, które w zdecydowany i widoczny sposób angażują się finansowo. To 

właśnie Komisja Europejska odegrała kluczową rolę i stała się jednym z największych 

współtwórców rozwoju tego państwa. Należy zauważyć, że zarówno dla Komisji jak i 

członków Unii Europejskiej obszary związane z odbudową, rozwojem gospodarczym, 

stabilnością i bezpieczeństwem, pomocą humanitarną, szkoleniem sił policyjnych, 

wzmocnieniem struktur instytucji rządowych, poprawą sytuacji w zakresie praw 

człowieka i promowaniem społeczeństwo obywatelskie, przywróceniem systemu 

sądownictwa w Afganistanie były w ostatnich latach ważnym aspektem działalności Unii 

Europejskiej i jej członków876. Jak pisze J. Modrzejewska-Leśniewska „działania Unii 

Europejskiej skupiają się na tym, co można generalnie nazwać sferą cywilną877. 

Działalność militarna taka jak zwalczanie Al-Kaidy, talibów, terrorystów, szkolenie 

Afgańskiej Narodowej Armii czy rozminowywanie, prowadzona jest przez siły NATO i 

Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (ang. International Security 

Assistance Force – ISAF). Wprawdzie w skład i NATO, i ISAF wchodzą państwa 

                                                           
873 E. Suwara, op. cit., s. 149. 
874 N. Shafiee, A. Nourian, تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان براساس نظریه صلح لیبرال, 
http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 75, dostęp: 27.01.2021. 
875 Zob. European Security Strategy - A secure Europe in a better world, 

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/european-security-strategy-

secure-europe-better-world/, dostęp: 28.01.2021. 
876 N. Shafiee, A. Nourian, تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان براساس نظریه صلح لیبرال, 
http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 76, dostęp: 27.01.2021. 
877 Wyjątek stanowi EULOPOL. Na ten temat szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale II 

rozprawy.  
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członkowskie Unii Europejskiej, ale Unia jako instytucja nie angażuje się w tej sferze”878. 

Oczywiście stoi przed nią wiele wyzwań. Cytując K. Hołdak należy zauważyć, że 

„najpoważniejszym spośród nich jest właściwa koordynacja przedsięwzięć i wymiana 

informacji między państwami unijnymi, zwłaszcza zaangażowanymi w misję ISAf oraz 

między instytucjami UE, odpowiadającymi za dystrybucję pomocy Afganistanowi, celem 

zapewnienia spójności, przejrzystości oraz efektywności działań podejmowanych na 

obszarze konfliktu. Niemniej ważne jest wypracowanie zasad i mechanizmów 

współdziałania między UE a NATO, by możliwe stało się harmonijne uzupełnienie 

operacji sojuszu o charakterze wojskowo-stabilizacyjnym wymiarem cywilnym 

wspólnoty. Wreszcie, Bruksela musi zdecydować, jakie miejsce powinien zajmować 

Afganistan w jej polityce zewnętrznej, a tym samym określić formy długoterminowego 

zaangażowania w tym państwie”879. Bez wątpienia można więc powiedzieć, że od 

początku Unia zadbała w jakiś sposób nie tylko o rozwój gospodarczy, ale i o powołanie 

stabilnych struktur rządowych poprzez ustanowienie silnych i odpowiedzialnych 

instytucji, mających na celu zreformowanie afgańskiego wymiaru sprawiedliwości oraz 

dalszej poprawy sytuacji. Ustalenia na temat kolejnych faz pomocy, jej rodzajów, 

przepływów finansowych zapadły głównie na kolejnych konferencjach. Wydaje się, że są 

one kluczowe w perspektywie opisywania roli międzynarodowych donatorów, bo właśnie 

na nich ustalano najważniejsze założenia wsparcia dla Afganistanu i przede wszystkim 

zauważono konieczność odbudowy zniszczonej infrastruktury państwa. Szukano więc 

sposobów pomocy, najlepszych źródeł wzrostu gospodarczego i stabilności politycznej, 

rozwiązań doraźnych i systemowych880. Ogólnie można ująć, iż program współpracy 

między UE, a Kabulem opierał się na: Pierwszej Strategii Narodowej dla Afganistanu 

(ang. Country Strategy Paper on Afghanistan, CSP 2003-2006) na lata 2003-2006, 

Deklaracji o zaangażowaniu we wspólne partnerstwo UE-Afganistan z 16 listopada 2005 

roku, Drugiej Strategii Narodowej dla Afganistanu (ang. Country Strategy Paper on 

Afghanistan, CSP 2007-2013) na lata 2007-2013, Strategii dla Afganistanu od 2017. 

Analizując powyższe dokumenty można stwierdzić, iż zawierają one w sumie podobne 

założenia, zwykle kontynuują poprzednie zobowiązania i ustalenia poszerzając 

jednocześnie nowe ramy współpracy. Dotyczy to nie tylko przekazywanych środków 

                                                           
878 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Efektywność i 

perspektywy, https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/104/92, s. 55, dostęp: 20.02.2021.  
879 K. Hołdak, Zaangażowanie UE w odbudowę Afganistanu, www.bbn.gov.pl,zAAngAżowAnie ue w 

odbudowę AfgAnistAnu - Biuro, s. 186, dostęp: 22.02.2021. 
880 Trzeba jednak zauważyć, że to zwykle uzgodnienia, porozumienia, nie stanowiące umów 

międzynarodowych, a raczej zawierające zobowiązania, bez konkretnych ustaleń wiążących. 
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pomocowych, ale także wszelkich działań poza finansowych, które są niezwykle ważne w 

Afganistanie881 

Na pierwszej konferencji w Bonn w grudniu 2001 roku, której przewodniczył 

Akhdar Brahimi brało udział 85 państw i 15 organizacji międzynarodowych. Samo 

porozumienie zostało podpisane przez 25 przedstawicieli Afganistanu, pod kontrolą 

przedstawiciela ONZ. Miało ono zakończyć jeden z najbardziej kontrowersyjnych 

problemów politycznych w Afganistanie ostatnich trzech dekad, jakim był podział 

władzy politycznej i zapoczątkować nowy proces demokratyzacji państwa882. 

Uzgodniono wówczas strukturę polityczną w celu utworzenia nowego rządu afgańskiego, 

kładąc nacisk na przekazanie władzy przez Burhanuddin Rabbani na rzecz Hamida 

Karzaja i ustanowienie inkluzywnego rządu883, powołanie tymczasowej administracji884, 

zakończenie wojny i współtworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.  

Ważne okazało się też założenie trwałej odbudowy i stabilności (wsparcie NATO i 

ISAF), konsolidacji suwerenności narodowej, niepodległości i bezpieczeństwa 

terytorialnego Afganistanu, ochrony podstawowych praw ludzi, zwłaszcza kobiet, 

obecności i udziału różnych partii politycznych i grup społecznych w strukturze rządu, 

dochodzenie sprawiedliwości społecznej i poszanowania praw człowieka 

                                                           
881 Szczegółowe informacje na temat soft power i hard power znajdują się w  Rozdziale IV rozprawy. 
882 Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent 

Government Institutions ("Bonn Agreement"),  https://www.refworld.org/docid/3f48f4754.html dostęp: 

13.01.2021. Zob. także: United Nations Peacemaker, Agreement on Provisional Arrangements in 

Afghanistan Pending the Re-establishment of Permanent Government Institutions (Bonn Agreement), 

https://peacemaker.un.org/afghanistan-bonnagreement2001, dostęp: 14.01.2021. 
883 Gabinet kierowany przez Hamida Karzaja miał 30 mandatów, które podzielono według składu 

etnicznego między afgańskie grupy polityczne. Spośród nich jedenaście miejsc przypadło Pasztunom, 

osiem Tadżykom, pięć Chazarom, trzy Uzbekom, a resztę pozostałym mniejszościom etnicznym. Dwie 

kobiety, tj. Sima Samar i Soheila Siddiq weszły do gabinetu tymczasowego i otrzymały ministerstwa ds. 

Kobiet i Zdrowia. Ponadto S. Samar została wyznaczona na jednego z pięciu zastępców Karzaja. Zob. 

Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent 

Government Institutions ("Bonn Agreement"), https://www.refworld.org/docid/3f48f4754.html dostęp: 

13.01.2021; United Nations Peacemaker, Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending 

the Re-establishment of Permanent Government Institutions (Bonn Agreement), 

https://peacemaker.un.org/afghanistan-bonnagreement2001, dostęp: 14.01.2021. 
884 Umowa stanowi prawo narodu afgańskiego do swobodnego wyboru politycznej przyszłości swojego 

państwa w oparciu o zasady islamu, demokrację, pluralizm i sprawiedliwość; upoważnia Organizację 

Narodów Zjednoczonych do prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń praw człowieka oraz do 

przedstawiania sugestii i zaleceń w tym zakresie; w skład tymczasowej administracji wchodził 30-osobowy 

gabinet i przewodniczący, Niezależna Komisja Loja Dżirga, Bank Centralny i Sąd Najwyższy; uzgodniono 

powołanie komisji sądowniczej a także zalecono obserwację dżihadystów i innych tego typu grup. Zob. 

Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent 

Government Institutions ("Bonn Agreement"),  https://www.refworld.org/docid/3f48f4754.html dostęp: 

13.01.2021; United Nations Peacemaker, Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending 

the Re-establishment of Permanent Government Institutions (Bonn Agreement),   

https://peacemaker.un.org/afghanistan-bonnagreement2001, dostęp: 14.01.2021. 
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Afgańczyków885. Ustalenia konferencji w Bonn były ważne także w kontekście 

finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Komisja 

Europejska przeznaczyła 4,9 mln euro na Mechanizm Szybkiego Reagowania (EU Rapid 

Reaction Mechanism). Przekazane środki miały przekonać Afgańczyków do 

zaangażowania Unii w sprawy państwa i przyczynić się do umocnienia lokalnych władz 

oraz wprowadzenia niezbędnych reform. Ze wskazanej kwoty 2 mln euro miało być 

przeznaczone na pomoc w działalności nowopowołanego rządu, 500 000 euro na 

wsparcie przedstawiciela ONZ (Brihmi) dla Tymczasowego Rządu Afgańskiego w 

procesie jego odbudowywania, 1,285 mln euro na działania w zakresie rozminowywania, 

234,758 euro na wzmacnianie mediów, 300 000 euro na wspieranie roli społeczeństwa 

obywatelskiego w Pakistanie. Zaznaczono jednocześnie, że program będzie wdrażany 

przy współpracy wszystkich państw, przy udziale społeczności lokalnej oraz specjalnego 

wysłannika UE886. Zapowiedziano wówczas przyjęcie drugiego programu pomocowego 

(maj 2002), który rozważany miał być i dyskutowany na konferencji w Tokio887. 

Podsumowując, można powiedzieć, że Konferencja bońska wyznaczyła ramy polityczne 

utworzonego rządu Afganistanu i zapoczątkowała kolejne konferencje, mające na celu 

zbadania sytuacji w Afganistanie i zaangażowanie w nią społeczności międzynarodowej. 

To właśnie owe konferencje zapewniły ramy współpracy UE w Afganistanie w ciągu 

ostatniej dekady. 

Po pierwszej konferencji Unia Europejska i inne państwa zorganizowały szereg 

innych konferencji w celu poprawy sytuacji gospodarczej i politycznej w Afganistanie. W 

dniach 21-22 stycznia 2002 roku odbyła się druga konferencja Tokijska, zorganizowana 

przez Unię Europejską, Japonię, Stany Zjednoczone i Arabię Saudyjską. Zapewniła ona 

ponad 1,8 mld USD pomocy finansowej na szybki mechanizm Administracji 

Tymczasowej, rozwój ram walutowych, zrównoważony wzrost gospodarczy, zwłaszcza 

system rolniczy, rozwój obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarkę 

wodną i renowację systemów irygacyjnych, wzmacnianie stabilności i przeciwdziałanie 

narkotykom. Jednocześnie położono nacisk na edukację kobiet, a zwłaszcza ich udział w 

systemie politycznym państwa888 . Konferencja w Tokio była doskonałą okazją dla rządu 

afgańskiego do potwierdzenia decyzji, podjętych w ramach Porozumienia bońskiego, o 

                                                           
885 F. Fazilyar, International Community & Nation-State Building in Afghanistan 2001-2015, Kabul 2016, s. 

148-149. 
886 EU Support for Afghanistan: European Commission Launches Quick Impact Actions, December 13, 

2001, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_01_1834, dostęp: 20.02.2021. 
887 Zob. K. Hołdak, op. cit., s. 187. 
888A. Arzu, افغانستان و جامعه جهانی, Kabul 2010, s. 194-195. 
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kontynuowaniu procesu pojednania narodowego, odbudowy i rozwoju Afganistanu. 

Okazała się też być sposobnością dla państw-darczyńców do rozszerzenia politycznego 

wsparcia w celu udzielenia rzeczywistej pomocy w tych procesach889. Łączna kwota 

konferencji w Tokio wyniosła 4,5 mld USD, z czego 500 mln zostało wypłacone przez 

Unię Europejską. Oczywiście stroną wykonawczą był Bank Światowy, Amerykańska 

Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID, Azjatycki Bank Rozwoju ADB i 

Islamski Bank IB 890. Jak pokazuje poniższa tabela, pomoc darczyńców nie była 

jednorazowa, ale nastawiona raczej na wsparcie ciągłe, czy też długoterminowe. 

Tabela 8. Poziom pomocy wybranych darczyńców dla Afganistanu na konferencji w 

Tokio 2002 roku 

Darczyńcy Wysokość pomocy  

Unii Europejska 500 mln USD na rok 2002 

Stany Zjednoczone 297 mln USD na rok 2002 

Bank Światowy 500 mln USD w ciągu 30 miesięcy 

Japonia 500 mln USD na rok 2002  

Arabia Saudyjska 220 mln USD w ciągu 3 lat 

Indie 550 mln USD do roku 2006 

Islamska Republika Iranu 560 mln USD do roku 2006 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Tamana, سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, Teheran 2008, s. 163. 

 

F. Fazilyar zauważa jednak, że wspomniane zobowiązania i pomoc choć były 

przedmiotem prac wielu organizacji międzynarodowych a ich przedstawiciele byli w 

Afganistanie, aby sprostać potrzebom odbudowy tego państwa, to jednak z biegiem 

czasu, wielu uczestników, zarówno rządy jak i organizacje, nie wypełniły swoich 

deklaracji891. Trzeba bowiem pamiętać, że w konferencji w Tokio uczestniczyło 60 

państw i 20 organizacji międzynarodowych892. W tym kontekście negatywnie wypowiada 

się też Piotr Pietrakowski. Autor pisze, „że problem rozwoju gospodarczego pogłębia 

                                                           
889 Zob. E. Suwara, op. cit., s. 151. Badaczka wskazuje dwa główne obszary działań, tj. odbudowę i 

rekoncyliację. 
890 Zob: United Nations Development Program Evaluation office, 

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/thematic/conflict/Afghanistan.pdf, dostęp: 

28.01.2021. 
891 F. Fazilyar, op. cit., s. 150-151. 
892 Zob. Afghanistan: Donors pledge $4.5 billion in Tokyo, 

https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-donors-pledge-45-billion-tokyo, dostęp: 19.11.2021. 
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również lekceważący stosunek władz afgańskich do strategicznych kierunków polityki 

zagranicznej, co powoduje małą liczbę wiarygodnych partnerów międzynarodowych”893. 

Autor dodaje, iż „słaba kondycja gospodarcza Afganistanu pogłębia problem biedy i 

ubóstwa, które zmuszają obywateli kraju do poszukiwania alternatywnych możliwości 

zarobkowych. W większości źródłem utrzymania staje się uprawa maku przeznaczona do 

produkcji narkotyków, zwiększając tym samym afgański monopol narkotykowy”894. 

 

Fotografia 4. Hamid Karzaj na międzynarodowej konferencji w Tokio 2002 roku 

. 

 
Źródło: O. Samad, Handle with care: A fragile Afghanistan in Tokyo, 

https://foreignpolicy.com/2012/07/06/handle-with-care-a-fragile-afghanistan-in-tokyo/, dostęp: 16.02.2021. 

 

W kontekście roli i wsparcia UE w Afganistanie należy wspomnieć, że 11 lutego 

2003 roku Komisja Europejska przyjęła pierwszą Strategię Narodową dla Afganistanu na 

lata 2003-2006 (ang. Country Strategy Paper on Afghanistan, CSP 2003-2006). Jak pisze 

J. Modrzejewska-Leśniewska „udzielane na bazie strategii wsparcie koncentrowało się na 

czterech zasadniczych obszarach i czterech mniejszych. Do obszarów zasadniczych 

należały: rozwój obszarów wiejskich, na co przeznaczono 203 mln euro, ochrona zdrowia  

– 42 mln euro, reforma administracji publicznej – 12 mln euro i infrastruktura – 90 mln 

euro. Cztery mniejsze programy obejmowały obszary: rozminowywanie (40 mln euro), 

współpraca regionalna (14 mln euro), uchodźcy powracający (10 mln euro), zwalczanie 

uprawy maku i produkcji opium (10 mln euro)”895. 

                                                           
893 P. Pietrakowski, Afganistan 2004 – rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości, 

Wrocław 2015, s. 84. 
894 Ibidem, s. 85. 
895 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 57; Country Strategy Paper 

Afghanistan 2003–2006, European Commission, 

http://afghandata.org:8080/xmlui/bitstream/handle/azu/13215/azu_acku_pamphlet_hv385_6_c686_2006a_

w.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 20.02.2021. 
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Następnym, ważnym krokiem wsparcia UE dla Afganistanu były deklaracje 

wynikające z konferencji berlińskiej, która odbyła się w kwietniu 2004 roku. Jej 

uczestnikami były 54 państwa, ONZ oraz Bank Światowy. To właśnie na niej 

zaakceptowano plan prac obejmujący wybory w 2004 roku. Unia Europejska i 

społeczność międzynarodowa zobowiązały się przeznaczyć 8,2 mld USD na odbudowę 

Afganistanu. Trzeba jednak podkreślić, iż główny nacisk położono na terminowe 

przeprowadzenie pierwszych wyborów prezydenckich i parlamentarnych (Unia 

Europejska dostrzegając ważna rolę demokratyzacji państwa zwróciła szczególną uwagę 

na to zagadnienie)896 oraz realizację zobowiązań konferencji tokijskiej. Wskazano też na 

konieczność odbudowy infrastruktury, zwłaszcza dróg, zaopatrzenia w energię i poprawę 

zdrowia publicznego. Ważnym elementem była też kwestia deklaracji NATO w zakresie 

misji ISAF897. 

 

Fotografia 5. Berlińska Międzynarodowa Konferencja dotycząca rozwoju 

gospodarczego i politycznego Afganistanu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: The participants of the Afghanistan Conference pose for a group photo in Berlin, on Wednesday, 31 

March 2004. At the two-day conference, politicians from 56 states are discussing the rebuilding of the war-

torn country and financial aids, https://www.alamy.com/stock-photo-the-participants-of-the-afghanistan-

conference-pose-for-a-group-photo-53878155.html?, dostęp: 17.02.2021. 

 

                                                           
896 Jak pisze K. Hołdak „UE zaoferowała ponadto znaczne wsparcie przy organizacji wyborów 

prezydenckich (9 października 2004 roku) w Afganistanie. Około 24 mln euro zostało wydane na 

organizację procesu wyborczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom biorącym udział w 

głosowaniu. Tym samym pokryła ona około 50 proc. kosztów całej operacji. UE ustawiła również Misję 

Wsparcia Demokracji i Wyborów, która udzielała pomocy technicznej i eksperckiej. Podobnie, w 2005 r. 

KE pomogła w zorganizowaniu wyborów parlamentarnych i samorządowych w Afganistanie (przeznaczyła 

ona na ten cel około 17,5 mln euro), powołując Misję Obserwacji Wyborów oraz przekazując dodatkowe 

środki w wysokości 3 mln euro na rozwój instytucjonalny afgańskiego parlamentu”. Cyt. za: K. Hołdak, op. 

cit., s. 190. Szczegółowe dane można odnaleźć w raporcie European Union Democracy and Election 

Support Mission, Afghanistan Presidential Election 9 October 2004. Final Report, 

https://eeas.europa.eu/archives/eueom/pdf/missions/desmfinalreport.pdf, s. 5-26, dostęp: 20.02.2021. 
897 E. Suwara, op. cit., s. 151. 
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 Niezwykle ważnym krokiem UE, który przyczynił się do trwałej stabilności, 

rozwoju i dobrobytu gospodarczego Afganistanu, była wspólna deklaracja Unii 

Europejskiej i Afganistanu przyjęta 16 listopada 2005 roku. Najważniejsze ustalenia 

wyglądają następująco: 

1. W sektorze politycznym i gospodarczym: 

 Unia Europejska i rząd Afganistanu będą pracować nad dalszym rozwojem 

osiągnięć Porozumienia z Bonn (grudzień 2001). UE będzie nadal wspierać 

Afganistan w procesach stabilizacyjnych instytucji na szczeblu centralnym i 

prowincjonalnym, które winny być wolne od korupcji i zdolne do egzekwowania 

praworządności; 

 Unia Europejska będzie nadal wspierać wysiłki Afganistanu na rzecz poprawy 

jego usług administracyjnych i ustanowienia systemu rekrutacji opartego na 

przesłankach merytorycznych, kompetencji, co doprowadzi do powstania 

skutecznego systemu administracji publicznej. UE podzieli się swoim bogatym 

doświadczeniem w zakresie regionalnej współpracy gospodarczej z 

Afgańczykami i zapewni Afganistanowi pomoc techniczną w tej dziedzinie; 

 UE stworzy zachęty dla europejskiego sektora prywatnego, aby wykorzystywał 

istniejące możliwości inwestycyjne i handlowe w Afganistanie. 

2. W zakresie reformy sektora bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości: 

 zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i innymi zasadami prawa 

międzynarodowego Unia Europejska podtrzymuje suwerenność, niezależność i 

integralności terytorialną Afganistanu oraz nieingerencję innych w wewnętrzne 

sprawy tego państwa; 

 państwa członkowskie UE odgrywają  kluczową rolę w zapewnianiu zasobów 

wojskowych i administracyjnych Międzynarodowym Siłom Wspierającym 

Bezpieczeństwo (ISAF) kierowanymi przez NATO, w tym Prowincjonalnym 

Zespołom Zadaniowym ds. Odbudowy (PRT) oraz we wspieraniu działań sił 

koalicyjnych kierowanych przez USA. Bezpieczeństwo, zwiększenie stabilności i 

pobudzenie rozwoju w całym Afganistanie, będzie priorytetem do czasu, gdy 

afgańskie siły bezpieczeństwa i siły zbrojne będą wystarczająco zorganizowane i 

aktywne; 
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 Unia Europejska i jej państwa członkowskie będą nadal wspierać 

międzynarodowe wysiłki na rzecz pomocy rządowi Afganistanu w rozwoju policji 

krajowej i granicznej, zapewniając pomoc finansową i techniczną; 

 UE i Afganistan postrzegają reformę wymiaru sprawiedliwości jako główny 

priorytet afgańskiego rządu i społeczności międzynarodowej. Rząd Afganistanu 

ułatwi wysiłki społeczności międzynarodowej poprzez skuteczniejszą koordynację 

między sądownictwem, a obie strony są zobowiązane do lepszego zarządzania 

politycznego i demokratycznego poprzez opracowanie wiarygodnego systemu 

prawnego wzmacniającego praworządność. Ochrona praw człowieka i reforma 

opiera się na sektorach wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i 

karnych; 

 UE uważa, że skuteczny proces zbierania broni i proces reintegracji jest niezbędny 

dla przyszłej stabilności Afganistanu i będzie nadal udzielać rządowi Afganistanu 

wsparcia politycznego i finansowego w tej dziedzinie. 

3. W zakresie  zwalczania narkotyków: 

 Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się rządu Afganistanu 

do walki z handlem narkotykami. Eliminacja tego procederu wymaga dalszych 

wysiłków we wszystkich obszarach włączonych do programów wykonawczych 

rządu afgańskiego, a Unia Europejska potwierdza wysiłki rządu afgańskiego 

zmierzające do zrewidowania krajowej strategii kontroli i rozwoju środków 

odurzających;  

 Unia Europejska zwiększa swoją pomoc w walce z narkotykami w ramach 

procesu budżetowego Afganistanu i z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 

funduszu antynarkotykowego. Nadal wspiera działalność Biura Narodów 

Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości UNODC898 w dziedzinie kontroli 

narkotyków w ramach Programu Afganistan. 

4. W dziedzinie rozwoju: 

 Unia Europejska i Afganistan będą nadal współpracować, aby zmniejszyć 

ubóstwo i osiągnąć cele w Afganistanie. Obie strony wyrażają dbałość i 

poczynienie wysiłków, aby budżet rządu był w pełni finansowany z dochodów 

rządowych tak szybko, jak to możliwe. Wskazano także konieczność pracy nad 

                                                           
898 United Nations Office on Drugs and Crime. 
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ograniczeniem trwałego ubóstwa i inwestowanie w długoterminowe, 

ekonomicznie opłacalne projekty rozwoju gospodarczego i społecznego; 

 Unia Europejska wspiera wiodącą rolę rządu afgańskiego w rozwój gospodarczy i 

społeczny, głównie w zakresie ograniczania ubóstwa i strategii rządowej. 

Zobowiązuje się do udzielania pomocy finansowej z budżetu UE przez siedem lat 

(od 2006 do 2013 roku), w celu wzmocnienia narodowej strategii Afganistanu.  

5. W zakresie praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i powrotu imigrantów: 

 rząd Afganistanu jest zobowiązany do ochrony wolności w ramach 

Konstytucji, rozwoju demokratycznego systemu oraz zagwarantowania 

poszanowania praw człowieka. Odzwierciedla to dążenie Afganistanu do 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza udziału kobiet, poprzez 

podkreślanie ich dostępu do zdrowia, edukacji i ich należnego miejsca w życiu 

społecznym, a także potrzebę ich ochrony przed uciskiem i przemocą. Rząd 

jest zobowiązany do zapewnienia równych praw wszystkim obywatelom i 

poszanowania słabszych grup społecznych, takich jak dzieci, osoby 

niepełnosprawne, więźniowie i osoby powracające z emigracji do państwa;  

 Unia Europejska i rząd Afganistanu zobowiązały się do pomocy w procesie 

dobrowolnych powrotów uchodźców oraz do ścisłej współpracy z rządami 

regionalnymi, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców i innymi partnerami międzynarodowymi. Ponadto UE będzie 

współpracować z rządem Afganistanu i państwami sąsiednimi w celu 

uregulowania kwestii powrotu uchodźców do Afganistanu, w tym do 

obszarów przygranicznych. 

6. W dziedzinie edukacji i kultury: 

 Unia Europejska i Afganistan uznają zasadnicze znaczenie edukacji na poziomie 

podstawowym, średnim i wyższym dla rozwoju Afganistanu. Obie strony będą 

również pracować nad zwiększeniem rozwoju szkolnictwa wyższego i instytutów 

badawczych poprzez rozwijanie powiązań między europejskimi i afgańskimi 

instytucjami i zapewnianie stypendiów oraz pielęgnowanie języka;  

 UE i Afganistan rozwiną dialog kulturowy na obszarach odzwierciedlających 

tożsamość kulturową, a także różnice kulturowe i językowe. Będzie też wspierać 

przyjęcie i ratyfikację Konwencji UNESCO w sprawie różnic kulturowych. W 

ramach dialogu politycznego Republiki, wzmocnienia współpracy i realizacji 
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zobowiązań na szczeblu ministerialnym będą odbywały się spotkania bilateralne 

między Afganistanem a Unią Europejską899. 

 

W drugiej części deklaracji stwierdza się, że Unia Europejska i rząd Afganistanu 

są zaangażowane w tworzenie bezpiecznego, stabilnego, wolnego i demokratycznego 

państwa,  poprzez przyjęcie Konstytucji 4 stycznia 2004 roku. Podkreślono, że wspólnota 

międzynarodowa jest zaangażowana w budowanie Afganistanu, który w  przyszłości 

będzie wolny od niebezpieczeństw, terroryzmu, ekstremizmu i przestępczości 

zorganizowanej. Zaakcentowano, iż Unia Europejska z satysfakcją przyjmuje również 

wielki postęp, jaki dokonał się w Afganistanie od 2001 roku, czyli od czasu porozumień z 

Bonn. Wskazano, że państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu 

programów odbudowy Afganistanu i zobowiązały się do wypłacenia w latach 2002-2006 

pomocy w wysokości 3,1 mld euro. Fundusze te miały zostać przeznaczone na działania 

koordynacyjne w obszarach wprowadzanych reform, w tym w tworzenie skutecznych 

instytucji parlamentarnych, opracowywanie i wdrażanie reformy sądownictwa, tworzenie 

policji krajowej i granicznej, walce z narkotykami900. W tym kontekście należy 

wspomnieć o unijno-afgańskiej deklaracja politycznej, podpisanej tego samego dnia, tj. 

16 listopada 2005 roku. Dokument zatytułowany Zaangażowanie we wspólne 

partnerstwo UE-Afganistan, jak pisze K. Hołdak „nie rozszerzył  dwustronnych relacji 

między Brukselą a Kabulem, czy zakresu zaangażowania UE w Afganistanie, ale 

sformalizował roczne spotkania na szczeblu ministerialnym (pierwsze takie spotkanie 

odbyło się 31 stycznia 2006 roku), niezwykle istotne dla koordynacji działań 

humanitarnych i pomocowych. Zobowiązanie się wspólnoty do dalszego wspierania 

przemian demokratycznych w Afganistanie zostało również wielokrotnie zapisane w 

konkluzjach rady UE (np. z 30 stycznia 2006 roku czy 15 grudnia 2006)”901.  

Podsumowując, Unia w latach 2002-2005 dla Afganistanu przeznaczyła 749,62 

mln euro, z tego zakontraktowanych było 632,80 mln euro, ale wykorzystano jedynie 

543,02 mln euro, a to jedynie 72,44% kwoty902. J. Modrzejewska-Leśniewska tłumaczy to 

                                                           
899 Opracowanie własne na podstawie, EU-Afghanistan Joint Declaration Committing to a new EU-Afghan 

Partnership Strasbourg, 16 November 2005, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14519-

2005-INIT/en/pdf, dostęp: 29.01.2021. 
900 Ibidem.  
901 K. Hołdak, op. cit., s. 188.  
902 European Parliament, Afghanistan and Central Asia: prospects and challenges after withdrawal of 

NATO/ISAF forces, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/457127/EXPO_STU(2015)457127_EN.pdf, s. 

20, dostęp: 20.02.2021.  
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słabością struktur państwa afgańskiego i nieumiejętnością gospodarowania środkami. 

Przyczyniają się też do tego trwające konflikty, braki infrastrukturalne itd.903  

Kolejnym, ważnym krokiem podjętym w celu poprawy sytuacji politycznej oraz 

rozwoju gospodarczego i samowystarczalności Afganistanu była konferencja w Londynie 

w dniach 31.01-1.2006 roku, która  zapewniła zaangażowanie finansowe ze strony 70 

państw i organizacji międzynarodowych. Na modernizację, rozszerzenie projektów 

rozwoju, bezpieczeństwa i stabilności przeznaczono około 10,5 mld USD do 2011 

roku904.  

Jak czytamy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w Nowej Strategii dla 

Afganistanu905, konferencja londyńska dała szansę wspólnocie międzynarodowej 

podtrzymać swoje wcześnie zobowiązania, stała się „podstawą osiągnięcia 

międzynarodowego porozumienia w sprawie strategii dotyczącej niemilitarnego 

rozwiązania kryzysu afgańskiego, a także przekazywania siłom afgańskim obowiązków w 

zakresie utrzymywania bezpieczeństwa począwszy od 2011 roku, które ma się w 

znacznym stopniu zakończyć do 2014 roku”906. W dokumencie zapisano, iż przekazana 

przez uczestników konferencji początkowa kwota 140 mln USD, zostanie przeznaczona 

na walkę z rebeliantami i talibami907. Na tej londyńskiej konferencji uzgodniono więc 

swego rodzaju plan zasad wsparcia na lata 2006-2011. Podsumowaniem spotkania było 

podpisanie ważnego porozumienia – Afghan Compact. Uzgodniono, że „rząd afgański 

przy wsparciu społeczności międzynarodowej będzie dążył do wysokich wskaźników 

trwałego wzrostu gospodarczego w celu zmniejszenia głodu, ubóstwa i bezrobocia;  

będzie promować rolę i potencjał sektora prywatnego obok sektora publicznego i sektora 

non-profit; ograniczy przemysł narkotykowy; zapewni stabilność makroekonomiczną; 

przywróci i wypromuje rozwój kapitału ludzkiego, społecznego i fizycznego państwa, 

tworząc w ten sposób solidną podstawę dla nowego pokolenia liderów i specjalistów; 

wzmocni społeczeństwo obywatelskie; zakończy reintegrację osób powracających, 

                                                           
903 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 58-59. 
904 Afghanistan Agreements, The International Conference on Afghanistan 

London, 2006 and The Afghanistan Compact, 

http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 24-47, dostęp: 

1.02.2021. 
905 Nowa Strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie 

nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI)), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:PL:PDF, dostęp: 19.02.2021. 
906 Ibidem. 
907 Ibidem. 
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przesiedleńców wewnętrznych i byłych kombatantów”908. Wskazano trzy główne filary 

działalności, tj. bezpieczeństwo, praworządność i prawa człowieka; rozwój gospodarczy i 

społeczny909. Jak pisze E. Suwara wspomniany dokument „tworzy Wspólną Radę 

Koordynacji i Monitoringu (ang. Joint Coordination and Monitoring Board – JCMB) w 

celu koordynacji pomocy; potwierdza potrzebę implementacji Afgańskiej Narodowej 

Strategii Rozwoju (ANDS); wskazuje konieczność eliminacji handlu i produkcji 

narkotyków”910. W ramach opisywanego pakietu Unia Europejska przeznaczyła blisko 2 

mld euro, które były pod kontrolą Specjalnego Przedstawiciela – Francese Vendrella 

(powołano go w grudniu 2001 roku, a stanowisko objął w czerwcu 2002 roku). Był on 

odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych środków911. 

 

Fotografia 6. Uczestnicy uzgodnień  Afghan Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: A. Khan, London Conference on Afghanistan (2006), https://www.akdn.org/event/london-

conference-afghanistan-2006, dostęp: 16.02.2021. 

 

 Wszystkie opisane konferencje w latach 2001-2006 roku były niezwykle ważne 

dla rozwoju i poczucie stabilizacji Afganistanu. Sprawiło to zaangażowanie wielu państw 

i organizacji międzynarodowych. Z pewnością jednym z głównych graczy była wówczas 

                                                           
908 Afghanistan Agreements, The International Conference on Afghanistan 

London, 2006 and The Afghanistan Compact, 

http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 29, dostęp: 1.02.2021 
909 Building on Success: The Afghanistan Compact, 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RVxobZc5JQUJ:https://gsdrc.org/document-

library/building-on-success-the-afghanistan-compact/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d, 

dostęp: 19.02.2021; Nowa Strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 

grudnia 2010 w sprawie nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI)), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:PL:PDF, dostęp: 19.02.2021. 
910 E. Suwara, op. cit., s. 151. 
911 United Nations, Franesc Vendrell appointed special Representative of Secretary-General and head of 

special mission to Afghanistan, https://www.un.org/press/en/2000/20000117.sga720.doc.html, dostęp: 

20.02.2021. 
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Unia Europejska. K. Hołdak pisze, że „KE w latach 2002-2006 wydała na odbudowę 

powojenną Afganistanu ponad 1 mld euro, w tym między innymi: 

 około 236 mln euro na rozwój obszarów wiejskich, promocję alternatywnych 

(wobec uprawy maku opiumowego) metod gospodarowania oraz bezpieczeństwo 

żywnościowe; 

 około 393 mln euro na reformę afgańskiej administracji publicznej, odbudowę 

instytucji publicznych, wzmocnienie pozycji rządu centralnego. Warto dodać, że 

KE jest trzecim, co do wielkości donatorem Funduszu Zaufania na rzecz 

odbudowy Afganistanu (ARTF)912 oraz głównym sponsorem (około 135 mln euro 

w latach 2003-2006) Funduszu Zaufania na rzecz Prawa i Porządku w 

Afganistanie (LOTFA)913. Ten ostatni instrument służy m.in. do finansowania 

działalności afgańskiej policji, jej wyszkolenia oraz wyposażenia; 

 około 21 mln euro na program budowy społeczeństwa obywatelskiego i ochrony 

praw człowieka; 

 około 106 mln euro na odbudowę infrastruktury, zwłaszcza transportowej; 

 około 94 mln euro na reformę systemu opieki zdrowotnej; 

 około 66 mln euro na program rozminowania Afganistanu; około 53 mln euro na 

współpracę regionalną między Afganistanem a państwami sąsiednimi, w tym 

proces repatriacji i powrotu uchodźców afgańskich do domostw”914. 

 

Badaczka podkreśla, że „w latach 2002-2006 za pośrednictwem ECHO (Biuro 

Pomocy Humanitarnej UE)915 Afganistan uzyskał pomoc w wysokości 261 mln euro. W 

celu koordynacji działań ECHO otworzyło swe przedstawicielstwo w Kabulu w styczniu 

2002 roku”916. We wspomnianym okresie podjęto też temat walki z opium makowym. Jak 

                                                           
912 Afghanistan Reconstruction Trust Fund. 
913 Law and Order Trust Fund for Afghanistan. 
914 K. Hołdak, op. cit., s. 189-190.  
915 Afganistan w ostatnim dziesięcioleciu otrzymał od DG ECHO (Directorate-General for European Civil 

Protection and Humanitarian Aid Operations) 584 mln EUR w ramach pomocy humanitarnej i ochrony 

ludności. Afganistan dodatkowo skorzystał z 6,37 mln euro z Instrumentu na rzecz Stabilności IFS 

(Instrument for Stability) i 55,31 mln euro z budżetu CFSP (Common Foreign and Security Policy) na 

cywilne misje zarządzania kryzysowego, także ponadto na 2012 roku przeznaczono 1,39 mln euro z 

Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka EIDHR (European 

Instrument for Democracy and Human Rights), European Parliament, Afghanistan and Central Asia: 

Prospects and challenges after withdrawal of NATO/ISAF forces, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/457127/EXPO_STU(2015)457127_EN.pdf, s. 

21, dostęp: 20.02.2021. 
916 K. Hołdak, op. cit., s. 190. 



  278 

 

pisze K. Hołdak „działania Brukseli w tym zakresie opierają się na Strategii UE do Walki 

z Narkotykami na lata 2005-2012, która została przyjęta w 2003 roku, w unijnym Planie 

Działania przeciwko Narkotykom na lata 2005-2008, a także Planie Działania na rzecz 

zwalczania produkcji narkotyków w Afganistanie oraz szlaków ich przerzutu z dnia 22 

maja 2006 roku. Pomoc UE koncentruje się wokół wspomagania rozwoju afgańskiego 

rolnictwa i hodowli, wzmacniania prawa i wymiaru sprawiedliwości przeciwko 

producentom i handlarzom narkotyków, wspierania budowy sił antynarkotykowych, w 

tym straży granicznej przed przemytnikami używek oraz współpracy z państwami 

regionu (Pakistanem, Iranem, republikami środkowoazjatyckimi) dla zwalczania szlaków 

przerzutu opiatów z Afganistanu do państw Wspólnoty. Przykładowo, KE zatwierdziła na 

lata 2002-2004 pomoc finansową w wysokości 75 mln euro dla afgańskiej policji 

narkotykowej. W 2005 roku zaoferowała kolejne 15 mln euro na funkcjonowanie Zespołu 

Zadaniowego ds. Zwalczania Przemytu Narkotyków. Ponadto, KE finansuje (3 mln euro) 

projekt wzmocnienia kontroli antynarkotykowej na granicy z Iranem”917.  

 

Tabela 9. Pomoc pieniężna (kwoty w USD) z państw całego świata do odbudowy 

Afganistanu.  Konferencja w Londynie – 2006 rok  

 

Darczyńcy 

Zobowiązanie Międzynarodowa pomoc dla 

Afganistanu 

Marzec 2005 – marzec 2006 Od marca 2006 

ADB Azjatycki Bank Rozwoju 244 1.00 

Agha Khan Fundation 32 0 

Australia 16 113 

Belgia 17 6 

Kanada 83 125 

Chiny 8 85 

Dania 29 120 

EC Komisja Europejska. 132 268 

Finlandia 11 60 

Francja 24 55 

Niemcy 74 480 

Grecja 0 5 

Indie 126 181 

Iran 50 100 

Islamic Dve Bank 20 70 

Włochy 51 56 

                                                           
917 Ibidem, s. 190-191. 
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Japonia 31 450 

Republika Korei 2 20 

Holandia 53 179 

Nowa Zelandia 0 11 

Norwegia 41 144 

Pakistan 105 150 

Arabia Saudyjska 22 153 

Hiszpania 12 182 

Szwecja 41 120 

Szwajcaria 17 90 

Turcja 0 100 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 6 0 

Wielka Brytania 284 885 

Agencje ONZ 58 94 

Stany Zjednoczony 3.053 4.000 

Bank Światowy 263 1.200 

Kwota całkowita 4.921 10.150 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Tamana, سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, Teheran 2008, s. 165. 

 

Podsumowując, należy podkreślić olbrzymie wsparcie UE w pierwszych latach po 

ataku na WTC. Duża pomoc finansowa, przyczyniła się do rozwoju wielu sektorów, 

począwszy od wsparcia rządu, instytucji, po szkolnictwo, ministerstwa i każdy inny 

obszar zbliżający Afganistan do międzynarodowych standardów. Dodatkowo trzeba tu 

pamiętać, iż Unia Europejska, czyli jej państwa członkowskie jak choćby Włochy, 

Wielka Brytania, Niemcy czy Francuzi wydatkowali fundusze na trochę inne sektory, co 

umożliwiło jednoczesne, nieprzerwane działania na wielu różnych polach918. 

 Widząc potrzebę wsparcia Afganistanu przyjęto Drugą Strategię Narodową dla 

Afganistanu na lata 2007-2013 (ang. Country Strategy Paper on Afghanistan, CSP 2007-

2013). Z jednej strony była ona kontynuacją poprzedniego planu, ale z drugiej dostrzegała 

też nowe problemy, tj. walkę z ubóstwem, narkotykami, konieczność walki o 

równouprawnienie i w ogóle przestrzeganie prawa. Strategia opierała się na dwóch 

planach, a jej zadania były podzielone na dwie główne grupy. Za najważniejsze uznano: 

zarządzanie, rozwój obszarów wiejskich, zdrowie. Za kolejne – ochronę socjalną, 

rozminowywanie i współpracę regionalną. Pomoc nie była jednorazowa, ale podzielona 

na dwie tury, tj. lata 2007-2010 oraz 2010-2013. Na lata 2007-2010 przeznaczono 610 

mln euro, z tego 542 mln euro na wcześniej wymienione 3 najważniejsze obszary (w 
                                                           
918 Szczegółowe informacje o zaangażowaniu wymienionych państw znajdują się w Rozdziale II rozprawy.  
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kolejności 42%, 28%, 20%). Pozostała część, czyli 68 mln euro na następne (w kolejności 

3,9%, 3,6%, 3,6%). Na okres 2010-2013 przeznaczono 600 mln euro. Priorytetowo 

potraktowano rozwój obszarów wiejskich (34,3%), zarządzanie i praworządność (41%), 

ochronę zdrowia i pomoc społeczno-sojalną (22,2%), współpracę ponadregionalną 

(2,5%)919. Należy pamiętać, że „Unia Europejska rozdziela fundusze na wiele sposobów. 

Finansuje bezpośrednio prywatnych wykonawców i organizacje pozarządowe, a także 

przekazuje środki za pośrednictwem krajowego budżetu na rozwój oraz poprzez 

wielostronne fundusze powiernicze utworzone w celu wspierania stałego budżetu 

GIRo’A i Krajowych Programów Priorytetowych (NPP)”920. 

 Ze wspomnianej wcześniej Nowej Strategii UE (z grudnia 2010 roku) wynika, 

iż wspólnota międzynarodowa zakładała skupienie się na czterech głównych obszarach, 

tzn. „na pomocy międzynarodowej, skutkach procesu pokojowego, wpływie szkolenia sił 

policyjnych, likwidacji upraw opium poprzez zaproponowania rozwiązań 

alternatywnych”921. W dokumencie wskazuje się, iż choć efekty po dziesięciu latach 

zaangażowania Unii Europejskiej w Afganistanie, nie są do końca zadowalające 

(ubóstwo, niski poziom bezpieczeństwa, problemy społeczno-gospodarcze), to jednak 

należy kontynuować działania, wspierać rządy i społeczeństwo afgańskie. Sukcesu 

upatruje się w zmianie sposobu myślenia wspólnoty międzynarodowej na bardziej 

długofalową i przede wszystkim uwzględnienie stanowiska i zdania strony afgańskiej, by 

wszelkie działania podejmować w kooperacji. Dodatkowo wskazuje się konieczność 

wspierania samych Afgańczyków w budowaniu stabilnego, niezależnego państwa, 

szanującego prawa człowieka, integralność terytorialną, wolność mediów, niezależne 

sądownictwo, równouprawnienie i wiele innych922. 

 W ramach kolejnego etapu pomocy Afganistanowi w jego drodze do odbudowy 

demokracji, 16 czerwca 2008 roku odbyła się konferencja paryska. 

 

 

 

                                                           
919 European Parliament, Afghanistan and Central Asia: prospects and challenges after withdrawal of 

NATO/ISAF forces, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/457127/EXPO_STU(2015)457127_EN.pdf, s. 

21, dostęp: 20.02.2021. 
920 Ibidem, s. 21. 
921 Nowa Strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie 

nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:PL:PDF, dostęp: 19.02.2021. 
922 Ibidem. 
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Fotografia 7. Uczestnicy konferencji w Paryżu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opening of the International Conference in support of Afghanistan in Paris, France on June 12th, 

2008, https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/opening-of-the-international-conference-in-support-

of-news-photo/111000171?adppopup=true, dostęp: 21.02.2021. 

 

 Głównym i najważniejszym celem konferncji było przedstawienie pięcioletniego 

planu rządu afgańskiego, tj. wspomnianej już wcześniej, Narodowej Strategii Rozwoju 

Afganistanu (ang. National Development Strategy – ANDS)923. Na tej konferencji 

przedstawiciele i ministrowie spraw zagranicznych z ponad 60 państw oraz około prawie 

20 międzynarodowych organizacji i instytucji zobowiązali się do przekazania 20 mld 

USD pomocy dla Afganistanu924. Stany Zjednoczone zadeklarowały 10 mld USD, ONZ 1 

mld USD, a Japonia 1,5 mld USD. Inne państwa, w tym Niemcy, zapowiedziały 450 mln 

euro, a Paryż powiększył dwukrotnie swoją pomoc925. Kwoty okazały się jednak 

niewystarczające, w obliczu zapowiedzi ówczesnego prezydenta Hamida Karzaja. W 

zaprezentowanym wówczas pięcioletnim planie odbudowy, obejmującym odbudowę 

kluczowych projektów wyraził on zapotrzebowanie szacowane na 50 mld USD926. 

                                                           
923 Rząd afgański przygotował własną strategię, którą darczyńcy zaakceptowali w 2008 roku. Głównym jej 

celem było zmniejszenie ubóstwa, wprowadzenie polityki ładu i bezpieczeństwa, poprawa jakości życia 

ludności afgańskiej oraz zbudowanie podstaw bezpiecznego i stabilnego państwa. Wymagało to stworzenia 

silnej gospodarki, szybko poszerzających się możliwości zatrudnienia i rosnących dochodów w celu 

ograniczenia ubóstwa. Narodowa Strategia Rozwoju Afganistanu wprowadzała strategię rządu i polityki, 

programy i projekty oraz oznaczała skuteczne wdrażanie, monitorowanie i ocenę tych działań. Jej 

głownymi celamu było: bezpieczeństwo, zarządzanie, praworządność i prawa człowieka, rozwój 

gospodarczy i społeczny. Zob. Narodowa Strategia Rozwoju Afganistanu, 

https://moj.gov.af/sites/default/files/afghanmainstrategydari_0.pdf, dostęp: 20.02.2021. 
924 Zob. Ministry of Finance Islamic Republic of Afghanistan Directorate General Budget, 

http://www.budgetmof.gov.af/index.php/en/81-aid-management-dierectorate/92-paris-conference-on-

afghanistan-2008, dostęp: 03.02.2021. 
925 DW, Billions of Dollars for Afghanistan, https://www.dw.com/en/billions-of-dollars-for-afghanistan/a-

5212322, dostęp: 03.02.2021. 
926 Declaration of the International Conference in Support of Afghanistan International Conference on 

Afghanistan Paris, June 2008, 
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Donatorzy zobowiązali się jednak wspierać rozwój ekonomiczny państwa, tak aby 

zapewnić ciągły wzrost gospodarczy wszystkich sektorów.  

 

Grafika 4. Struktura Narodowej Strategii Rozwoju Afganistanu 

Rozwój gospodarczy i społeczny Państwowość   Bezpieczeństwo 

1 Rozwój sektora prywatnego i zarządzania gospodarczego 

2 Bezpieczeństwo społeczne 

3 Rozwój wsi i rolnictwa 

4 Zdrowie 

5 Edukacja i kultura 

6 Infrastruktura i zasoby naturalne 

7 Dobre rządy, praworządności i prawa człowieka 

8 Bezpieczeństwo 

 

Źródło:, استراتیژی انکشاف ملیجمهوری اسالمی افغانستان ، , 

https://moj.gov.af/sites/default/files/afghanmainstrategydari_0.pdf, s. 5, dostęp: 19.02.2021. 

 

 Kolejne dwie międzynarodowe konferencje odbyły się w marcu 2009 roku. 

Pierwsza 8 marca 2009 roku w Moskwie, pt. „Kryzys w Afganistanie i możliwe 

scenariusze rozwoju”, dotyczyła zagadnień stabilności. Poruszano tu głównie kwestie 

związane z walką z terroryzmem oraz handlem narkotykami. Druga natomiast miała 

miejsce 31 marca 2009 roku. Ta  Międzynarodowa Konferencja Haska została zwołana 

na zaproszenie królowej Holandii Beatrycze a jej uczestnikami byli przedstawiciele 

ponad 70 państw i organizacji międzynarodowych, pod przewodnictwem Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Spotkanie pod hasłem „Kompleksowa strategia w równaniach 

regionalnych” dotyczyło głównie  deklaracji współpracy regionalnej, walki z talibami i 

zapewnienie dalszych inwestycji927. 

 Co ciekawe, 20 lipca 2010 roku odbyła się międzynarodowa konferencja w 

Kabulu (wybór samego miejsca uznano za duży sukces). Wzięli w niej udział delegaci z 

ponad 70 państw, około 40 ministrów spraw zagranicznych, w tym Sekretarz ONZ Ban 

Ki-Moon, Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton, brytyjski minister spraw zagranicznych 

William Hague i inni. Deklaracja, która została ogłoszona na zakończenie konferencji, 

zachęcała do wsparcia programów bezpieczeństwa i ekonomicznych rządu 

                                                                                                                                                                             
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CFC_Afghanistan_Agreements_June2012.pdf, s. 42-

45, dostęp: 2.02.2021. 
927 F. Fazialyar, op. cit., s. 153. 
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afgańskiego928. Wezwano wówczas społeczność międzynarodową do zapewnienia 

pięćdziesięciu procent międzynarodowej pomocy rządowi afgańskiemu. Warto 

wspomnieć, że pomoc społeczności międzynarodowej w rozwoju gospodarczym 

Afganistanu była jednym z głównych tematów spotkania w Kabulu929. Wskazano 

konieczność walki z korupcją, dbałość o praworządność, poszanowanie praw człowieka, 

kobiet i dzieci, rozwój ekonomiczny i społeczny, bezpieczeństwo, kontynuację walki z 

terroryzmem, promocję współpracy regionalnej, walkę z narkotykami, wzmocnienie 

udziału międzynarodowego. Dodatkowo podkreślono konieczność wsparcia dla samych 

przywódców afgańskich i przejęcie odpowiedzialności, m.in. za afgańskie służby, dbające 

na co dzień o bezpieczeństwo obywateli930.  

 

Fotografa 8. Sekretarz ONZ Ban Ki-Moon i Hamid Karzaj 

 
 
Źródło: Musadeq Sadeq, Afghan President Karzai and UN Secretary Ban Ki-Moon in Kabul Afghan 

President Hamid Karzai, right, gestures to U.N. Secretary General Ban Ki-Moon during a joint press 

conference after the Kabul International Conference in Kabul, Afghanistan on July 20, 2010, 

https://www.upi.com/News_Photos/view/upi/01b26a90cc06dd8c9f031d56d5eb8f08/Afghan-President-

Karzai-and-UN-Secretary-Ban-Ki-Moon-in-Kabul/, dostęp: 18.02.2021. 

 

 2 listopada 2011 roku odbyła się w Stambule Międzynarodowa Konferencja 

pt. „Bezpieczeństwo i współpraca w sercu Azji”, pod patronatem przedstawicieli Unii 

Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, z udziałem przedstawicieli niektórych państw 

azjatyckich. Głównym celem uzgodnień była próba stworzenia praktycznego planu 

postępu gospodarczego i bezpieczeństwa w Afganistanie po wycofaniu wojsk 

                                                           
928 A. Arzo, op. cit., s. 279-292. 
929 Zob. Nowa Strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 w 

sprawie nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:PL:PDF, dostęp: 19.02.2021. 
930 A. Arzo, op. cit., s. 285. Zob. Nowa Strategia dla Afganistanu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 16 grudnia 2010 w sprawie nowej strategii dla Afganistanu (2009/2217(INI), https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169E:0108:0122:PL:PDF, dostęp: 19.02.2021. 
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międzynarodowych w 2014 roku. Podkreślono konieczność rozszerzenia współpracy 

regionalnej i walkę ze wspólnymi problemami931.  

 W 10 rocznicę pierwszej Konferencji w Bonn, państwa członkowskie Unii 

Europejskiej i społeczności międzynarodowa zorganizowały 5 grudnia 2011 roku, II 

Konferencję. To właśnie na niej została podpisana deklaracja – „Afganistan i społeczność 

międzynarodowa od przejścia do dekady zmian”. Dokument ten świadczy o 

zaangażowaniu Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej, która zobowiązała się 

do udzielenia  pomocy przez 10 lat (2014-2024) po wycofaniu obcych wojsk z 

Afganistanu (2014) i przeniesieniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo z sił 

międzynarodowych na siły bezpieczeństwa Afganistanu. Uczestnicy po raz kolejny 

stwierdzili, że przyszłość afgańskiego systemu politycznego opierać się będzie na 

Konstytucji. Afgańczycy będą nadal budować demokratyczne i stabilne społeczeństwo 

oparte na rządach prawa, w którym podstawowe prawa i wolności ich obywateli, w tym 

równość mężczyzn i kobiet, są zagwarantowane w jej ustawie zasadniczej. Wskazano, że 

po wycofaniu wojsk międzynarodowych z państwa rząd afgański potrzebuje rocznie 7 

mld USD pomocy zagranicznej na wydatki cywilne i wojskowe932. 

 

Fotografia 9. Zdjęcie z Bonn po zakończeniu konferencji 

 
 

Źródło: Dawan, Bonn: Afghanistan Conference 2011, https://www.dawn.com/news/678382/bonn-

afghanistan-conference-2011, dostęp: 20.02.2021. 

 

 20 maja 2012 roku Unia Europejska, społeczność międzynarodowa i Stany 

Zjednoczone Ameryki zorganizowały w Chicago w USA jedną z najważniejszych, 

                                                           
931 Istanbul Process on Regional Security and Cooperation for A Secure and Stable Afghanistan, 2 

November 2011, http://www.mfa.gov.tr/istanbul-process-on-regional-security-and-cooperation-for-a-

secure-and-stable-afghanistan.en.mfa, dostęp: 08.02.2021. 
932 F. Fazilyar, op. cit., s. 153. 
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międzynarodowych konferencji poświęconych Afganistanowi, w której wzięli udział 

przywódcy 50 państw. To właśnie tam podjęto decyzję dotyczącą sytuacji 

bezpieczeństwa po 2014 roku. Przywódcy NATO zgodzili się finansować afgańskie siły 

bezpieczeństwa i przekazywać im około 4 mld USD rocznie933. Obowiązki całego 

państwa dotyczące bezpieczeństwa zostały uzgodnione z siłami afgańskimi w połowie 

2013 roku. Konkluzje konferencji są następujące:  

 uzgodnienie roli i pozycji NATO w Afganistanie po 2014 roku; 

 wsparcie procesu przenoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo z sił obcych 

na siły afgańskie; 

 odnowienie zobowiązań NATO i wsparcie dla Afganistanu oraz ogłoszenie misji 

wojennej NATO pod koniec 2014 roku934 . 

 W ramach zobowiązań afgańskich, sam prezydent Karzaj zapewnił, że jego 

rząd jest zaangażowany na rzecz demokratycznego i stabilnego społeczeństwa, walki z 

korupcją i ochrony praw człowieka wszystkich Afgańczyków (szczególnie kobiet) oraz że 

zobowiązania te są niezbędne dla dalszego wsparcia NATO. Pieniądze są przekazywane 

afgańskim siłom bezpieczeństwa w taki sposób, aby państwa-darczyńcy miały gwarancję 

i pewność, że są wydawane w sposób przejrzysty i zgodny z ich przeznaczeniem. 

 

Fotografia 10. Zdjęcie uczestników  konferencji 

 
 
Źródło: NATO, Official photo of participants at the meeting on Afghanistan, 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/photos_87607.htm?selectedLocale=uk, dostęp: 18.02.2021. 

  

                                                           
933 NATO, Chicago Summit Declaration on Afghanistan 

Issued by the Heads of State and Government of Afghanistan and Nations contributing to the NATO-led 

International Security Assistance Force (ISAF), 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm, dostęp: 09.02.2021. 
934 Ibidem.  

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm


  286 

 

 W dniu 8 lipcu 2012 roku odbyła się międzynarodowa konferencja, w której 

wzięli udział przedstawiciele 58 państw i ponad dwudziestu organizacji 

międzynarodowych. Społeczność międzynarodowa zobowiązała się wpłacić 16 mld USD 

na sektor wzmacnianiu infrastruktury gospodarki i cywilnej935. Zobowiązania podjęte na 

tej  konferencji w Tokio obejmowały: UE 1,5 mld USD, Stany Zjednoczone 2,3 mld 

USD, Japonia 3 mld USD, Niemcy 536 mln USD, Kanada 227 mln USD i Azjatycki 

Bank Rozwoju 1,2 mld USD936. Środki miały zostać przekazane po 2014 roku i 

wydatkowane przez kolejne 4 lata, a ich celem był rozwój gospodarczy i stabilność 

Afganistanu. Pomoc tę uzależniono walki z korupcją, którą  zobowiązał się podjąć rząd 

afgański. Kolejną, ważną kwestią poruszaną na spotkaniu było porozumienie Afganistanu 

i społeczności międzynarodowej w sprawie jasnej struktury księgowej zwanej Tokyo 

Framework937. W ramach tej wspólnej struktury Afganistan i społeczność 

międzynarodowa miały wspólnie monitorować i oceniać wykorzystanie 

międzynarodowej pomocy w państwie. Większość pomocy społeczności światowej miała 

być wydatkowana zgodnie z programem zarządzania na rolnictwo i uprawy, rozwój 

sektora prywatnego, rozwój podstawowej infrastruktury, górnictwo i energię, rozwój 

zasobów ludzkich i bezpieczeństwo938. 

 

 

 

 

 

                                                           
935 Tribune, Pledges worth $16b for Afghanistan expected at Tokyo conference, 

https://tribune.com.pk/story/405074/pledges-worth-16b-for-afghanistan-expected-at-tokyo-conference, 

dostęp: 21.02.2021. Zob. Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo Conference on Afghanistan The 

Tokyo Declaration Partnership for Self-Reliance in Afghanistan From Transition to Transformation July 8, 

2012, 

https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en1.html, 

dostęp: 10.02.2021. 
936 Second International Tokyo Conference on Afghanistan, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full%20Report_836.pdf, dostęp: 21.02.2021. 
937 Tokyo Mutual Accountability Framework (Tokyo Framework). 
938 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo Mutual  Accountability Framework, 

https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/tokyo_declaration_en2.html, 

dostęp: 2.02.2021. 
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Fotografia 11. Konferencja w Tokio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Tokyo Conference on Afghanistan, https://afghanistan-un.org/2012/07/tokyo-conference-on-

afghanistan/, dostęp: 22.02.2021. 

 

 W kontekście UE i jej zaangażowania w Afganistanie, należy wspomnieć, iż 

11.10.2014 roku Ashraf  Ghani podpisał Wieloletni Program Celowy (ang. Multiannual 

Indicative Programme), który stanowi podstawę dalszej współpracy Unii Europejskiej z 

Afganistanem w latach 2014-2020. J. Modrzejewska-Leśniewska wskazuje, że „na 

Wieloletni Program Celowy dla Afganistanu UE przyznała 1,4 mld euro. Jeżeli chodzi o 

obszary zainteresowania, to nie nastąpiła tu jakaś zasadnicza zmiana. Unijne środki mają 

wspierać rolnictwo i rozwój terenów wiejskich (337 mln euro), służbę zdrowia (274 mln 

euro), bezpieczeństwo i praworządność (319 mln euro) oraz budowanie demokracji (163 

mln euro). Nowością w unijnej pomocy mają być środki na sfinansowanie już podjętych 

przez stronę afgańską działań. Jest to nawiązanie do dokumentu Tokyo Mutual 

Accountability Framework przyjętego podczas konferencji na temat Afganistanu, która 

odbyła się 8 lipca 2012 roku w Tokio. Na ten cel Unia Europejska przeznaczyła 300 mln 

euro. Unijne środki finansowe mają być przekazywane za pośrednictwem funduszy 

powierniczych, a przede wszystkim Afghan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 

administrowany przez Bank Światowy i Fundusz Powierniczy Prawo i Porządek 

administrowany przez UNDP”939. Owe środki były częścią większego programu o nazwie 

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (ang. Development Cooperation 

Instrument – DCI). Dokument podpisano w Waszyngtonie a jego sygnatariuszami byli 

Andris Piebalgs (ówczesny komisarz UE) oraz Hazrat Omar (ówczesny doradca 

ekonomiczny prezydenta Ghaniego). Ten pierwszy podpisując program podkreślił, iż jest 

to wyraz wsparcia UE i przekonania, iż środki finansowe zostaną wykorzystane m.in. na 

                                                           
939 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 60-61. 
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dalsze wzmacnianie afgańskich instytucji940. Trzeba jednak wspomnieć, że program 

(obejmujący łącznie 19,6 mld euro) był  skierowany dla Ameryki Łacińskiej, Azji, Azji 

Środkowej, Bliskiego Wschodu oraz Republiki Południowej Afryki941. 

 21 maja 2015 roku odbyło się międzynarodowa konferencja, pt. 

„Międzynarodowe spotkanie grupy kontaktowej ICG”942, na której uczestnicy zobowiązali 

się do wspierania kilku obszarów. Najważniejsze to: 

 szkolenie, doradztwo i pomoc dla afgańskich sił bezpieczeństwa i obrony; 

  przegląd bieżącej sytuacji w Afganistanie i regionie oraz pojawiających się 

zagrożeń, takie jak ISIS i innych grup pokrewnych; kontynuowanie współpracy 

NATO po 2016 roku w ramach Misji Partnerstwa; skuteczność działań wzajemne 

uzgodnione ramy943. 

 

 W dniach 4-5 października 2016 roku w Brukseli odbyła się kolejna, ważna i 

cenna konferencja organizowana przez Unię Europejską z udziałem przedstawicieli 70 

państw i 20 organizacji międzynarodowych na rzecz Afganistanu. Na niej przeznaczono 

15,2 mld USD na pomoc rozwojową dla Afganistanu do 2020 roku, a w tym Unia 

Europejska i jej członkowie – 6,5 mld USD. Należy też wspomnieć, że już pierwszego 

dnia konferencji, UE podpisała umowę na 200 mln euro pomocy dla rozwoju rządów w 

Afganistanie944. Bez wątpienia umowa ta dała możliwość rządowi Afganistanu podjąć 

dalsze działania w zakresie budowania państwowości945. „Uzgodniona pomoc finansowa 

trafi bezpośrednio do budżetu rządu Afganistanu i zostanie wykorzystana w obszarach 

reform, dobrych rządów i równości płci” – powiedział minister finansów podczas 

podpisywania porozumienia. Polityk zapewnił Unię Europejską, że pomoc ta zostanie 

                                                           
940 European Commission, EU announces further support for the development of Afghanistan, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_1122, s. 2, dostęp: 20.02.2021. 
941 Ibidem. 
942 International Contact Group ICG – od 2009 roku, dwa lub trzy razy w roku, przedstawiciele 

Międzynarodowej Organizacji Szeregów Regionalnych i Światowych spotykają się w stolicy jednego z 

państw regionu. W 2015 roku odbyła się ona w Kabulu. Zob. NATO, Chicago Summit Declaration on 

Afghanistan 

Issued by the Heads of State and Government of Afghanistan and Nations contributing to the NATO-led 

International Security Assistance Force (ISAF), 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm, dostęp: 09.02.2021. 
943 Ibidem.  
944 European Commission , Brussels Conference on Afghanistan: the European Union announces financial 

assistance to support reforms in Afghanistan, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3269, dostęp: 10.02.2021. 
945 European Council of the European Union, Brussels Conference on Afghanistan: main results, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/05/bca-main-results/, dostęp: 10.02.2021. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm
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wykorzystana w sposób przejrzysty i prawidłowy we wskazanych obszarach946. Delegacja 

afgańska pod przewodnictwem prezydenta Ghaniego przedstawiła szereg ważnych 

dokumentów związanych z Narodową Strategią Samowystarczalności, Rozwoju 

Infrastruktury Narodowej, Wzmocnieniem pozycji kobiet w Afganistanie, Paktem na 

rzecz Rozwoju Miast i Obywatelstwa oraz Dokumentem wzajemnej odpowiedzi 

Afganistan-Świat947. Na konferencji w Brukseli ogłoszono, że w ciągu najbliższych 

czterech lat – 1,7 mld USD popłynie ze strony Niemiec, około 1 miliard USD ze strony 

Wielkiej Brytanii, około 1 miliard USD z Indii, 900 mln USD z Japonii, 700 mln USD z 

strony Stanów Zjednoczonych (przeznaczone na sektor wojskowy), Turcja przekaże 600 

mln USD, Norwegia 87 mln USD, Pakistan 500 mln USD , Arabia Saudyjskiej 100 mln 

USD948. Trzeba zaznaczyć jednak, że państwa-darczyńcy miały także konkretne 

wymagania wobec Afganistanu. Indie wyraziły zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa w 

Afganistanie i dlatego pomoc skierowały na wsparcie stabilizacji w Afganistanie. Japonia 

zadeklarowała pomoc z uchodźcami i przesiedleńcami w Afganistanie oraz programach 

rozwojowych. Niemcy ofiarowały warunkowe wsparcie na walkę z korupcją i repatriację 

afgańskich uchodźców, których wnioski o azyl nie zostały zaakceptowane. Turcja 

zapowiedziała, że oprócz finansowania zbuduje specjalny uniwersytet dla kobiet w 

Afganistanie i będzie nadal udzielać pomocy afgańskim siłom bezpieczeństwa. Norwegia 

uwarunkowała swoją pomoc dla Afganistanu od wywiązania się ze swojego 

zaangażowania na rzecz reform politycznych i wyborczych949. Na zakończenie 

dwudniowej konferencji w Brukseli przedstawiciele uczestniczących państw i instytucji 

wydali wspólną deklarację. W oświadczeniu stwierdzono, że rząd Afganistanu podjął 

wstępne kroki w celu uzyskania stabilnego państwa, ale w Afganistanie należy zrobić 

więcej, aby rozwiązać bieżące problemy i utrzymać wspólne osiągnięcia. W deklaracji  

zauważono i doceniono zobowiązanie Rządu Jedności Narodowej do wdrażania dalszych 

reform w celu osiągnięcia stabilnej gospodarki950. Podkreślono, że wiarygodne, 

przejrzyste i pluralistyczne wybory mogą zapewnić stabilność polityczną Afganistanu i 

                                                           
946 Ibidem.  
947 European Commission , Brussels Conference on Afghanistan: the European Union announces financial 

assistance to support reforms in Afghanistan, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3269, dostęp: 10.02.2021. 
948 E. Nawandhish, کانفرانس بروکسیل، افغانستان تا سال ۲۰۲۰ ۱۵.۲ میلیارد دالر کمک دریافت, 

https://www.etilaatroz.com/41995/ کنفرانس - بروکسل - افغانستان - تا – سال -۲۰۲۰ – ب /, dostęp: 22.02.2021. 
949 European Commission, Brussels Conference on Afghanistan: realising Afghanistan's economic potential 

and reinforcing the role of women, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3285, 

dostęp: 10.02.2021. 
950 The Brussels Conference on Afghanistan: Partnership for Prosperity and Peace, 

https://www.consilium.europa.eu/media/24271/joint-communique.pdf, dostęp: 10.02.2021. 
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wzmocnić demokrację w tym państwie. Zgodnie z deklaracją podjęto pierwsze kroki w 

kierunku reformy wyborczej, a Rząd Jedności Narodowej obiecał w 2017 roku podjąć 

niezbędne i istotne kroki w celu zwiększenia wiarygodności i zaufania procesu 

wyborczego i instytucji wyborczych. Jednocześnie przedstawiciel władz afgańskich 

zobowiązał się do stworzenia, czy też utrzymania demokratycznego i pluralistycznego 

rządu działającego w ramach Konstytucji, jako gwaranta prawidłowej rozwoju 

państwowości951. 

Fotografia 12. Konferencja w Brukseli 

 
 
Źródło: Press Release, Communique on the Brussels Conference on Afghanistan, 

https://useu.usmission.gov/communique-brussels-conference-afghanistan/, dostęp: 18.02.2021. 

 

 Aby ocenić i zweryfikować zobowiązania pomocowe w wysokości 15,2 mld 

USD z konferencji w Brukseli w 2016 roku, społeczność międzynarodowa i Unia 

Europejska zorganizowały kolejną konferencję, w Genewie w dniach 27-28 listopada 

2018 roku. Oprócz prezydenta Ashrafa Ghaniego w spotkaniu wzięło również udział 

wielu ministrów afgańskich, przedstawicieli afgańskiego sektora prywatnego i 

społeczeństwa obywatelskiego z ponad 60 przedstawicieli państw oraz organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
951 Ibidem. 
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Fotografia 13.  Konferencja w Genewie  

 
 

Źródło: UNMA, Afghanistan 2020 Conference, https://unama.unmissions.org/afghanistan-2020-conference-

0, dostęp: 21.02.2021. 

 

 Unia Europejska po raz kolejny zobowiązała się przeznaczyć 474 mln euro na 

pomoc finansową dla Afganistanu952. Ta dotacja została przekazana na wsparcie w 

budowaniu państwowości, reformy usług publicznych, zdrowie, wymiar sprawiedliwości, 

wybory, a także do rozwiązania kwestii migracji i przesiedleń w Afganistanie. 

Społeczność międzynarodowa i Unia Europejska potwierdziły swoje zobowiązanie do 

poprawy skuteczności pomocy, w tym zgodności z priorytetami określonymi w 

afgańskich narodowych ramach na rzecz pokoju i rozwoju, priorytetowych programach 

krajowych i celach zrównoważonego rozwoju Afganistanu, zwłaszcza poprzez dialog o 

współpracy. Za najważniejsze uznano rozwój, przegląd wspólnej pracy z rządem i dalsze 

zapewnianie pomocy budżetowej, wspieranie afgańskiej odpowiedzialności za programy 

rozwojowe, w tym wspieranie rządu w opracowywaniu podejścia sektorowego w 

perspektywie średnio- i długoterminowej jako mechanizmu zwiększania współpracy 

poprzez współpracę i zarządzanie pomocą budżetową lub poza budżetem dla 

Afganistanu953. Uczestnicy potwierdzili istotną rolę partnerów regionalnych w 

zapewnianiu pokoju, wzrostu gospodarczego i rozwoju oraz samowystarczalności w 

Afganistanie, a także we wzmacnianiu wspólnej stabilności i dobrobytu w regionie. 

Zwrócili także uwagę na centralną, kluczową rolę Afganistanu w handlu, tranzycie i 

transporcie w regionie oraz na zobowiązania złożone przez rząd i partnerów regionalnych 

na Konferencji Regionalnej Współpracy Gospodarczej w Afganistanie954. 24 listopada 

                                                           
952 R. S. Muhammadi, کمک ۴۷۴ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به افغانستان در کنفرانس ژنیو, https://p.dw.com/p/391qW, 

dostęp: 15.02.2021. 
953 Securing Afghanistan’s Future: Peace, Self-Reliance and Connectivity, 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/geneva_conference_on_afghanistan_-_joint_communique_-

_english_0.pdf, s. 5-6, dostęp: 15.02.2021.  
954 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Geneva Conference on Afghanistan, 

https://unama.unmissions.org/geneva-conference-afghanistan, dostęp: 16.02.2021. 
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2020 roku społeczność międzynarodowa i Unia Europejska po raz kolejny zobowiązały 

się warunkowo pomóc, przekazując Afganistanowi prawie 13 mld USD w ciągu 

najbliższych czterech lat955. Konferencja zatwierdzająca ten plan odbyła się w 

wyjątkowych okolicznościach, pod koniec czteroletniego okresu Dekady Transformacji i 

po rozpoczęciu afgańskich rozmów pokojowych. W tym samym czasie wybuchła 

powszechna epidemia Covid-19. Podczas konferencji uczestnicy potwierdzili swoje 

wieloletnie zaangażowanie we wspieranie Afganistanu, aby wykorzystać tę historyczną 

szansę na pokój, dobrobyt i samowystarczalność oraz kontynuować wysiłki na rzecz 

całego społeczeństwa afgańskiego. Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które 

było gospodarzem spotkania, podało, że całkowita zapowiedziana kwota pomocy 

warunkowej wyniesie około 13 mld w ciągu czterech lat. Dalsza pomoc zależy od 

wyników rządu afgańskiego w walce z korupcją, dobrych rządów, przejrzystości i 

postępów w procesie pokojowym w Afganistanie. Unia Europejska zobowiązała się 

przeznaczyć 1,2 mld euro do 2025 roku956. 

W latach 2002-2012 około 2,7 mld euro wydano na zobowiązania UE do pomocy 

Afganistanowi w różnych obszarach, w tym w zakresie poprawy gospodarczej, reformy 

policji oraz pomocy humanitarnej957. Kwoty te to jedynie zobowiązania podjęte przez 

Komisję Europejską. Dodatkowo państwa członkowskie UE również indywidualnie 

przyczyniły się do rozwoju Afganistanu. W latach 2002-2010 zobowiązania Unii 

Europejskiej w zakresie pomocy indywidualnej państw członkowskich wyniosły łącznie 

ponad 8 mld euro, w tym takie państwa jak Niemcy i Wielka Brytania, razem z KE, 

przekazały rocznie 75% całkowitej pomocy UE dla Afganistanu. Inne państwa 

członkowskie jak: Holandia, Hiszpania, Dania, Finlandia, Włochy i Francja, dostarczyły 

36% pomocy dla Afganistanu958. 

 

 

                                                           
955 2020 Afghanistan Conference, The 2020 Afghanistan Conference was a pledging conference, co-hosted 

by the Governments of Afghanistan and Finland with the United Nations, that took place 23–24 November 

2020, https://um.fi/about-the-conference, dostęp: 17.02.2021. 
956 European Commission, EU reconfirms support for Afghanistan at 2020 Geneva Conference, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2193, dostęp: 16.02.2021. 
957 N. Shafiee, A. Nourian, تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال, 
http://ca.ipisjournals.ir/article_14454_c5dc79b13e633c8ebdd8df5458658a23.pdf, s. 75, dostęp: 27.01.2021. 
958 Ibidem, s. 75-76. 
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Tabela 10. Pomoc finansowa na rzecz Afganistanu ze strony Unii Europejskiej w 

okresie 2002-2016 roku 

 

 

Źródło: Fact sheet, EU-Afghanistan relations, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017-07-  

24_eu_afghanistan_relations_factsheet_en_0.pdf, dostęp: 20.02.2021. 

 

Poza zobowiązaniami finansowymi podejmowanymi na konferencjach w 

międzyczasie uzgodniono Nowa Strategię UE dla Afganistanu. Została przyjęta 

24.07.2017 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 28 państw członkowskich 

UE w Luksemburgu. Zgodnie ze szczegółami tego dokumentu najważniejsze jest: 

wzmocnienie procesu pokojowego, zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w regionie, 

wzmocnienie demokracji, egzekwowanie prawa, poprawa sytuacji w zakresie praw 

człowieka, poprawa zarządzania, wzrost i wzmocnienie pozycji kobiet, wspieranie 

wzrostu gospodarczego oraz zajęcie się migracją to strategiczne priorytety Unia 

Europejska jest dla Afganistanu959. Podczas tego spotkania ministrowie spraw 

zagranicznych UE, zdając sobie sprawę z wrażliwej sytuacji bezpieczeństwa i niezbyt 

dobrej kondycji gospodarczej Afganistanu oraz wyraźnej woli rządu afgańskiego do 

                                                           
959 Afghanistan: new EU strategy, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/33983/Afghanistan:%20new%20EU%20strategy, dostęp: 20.02.2021. 

Rok Zobowiązan

ia 

Wypłaty  

2002  247.59  151.04  

2003  285.55  213.90  

2004  247.55  171.19  

2005  224.48  206.11  

2006  200.53  175.98  

2007  195.90  224.59  

2008  214.49  213.27  

2009  269.83  285.65  

2010  254.61  215.20  

2011  347.00  261.41  

2012  283.61  199.63  

2013  316.86  188.41  

2014  297.90  270.50  

2015  275  173  

2016  362  268  

Total  4.022.90  3.217.88  
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przeprowadzenia niezbędnych reform, podkreślili potrzebę zwrócenia uwagi społeczności 

międzynarodowej na Afganistan960. Federica Mogherini961 stwierdziła, że ludność 

Afganistanu zasługuje na pokój i dobrobyt. Unia Europejska będzie więc nadal wspierać 

tamtejszą ludność. Wskazywała, iż „postęp i stabilność w Afganistanie to nie tylko 

korzyść dla mieszkańców tego państwa, ale także regionu i świata”. Podkreśliła, że 

proces pokojowy, którym powinien kierować rząd afgański, nadal jest aktywnie 

wspierany przez region i świat962. 

UE w swojej Nowej Strategii dla Afganistanu proponuje konkretne działania, 

koncentrując się na pięciu następujących, priorytetowych obszarach: 

1. Pokój, stabilność i bezpieczeństwo regionalne: 

 wspieranie i promowanie pluralistycznego, kierowanego przez Afgańczyków i 

należącego do nich, procesu pokojowego i pojednania, prowadzącego do 

wynegocjowanego porozumienia pokojowego; 

 budowanie zdolności rządu afgańskiego do dotarcia do wszystkich w szczerych 

negocjacjach w sprawie pokoju i pojednania; 

 wspieranie cywilnych aspektów reformy sektora bezpieczeństwa, w tym obszarze 

profesjonalizacji policji i walki z korupcją; 

 współpraca z rządem Afganistanu w celu wspierania jego strategicznych 

priorytetów politycznych, w tym budowania pokoju i zrównoważonego rozwoju.  

2. Demokracja, praworządność i prawa człowieka: 

 wspieranie wysiłków Afganistanu w celu zreformowania systemu wyborczego i 

wzmocnienia integralności ich procesu, na przykład poprzez wspieranie 

niezależnych organów wyborczych lub pomoc w opracowywaniu przepisów i 

regulacji wyborczych; 

 pomoc w walce z korupcją, a także wspieranie krajowego wymiaru 

sprawiedliwości, parlamentu i społeczeństwa obywatelskiego; 

 współpraca z rządem afgańskim w celu rozwiązania problemów dotyczących 

praw człowieka, w tym poszanowanie mniejszości, ochrony dzieci lub zwalczania 

bezkarności. 

 

                                                           
960 Ibidem.  
961 Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa. 
962 European Commission, Proposal for a new EU strategy on Afghanistan: in support of peace and 

prosperity, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2122, dostęp: 20.02.2021. 
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3. Rozwój gospodarczy i ludzki: 

 zapewnianie współpracy technicznej w celu pomocy władzom Afganistanu we 

wdrażaniu Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ich własnych 

krajowych ram na rzecz pokoju i rozwoju; 

 wzmacnianie roli gospodarki wiejskiej i rolnictwa, zwiększanie roli sektora 

prywatnego; 

 wspieranie łączności regionalnej w celu dalszej poprawy krajowych korytarzy 

tranzytowych, transportowych i energetycznych oraz umożliwienia zwiększonego 

handlu w całym regionie. 

4. Migracja:  

 współpraca w celu pełnego wdrożenia wspólnej drogi między UE a Afganistanem 

w kwestiach migracji oraz dwustronnych protokołów ustaleń zawartych między 

państwami członkowskimi UE i Afganistanem;  

 pomoc w eliminowaniu pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji i 

przymusowych wysiedleń; 

 pomoc w tworzeniu środowiska, które oferuje Afgańczykom alternatywę dla 

nielegalnej migracji, a także umożliwia trwałą reintegrację osób powracających z 

UE i państw spoza UE poprzez podejście oparte na społeczności. 

5. Wzmocnienie pozycji kobiet: 

 wspieranie wdrażania krajowego planu działania dotyczącego rezolucji w sprawie 

kobiet (RB ONZ nr 1325), pokoju i bezpieczeństwa oraz innych krajowych 

przepisów dotyczących wzmocnienia pozycji kobiet; 

 wspieranie włączenia ustawodawstwa i dodatkowych środków w celu 

zapobiegania, zwalczania i kryminalizacji przemocy wobec kobiet i molestowania 

seksualnego; 

 wzmocnienie roli i praw kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, w 

demokratycznym uczestnictwie i w zrównoważonym rozwoju963. 

 Opisane konferencje, spotkania, konkluzje i plany umożliwiły Afganistanowi 

uzyskać pomoc dzięki partnerom finansowym i rozwojowym UE oraz międzynarodowym 

instytucjom gospodarczym. Pozwoliło to Afganistanowi umocnić własną pozycję na 

arenie międzynarodowej pod względem stabilności gospodarczej i politycznej poprzez 

                                                           
963 Tłumaczenie własne na podstawie: Proposal for a new EU strategy on Afghanistan: in support of peace 

and prosperity, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2122, dostęp: 20.02.2021. 
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jednostronne i dwustronne procesy członkostwa oraz aktywny udział w konferencjach. W 

wyniku tej współpracy rząd afgański był w stanie uzyskać długoterminowe wsparcie 

finansowe ze strony globalnych partnerów. Państwa, takie jak Afganistan są i będą 

obiektem rozważań i zainteresowań międzynarodowego świata. Jego członkowie chcąc 

ingerować w stabilność i wewnętrzną sytuację innych społeczności, muszą pamiętać 

przede wszystkim o współdziałaniu w imię wspólnego dobra. Jak pisze K. Tlałka „bardzo 

istotne jest skoordynowanie wysiłków politycznych i militarnych z działaniami natury 

ekonomicznej i humanitarnej. Reforma sektora bezpieczeństwa, polegająca na 

odpowiednim umiejscowieniu armii i policji w systemie instytucji państwowych, może 

przynieść pożądany skutek w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa ludności tylko 

wówczas, gdy służby te będą należycie wyposażone, wyszkolone i opłacane. Rzeczywista 

demokratyzacja, polegająca na rozwoju określonych postaw obywateli, może postępować 

jedynie wtedy, gdy będzie zapewniony powszechny dostęp do edukacji. Wraz z 

wysiłkami politycznymi i militarnymi konieczne jest więc podejmowanie wielu innych 

działań. Rodzi to potrzebę wypracowania efektywnych mechanizmów koordynacji i 

współpracy w ramach społeczności międzynarodowej”964.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
964 K. Tlałka, Międzynarodowe wysiłki polityczne i militarne na rzecz stabilizacji państw dysfunkcyjnych, 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/72862/tlalka_miedzynarodowe_wysilki_polityczne_2014.p

df?sequence=1&isAllowed=ys, s. 241, dostęp: 20.02.2021. 
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4.1.3. Bilans dotychczasowego wsparcia i stan współczesnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej Afganistanu 

 

4.1.3.1. Bilans dotychczasowego wsparcia 

 

 Historia pomocy międzynarodowej w Afganistanie obejmuje całe dekady XX i 

XXI wieku. Zapisane są one w wielu dokumentach, obejmują procesy demokratyzacji, 

humanitaryzmu, zmiany społeczne, ekonomiczne, w dziedzinie praw człowieka i wiele 

innych965. Oczywiście, zupełnie odmienną sprawą jest to, czy w rzeczywistości podjęte 

działania okazały się skuteczne i doprowadziły do radykalnych zmian. W przypadku 

Afganistanu, o czym pisano już wielokrotnie w tej rozprawie, pomoc okazała się ważnym 

czynnikiem rozwojowym, aczkolwiek nie wykorzystanym w należyty sposób. 

 E. Suwara definiuje „pomoc międzynarodową” (ang. foreign aid, international 

aid) jako „przepływ zasobów finansowych, rzeczowych, technologicznych i ludzkich z 

gospodarek rozwiniętych do rozwijających się. Definicja ta zakłada więc istnienie dwóch 

stron relacji, z czego jedna jest biorcą, czyli „beneficjentem” a druga – „donatorem” 

tychże zasobów, przy czym każda z nich może obejmować od jednego do kilku 

podmiotów udzielających pomocy lub ją otrzymujących. „Pomoc” oznacza w tym 

wypadku pozyskiwanie wsparcia z zagranicy. W przeciwieństwie do sformułowania 

„współpraca rozwojowa”, pojęcie to nie określa jego celów. Ma ona charakter zarówno 

cywilny, jak i wojskowy”966. Dotyczy więc nie tylko wsparcia finansowego, ale też 

pomocy w dziedzinie edukacji, dostarczenia żywności, odbudowie infrastruktury, 

pomocy medycznej i humanitarnej, usług szkoleniowych, czy działań związanych z 

budowaniem pokoju967. Państwa więc oferują wsparcie innym, by zapewnić własne 

bezpieczeństwo, budować relacje dyplomatyczne, rozwijać własne gospodarki 

(szczególnie promować eksport), szerzyć swój język, kulturę, a w przypadku 

Afganistanu, także walkę z terroryzmem i przestępczością968. Historia pomocy 

międzynarodowej sięga już XVIII wieku, a w kolejnych okresach państwa regularnie 

wpierały kolonie, przekazując im duże sumy pieniędzy. Jak wspomniano wcześniej, 

etapami przełomowymi w funkcjonowaniu owej definicji był amerykański plan 

                                                           
965 A. Wesołowska-Maciejewska, Wyjście z kryzysu – proces stabilizacji oraz odbudowa państwa 

afgańskiego, „Refleksje”, nr 5, wiosna-lato 2012, s. 159-171. 
966 E. Suwara, op. cit., s. 137. 
967 W. Kenton, Foreig aid, https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-aid.asp, dostęp: 17.02.2021. 
968 V. Williams, Foreign aid, https://www.britannica.com/topic/foreign-aid, dostęp: 17.02.2021. 
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Marshalla969 a także powołanie do życia organizacji, których głównym celem jest 

wzajemna, międzynarodowa pomoc i współpraca, to znaczy ONZ, MFW i Bank 

Światowy970. Trzeba pamiętać, że pewnego rodzaju instytucjonalizacja pomocy miała 

miejsce w latach 60-tych XX wieku. Wówczas też utworzono Grupę Pomocy 

Rozwojowej (ang. Development Assistance Group – DAG), która wraz z utworzeniem 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD971 została przekształcona w 

Komitet Pomocy Rozwojowej (ang. Development Assistance Committee – DAC)972. Ten, 

działając przy OECD, wprowadził termin Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official 

Development Assistance – ODA).  

Oczywiście, Afganistan jest tylko jednym z państw, któremu udzielana jest 

pomoc973. Prawdopodobnie jest ona największa w porównaniu z innymi państwami, ale 

wciąż jest wielu beneficjentów międzynarodowego wsparcia. Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, iż „państwa członkowskie w 2019 roku przekazały 

152,8 mld USD pomocy międzynarodowej, która rozkłada się następująco: 

 

 149,4 mld USD w postaci dotacji i pożyczek kapitałowych; 

 1,9 mld USD na rozwój pojazdów sektora prywatnego; 

 1,4 mld USD pożyczek i kapitału dla firm prywatnych; 

 100 mld USD umorzenia długów”974  

 

Okazuje się, że to właśnie Stany Zjednoczone przekazują największe wsparcie 

(34,6 mld USD)975, ale też nie należy zapominać o Niemczech (23,8 mld USD), Wielkiej 

Brytanii (19,4 mld USD), Japonii (15,5 mld USD) i Francji (12,2 mld USD)976. Pomoc 

więc winna przeznaczona być na szeroko pojęty rozwój państwa oraz potrzeby jego 

obywateli. Jak wspomniano wcześniej, najpowszechniejszą formą pomocy jest ODA a jej 

głównym źródłem są bilateralne dotacje wpłacane z jednego państwa do drugiego, 

                                                           
969 Plan Marshalla został opisany w Rozdziale IV rozprawy. 
970 V. Williams, Foreign aid..., op. cit. 
971 Szczegółowe informacje na temat OECD znajdują się w Rozdziale III rozprawy. 
972 E. Suwara, op. cit., s. 142. 
973 Według Security Assistance Monitor najwięcej pomocy otrzymały regiony Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej. W 2018 roku pomoc wyniosła ponad 1,195 mld USD. Region Afryki Subsaharyjskiej otrzymał 

ok. 965 mln USD. Państwa, które otrzymały w tym roku największą pomoc to Afganistan, Jordania, Kenia, 

Tanzania i Uganda, W. Kenton, Foreig aid…, op. cit. 
974 Ibidem. 
975 Zob. G. Ingram, What every American should know about US foreign aid, 

https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/what-every-american-should-know-about-us-foreign-aid/, 

dostęp: 12.02.2021. 
976 W. Kenton, Foreig aid…, op. cit. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/p/private-sector.asp&usg=ALkJrhgiiKL27RsCKDfX3y2O_1YtnJ0QWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/e/equity.asp&usg=ALkJrhjPqUgs6PFidjRjwg_hQDaOm6qMUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/d/debt-relief.asp&usg=ALkJrhhT9BF-oYOoGwIJaQe6lAmwRKzZEg
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podczas gdy część finansowania ma formę pożyczek i często jest kierowana przez 

organizacje pozarządowe i organizacje zagraniczne977. Autor artykułu wymienia pięć 

rodzajów owej pomocy: wiązaną (musi być wydana w kraju, w której owa pomoc jest 

zapewniana lub w innej, wybranej grupie państw), dwustronną (udzielana jest przez jeden 

kraj bezpośrednio drugiemu, pieniądze przepływają między państwami i są przeznaczane 

na różne cele), wielostronną (oferowana przez wiele państw w ramach ONZ, Banku 

Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego), wojskową (umożliwia 

zakup broni i wsparcie związane w bezpieczeństwem), pomoc na projekt (pieniądze są 

wykorzystane na konkretny cel, np., szpital, szkołę, itp.)978. E. Suwara przedstawia 

bardziej szczegółową typologię pomocy międzynarodowej, zastrzegając jednak, że 

podziały mogą się przeplatać i często nie da się ich jednoznacznie zdefiniować979. 

Badaczka więc dzieli pomoc na: 

 

 pomoc dwustronną i wielostronną – ta pierwsza to pomoc z państwa do państwa, 

druga zaś opiera się na współpracy wielu rządów i organizacji za pomocą 

porozumień czy globalnych funduszy; 

 pomoc finansową, rzeczową i techniczną – to środki będące przedmiotem 

wsparcia. Pomoc finansowa (ang. financial aid, financial assistance) dotyczy: 

kredytów, umorzenia długów, czy inwestycji na konkretne cele. Pomoc rzeczowa 

(ang. aid in kind, assistance in kind) to transfer określonych towarów i dóbr, które 

niekoniecznie służą zaspokajaniu najważniejszych potrzeb. Pomoc techniczna 

(ang. technical assistance) ma na celu podniesienie możliwości technicznych 

państw, także poprzez edukację, wsparcie szkoleniowe itp.; 

 podział pomocy międzynarodowej według jej celów – tu wymienia się pomoc 

humanitarną, żywnościową, nauką, a także wszelką inną zwróconą choćby w 

kierunku uchodźców; 

 podział pomocy międzynarodowej według sposobów jej wydatkowania – w tym 

kontekście wyróżnia się pomoc wiązaną (ang. tied aid) i niewiązaną (ang. untied 

                                                           
977 What is foreign aid?, https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/foreign-aid/, 

dostęp: 17.02.2021. 
978 Ibidem. 
979 Zgodnie z klasyfikacją ODA wymienia się 3 rodzaje pomocy rozwojowej: dwustronną, trójstronną i 

wielostronną. Szczegółową typologię opisuje  M. Smolaga, Wschodzący donatorzy w globalnym systemie 

pomocy rozwojowej, praca doktorska pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Symonidesa, Warszawa, 2014, 

s. 28-29, 

https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1008/M.%20Smolaga%2C%20doktorat.pdf?sequence=1, 

dostęp: 17.02.2021. 
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aid). Ta pierwsza polega na wydatkowaniu pieniędzy przez biorcę w państwie 

dawcy, druga zaś nie wymaga tego rodzaju wydawania środków pomocowych; 

 pomoc rządowa, samorządowa, pozarządowa – ta pierwsza korzysta z zasobów 

rządowych, druga obiera się na współpracy jednostek samorządowych państw 

otrzymujących pomoc i donatorów, trzecia natomiast korzysta z różnych źródeł 

finansowania; 

 pomoc wojskowa (ang. military aid, military assistance) i cywilna (civil asistance, 

civil aid) – pomoc wojskowa zwykle pochodzi z budżetu obronnego państw 

donatorów i przeznaczona jest na działania militarne, natomiast cywilna opiera się 

zarówno na budżecie wojskowym, jak i cywilnym i skierowana jest właśnie w 

osiągnięcie celów cywilnych980. 

 

M. Smolaga wskazuje za D. Kopińskim na następujące cechy pomocy 

rozwojowej: „powszechność; asymetryczny kształt; zaangażowanie zarówno państw jak i 

organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych; decentralizacja; 

autonomizacja podmiotów”981. 

Powyższe podziały doskonale pokazują więc jak bardzo pomoc międzynarodowa 

jest potrzebna, ale jednocześnie jakie szerokie zagadnienie stanowi. Podziały i 

klasyfikacje nie są jednoznaczne i uzależnia się je w literaturze przedmiotu od celów, 

środków pomocowych, przeznaczenia i wielu innych elementów. Bez wątpienia jednak 

jest ona niezbędna dla wyrównywania szans państw słabszych, mniej rozwiniętych i 

ogólnie rzecz ujmując takich, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie nie tylko 

na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim własnej, lokalnej państwowości. Ta 

konstatacja okazuje się być niezwykle ważna w kontekście Afganistanu, który to 

otrzymywaną pomoc międzynarodową wykorzystywał i przeznaczał na różne cele, w 

zależności od czasu historycznego i aktualnej sytuacji. E. Suwara dzieli owe wsparcia na 

trzy główne grupy, tj. pomoc międzynarodową przed 1990 rokiem (zachodnie programy 

oficjalnie zakończono wraz z okupacją sowiecką w Afganistanie w 1979 roku), w latach 

1990-2001 (dotyczyło to głównie pomocy humanitarnej) w latach 2002-2011. Ta ostatnia, 

o czym wspominano już wielokrotnie, opierała się głównie na działaniach 

stabilizacyjnych i nazwano ją kampanią „zdobywania serc i umysłów” (ang. winning 

                                                           
980 E. Suwara, op. cit., s. 140-141.  
981 M. Smolaga, op. cit., s. 29-30. 
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hearts and minds)982. Trzeba podkreślić jednak, że w rzeczywistości skupiono się raczej 

na działaniach zapewniających bezpieczeństwo niż na samej odbudowie państwa. 

Budżetowe i poza budżetowe (szczególnie te drugie) środki kontrolowane były przez 

afgańską administrację i przeznaczone na różnorodne formy pomocowe983. 

Podsumowując działalność USA i Unii Europejskiej w dziedzinie wsparcia 

Afganistanu trzeba podkreślić, że w latach 2002-2009 Stany Zjednoczone przeznaczyły 

10,9 mld USD, co stanowiło 28,4 % deklarowanej a UE 2,1 mld USD, tj. 102,8%. W 

ramach pomocy rozwojowej ODA w latach 2008-2011 Stany Zjednoczone były 

trzykrotnie głównym donatorem, przeznaczając kwotę ponad 771 mln USD. We 

wskazanym okresie Unia Europejska ofiarowała ok. 414 mln USD (największą w 2008 

roku a najmniejszą w 2010)984. W tym kontekście należy też zauważyć, iż pomoc 

międzynarodowa nie została rozłożona równomiernie i rozłożyła się różnie, w zależności 

od prowincji. Największym beneficjentem okazał się Kabul (w latach 2002-2010 

otrzymał kwotę 2,8 mln USD) oraz prowincje Helmand (1,4 mln USD), Kandahar (1,1 

mln USD), Nangarhar (1 mln USD), Herat (629 mln USD), Kunar (494 mln USD), 

Ghazni (472 mln USD), Paktika (432 mln USD), Paktia (420 mln USD), Balkh (411 mln 

USD)985.  

Pisząc o bilansie pomocy skierowanej w kierunku Afganistanu bezsprzecznie 

należy podkreślić, iż wsparcie kierowane było w stronę zarówno pomocy wojskowej, jak 

i cywilnej. To sprawiło, iż dróg owej pomocy można wskazać wiele – od instytucji 

międzynarodowych, poprzez fundusze, agencje rozwojowe czy nawet osoby prywatne. 

Procedury jednak nie są jednoznaczne i proste, co sprawia, iż część środków trudno jest 

oszacować. Brak jasnych danych sprawia, że często ciężko jest ocenić ofiarowane 

wsparcie i jednoznacznie wskazać drogę jego wykorzystania. Bez wątpienia jednak, to 

właśnie cele wojskowe i ogólnie pojęty sektor bezpieczeństwa, głównie po 2001 roku, 

znalazł się w centrum zainteresowania społeczności międzynarodowej. E. Suwara 

wskazuje, że zgodnie z raportem SIGAR w latach 2001-2011 amerykański Departament 

Obrony przeznaczył prawie 32 mln USD w formie zarówno funduszy dwustronnych jak i 

wielostronnych986. Wskazać tu należy też na EUPOL987, którego misją było wsparcie 

reformy i restrukturyzacji afgańskiej policji. Pisząc o drogach przekazywania pomocy 

                                                           
982 E. Suwara, op. cit., s. 143-148.  
983 Ibidem, s. 149.  
984 Ibidem, s. 157-158.  
985 Ibidem, s. 162. 
986 Szczegółowe dane przywołuje E. Suwara, op. cit., s. 165-166.  
987 EUPOL został szczegółowo opisany w Rozdziale II rozprawy. 
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międzynarodowej badaczka wskazuje ich kilka: „fundusze powiernicze; organizacje 

międzynarodowe; delegacje Unii Europejskiej w Kabulu; państwa, które wykorzystywały 

własne instytucje, np. ambasady; państwa, które wykorzystywały rządowe agencje 

pomocowe; państwa bezpośrednio ze stolic (w zakresie spraw wewnętrznych, w obszarze 

rolnictwa, górnictwa, gospodarki czy kultury itp.); organizacje pozarządowe, źródła 

prywatne”988. Różnorodność form pomocy, przepływy budżetowe i pozabudżetowe a 

także brak jasnych danych liczbowych sprawiają, iż pomimo tego, że Afganistan w 

okresie po 2001 był największym beneficjentem pomocy międzynarodowej, niestety nie 

przełożyło się to na efektywność i wydatkowanie. T. Pawłuszko za najważniejsze 

problemy w ustabilizowaniu sytuacji w Afganistanie po 2001 roku uznał: pogłębiający się 

problem z uprawą narkotyków; zbyt małą liczbę sił wojskowych, ochraniających ludność 

cywilną, zbyt mało środków przeznaczonych na odbudowę państwa, duża zwiększająca 

się liczba ataków terrorystycznych989. 

 Bez wątpienia pomoc jest niezbędna, ale często cele i sposób ich realizacji nie 

przekładają się na realne efekty. W przypadku Unii Europejskiej J. Modrzejewska-

Leśniewska dostrzega kilka błędów, wskazujących na brak konsekwencji w działaniach. 

Jako dowód podaje choćby to, iż przekazywane fundusze przeznaczano na inne cele, niż 

te, które pierwotnie zakładano, lub też (jak w przypadku szkolenia pracowników 

administracyjnych) podejmowane działania okazywały się bezproduktywne i 

nieprzydatne w Afganistanie. Krytykowano powszechnie najważniejsze przedsięwzięcie 

– EUPOL, wskazując, iż misję zapoczątkowano jeszcze, gdy jej strategia nie była dobrze 

zaplanowana990. Pisząc zaś o Stanach Zjednoczonych można wskazać na nieskuteczną 

politykę amerykańskiego rządu po 2006 roku. T. Pawłuszko powołując się na B. Rubina 

pisze, że „skupienie większości potencjału i uwagi na stabilizacji pokonanego Iraku, 

niezdolność do wpłynięcia na władze Pakistanu oraz przekazanie zadania zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom Afganistanu niedostatecznym liczebnie natowskiej misji 

                                                           
988 E. Suwara, op. cit., s. 167-170. Badaczka wymienia najważniejsze kierunki pomocy: ONZ, LOTFA, 

CNTF, APRTF, AIAF  (przekształcony z czasem na ARTF), UNICEF, Światowy Program Żywnościowy,  

IDA, IFC, MIGA, IOM, WHO, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca, ADB, IDB, ADB, AKDN, POERF, Delegacja Unii Europejskiej w Kabulu (w 

latach 2002-2011 przekazała 2,5 mld euro, w tym 500 mln na pomoc humanitarną), pracownicy cywilni w 

PRT, placówki, rządowe organizacje, pomoc ze strony resortów i MSZ innych państw.  
989 T. Pawłuszko, Afganistan w polityce Stanów Zjednoczonych, w: Stracona dekada? Polityka 

bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wśród „globalnych obszarów niestabilności” w latach 2001-2011, 

red. Ł. Smalec, Warszawa 2012, s. 33-34. Zob. także: Ł. Jureńczyk, Główne przyczyny akceptacji przemocy 

niepaństwowych ugrupowań zbrojnych we współczesnym Afganistanie, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, 

2020, s. 25-30. 
990 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 63-64. 
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ISAF spowodowało skokowy wzrost zagrożenia w regionie Bliskiego i Środkowego 

Wschodu”991. Sukcesy z jednej strony i błędy z drugiej powodują, że ocena 

zaangażowania nie tylko Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale też innych 

państw nie może być łatwa i jednoznaczna. Wydaje się więc, że planując wydatkowanie 

nie brano często pod uwagę specyfiki państwa, do którego owa pomoc miała „popłynąć”. 

K. Tlałka  dostrzega kilka najważniejszych, bardziej ogólnych problemów w obrębie 

omawianego zagadnienia: 

 cel stabilizacji państw dysfunkcyjnych – należy podkreślić, że państwa zachodnie 

mają zwykle dobre intencje, ale nie zawsze dobrze odbierane są przez członków 

społeczności międzynarodowej. Konieczne jest jednak szukanie konsensusu. 

Niestety jednak podejmowane wysiłki odnoszą efekt niepożądany to znaczy 

przyczyniają się do „rozkładu” państw, którym miały pomagać;  

 stawianie znaku równości między demokratyzacją a stabilizacją państw 

dysfunkcyjnych – dotyczy to choćby przeprowadzenia wolnych wyborów, które 

zamiast być aktem demokracji stają się zarzewiem wewnętrznych konfliktów; 

  uzależnienie od sytuacji wewnętrznej państw oferujących pomoc – problem 

często polega na braku przygotowania do długoterminowych, przemyślanych 

działań;  

 rewizja postrzegania państw dysfunkcyjnych – pomocy należy udzielać 

indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb każdego z osobna. Nie ma bowiem 

jednej uniwersalnej drogi wsparcia;  

 konieczność wejścia „do gry” innych graczy (poza USA i Europą). Należy więc 

pozyskać nowe globalne mocarstwa i współpracować z lokalnymi organizacjami, 

by wzmacniać inne rejony i obszary; 

 konieczność współpracy z miejscową ludnością. Ważne jest szanowanie tradycji i 

opinii lokalnej społeczności992. 

Temat trudności we wdrażaniu zmian i ingerencji państw trzecich w Afganistanie 

został opisany w Raporcie Fundacji Amicus Europea, w którym to, jego autorzy 

szczegółowo analizują opisywane zagadnienie. Rozważania opierają się na analizie 

wielowątkowej i wieloaspektowej. Ogólnie rzecz ujmując wskazują, iż powodów porażek 

                                                           
991 T. Pawłuszko, op. cit., s. 35. Zob. także: B. Rubin, Strategia dla Afganistanu, „Polski Przegląd 

Dyplomatyczny” 2008, nr 5, s.22-25. 
992  K.Tlałka, op. cit., s. 242-243. 
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społeczności międzynarodowej w Afganistanie należy doszukiwać się nie tylko w 

obszarze stricte politycznym (jak np. brak zaufania do lokalnej władzy oraz rządzących, 

czy nikłe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości), ale także wewnętrznym, tj. lokalnych 

różnic kulturowych (Pasztunowie i inne grupy) czy kulturowym993. Wprowadzanie zmian 

nieprzemyślanie, szybko bez poszanowania tradycji i potrzeb mieszkańców zawsze 

okazuje się być nieskuteczne. Oczywisty jest więc brak akceptacji ze strony wszelkich 

grup społecznych, politycznych czy religijnych. Narzucanie zachodniego stylu życia, 

sposób myślenia o praworządności czy wolnościach społecznych okazało się być 

nieefektywne i budzi zastrzeżenia obserwatorów994. 

Choć problemów pomocy międzynarodowej jest wiele, to oczywiście, pomimo 

wielu porażek i niespełnionych zobowiązań społeczność międzynarodowa nie może 

pozostawić Afganistanu bez wsparcia. Po 2014 roku, wraz z zakończeniem misji 

wojskowych cała społeczność stanęła przed pytaniem co zrobić, i w którą stronę 

skierować własne działania. J. Modrzejewska-Leśniewska wskazuje na trzy możliwe 

scenariusze. Pierwszy zakłada, iż po wycofaniu się sił międzynarodowych 

bezpieczeństwo w Afganistanie wzrośnie, a to pozwoliłoby UE skoncentrować się na 

inwestycjach w kierunku np. rolnictwa, edukacji czy zdrowia. Drugi scenariusz 

przewiduje, że stopień bezpieczeństwa nie będzie taki sam w całym państwie i będzie on 

różny w zależności od prowincji, co utrudni możliwość pomocy. Trzeci wariant zakłada 

pogorszenie się sytuacji po 2014. Unia skoncentrowałaby się wówczas na pomocy 

humanitarnej, wykorzystując ONZ, Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju995. 

Cytując badaczkę należy wskazać, że „niezależnie od scenariuszy rozważanych przez 

Unię Europejską, jej dalsza polityka zależy w znacznym stopniu od tego, jak postępować 

będą Stany Zjednoczone i jak będzie kształtować się sytuacja międzynarodowa. Jeżeli 

chodzi o Amerykanów, to wydaje się, że zdecydowali się oni na wariant, w którym na 

afgańskiej ziemi pozostaje ograniczony kontyngent wojsk amerykańskich wspierany 

przez żołnierzy z innych państw, a jednym z jego podstawowych zadań będzie dalsze 

szkolenie armii afgańskiej”996. 

                                                           
993 Afganistan po zakończeniu operacji ISAF – szanse i wyzwania. Raport Fundacji Amicus Europae, 

Warszawa grudzień 2014, red. J. Gajda, T. Otłowski, I. Bil, s. 4-21, 

https://fae.pl/raportfaekoniecmisjiisafaprzyszloscafganistanu.pdf, dostęp: 27.03.2021. 
994 Ł. Jureńczyk, Główne przyczyny akceptacji…, op. cit., , s. 21-25.  
995 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 67. 
996 J. Modrzejewska-Leśniewska, Strategia Unii Europejskiej…, op. cit., s. 67-68. Zob. także: J. 

Modrzejewska-Leśniewska, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Afganistanu po 2014 roku. Potencjalne 

scenariusze, w: Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka – Społeczeństwo – Zmiany, red. J. Marszałek-Kawa, J. 

Piechowak-Lamparska, Toruń 2014, s. 184-210. 
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W tym kontekście należy pamiętać, że prezydent Barack Obama podpisał z 

Hamidem Karzajem porozumienie o wzajemnej współpracy do 2024, zobowiązując się 

do ciągłego wsparcia wojskowego, pomocy w dziedzinie szkolenia oraz finansowania 

dużej części obszaru wojskowo-militarnego. Szacuje się, że przeznaczona kwota to ponad 

4 mld USD rocznie997. Stany Zjednoczone skoncentrowały się głównie na działaniach 

militarnych a działania wszystkich sił międzynarodowych nie przyniosły spodziewanego 

efektu. Zmieniając nieco perspektywę i podejście do zmian koniecznych do 

przeprowadzania w Afganistanie po 2014 roku, USA zaproponowało wprowadzenie 

wielu programów pomocowych. Do najważniejszych zaliczyć można: Afghanistan 

University Support and Workforce Development Program, Afghanistan Trade and 

Revenue Project, Regional Agricultural Development Project998. Afghanistan University 

Support and Workforce Development Program (USWDP) to pięcioletni projekt o 

wartości 92 mln USD obejmujący lata 2014-2019999. Dotyczył wsparcia programów 

uniwersyteckich, miał na celu zwiększenie potencjału i zarządzania specjalistami z 

Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego MoHE1000. Swoim zasięgiem miał objąć także 11 

uczelni publicznych, aby zmaksymalizować jakość edukacji i zagwarantować przyszłe 

zatrudnienie dla większej liczby mężczyzn i kobiet. 

Afghanistan Trade and Revenue Project (ATRP) – został zrealizowany przez 

USAID w latach 2013-2017 i miał wartość 78 mln USD1001. Zakładał współpracę z 

sektorem publicznym i prywatnym Afganistanu, w celu zwiększanie międzynarodowego 

handlu w tym państwie, i wspierał rząd afgański w zwiększaniu jego zdolności do 

generowania samodzielnych dochodów, bez pomocy darczyńców. ATRP została 

zrealizowany w trzech obszarach:  

 poprawy zdolności rządu afgańskiego do formułowania i wdrażania 

nowoczesnych ram politycznych w zakresie handlu i inwestycji zgodnie z 

międzynarodowymi standardami, w tym przystąpieniem do WTO; 

                                                           
997 T. Pawłuszko, op. cit., s. 37-38. 
998 Ibidem, s. 68.  
999 University of Massachusetts Amherst, Afghanistan University Support and Workforce Development 

Program (2014-2019), https://www.umass.edu/cie/our-work/afghanistan-university-support-and-workforce-

development-program-2014-2019,  dostęp: 28.03.2021. 
1000  Ministry of Higher Education. 
1001 Ten projekt ułatwiał handel regionalny poprzez rozwijanie transgranicznych umów tranzytowych oraz 

poprawę wzrostu gospodarczego i stabilności w regionie. Projekt wspierał Afganistan w potrzebie 

spełnienia i realizacji zobowiązań Światowej Organizacji Handlu WTO. Tłumaczenie własne za: USAID, 

Afghanistan Trade and Revenue Project, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Afghanistan_Trade_and_Revenue_Project.pdf, 

dostęp: 29.03.2021. 
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 wspierania umów handlowych i tranzytowych pomiędzy Afganistanem a 

Tadżykistanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem, Kirgistanem, Pakistanem i 

Indiami, w tym wsparcie we wdrażaniu zharmonizowanych taryf, uproszczeniu 

procedur przekraczania granic i ułatwieniu handlu regionalnego; 

 pomocy Afganistanowi w dalszym doskonaleniu zdolności w zakresie poboru 

podatków, w tym we wdrażaniu płatności elektronicznych oraz usprawnianiu i 

modernizacji procedur celnych1002.  

Projekt ATRP przyspieszył uczestnictwo Afganistanu w WTO; umożliwił 

szesnastu afgańskim kobietom biznesu wziąć udział w 36 Międzynarodowych Targach w 

Indiach (to wygenerowało potencjalne transakcje na ponad 2 mln USD); wspomógł rząd 

afgański do przeprowadzenia reform, zgodnie z wytycznymi WTO, obejmującymi 30 

aktów prawnych dotyczących polityki handlowej, ceł, bezpieczeństwa żywności i 

własności intelektualnej; spowodował, iż rząd afgański zatwierdził ustawę o 

bezpieczeństwie żywności i ustawę o prawach autorskich; wspomógł Afganistan w 

zakończeniu dwustronnych negocjacji w sprawie dostępu do rynku towarów i usług w 

rekordowym czasie1003; ułatwił negocjacje w sprawie umów handlowych i tranzytowych z 

regionalnymi partnerami handlowymi, np. tranzytowej umowy handlowej między 

Afganistanem a Pakistanem, umowy o tranzycie transgranicznym w Azji Środkowej, 

umowy o wolnym handlu w Azji Południowej. W ramach ATRP współpracowano z 

innymi projektami USAID. W lutym 2016 roku na posiedzeniu Urzędu Koordynacji 

Handlu Tranzytowego Afganistanu i Pakistanu w Islamabadzie rządy Afganistanu i 

Pakistanu zgodziły się zmienić umowę handlową tranzytową między Afganistanem a 

Pakistanem w celu ułatwienia zwiększenia handlu1004. 

Afghanistan Regional Agricultural Development Program (RADP-North), 

finansowany jest przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, z 

partnerstwem afgańskich agencji rządowych, m.in. Ministerstwem Rolnictwa, 

Nawadniania i Zwierząt Gospodarskich MAIL1005 oraz Dyrekcją ds. Kobiet DOWA1006. 

Program obejmuje rozliczne projekty rozwojowe skoncentrowane na stabilności, 

                                                           
1002 Tłumaczenie własne na podstawie, USAID, Afghanistan Trade and Revenue Project, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Afghanistan_Trade_and_Revenue_Project.pdf, 

dostęp: 29.03.2021. 
1003 Ibidem. 
1004 Ibidem. 
1005 Ministry of Agriculture, Irrigation, and Livestock. 
1006 Directorate of Women’s Affairs. 
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infrastrukturze i rolnictwie, które w zamierzeniu mają ułatwić inwestycje i działać na 

rzecz poprawy produktywności oraz rentowności wybranych obszarów rolnictwa, 

zwiększając bezpieczeństwo żywnościowe i ekonomiczne. Miał on poprawić sytuację 

oraz pomóc zarówno rolnikom jak i przedsiębiorstwom rolnym, w północnym 

Afganistanie, w latach 2014-2019. Zakładano, iż zapewni pracę 5 milionom ludzi w 

prowincjach: Badakhshan, Baghlan, Balkh, Jawzjan, Kunduz i Samangan1007.  

W ramach programu rolnicy szkoleni byli z zagadnień okołorolniczych, jak 

zmechanizowanie pracy, użyźnianie gleby, efektywne wykorzystanie użytków rolnych, 

szkolenie weterynarzy itp1008. 

Nawet powołanie owych programów dowodzi, że po 2014 roku wojska koalicyjne 

nie wycofały się z Afganistanu, ale po pierwsze ograniczyły zdecydowanie swą 

liczebność, a po drugie zmieniły swoje cele. Środowisko międzynarodowe będzie nadal 

wspierać finansowo działania mające na celu zbudowanie stabilnej demokracji oraz 

zapewnienie stałego poziomu bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom. Ta druga sfera 

jest więc możliwa jedynie, przy dobrym funkcjonowaniu afgańskich resortów siłowych. 

Jak czytamy, w przytoczonym wcześniej raporcie Amicus Europae, „na szczycie NATO 

w Walii (Newport, 4-5 września 2014 roku) przedstawiciele państw członkowskich 

zapewnili finansowanie ANSF do końca 2017 roku. Po tej dacie niemal całkowite 

pokrycie budżetu ANSF zostanie zmniejszone i ograniczone do finansowego wsparcia. 

Wsparcie budżetu ANSF przez państwa członkowskie NATO będzie kontynuowane do 

końca transformacji ANSF przewidywanej na 2024 rok. Dopiero w 2024 roku rząd 

afgański ma przejąć całkowity ciężar utrzymania sił bezpieczeństwa”1009. Jak czytamy w 

Raporcie „obecnie finansowanie ANSF oparte jest głównie na bezpośrednim wsparciu 

budżetu dwóch afgańskich ministerstw tj. Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. Stabilność finansowania ANSF ma zapewnić fundusz o nazwie 

Afghanistan Security Forces Fund (ASFF), po raz pierwszy powołany i zatwierdzony 

przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2005 roku. Założenia budżetowe przyjęte na rok 

2015 oparte zostały na szacunku liczebności ANSF na poziomie 352 tys. osób (w tym: 

                                                           
1007 DAI, Afghanistan – Regional Agricultural Development Program (RADP–North), 

https://www.dai.com/our-work/projects/afghanistan-regional-agricultural-development-program-radp-north, 

dostęp: 31.03.2021. 
1008 Zob. R. Magnani, Sustainable and Nutritious: Kitchen Gardens Reduce Malnutrition in Rwanda and 

Afghanistan, https://www.agrilinks.org/post/local-flavors-kitchen-gardens-reduce-malnutrition-local-

ownership-makes-them-sustainable, dostęp: 31.03.2021; DAI, Afghanistan—Regional Agricultural 

Development Program (RADP–North), https://www.dai.com/our-work/projects/afghanistan-regional-

agricultural-development-program-radp-north, dostęp: 31.03.2021. 
1009 Afganistan po zakończeniu operacji ISAF – szanse i wyzwania, op. cit., s. 23. 
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195 tys. żołnierzy armii, 157 tys. funkcjonariuszy policji) oraz 30 tys. funkcjonariuszy 

policji lokalnej.  Na rok 2015 w ramach ASFF przewidziano łączny budżet ANSF w 

wysokości 5,4 mld USD (w tym 4.1 mld finansowane przez USA, 0,9 mld przez 

społeczność międzynarodową oraz 0,5 mld z wpływów afgańskich)1010. Po zakończeniu 

misji ISAF uzgodniono rozpoczęcie nowej misji „Resolute Support”. Jej charakter jednak 

zaplanowano na szkoleniowy i doradczy a nie wojskowy czy cywilny. Zmiana charakteru 

misji wynika, co oczywiste, ze sprecyzowania i wyznaczenia nowych celów 

strategicznych społeczności międzynarodowej wobec Afganistanu. Stany Zjednoczone 

zadeklarowały misje szkoleniowe oraz „wspomagające operacje antyterrorystyczne 

przeciw Al-Kaidzie i jej sojusznikom”1011. 

Próbując podsumować działania Stanów Zjednoczonych i Unii na terenie 

Afganistanu do maja 2021 roku należy zauważyć, że funkcjonowały one inaczej, co 

wynika z różnic strategicznych. Mają one różną historię a to sprawia, że w odmienny 

sposób podchodzą do spraw bezpieczeństwa, ochrony obywatel, zmian społeczno-

kulturowych. Jak pisze D. Miłoszewska „młode państwo amerykańskie, aby stworzyć 

swoją potęgę używało siły wobec słabszych narodów na swoim kontynencie, a UE 

stosowała – i nadal to robi – bardziej dyplomację i prawo – państwa Wspólnoty 

Europejskiej są pokojowo nastawione do wzajemnej integracji, co jest historycznie rzecz 

biorąc, czymś całkiem nowym”1012. Trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone mają 

zdecydowanie lepsze środki do tego, by szybko interweniować, jeśli tylko będzie taka 

konieczność (najlepszym dowodem na to jest właśnie interwencja w Afganistanie). Unia 

Europejska działa zdecydowanie wolniej, koncentruje się raczej na działaniach 

dyplomatycznych i szuka wspólnego celu. Niezależnie jednak od tych różnic, sprawa 

Afganistanu pokazała, że wszelkie działania i współpraca zostanie podjęta, jeśli tylko 

chodzi o wspólne światowo dobro i walkę z terroryzmem.  

Można więc powiedzieć, iż pomiędzy rokiem 2014 a 2020 w Afganistanie choć 

wciąż czynne były grupy terrorystyczne, to państwo wydawało się iść w kierunku 

demokracji. Społeczeństwo nie odczuwało dużych zmian, wybierano lokalne władze, 

pracowano, podróżowano i należy podkreślić, że nic nie zapowiadało „rewolucji”, która 

nastąpiła w połowie 2021 roku. Bez wątpienia jednak początkiem końca demokracji w 

Afganistanie było podpisanie w lutym 2020 roku w Dausze w stolicy Kataru 

                                                           
1010 Ibidem. 
1011 Ibidem, s. 24. 
1012 D. Miłoszewska, Trójpłaszczyznowa szachownica…op, cit., s. 169-170. 
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porozumienia między talibami a ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych – 

Donaldem Trumpem1013. Stany Zjednoczone reprezentował sekretarz stanu Mike Pompeo 

a celem było zakończenie toczącej się od 18 lat wojny. Zgodnie z umową obce wojska 

miały opuścić Afganistan do 1 maja 2021 roku. Talibowie zobowiązali się do zawieszenia 

broni z Siłami Koalicji Międzynarodowej do czasu wycofania tych sił. Jednocześnie 

zagwarantowali ograniczenie przemocy, zerwanie więzi z Al-Kaidą i zaangażowanie się 

w rozmowy pokojowe w Afganistanie1014. Podczas gdy rząd afgański i Stany 

Zjednoczone, w Stambule 24 kwietnia 2021 roku, nie mogły ustalić politycznego 

przeznaczenia Afganistanu, talibowie zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w żadnym 

szczycie międzynarodowym, chyba że wojska zagraniczne wycofają się 1 maja. 

Wykonawcą owych ustaleń okazał się być prezydent Joe Biden, który zakończył  

najdłuższą wojnę państwa1015 oraz oficjalnie ogłosił wycofanie wojsk (do 11 września 

2021) USA z Afganistanu, zaznaczając, że nadszedł czas, aby amerykańskie wojska 

wróciły do domu, jednocześnie podkreślając, że należy stworzyć jak najlepsze warunki 

do wycofania armii1016. Prezydent Biden wyraził, jak się okazało później, błędne 

przekonanie, że Afgańczycy są sami zdolni bronić  własnych granic i swoich obywateli a 

rząd poradzi sobie z wyzwaniami, które przed nim staną. Usprawiedliwiając swoją 

decyzję prezydent przekonywał, iż  afgańskie Siły Powietrzne są w stanie i mają 

zdolności wspierania sił lądowych, gwarantując jednocześnie wsparcie afgańskim siłom 

powietrznym1017. Wycofanie armii w wyznaczonym, majowym terminie, okazało się 

jednak niemożliwe. Dzień po oficjalnym ogłoszeniu wyprowadzenia wojsk 

amerykańskich z Afganistanu talibowie zareagowali oświadczeniem. Grupa oskarżyła 

Stany Zjednoczone o naruszenie porozumień pokojowych z Dauha1018 i skrytykowała 

decyzję prezydenta Bidena, pisząc, że musi przestrzegać porozumienia i wycofać swoje 

                                                           
1013 Zakończenie wojny w Afganistanie było wyborczą obietnicą Donalada Trumpa, który nieomal od 

początku swej wygranej dążył do wycofania wojsk. 
1014 S. Abrahimkhil, واکنش طالبان به اعالم خروج نظامیان خارجی: امریکا توافق نامه دوحه را نقض کرده است, 

https://p.dw.com/p/3s567, dostęp: 5.08.2021. 
1015 Ryszard Machnikowski wskazuje na dwie główne przyczyny podjęcia przez Joe Bidena decyzji o 

wycofaniu się USA z Afganistanu, a mianowicie powody o charakterze wewnętrznym oraz plany 

geostrategiczne Ameryki. Zob. Koniec epoki amerykańskich misjonarzy. Rozmowa z Ryszardem 

Machnikowskim, 2021, https://teologiapolityczna.pl/rozmowa-z-ryszardem-machnikowskim-1, dostęp: 

5.02.2021. 
1016 Zob. M. Ryan. K. DeYoung, Biden will withdraw all U.S. forces from Afghanistan by Sept. 11, 2021, 

https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdrawal-

afghanistan/2021/04/13/918c3cae-9beb-11eb-8a83-3bc1fa69c2e8_story.html, dostęp: 4.08.2021. 
1017 DW, Khoruj Nerohay Amrekaye az Afghanistan ta Agust sal jare takmil meshawad, 

https://p.dw.com/p/3vyUV, dostęp: 7.08.2021. 
1018 Zob. S. Abrahimkhil, واکنش طالبان به اعالم خروج نظامیان خارجی: امریکا توافق نامه دوحه را نقض کرده است, 

https://p.dw.com/p/3s567, dostęp: 5.08.2021. 
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wojska z Afganistanu do 1 maja1019. Trzeba pamiętać, że wycofanie wojsk USA i NATO 

spotykało się z mieszanymi reakcjami obywateli. Z jednej strony Afgańczycy upatrywali 

w tym szansę na koniec wojny, pokój i możliwość zbudowania niezależnego, od innych, 

państwa a z drugiej obawiano się, że rząd afgański nie jest gotowy do samodzielnych 

rządów. Wydaje się, że nikt jednak się nie spodziewał, że talibowie w ciągu kilku tygodni 

od oficjalnego wycofania sił USA i NATO zdołają tak szybko przejąć ponad 260 

dystryktów i rozszerzyć swoją obecność wojskową w południowym Afganistanie 

(Kandahar, Herat, Ghazni) oraz w północnym Afganistanie, by we wrześniu przejąć 

władzę w całym państwie1020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1019 Zob. BBC, Groh taliban hoshdar dad ke degar mothid niest ba nero haye Amrekaye wa NATO dr 

Afghanistan hamla na konad, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-56916384, dostęp: 5.08.2021. 
1020 Zob. Rozdział V rozprawy. 
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4.1.3.2. Stan współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Afganistanu 

 

Afganistan, dzięki swojemu położeniu geograficznemu, od setek lat odgrywa 

ważną, strategiczną rolę dla państw ościennych, a także innych dużych mocarstw, np. 

Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Wielkiej Brytanii, choć sam jest państwem zacofanym. 

Jest mostem, łącznikiem pomiędzy Bliskim i Dalekim Wschodem, co skutkuje tym, iż 

stanowi połączenie różnych kultur, tradycji, języków i historii. Jak pisze K. Korzeniewski 

„Afganistan, środkowoazjatyckie państwo bez dostępu do morza, z etniczną i religijną 

mozaiką jego mieszkańców jest miejscem niezwykłym. Wieloetniczny charakter państwa 

sprzyja narastaniu konfliktów oraz utrudnia integrację pomiędzy poszczególnymi 

grupami narodowościowymi”1021. Afganistan od zawsze stanowił ważny szlak 

komunikacyjno-handlowy w regionie. Niestety jednak, na przestrzeni wieków, był też 

polem ciągłych, zbrojnych konfliktów, które bez wątpienia wpływają na dzisiejszy kształt 

państwa oraz na jego słabo rozwiniętą gospodarkę. Brak stabilnego rządu i mocnej 

władzy sprawiają, że ekonomia schodzi na dalszy plan. Najważniejsze wciąż okazują się 

być działania stabilizacyjne, co często spowalnia rozwój biznesu, a co za tym idzie, 

rozwój całego kraju. Z drugiej jednak strony działania podnoszące bezpieczeństwo 

ludności są niezbędne do zwiększania się poziomu inwestycji oraz poprawy sytuacji 

ekonomicznej mieszkańców. 

Gospodarka jest jednym z podstawowych fundamentów samowystarczalności 

państwa i systemu. Nowa karta w gospodarce Afganistanu otworzyła się w 2001 roku a 

globalna pomoc napłynęła do Afganistanu w bezprecedensowy sposób. Obejmowała ona 

głównie wieloletnie i wielopłaszczyznowe wsparcie finansowe, pomoc dla handlu, 

produkcję dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Duża część tej pomocy została 

przekazana za granicę za pośrednictwem afgańskiego systemu finansowego i 

gospodarczego w ramach kontraktów zagranicznych. 

 

a. PKB i stopa bezrobocia  

 Programy nakreślone w Umowie z Bonn były realizowane zgodnie z 

harmonogramem. W połowie 2002 roku Loja Dżirga zebrała się, gromadząc wszystkich 

afgańskich przywódców i przedstawicieli z całego państwa, aby skonsultować się z 

wynikami konferencji w Bonn i wybrać Hamida Karzaja na przewodniczącego Rządu 

                                                           
1021 K. Korzeniewski, Vademecum Żołnierza. Islamskie Państwo Afganistanu, Warszawa 2006, s. 5. 
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Tymczasowego. Druga Loja Dżirga została zwołana w styczniu 2004 roku, zatwierdzając 

nową Konstytucję, jedną z najbardziej postępowych w historii Afganistanu. Odbyło się to 

po wyborach prezydenckich w październiku 2004 roku. Głosowanie przebiegało 

spokojnie a frekwencja była bardzo wysoka. Karzaj zdobył ponad pięćdziesiąt pięć 

procent głosów przeciwko 22 przeciwnikom i został wybrany na prezydenta1022. 

Afganistan, podobnie jak i inne, biedne państwa Trzeciego Świata, był polem 

„testowania” różnych teorii ekonomicznych, ale w praktyce żadnej z nich nie udało się 

wprowadzić w życie. Po upadku rządu talibów i utworzeniu rządu Karzaja z pomocą 

przyszła społeczność międzynarodowa. Przy jej wsparciu w Afganistanie został 

wprowadzony system wolnorynkowy, który stał się oficjalną polityką gospodarczą rządu. 

Stanowi o tym artykuł 10 Konstytucji z 2004 roku, w którym zapisano, iż „rząd zachęca i 

wspiera prywatne inwestycje i przedsiębiorstwa oparte na gospodarce rynkowej, chroni je 

w świetle wytycznych konstytucji państwa”1023. W umowie zasadniczej zapisano, że 

struktura systemu gospodarczego Afganistanu jest oparta na systemie wolnorynkowym, 

ale aż 50% okręgów przypadło talibom, a podatki zostały przekazane do ich budżetu. 

Konsekwencją było to, iż z roku na rok zmniejszał się procent dochodów budżetowych, a 

kraj był pozbawiony zysków, co oczywiście przełożyło się na brak rozwoju 

ekonomicznego. 

 Przyczyn słabości afgańskiej gospodarki jest kilka. Choć Raport Fundacji Amicus 

Europae dotyczy roku 2014 roku, to wydaje się, że wnioski w nim zaprezentowane są 

wciąż i niezmiennie aktualne. Autorzy dokumenty wskazują na: 

 brak odpowiednich kadr – głównie specjalistów i kadry zarządzającej; 

 brak dostępu do morza – utrudnia to znacznie eksport i import towarów, powoduje 

wzrost kosztów z tym związanych; 

 brak wystarczającej infrastruktury drogowej, magazynowej i energetycznej; 

 brak dobrego systemu irygacji; 

 ciągłe poczucie zagrożenia i braku bezpieczeństwa; 

 słabo rozwinięte rolnictwo i brak inwestycji w tę gałąź gospodarki; 

 niski poziom zaufania do rządu; 

 mało efektywny system bankowy, szczególnie w obszarze kredytów, pożyczek, 

wsparcia dla małych i dużych firm; 

                                                           
1022 F. Fazilyar, op. cit., s. 174-175. 
1023 Konstytucja 2004. 
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 brak efektywnego aparatu fiskalnego; 

 korupcję; 

 ograniczona współpraca instytucji, organizacji i przedsiębiorstw; 

 brak jednolitej wizji rozwoju; 

 trybalizm i para-feudalizm (często relacje rodzinne i inne powiązania ważniejsze 

są niż sprawy państwa)1024. 

 

Za atuty należy uznać: 

 „ogromne zasoby surowców naturalnych. Nie ma możliwości zwiększenia udziału 

wydobycia w PKB bez ogromnych inwestycji w infrastrukturę. Niezbędna jest 

kosztowna budowa sieci przesyłowych energii elektrycznej, samych zakładów 

wydobywczych, zaplecza socjalnego dla pracowników, infrastruktury 

transportowo-magazynowej i przeładunkowej, co pociąga za sobą ogromne 

koszty. W sytuacji permanentnego fizycznego zagrożenia i niestabilności 

politycznej ryzyko przeprowadzenia takich inwestycji jest zbyt duże; 

 centralne położenie na kontynencie azjatyckim, co ma umożliwić odegranie roli 

węzła tranzytowego; 

 zasoby ludzkie”1025. 

 

Afganistan poprzez swoje specyficzne położenie geograficzne i sytuację 

polityczną nigdy nie był i prawdopodobnie długo nie będzie państwem interesującym nie 

tylko dla zagranicznych, ale i też lokalnych inwestorów. Niestabilna sytuacja polityczna, 

brak przygotowania państwa do rozwoju biznesu sprawia, że jeszcze wiele lat Afganistan 

nie będzie mógł odegrać, choćby najmniejszej roli w światowej gospodarce. Na 

przestrzeni lat (tj. od 2001 roku) zmiany jednak były widoczne w sektorze gospodarczym. 

Może świadczyć o tym choćby to, iż do 2007 roku dochód na jednego mieszkańca 

podwoił się w porównaniu z poprzednimi latami. Choć trend polityczny i gospodarczy 

zapowiadał się obiecująco, to jednak uzależniony był w dużej mierze od poziomu 

bezpieczeństwa. Po 2006 roku ataki talibów nasiliły się i sytuacja stopniowo ulegała 

pogorszeniu. Z każdym rokiem wzrastała liczba ataków terrorystycznych, a grupy 

                                                           
1024 Afganistan po zakończeniu operacji ISAF – szanse i wyzwania. Raport Fundacji Amicus Europae, 

Warszawa grudzień 2014, red. J. Gajda, T. Otłowski, I. Bil, s. 38-39, 

https://fae.pl/raportfaekoniecmisjiisafaprzyszloscafganistanu.pdf, dostęp: 27.03.2021. 
1025 Ibidem, s. 39. 
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ekstremistów przejęły kontrolę nad większości terytorium państwa. Pomimo tego jednak 

społeczność międzynarodowa wyznaczyła rok 2013 jako historyczną datę końca 

własnych wpływów. Zdecydowano dać szansę na osiągnięcie niezależności rządowi 

afgańskiemu w trzech obszarach: bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Oddanie sfery 

bezpieczeństwa zostało zakończona wraz z końcem misji bojowych NATO pod koniec 

2014 roku, czemu towarzyszyło podpisanie umowy w sprawie bezpieczeństwa ze 

Stanami Zjednoczonymi1026, a także porozumienia wojskowego z NATO1027. Zbiegło się 

to z rozpoczęciem fazy wycofywania się Koalicji Międzynarodowej w 2011 roku i 

późniejszym zakończeniem procesu przekazywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

siłom rządowym Afganistanu w 2014 roku. Wówczas też znacznie obniżył się wzrost 

gospodarczy. Według sondażu Afganistan Living Conditions Survey stopa bezrobocia 

wzrosła z 9,3% w latach 2011-2012 do 24% w 2014 roku. W tym samym okresie liczba 

osób bezrobotnych wzrosła z 26,5% do 39,3% procent siły roboczej (wśród kobiet 

wskaźnik wzrósł z 42,4% do 49,8%)1028. Przełomowe stały się lata po 2014, kiedy USA i 

inne państwa europejskie zaczęły wycofywać swoje wojska, średni roczny wzrost PKB 

wynoszący 9% w latach 2002-2013 gwałtownie spadł. Według wskaźników rozwoju 

światowego Banku Światowego roczny wzrost PKB spadł z 14,4% w 2012 roku do 2% w 

2013 roku oraz 1,3 i 1,5% odpowiednio w 2014 i 2015 roku1029. Spadek był oczywiście 

wynikiem kryzysu polityczno-wojskowego oraz niepewnej i niestabilnej sytuacji w 

samym państwie. Wycofanie wojsk zagranicznych spowodowało znacznie mniejsze 

wpływy do afgańskiego budżetu. Według niektórych szacunków ponad 200 000 

Afgańczyków straciło pracę w logistyce, bezpieczeństwie i innych sektorach gospodarki. 

Należy pamiętać, że bogaci obywatele inwestowali swoje pieniądze np. w Turcji czy 

państwach Zatoki Perskiej a wiele wpływowych osób wyjechało za granicę, by już nigdy 

nie powrócić do ojczyzny1030. 

W pierwszych miesiącach 2014 roku Afgańskie Ministerstwo Finansów ogłosiło, 

że pomimo miliardów USD pomocy zagranicznej, regularny budżet państwa został 

                                                           
1026 Bilateral Security Agreement (BSA). 
1027 Status of Forces Agreement   (SOFA). Zob. Agreement between the North Atlantic Treaty Organization 

and the Islamic Republic of Afghanistan on the status of NATO forces and NATO personnel conducting 

mutually agreed NATO-LED acivities in Afghanistan, 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20141216_140913-SOFA-en.pdf, dostęp: 

09.03.2021. 
1028 Zob. International Crisis Group, The Economic Disaster behind Afghanistan’s Mounting Human Crisis, 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/economic-disaster-behind-afghanistan-s-mounting-

human-crisis, dostęp: 13.12.2021. 
1029 Ibidem. 
1030 Ibidem. 
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obcięty o 446 mln USD, a rząd może nie być w stanie płacić swoim pracownikom w 

niektórych obszarach, jeśli społeczność międzynarodowa nie udzieli dodatkowego 

wsparcia. W tym samym czasie pomoc rządu USA zmniejszyła się aż o 1 miliard USD. 

Przyczynę upatruje się nie tylko w napiętych stosunkach między prezydentem Karzajem a 

Barakiem Obamą w ostatnich latach jego prezydentury, ale także za powód takiego stanu 

rzeczy wskazano niepowodzenie podpisania umowy o bezpieczeństwie między Stanami 

Zjednoczonymi i Afganistanem1031. Należy podkreślić, że wycofanie obcych wojsk, 

kryzys w wyborach 2014 roku i zmniejszenie pomocy zagranicznej wpłynęło negatywnie 

na pracę, handel, inwestycje, dewaluację afgańskiej waluty i gospodarkę afgańską. 

Dochód rządu na mieszkańca spadł z 21,391 mld w 2009 roku do 3,912 mld USD1032. 

Pomimo rozlicznych wysiłków podejmowanych przez społeczność 

międzynarodową w sferach gospodarczych, Afganistan jest do dziś jednym z 

najbiedniejszych państw na świecie. Lata wojen i walk z terroryzmem doprowadziły do 

zniszczenia infrastruktury oraz gospodarki a zacofanie widoczne jest praktycznie w 

każdej dziedzinie, na przykład choćby w kwestii zatrudnienia1033. W 2020 roku w 

Afganistanie bezrobobocie sięgało 18 mln i należy podkreślić, że to głównie mężczyźni 

zajmowali się pracą zarobkową, co jednak nie gwarantowało nigdy choćby średniego 

poziomu życia. Poziom bezrobocia rozkładał się zawsze nierównomiernie, co przede 

wszystkim związane jest z położeniem Afganistanu, i o czym wspomniano wcześniej, 

ukształtowaniem terenu1034. Trudność w znalezieniu pracy jest szczególnie dotkliwa na 

wsiach, w miastach i miejscowościach położonych na terenach górzystych i odległych od 

dużych metropolii1035. W 2020/ 2021 roku w sumie więc 24% siły roboczej w państwie 

stanowili bezrobotni, podczas gdy odsetek bezrobotnych kobiet kształtował się na bardzo 

wysokim poziomie 41%. Trzeba bowiem pamiętać, że kobiety są słabo wykształcone i 

zwykle zajmują się domem, pozostając na utrzymaniu mężczyzn. Każdego roku (do 

                                                           
1031 S. Your, درخواست ۵۳۷ میلیون دالر کمک فوری برای رفع کسر بودجه افغانستان, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140917_k04_afghan_government_needs_us_bailout, 

dostęp: 10.03.2021. 
1032 The World Bank, Afghanistan GDP, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AF, dostęp: 24.02.2021. 
1033 Zob. USA TODAY, These are among the 25 poorest countries in the world, 

https://eu.usatoday.com/story/money/2019/07/07/afghanistan-madagascar-malawi-poorest-countries-in-the-

world/39636131/, dostęp: 05.03.2021. 
1034 Zob. P. Szcześniak, Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10438/1/Szcze%C5%9Bniak%20Patrycja.pdf, dostęp: 

5.04.2021. 
1035 Zob. S. Amire, »بحران گرسنگی؛ »شمار بیکاران از 9 میلیون به 18 میلیون رسیده است, 
https://www.etilaatroz.com/102912/hunger-crisis-number-of-unemployed-has-increased-from-9-million-to-

18-million/, dostęp: 04.03.2021. 
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sierpnia 2021 roku) na rynek pracy wchodziło ponad 400 000 Afgańczyków, co 

zwiększało nadpodaż siły roboczej. Odsetek bezrobotnej młodzieży bez wykształcenia i 

przeszkolenia technicznego wskazywał na wysoką stopę bezrobocia w Afganistanie. Brak 

pracy i brak wykształcenia kobiet i mężczyzn wynosił około 42%, a dla kobiet to nawet 

około 68%1036. 

 

Grafika 5. Stopa bezrobocia według płci na obszarach miejskich i wiejskich 

 
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki Republiki Islamskiej Afganistanu, 2025-2019 مسوده ستراتیژی افغانستان, 

https://moec.gov.af/sites/default/files/2019-04/Productive%20Afghanistan%20Strategy%20-

Dari%20version.pdf, s. 8, dostęp: 09.03.2021. 

 

Sytuacja polityczna i wciąż wzrastający poziom ubóstwa spowodowały stopniowe 

wycofywanie się krajowego i obcego kapitału. Afganistan właściwie od zawsze był 

zależny od pomocy innych państw. Jest to szczególnie widoczne w sektorze 

gospodarczym, zbrojnym, bezpieczeństwa, zdrowia itp. Brak projektów rządowych w 

sferze gospodarczej, heterogeniczny system podatkowy, niedokształceni i skorumpowani 

urzędnicy wpływali nieprzerwanie na pogorszenie się sytuacji. Według statystyki 

Światowego Banku Krajowego dochód na mieszkańca w latach 2001-2017 wzrósł z 262 

USD do 1000 USD1037, a PKB od roku 2010 z 15.857 mld USD do 2019 roku, 19.291 

mld USD1038.  

 

                                                           
1036 Ministerstwo Gospodarki Republiki Islamskiej Afganistanu, 2025-2019 مسوده ستراتیژی افغانستان, 

https://moec.gov.af/sites/default/files/2019-04/Productive%20Afghanistan%20Strategy%20-

Dari%20version.pdf, s. 7, dostęp: 09.03.2021. 
1037 The World Bank, GPD USS Afghanistan, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=AF&start=2001, dostęp: 

11.3.2020. 
1038 The World Bank, Afghanistan, https://data.worldbank.org/country/afghanistan, dostęp: 11.03.2020. 
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Tabela 11. Wzrost PKB w latach 2010-2019 

                                  Afganistan – Produkt Krajowy Brutto 

Rok PKB 

2010 15,857 mld USD 

2011 17,804  mld USD 

2012 20,002 mld USD 

2013 20,561 mld USD 

2014 20,485 mld USD 

2015 19,907 mld USD 

2016 18,018 mld USD 

2017 18,87 mld USD 

2018 18,354 mld USD  

2019 19,291 mld USD 

2020 19,807 mld USD 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie, The World Bank, GPD Afghanisran, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AF&view=chart, dostęp: 05.03.2021. 

 

W 2016 roku dotacje od darczyńców pokryły około 63% wydatków rządowych, z 

czego ponad połowa przeznaczona została na bezpieczeństwo, pozostawiając ograniczone 

środki na rozwój. W latach 2003-2013 wzrost PKB wynosił średnio 7,8% rocznie. Jednak 

wzrost w tym obszarze znacznie spadł od 2014 roku i w latach 2014-2016 wzrósł średnio 

rocznie o mniej niż 4,1%1039. Głównych przyczyn tego gwałtownego spadku w latach 

2014-2016 było kilka1040. Przede wszystkim niefortunne konsekwencje wycofania 

większej liczby obcych wojsk z Afganistanu pod koniec 2014 roku, niestabilność 

polityczna, która rozpoczęła się po wyborach prezydenckich i doprowadziła do 

formowania się rządu, dzielenie władzy między politykami i partiami politycznymi, co 

znacznie pogłębiło poziom niepewności w państwie. Ł. Jureńczyk pisząc o powodach 

spadku PKB w latach 2013-2016 wskazuje, że „znaczący spadek odzwierciedla 

ograniczanie zewnętrznej pomocy dla Afganistanu, jak również obawy inwestorów o 

wzrost niestabilności w kraju. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym, w Afganistanie 

ponownie zaczęły podnosić się wskaźniki biedy i bezrobocia. Jakość życia mieszkańców 

zaczęła się pogarszać, ponieważ niewielki wzrost gospodarczy ostatnich lat jest 

konsumowany przez przyrost ludności, spowodowany wysoką stopą narodzin i powrotem 

uchodźców z sąsiednich państw”1041. Na potwierdzenie tej opinii trzeba wskazać, iż 

wzrost gospodarczy Afganistanu w 2016 i 2017 roku wyniósł odpowiednio 2,4% i 2,5%, 

                                                           
1039 Ibidem, s. 7. 
1040 Zob. Afganistan po zakończeniu operacji ISAF – szanse i wyzwania, op. cit., s. 31-32. 
1041 Ł. Jureńczyk, Osiągnięcia stabilizacji i odbudowy Afganistanu, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” nr 

3, 2018, s. 111. 
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co Bank Światowy1042 określił jako bardzo niski. Wynikał on bez wątpienia ze zmian  

politycznych i pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Aktywnie działające grupy 

terrorystyczne wciąż bezpośrednio zagrażały rozwojowi Afganistanu i bez wątpienia 

miały tragiczne konsekwencje dla wszystkich aspektów życia w tym państwie. Analiza i 

ocena Raportu Gospodarczego Afganistanu z 2017 roku pokazują, że pogarszająca się 

sytuacja w zakresie bezpieczeństwa konsekwentnie wpływa niekorzystnie na źródła 

utrzymania, handel i biznes. Pomimo tego tempo wzrostu gospodarczego podwyższyło 

się o 1,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynikał z silnego rozwoju 

sektora rolnego (sektory pozarolnicze miały w 2017 roku wolniejsze tempo wzrostu). 

Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja finansowa poprawiła się. Poziom dochodów krajowych 

w stosunku do roku podatkowego 2016 wzrósł o około 15%, co w konsekwencji 

oznaczało wzrost o 5% powyżej celu założonego w budżecie. Wspomniany raport 

wskazał, że jeżeli środki zaangażowane na szczeblu międzynarodowym zostaną 

udostępnione rządowi Afganistanu we właściwym czasie, oczekiwano, że w 2017 roku 

zostanie osiągnięty zrównoważony budżet1043. Jednocześnie przewidywano, że wzrost 

gospodarczy do 2020 roku będzie stopniowo wzrastał o 3,6%. Te wszystkie 

optymistyczne prognozy ekonomiczne uzależniano od polepszenia poziomu 

bezpieczeństwa, stabilności politycznej, pomyślnego wdrażania reform i trwałej pomocy 

międzynarodowej na wysokim poziomie. W rzeczywistości jednak znacząco wzrosło 

zapotrzebowanie nie tylko na rozwój i koszty bezpieczeństwa, ale także w owym czasie 

zwiększyły się wyzwania humanitarne. W opisywanym okresie do państwa powróciło 

ponad 800 tys. migrantów z Pakistanu i Iranu, a jednocześnie, w wyniku napięć 

wewnętrznych, wzrosło tempo przesiedleń. Potencjał dalszego powrotu uchodźców i osób 

wewnętrznie przesiedlonych do Afganistanu w 2017 roku odzwierciedla główne 

wyzwania stojące przed rządem afgańskim w zakresie świadczenia usług w sytuacjach 

nadzwyczajnych i podstawowych usług tym osobom. Z drugiej strony, ze względu na 

sytuację bezpieczeństwa, około 640 tys. rodzin afgańskich zostało przesiedlonych w roku 

2016. Trzeba dodać, że w 2017 roku liczba przesiedlonych w Afganistanie osiągnęła 

poziom 4,1 mln ludzi1044. 

                                                           
1042 Raport Gospodarczy Afganistanu jest publikowany dwa razy w roku przez Bank Światowy i obejmuje 

ostatnie wydarzenia gospodarcze oraz średnioterminowe perspektywy Afganistanu. 
1043 The World Bank Document, Raport gospodarczy Afganistanu, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-DARI-PUBLIC-AFG-

Development-Update-Spring-2017-Dari.pdf, dostęp: 20.11.2021. 
1044 Ibidem. 
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Pomimo tej sytuacji oraz trudnych warunków bezpieczeństwa, Rząd Jedności 

Narodowej realizował swoje ambitne plany reform. W dniu 4.10.2016 roku, na 

brukselskiej konferencji w sprawie Afganistanu, w której wzięło udział 70 państw i 30 

organizacji międzynarodowych, rząd przedstawił nowe ramy dla pokoju i rozwoju 

narodowego w Afganistanie. Uczestnicy konferencji obiecali przekazać 15,2 mld USD 

przez kolejne cztery lata na pomoc rozwojową1045. Ponadto na szczycie NATO w 

Warszawie w lipcu 2016 roku podjęto zobowiązanie do pomocy w wysokości 5,4 mld 

USD rocznie, które miały  być przeznaczone na cele bezpieczeństwa przez następne 

cztery lata1046. W latach 2016-2017 wzrost gospodarczy był powolny i dlatego też 

Afganistan napotykał poważne trudności w podejmowaniu wysiłków na rzecz mobilizacji 

gospodarki. Przestrzeń finansowa była poważnie ograniczona, a możliwość 

jakiegokolwiek zwiększenia wydatków rządowych lub obniżek podatków stała się 

niemożliwa. W związku z opisaną sytuacją Bank Światowy zaoferował kilka rozwiązań 

mających na celu poprawę krytycznej sytuacji gospodarczej w Afganistanie. Wskazano 

jednocześnie na kierunki, które rząd powinien podejmować, mając na celu zwiększenie 

wzrostu gospodarczego. Należały do nich:  

 stworzenie polityki ukierunkowanej na wydatki rządowe, na dobra niekomercyjne 

dostarczane przez krajowych producentów, co miało spowodować zwiększenie 

krajowej produkcji, a nie importu; 

 zwiększenie zdolności absorpcyjnych rządu, które miały przyczynić się do 

podniesienia jakości, szybkości wdrażania i zwiększenia wartość publicznych 

pieniędzy inwestycyjnych; 

 zbudowanie polityki prowadzącej do rozwoju konkurencyjnych rynków w 

dziedzinie bankowości i budownictwa, co jednocześnie miało zachęcać małe i 

średnie firmy do wejścia na rynek pracy; 

 wykreowanie polityki mające na celu zwiększenie przestrzeni finansowej.  

Powinna ona składać się z szeregu środków w celu zintegrowania zasobów 

wewnętrznych, a także bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów 

finansowych1047. 

                                                           
1045 European Council, Brussels Conference on Afghanistan, 4-5 October 2016, 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/10/04-05/, dostęp: 15.11.2021. 
1046 European Council, NATO summit, Warsaw, Poland, 8-9 July 2016, 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/07/08-09/, dostęp: 15.11.2021. 
1047 The World Bank, Afghanistan Development Update: Stimulating the economy in a resource-

constrained environment, https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-

development-update-may-2107, dostęp: 17.11.2021. 
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W 2018 roku niestabilność polityczna, trwająca wojna, korupcja, przestępczość i 

bezrobocie spowolniły wzrost gospodarczy Afganistanu. Szacuje się go na ok. 1%, 

podczas gdy w 2017 roku, na 2,7%1048. W owym okresie Bank Światowy przewidywał, 

że do 2020 roku gospodarka Afganistanu wzrośnie o 2,4%, ale jednocześnie zastrzegano, 

że te szacunki mogą okazać się błędne, jeśli rozmowy pokojowe z talibami zakończą się 

niepowodzeniem i pogorszy się poziom bezpieczeństwa w państwie. Za inne czynniki 

ograniczające wzrost gospodarczy uznano suszę, zawirowania polityczne, niejasne 

rozmowy pokojowe z talibami, ogólną niestabilną sytuację rządowo-parlamentarną. 

Oczywiste jest, iż wszystko to ostatecznie zmniejszało zaufanie prywatnych inwestorów a 

tym samym wpłynęło na niewielkie inwestycje w państwie. Od 2018 do 2021 roku 

inflacja wynosiła średnio 0,6%, co wynikało przede wszystkim  z wyższych cen żywności 

na rynkach państw regionu oraz wzrostu kursów walutowych w stosunku do waluty 

afgańskiej1049.  

Według raportu Banku Światowego niski poziom eksportu w Afganistanie i średni 

wzrost importu doprowadziły do wzrostu deficytu handlowego tego państwa o 35,9% 

PKB w 2018 roku1050. W tym roku Afganistan zdołał osiągnąć nadwyżkę finansową w 

wysokości 0,7% PKB. Pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego, dochód krajowy w 

2018 roku, wyniósł 189,7 mld afgani1051, co stanowi wzrost o ok. 12%  w stosunku do 

całkowitych dochodów z 2017 roku. Tymczasem wydatki budżetu państwa wzrosły z 

83% w 2017 roku, do 92% w 2018 roku, a budżetowe do 93%. Warto wspomnieć, że 

gospodarka Afganistanu w owym czasie potrzebowała szeregu zrównoważonych i 

skutecznych działań w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i rozwoju. Ówcześnie, za 

główne przeszkody dla rozwoju gospodarczego Afganistanu uznawano (poza wcześniej 

wspomnianymi) brak wykwalifikowanych pracowników, brak znaczącej infrastruktury 

gospodarczej i rolniczej, brak wsparcia dla sektora prywatnego, korupcja, zależność rządu 

od pomocy zagranicznej oraz brak wyraźnej polityki ekonomicznej. Szczególnie ważne 

są bowiem silne instytucje rządowe, które są w stanie świadczyć podstawowe usług na 

                                                           
1048 World Bank Document, Afghanistan Development Update, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30293/129163-REVISED-AFG-

Development-Update-Aug-2018-FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s 1-2, dostęp: 26.11.2021. 
1049 Ibidem. 
1050 Wprawdzie poziom eksportu Afganistanu odnotował znaczny wzrost o 28% w 2017 roku, ale eksport w 

2018 roku ponownie spadł o 4%. W tym czasie wartość afgani wobec walut obcych wzrosła. Zob. World 

Bank Document, Afghanistan Development Update, 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30293/129163-REVISED-AFG-

Development-Update-Aug-2018-FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y, s 1-2, dostęp: 26.11.2021. 
1051 Afgani to waluta Afganistanu. Kurs oficjalny z 22 czerwca 2022 roku to: 100 AFN  = 4,9356 PLN, za: 

Kursy średnie walut obcych, https://www.nbp.pl/kursy/kursyb.html, dostęp: 22.06.2022. 
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rzecz obywateli, egzekwować wszelkie prawa. Należy zauważyć, że bez dobrze 

rozwiniętej administracji i instytucji finansowych rząd nie może świadczyć 

podstawowych usług i pozyskiwać wsparcia politycznego, w zakresie choćby usług 

bankowo-finansowych czy egzekwowania podatków.1052. 

 W przeciwieństwie do poprzednich lat 2019 był dobrym rokiem dla Afganistanu. 

Pomimo poważnych problemów politycznych, rozwój gospodarczy państwa był znaczący 

i  wyniósł około 1% wzrostu gospodarczego. W 2019 roku poziom eksportu w 

Afganistanie osiągnął wartość 1 mld USD, co stanowi wzrost o 150 mln USD w 

porównaniu z poprzednim rokiem1053. Otwarcie korytarzy powietrznych z państwami 

sąsiednimi i regionem, eksport i import z portu Chabahar1054, lepszy marketing 

afgańskich produktów na rynkach światowych, dostosowanie strategii eksportowej 

Afganistanu, tworzenie szlaków tranzytowych z Kazachstanem, Indiami i Uzbekistanem 

były głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego w państwie. Trzeba pamiętać, że 

świeże i suszone owoce, szafran, rośliny lecznicze, wyroby rękodzielnicze, kamienie 

szlachetne i półszlachetne należą do głównych towarów eksportowych Afganistanu. 

Dodatkowo należy podkreślić, że w 2019 roku rząd bardziej skupił się na sektorze rolnym 

i próbował wspierać uprawę afgańskich produktów, działając w tym obszarze na rynkach 

światowych. Produkcja szafranu w tym roku sięgnęła prawie dwudziestu ton 

metrycznych, podczas gdy w rok wcześniej wyniosła 16 ton  (produkt ten po raz kolejny 

zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem koloru i smaku). Oprócz 25-30% 

wzrostu plonów świeżych owoców i warzyw, plony zbóż i pszenicy nawadnianej w 2019 

roku osiągnęły w państwie ponad 5 mln ton, co oznaczało 42% wzrost, podczas gdy w 

poprzednim roku liczba ta wyniosła 6 mln ton1055. Pomimo całego wzrostu 

gospodarczego i rosnącego dochodu narodowego, kraj spadł o sześć miejsc pod 

względem łatwości prowadzenia biznesu. W rankingu Banku Światowego (2019) 

                                                           
1052 Zob. 2018 گزارش پنتاگون از وضعیت اقتصادی افغانستان در سال, https://ariananews.co/?p=86061, dostęp: 

26.11.2021. 
1053 Radio Azadi, ?۲۰۱۹ ازنگاه رشد اقتصادی چگونه سالی برای افغانستان بوده است, 

https://da.azadiradio.com/a/30354004.html, dostęp: 28.11.2021. 
1054 Ze względu na pogorszenie się stosunków między Indiami a Pakistanem, a także Afganistanem i 

Pakistanem, Pakistan nie pozwalał Indiom na eksport do Afganistanu. Jednocześnie Afganistan nie mógł 

eksportować swoich aktywów handlowych do Indii przez Pakistan.  Z tego powodu port handlowy 

Chabahar w Iranie został otwarty w 2017 roku, a pierwszą dostawę do Afganistanu stanowiła pomoc 

żywnościowa od Indii. Zob. Azdi Radio, ! تجار افغان یآن برا دیبندر چابهار و فوا شیگشا , 

https://da.azadiradio.com/a/28823687.html, dostęp: 29.11.2021. 
1055 Radio Azadi, ?۲۰۱۹ ازنگاه رشد اقتصادی چگونه سالی برای افغانستان بوده است, 

https://da.azadiradio.com/a/30354004.html, dostęp: 28.11.2021. 
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Afganistan zajął 173 miejsce, choć rok wcześniej uplasował się na 167 miejscu1056. 

Należy zauważyć, że Afganistan był wówczas państwem importowo-konsumpcyjnym i 

trudno było osiągnąć rozwój gospodarczy tego kraju, jeśli nie wykonywano 

podstawowych prac nad jego infrastrukturą. Oprócz dostarczania energii należało 

zagwarantować afgańskim i zagranicznym handlowcom udogodnienia inwestycyjne, aby 

zapewnić im bezpieczne warunki pracy. Bez wątpienia, wszystko to mogło wówczas 

poprawić sytuację gospodarczą i przyczynić się do  stworzenia większej liczby gałęzi 

przemysłu. Według Pajwak Afghan News wskaźniki ekonomiczne w 2019 roku 

przedstawiały się następująco: 

 

 PKB 19,291 mld USD; 

 produkt krajowy brutto w cenach międzynarodowych: 76,158 mld USD; 

 produkt krajowy brutto: 547,5 USD; 

 PKB na mieszkańca – wartość międzynarodowa to 2085 USD; 

 procentowa stopa inflacji: 1,91057. 

 

Pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa, rosnące bezrobocie i pandemia Covid 

19 stały się głównymi przyczynami upadku gospodarczego Afganistanu w 2020 roku. 

Wzrost gospodarczy spadł do 7,4%.  Raport Banku Światowego ostrzegał, że z powodu 

spadających dochodów, rosnących cen żywności i wzrastających podstawowych potrzeb 

afgańskich rodzin, liczba Afgańczyków żyjących poniżej granicy ubóstwa 

prawdopodobnie wzrośnie z 55% w 2017 roku, do 72% w 2020 roku. Bank Światowy 

poinformował, że poddanie miast kwarantannie w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa doprowadziło do gwałtownego spadku aktywności gospodarczej w 

Afganistanie w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Przyczynił się też do tego: 

brak ogłoszenia ostatecznych wyników wrześniowych wyborów prezydenckich, 

niepewność rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a talibami, strach i 

obawa miejscowej ludności. Nastąpiło więc radykalne spowolnienie wzrostu 

gospodarczego i inwestycji w państwie, co miało głęboki negatywny wpływ na sektor 

                                                           
1056 The World Bank, Ease of Doing Business Scores Ranking, 

https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score, dostęp: 29.11.2021. 
1057 Pajwak Afghan News, ۲۰۱۴ اقتصاد افغانستان طی سالهای بعد از, https://pajhwok.com/opinion/۲۰۱۴  -بعد-  از  - 

- سالهای طی   - افغانستان   - اقتصاد   /, dostęp: 29.11.2021. 
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przemysłowy i usługowy1058. Bank Światowy podkreślił wówczas, że Afganistan 

potrzebuje trwałego wsparcia finansowego społeczności międzynarodowej, dzięki 

któremu mógłby zrekompensować niedobór dochodów krajowych i zadysponować 

odpowiednie środki finansowe na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Pozytywnym zjawiskiem była jedynie niska stopa inflacji w 2019 roku wynosząca 2,3% 

oraz wzrost dochodów rządowych1059. W tym miejscu trzeba wspomnieć,  że gospodarka 

Afganistanu w latach 2003-2013 rosła średnio o 9% rocznie dzięki szerokiej pomocy w 

sektorze wojskowym i cywilnym, a także szybkiemu rozwojowi sektora rolnego. Wzrost 

gospodarczy w państwie jednak zwolnił do 1,8% w 2018 roku głównie z powodu 

wycofania większości wojsk międzynarodowych, pogarszającego się poziomu 

bezpieczeństwa i przewidywanej niestabilności w obrębie sytuacji gospodarczo-

politycznej w kolejnych latach1060. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO1061 

ostrzegała w nowym raporcie (2021 rok) przed rosnącym niedoborem żywności i 

niekontrolowanym wzrostem cen w Afganistanie. Organizacja przewidywała, że około 19 

mln Afgańczyków w najbliższych latach będzie zmagało się z głodem, nie mając dostępu 

do produktów spożywczych, a do końca roku 2021 liczba ta sięgnie 23 mln. Sytuacja taka 

wynika nie tylko z problemów politycznych i przejęcia władzy przez talibów, ale 

Afganistan, podobnie jak inne państwa regionu i świata, został mocno dotknięty 

zmianami klimatycznymi, a dotkliwa susza zwiększyła migrację wewnętrzną w 

państwie1062. Raport dodaje, że miliony obywateli Afganistanu są na krawędzi katastrofy 

humanitarnej. Obecna, niestabilna sytuacja nadal zagraża życiu mln Afgańczyków. 

Światowa Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa ogłosiła, że wsparcie dla rolników w 

dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt staje się coraz bardziej potrzebne poprzez 

dostarczanie gotówki, nasion, nawozów i pomocy żywnościowej. Według organizacji jest 

to jedyny sposób, aby chronić produkcję rolną i hodowlaną oraz zapobiec powszechnemu 

załamaniu się podstawowych źródeł utrzymania w wielu rejonach Afganistanu1063. Warto 

                                                           
1058 The World Bank, Afghanistan Development Update, July 2020: Surviving the Storm, 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34092, dostęp: 01.12.2021. 
1059 Ibidem.  
1060 Szczegółowe informacje na temat znajdują się w Rozdziale IV rozprawy. 
1061 World Food and Agriculture Organization. 
1062 FAO, Afghanistan’s food crisis reaches unprecedented levels as nearly 

19 million people are highly food insecure due to prolonged drought, conflict and economic collapse, 

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Afghanistan_AcuteFoodInsec_2021Oct20

22Mar_report.pdf, dostęp: 23.12.2021. 
1063 Ibidem.  
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dodać, że według FAO pakiet dotacji na uprawę pszenicy w  latach 2020-2021 kosztował 

157 USD. Umożliwiało to zaspokojenie każdej rodzinie rolniczej potrzeb zbożowych na 

rok. Jednocześnie w owym czasie Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, 

że potrzebuje 115 mln USD na kontynuowanie projektów infrastrukturalnych w 

Afganistanie1064. 

Podsumowując można powiedzieć, że wzrost gospodarczy Afganistanu przeżywał 

poważną recesję po 2014 roku i nie był od tego czasu wystarczająco wysoki, aby 

zaspokoić szybko rosnące potrzeby państwa. W wyniku tego wskaźnik ubóstwa w 

Afganistanie wzrastał z dnia na dzień. Warto zauważyć, że kraj stał wówczas w obliczu 

znacznej liczby osób wewnętrznie przesiedlonych i znaczącej migracji powracającej z 

państw sąsiednich. Oczywiście, w widoczny sposób pogorszyło to ówczesną sytuację 

gospodarczą, negatywnie wpłynęło na funkcjonowanie np. służby zdrowia czy całego 

sektora rządowego. Nieodpowiednia infrastruktura ograniczała działalność sektora 

prywatnego i uniemożliwiła dalszy dostęp do podstawowych usług1065. Wycofanie się 

wojsk USA i sił międzynarodowych z Afganistanu i błyskawiczne przejęcie władzy przez 

talibów całkowicie zmieniło sytuację gospodarczą i ekonomiczną. Zarządzenia talibskich 

władz nie tylko uniemożliwiły podjęcie jakiejkolwiek pracy, ale przede wszystkich 

zamknęły kraj na wszelkie możliwości rozwoju. Zamknięto szkoły, sklepy, punkty 

usługowe a bezrobocie wzrosło na niespotykaną dotąd skalę. Społeczność 

międzynarodowa zamroziła aktywa Centralnego Banku Afganistanu i odcięła rządowi 

dotacje, co spowodowało, iż stopień ubóstwa osiągnął  bezprecedensowy poziom. Wielu 

obywateli wyemigrowało, aby uciec przed kryzysem i represjami politycznymi. Wraz z 

upadkiem Kabulu grono bezrobotnych powiększyło się o szereg pracowników służby 

cywilnej i wojskowej, których obowiązki przejęli talibowie. Sytuacja wygląda 

dramatycznie zwłaszcza w przypadku kobiet. Są one w większości bezrobotne, nie mają 

możliwości kontynuowania pracy w oświacie, urzędach państwowych, czy jakichkolwiek 

innych miejscach. Rządzący bowiem wzywają je do przebywania w domu, zajmowania 

się dziećmi i niepodejmowania pracy zarobkowej1066. Takie postanowienia bez wątpienia 

                                                           
1064 Ibidem. 
1065 Zob. The World Bank Document, Raport gospodarczy Afganistanu, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-DARI-PUBLIC-AFG-

Development-Update-Spring-2017-Dari.pdf, dostęp: 20.11.2021. 
1066 Powszechne stało się sprzedawanie dzieci, głównie dziewcząt i zmuszanie ich do zamążpójścia. Za 

przykład może posłuszyć wypowiedź jednej z Afganek – Fatimy, która otrzymała 3350 USD za najstarszą 

córkę i 2800 za młodszą. Zob. DW, گرسنگی افغانها را مجبور به فروش دختران شان برای ازدواج میکند, 

https://p.dw.com/p/42Cxt, dostęp: 23.12.2021. 
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przyczyniły się do pogorszenia sytuacji bytowej wielu tysięcy afgańskich rodzin. 

Ponownie ograniczono prawo kobiet do edukacji i pracy1067. 

 

b.  Rolnictwo – główna gałąź gospodarki 

 

Sektor rolnictwa w Afganistanie tradycyjnie uznawany jest za jeden z 

najważniejszych i najbardziej wpływowych czynników wzrostu gospodarczego w tym 

państwie. Około 70% Afgańczyków mieszka na obszarach wiejskich, pracuje głównie w 

gospodarstwach rolnych, a 61% gospodarstw domowych utrzymuje się z tego sektora1068. 

Jednocześnie to jedna trzecia dochodu narodowego Afganistanu. Biorąc pod uwagę 

położenie Afganistanu, to właśnie ono stanowi najważniejszą gałąź gospodarki i jej 

główne wyzwanie. Duże różnice wysokości doprowadziły do powstania trzech różnych 

typów klimatu w Afganistanie (ciepłe wody na południu i południowym wschodzie, 

zmienna pogoda w Kabulu, zimna aura w północnym regionie Hindukuszu), co w 

naturalny sposób różnicuje możliwości upraw. Afganistan jest państwem górzystym o 

żyznych ziemiach, zwłaszcza na północy, który jest nawadniany sezonową wodą 

rzeczną1069. Produkt krajowy brutto w sektorze rolnym w kraju sięga 23%, a w sektorze 

przemysłowym 21%. Konieczność wprowadzenia zmian w rolnictwie polega na 

modernizacji tego sektora i utrzymaniu go na poziomie, który umożliwi Afganistanowi 

jakąkolwiek konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Użytki rolne zajmują 

58,4% powierzchni  państwa, grunty orne i sady − 12,4%, użytki zielone, głównie mało 

wydajne pastwiska − 46%1070. W większości rejonów istnieje tradycyjny system 

rolnictwa przekazywany z pokolenia na pokolenie, co oznacza brak nowoczesnych metod 

upraw i nieumiejętność wykorzystywania w pracy maszyn rolniczych. Można mieć 

jednak wrażenie, że zarówno rząd afgański, jaki i społeczność międzynarodowa nie 

wspierają bezpośrednio rolnictwa i nie dążą do poprawy tej dziedziny gospodarki. Jej 

rozwój hamuje też suchy klimat, brak linii kolejowych i dróg asfaltowanych, brak dostępu 

do morza i górzystość terenu. Tak więc, zarówno czynniki naturalne, jak i geograficzne 

                                                           
1067 A. A. Husieni, بحران فقر و بیکاری در کشور؛ دسترخوان مردم خالی شده است, https://8am.af/poverty-

unemployment-crisis-in-the-country-peoples-toilets-are-empty/, dostęp: 23.12.2021.  
1068 The World Bank, Unlocking the Potential of Agriculture for Afghanistan’s Growth, 

https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-

afghanistan-growth, dostęp: 06.12.2021. 
1069 A. A. Dilyan, Afghanistan, Teheran 1961, s. 63. 
1070 Afganistan. Gospodarka, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Afganistan-Gospodarka;4573577.html, 

dostęp: 15.03.2020. 
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mają negatywny wpływ i ograniczają wzrost gospodarczy oraz rozwój państwa. Według 

opublikowanych danych z lat 2017-2018 przez Światową Organizację ODA (ang. Oficial 

Development Assistance( to Afganistan właśnie jest największym beneficjentem 

organizacji, uzyskując od niej prawie 2758 mln USD1071. Główne uprawy w Afganistanie 

to pszenica (pożywienie większości Afgańczyków), ryż, jęczmień, soczewica, trzcina 

cukrowa oraz kukurydza. W roku 2018 wyprodukowano 1,5 mln ton świeżych owoców, a 

liczba ta rośnie z każdym rokiem. Z ważniejszych danych warto wspomnieć o produkcji: 

6,3 mln ton pszenicy, 984 tys. ton winogron, 615 tys. ton ziemniaków, 591 tys. ton 

warzyw, 381 tys. ton arbuzów, 3 tys. ton ryżu, 329 tys. ton melonów, 217 tys. ton jabłek, 

150 tys. ton cebuli, 106 tys. ton kukurydzy, 55 tys. ton jęczmienia i 47 tys. ton tofu1072.  

W 2019 roku afgańskie Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli dysponowało 

budżetem rozwojowym w wysokości około 9 mld i 450 mln afgani. Skupienie się na 

krajowym programie ogrodniczym, rewitalizacja zrównoważonych systemów 

nawadniania, rozwój sektora hodowlanego i wzrost produkcji zbóż, zwłaszcza pszenicy, 

były wówczas ważnymi priorytetami ministerstwa. Pomimo groźby suszy, plony warzyw 

i owoców w Afganistanie wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Po znaczącym 

wzroście gospodarczym w 2019 roku o 9,3% (dzięki wynikom sektora rolnego) w 2020 

roku nastąpił  spadek o 4,2%. Powodów tej sytuacji z pewnością należy doszukiwać się w 

rozprzestrzenianiu się pandemii i ciężkiej sytuacji nie tylko w samym Afganistanie, ale w 

rolnictwie na całym świecie. Trzeba jednak w tym kontekście zauważyć, że sytuacja 

poprawiła się w 2021 roku, a pandemia koronawirusa nie miała już aż tak wielkiego, 

destrukcyjnego znaczenia. Sektor rolny wzrósł o 9,5% i wydaje się, że najbardziej obronił 

się przed przejęciem władzy przez talibów1073. Ich szybka ekspansja, wycofanie USA i sił 

międzynarodowych nie ma znaczącego wpływu na rozwój rolnictwa, choć oczywiście 

znacznie ograniczono sprzedaż dóbr pozyskanych w tym obszarze, zarówno w samym 

Afganistanie, jak i poza jego granicami. 

 

 

                                                           
1071 Net, Official Development Assistance, Top Ten Recipients of Gross ODA (USD million) 2017-2018 

report, 

https://public.tableau.com/views/AidAtAGlance/DACmembers?:embed=y&:display_count=no?&:showViz

Home=no#1, dostęp: 25.03.2020. 
1072 Z. Mohammadi, Afghanistan Produces 1.5 Million Tons of Fresh Fruit a Year, 

https://tolonews.com/business/afghanistan-produces-15-million-tons-fresh-fruit-year, dostęp: 09.03.2021. 
1073 Zob. راپور مالی سال 1400 ربع دوم ,وزارت مالیه، https://mof.gov.af/sites/default/files2021-08/20۱۴۰۰% 

 .pdf, dostęp: 02.08.2021.سال20%دوم20%ربع20%مالی20%راپور
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c.  Eksport – import  

 

Po ponad dekadzie starań Afganistan ostatecznie 29 lipca 2016 roku uzyskał 

członkostwo w Światowej Organizacji Handlowej WTO (ang. World Trade 

Organization). Umożliwiło to wymianę dobrami na światowym poziomie i zasadach 

panujących w innych państwach. Stabilizacja w tym względzie i wprowadzenie 

międzynarodowych standardów sprawia, że Afganistan staje się państwem godnym uwagi 

dla partnerów nie tylko z Bliskiego Wschodu. Niestety, jednak należy podkreślić, że kraj 

ma ujemny bilans jeśli chodzi o relację eksport – import. Wciąż wysyła się za granicę 

zdecydowanie mniej towarów niż przyjmuje. Do grupy towarów eksportowych należą 

owoce, bawełna, natomiast importowanych – benzyna, żywność, prąd1074. Dodatkowo 

eksportuje się świeże i suszone owoce, rośliny lecznicze, dywany, skóry. Dobra te są 

eksportowane w dużych ilościach do innych krajów, szczególnie Stanów Zjednoczonych, 

Indii, Pakistanu, Azji Środkowej i Francji. Należy zauważyć, że 97% wolumenu handlu 

na świecie jest dokonywane przez państwa członkowskie WTO. A zatem, obecność w tej 

organizacji stwarza wiele możliwości dla kraju, a w przypadku Afganistanu eliminuje 

inne istniejące zagrożenia dla handlu. Doświadczenia państw rozwiniętych i 

rozwijających się pokazują, że systematyczne współdziałanie w handlu światowym 

prowadzi do wzrostu gospodarczego i stwarza warunki do przyciągania inwestycji. 

Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu umożliwia krajowi wykorzystanie 

narzędzi WTO do stabilizacji praw tranzytowych, a także uzyskanie najbardziej 

ekonomicznego szlaku i mechanizmu tranzytu towarów handlowych1075. 

Do czasu przejęcia władzy przez talibów najwżniejszymi partnerami handlowi 

Afganistanu byli: USA1076 (głównie eksport skóry oraz dywanów), Chiny1077, Rosja1078, 

                                                           
1074 Afghanistan and the WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/afghanistan_e.htm, 

dostęp: 3.13.2020. 
1075 Office of Chief of Staff to the President, World Trade Organization’s Membership; opportunity or 

threat?, 

https://prev.ocs.gov.af/english/1531/World+Trade+Organization%E2%80%99s+Membership%3B+opportu

nity+or+threat%3F, dostęp: 14.03.2021.  
1076 Rola USA jest szczególna. Przede wszystkim Stany Zjednoczone inwestują mld USD w 

bezpieczeństwo, gospodarkę i ekonomię Afganistanu, a tym samym stają się największym beneficjentem 

wszelkim umów i porozumień handlowych podpisanych przez rząd afgański.  
1077 W 2007 roku Chiny stały się piątym co do wielkości partnerem handlowym. Inwestycje dotyczą sektora 

wydobywczego, energetycznego i transportowego. Celem Chin jest zapewnienie sobie dopływu surowców 

energetycznych oraz stabilizację sąsiednich państw. W. Zaborowski, Polityka Chin wobec Afganistanu w 

kontekście zakończenia misji ISAF, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr III-IV (23-24), 2012, s. 146-150. 
1078 Rosja interesuje się szczególnie inwestycjami w energetykę, transport, budownictwo w północnej i 

centralnej części Afganistanu. M. Menkiszak, Afgański problem Rosji. Federacja Rosyjska wobec problemu 

Afganistanu po 2001 roku, OSW, Warszawa 2011, s. 29. 
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Pakistan1079, Japonia1080, Indie1081. Oczywiście, współpraca rozwijała się także z 

państwami Unii Europejskiej, ale było to utrudnione ze względu na odległość i położenie 

geograficzne. Ponadto rząd prezydenta Ghaniego preferował zacieśnianie współpracy z 

państwami ościennymi niż z państwami Zachodu1082. Dowodem na to była podpisana w 

2016 roku umowa o nowym szlaku handlowym pomiędzy Indiami, Iranem i 

Afganistanem. To trójstronne porozumienie zakładło wykorzystanie irańskiego portu 

Chabahar, pomijając Pakistan, który do tej pory był jedynym państwem tranzytowym1083. 

W jego ramach powstał korytarz transportowy przechodzący przez Afganistan, który 

umożliwił zmniejszenie o połowę czasu i kosztów  handlu z Azją Środkową i Europą. 

Warto wspomnieć przy okazji o relacjach Polski z Afganistanem w kontekście 

wymiany handlowej. Jak podają źródła „w 2016 roku obroty handlowe pomiędzy Polską 

a Afganistanem utrzymywały się na niskim poziomie i wyniosły 5,59 mln USD, był to 

spadek o 44% w porównaniu z 2015 rokiem. Dzięki przewadze eksportu (5,35 mln USD, 

spadek o 43% rok do roku) nad importem (0,24 mln USD, wzrost o 100%) Polska 

odnotowała nadwyżkę handlową na poziomie 5,12 mln USD”1084. Z Polski eksportuje się 

głównie artykuły spożywcze (wartość ok. 2,39 mln USD) oraz wyroby elektromaszynowe 

(ciągniki i przyczepy – łączna wartości ok. 1,05 mln USD) a importuje się aluminium, 

maszyny i urządzenia elektryczne a także dywany1085. Trzeba jednak zauważyć, że relacja 

między eksportem a importem jest zdecydowanie niekorzystna z dla Afganistanu. Dziś 

obserwuje się znaczny wzrost i nasilenie wymiany handlowej między oboma państwami, 

choć oczywiście nie jest ona jednak tak intensywna jak z innymi światowymi 

mocarstwami. Na potwierdzenie wcześniej postawionej tezy, według raportu Banku 

Światowego (2017), system handlowy Afganistanu w ostatnich latach i minionej 

dekadzie, w kontekście partnerów biznesowych, był skoncentrowany jedynie na 

współpracy wyłącznie z kilkoma państwami. Przez wiele lat największy partner 

                                                           
1079 Szczególnie ważne było podpisanie porozumienia handlowego między Afganistanem i Pakistanem w 

2010 roku w Islamabadzie. Miało ono umożliwić tranzyt towarów do Europy Środkowej czy innych państw 

Bliskiego Wschodu, Afganistan będzie handlował z Pakistanem, 

https://www.wprost.pl/gospodarka/202570/afganistan-bedzie-handlowal-z-pakistanem.html, dostęp: 

25.03.2020. Zob. także: Afganistan po zakończeniu operacji ISAF – szanse i wyzwania, op. cit., s. 34-35. 
1080 Należy podkreślić, że Japonia sprowadza z Afganistanu głównie surowce mineralne, tekstylia, żywność. 
1081 Umowy handlowe zapewniają ciągłą wymianę handlową i bardzo bliskie relacje ekonomiczno-

gospodarcze. 
1082 Zob. W. Zaborowski, op. cit., s. 154-155.  
1083 K. Pęczak, Indie, Iran i Afganistan podpisały umowę o nowym szlaku handlowym, 

https://india.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/195713,indie-iran-i-afganistan-podpisaly-umowe-o-nowym-szlaku-

handlowym.html, dostep: 23.03.2020. 
1084 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Afganistan, https://www.gov.pl/web/indie/relacje-dwustronne-

afganistan, dostęp: 23.03.2020. 
1085 Ibidem. 
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handlowy Afganistanu – Pakistan, odpowiadał za ponad połowę (5,56%) handlu, w tym 

eksportu i importu1086. Raport podaje, że biorąc pod uwagę eksport, struktura handlu 

Afganistanu jest scentralizowana1087. W praktyce oznacza to, że sprzedaż towarów za 

granicę obejmuje tylko kilka produktów, które są albo produktami rolnymi albo 

przemysłowymi związanymi z rolnictwem, np. dywany. Takie podejście nie tylko 

zdecydowanie ogranicza rozwój gospodarczy kraju, ale też  naraża go na większą 

podatność na handel zagraniczny1088. Badania statystyczne pokazują, że państwa ze 

scentralizowaną strukturą handlową i mniej zróżnicowanymi strukturami handlowymi są 

zdecydowanie bardziej podatne na wahania wzrostu gospodarczego, a w dłuższej 

perspektywie są zagrożone powolnym wzrostem gospodarczym oraz wysokim poziomem 

nierówności i ubóstwa. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że w ostatnich kilku latach, do 

2021, system handlowy Afganistanu był mniej scentralizowany niż wcześniej. Według 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu eksport Afganistanu w I kwartale 2019 roku wyniósł 

prawie 183 mln USD, w II kwartale 143 mln USD, w III kwartale 209 mln USD, a w IV 

kwartale ok. 3301089. Deficyt  bilansu handlowego w I kwartale 2019 roku to prawie 1326 

mln USD, w II kwartale 1039 mln USD, w III kwartale 1725 mln USD i w IV kwartale 

1648 mln USD, co stanowi w kolejności  87%, 97%, 90% oraz 83%. Eksport Afganistanu 

w 2020 roku wyniósł 914 mln USD w I kwartale, 99 mln USD w II kwartale, 911 mln 

USD w III kwartale i około 949 mln USD w IV kwartale1090. Do najczęściej 

eksportowanych towarów zalicza się: rodzynki, suszone figi, węgiel, szafran, pistacje1091. 

                                                           
1086 Handel z Pakistanem w 2008 roku spadł z 9,38% na 5,56% w 2015 roku. W tym czasie Iran stał się 

ważnym rynkiem importu, a Indie zostały największym docelowym rynkiem afgańskiego eksportu 

wynoszącego do 3,31%. Wzrost liczby szlaków tranzytowych przez państwa Azji Centralnej i Iran jeszcze 

bardziej zdywersyfikowały szlak transferu produktów do Afganistanu. Zob. World Bank Document, Raport 

Gospodarczy Afganistanu, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-DARI-PUBLIC-AFG-

Development-Update-Spring-2017-Dari.pdf, s.16, dostęp: 18.11.2021. 
1087 Zob. World Bank Document, Raport Gospodarczy Afganistanu, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-DARI-PUBLIC-AFG-

Development-Update-Spring-2017-Dari.pdf, s.16, dostęp: 18.11.2021. 
1088 World Bank Document, Raport Gospodarczy Afganistanu, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-DARI-PUBLIC-AFG-

Development-Update-Spring-2017-Dari.pdf, s.16, dostęp: 18.11.2021. 
1089 Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 2019 گذارش تجارت افغانستان طی سال مالی, 

https://moci.gov.af/sites/default/files/2021-02/201399% مالی   20% سال   20% طی   20% 

 .pdf, s 3, dostęp: 06.08.2021 .گزارش%20تجارت%20افغانستان
1090 Ibidem. 
1091 Eksport 10 najpopularniejszych produktów w I kwartale 2019 roku wyniósł 149 mln USD,  co stanowi 

19% całkowitego eksportu w roku podatkowym, w II kwartale wyniósł około 25,5 mln USD, co stanowi 

4% całkowitego eksportu rocznie, w III kwartale to 137 mln USD, co daje  łącznie 18% eksportu, w IV 

kwartale 231 mln USD, co stanowi 30 procent całkowitego eksportu. Zob. Ministerstwa Przemysłu i 

Handlu, 2019تجارت افغانستان طی سال مالی  گذارش , https://moci.gov.af/sites/default/files/2021-02/201399% 

%20مالی سال   20% یط   20% افغانستان   .pdf, s 3, dostęp: 10.06.2021, s, 3-5 .گزارش%20تجارت20%
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Największy rozwój eksportu Afganistan osiągnął jednak w I kwartale 2020 roku a 

towary sprzedawano głównie do Indii, Pakistanu, Chin, Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Iranu, Niemiec i Włoch. Trzeba dodać, że 

całkowity eksport 10 głównych kierunków eksportu wyniósł około 196 mln USD, co 

stanowi 25% całkowitego eksportu we wspomnianym roku podatkowym. W II kwartale 

2020 roku Afganistan eksportował do Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku, 

Chin, Iranu, Niemiec, Turcji, Pakistanu, Rosji i Tadżykistanu. Stanowiło to łącznie około 

32 mln USD, co dawało 4% całkowitego eksportu. W III kwartale 2020 r. Afganistan 

eksportował do Indii, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Iraku, 

Arabii Saudyjskiej, Iranu, Chin, Niemiec i Uzbekistanu, co zapewniło 193 mln USD 

przychodów i 25% całkowitego eksportu. W IV kwartale 2020 roku większość eksportu 

trafiła do Indii, Pakistanu, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Iraku, 

Iranu, Niemiec, Arabii Saudyjskiej i USA, co zapewniło najwyższe, jak do tej pory, 

przychody (333 mln USD), tj. 43% całkowitego eksportu do tych państw 1092. 

 

Tabela 12. Eksport i import Afganistanu z państwami regionu i poza jego granicami 

(w mln USD) 

Handel – Indie  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

460 mln 490 mln 896 -84 45% 55% 

Handel – Pakistan  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

212 mln 732 mln 944 -521 22.0% 78.0% 

Handel – Iran 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

8 mln 1104 mln 1112 -1096 1% 99% 

Handel – Kazachstan  2020 rok 

Eksport Import Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

2 mln 648 mln 649 -646 0.2% 99.8% 

Handel – Uzbekistan  2020 rok 

Eksport Import Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

2 mln 549 mln 551 -547 0.4% 99.60% 

Handel – Chiny 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

55 mln 987 mln 1042 -931 5% 95% 

                                                           
1092 Ibidem, s 5-6. 
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Handel – Turcja 2020 rok 

Eksport Import Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

16 mln 60 mln 77 44 21% 79% 

Handel – Zjednoczone Emiraty Arabskie 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

26 mln 153 mln 179 128 14% 86% 

Handel – Rosja 2020 rok 

Eksport Import Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

3 mln 199 mln 201 196 1% 99% 

Handel – Arabia Saudyjska  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

7 mln 4 mln 11 3 64% 36% 

Handel – Niemcy 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

5 mln 88 mln 94 83 6% 94% 

Handel – Stany Zjednoczone  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

2 mln 49 mln 51 46 5% 95% 

Handel – Azerbejdżan  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

0.04 mln 8.4 mln 8.4 8.37 0.5% 99.5% 

Handel – Turkmenistan  2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

0.1 mln 420 mln 451 450 0.02% 99.98% 

Handel – Kanada 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

1 mln 14 mln 15 12 9% 91% 

Handel – Tadżykistan  2020 rok 

Eksport Import Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

3 mln 87 mln 90 84 3% 97% 

Handel – Belgia 2020 rok 

Eksport Import  Rotacja handlu Bilans handlowy Procent eksportu Procent importu 

0.1 mln 3 mln 3.6 3.4 2% 98% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie reportu Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Gozarish Tijarat 

Afghanistan tay-e sal male 2019, https://moci.gov.af/sites/default/files/2021-02/201399% مالی   20% سال   20% 

%20 طی افغانستان   .pdf, s 9-27, dostęp: 07.012.2021 .گزارش%20تجارت20%
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d. Inwestycje zagraniczne  

 

Widać więc, że to stabilność jest największym wyzwaniem dla rozwoju 

gospodarczego w Afganistanie. Od 2001 roku do chwili obecnej niepewna sytuacja 

wewnętrzna uniemożliwiła wdrożenie wielu ważnych projektów gospodarczych. Za 

przykład może posłużyć projekt TAPI1093. Został on zaproponowany na początku 1990 

roku przez firmę Breedas. Jakiś czas później tematem zainteresowała się  amerykańska 

firma  Unical i pomysłodawca został wyeliminowany z rywalizacji. Pakistan, przy 

zaangażowaniu amerykańskich urzędników, starał się wciągnąć talibów do projektu, aby 

zabezpieczyć rurociąg. Wydarzenia z 11 września 2001 roku oraz upadek reżimu 

wspomnianej grupy terrorystycznej praktycznie zatrzymały projekt. W 2005 roku w New 

Delhi odbyła się konferencja z udziałem ponad dwudziestu państw i organizacji 

międzynarodowych, skupiająca się na projekcie pomocy gospodarczej dla Afganistanu, a 

5 lat później podpisano pierwszą umowę TAPI w 2010 roku między Afganistanem, 

Indiami, Pakistanem i Turkmenistanem. Umowa na jego realizację została podpisana w 

grudniu 2015 roku pomiędzy przywódcami czterech państw. Praktyczne prace w 

Turkmenistanie rozpoczęły się w 2016 roku1094. TAPI ma ponad 1800 km długości i 

transportuje gaz z Turkmenistanu do Indii przez Afganistan i Pakistan. Około 750 km 

rurociągu przebiega przez Afganistan przez prowincje: Herat, Farah, Helmand i 

Kandahar, a kraj zarabia od 400 do 500 mln USD rocznie na opłatach tranzytowych i 500 

metrach sześciennych gazu. Projekt szacuje się na 10 mld USD, z których większość 

pokryje Turkmenistan. Po latach oczekiwań zaawansowane prace nad tym projektem 

rozpoczęły się 23 lutego 2018 roku w prowincji Herat1095. TAPI przynosi wiele korzyści 

gospodarczych Afganistanowi – przede wszystkim 12.000 osób ma zagwarantowaną 

pracę. Ponadto afgańskie firmy mogą uczestniczyć w realizacji pobocznych projektów, w 

formie podwykonawstwa. W trakcie realizacji tego 30-letniego projektu TAPI Afganistan 

może kupować gaz z Turkmenistanu – w pierwszych 10 latach – 500 mln m³ rocznie, w 

drugich 10 latach – 1 mld m³ rocznie latach i  w trzecich 10 latach – 1,5 mld m³ 

                                                           
1093 TAPI to nazwa projektu, dotyczącego zbudowania rurociągu z udziałem Azjatyckiego Banku Rozwoju, 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) Gas Pipeline Project, https://www.hydrocarbons-

technology.com/projects/turkmenistan-afghanistan-pakistan-india-tapi-gas-pipeline-project/, dostęp: 13. 

03.2021. 
1094 Zob. ADB, Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India 

Natural Gas Pipeline Project, Phase 3, https://www.adb.org/sites/default/files/project-

documents/44463/44463-013-tcr-en.pdf, dostęp: 14.03.2021. 
1095 N. Shayan, پس از ۲۳ سال انتظار، سر انجام لوله گاز تاپی به خاک افغانستان رسید, 
https://da.azadiradio.com/a/29056507.html, dostęp: 14.03.2021. 
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rocznie1096. Głównym wyzwaniem powodzenia tego planu jest jednak zapewnienie 

bezpieczeństwa, co rozkłada się różnie w zależności od regionów. Obszary takie jak 

Herat, Farah, Helmand i Kandahar są uważane za bezpieczne przejścia, a niektóre części 

Pakistanu nie mają niezbędnego zabezpieczenia. Rząd jednak upatrując w tym niezwykłą 

szansę rozwoju państwa, aby zapewnić bezpieczeństwo gazociągu, obiecał utworzenie 

specjalnej jednostki sił specjalnych (w liczbie 7 tys. żołnierzy)1097. 

 

Mapa 7.  Obszary projektu TAPI 

 
 

Źródło: Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – Indie Gas Pipeline (TAPI), 

https://isgs.com.pk/projects/tapi/, dostęp: 03.03.2021. 

 

W ramach współpracy w projekcie TAPI, w kwietniu 2021 roku pomiędzy 

Afganistanem i Turkmenistanem została podpisanie umowa, będąca gwarantem 

zapewniającym bezpieczeństwo rurociągu na ziemi afgańskiej. Niestety jednak głównym 

problemem było jego przejęcie dokonane przez talibów na kontrolowanych przez nich 

obszarach. Oczywiście projekt TAPI był jednym z najważniejszych projektów w 

Afganistanie, który dzięki polityce integracji i bezpieczeństwa regionalnego mógł 

zjednoczyć ważnych graczy w regionie, w tym Indie i Pakistan, w ramach wspólnych 

interesów1098. Pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja bezpieczeństwa w Afganistanie w 

2021 roku oraz decyzja o wycofaniu wojsk USA i NATO, a następnie ich ewakuacja  

doprowadziła do politycznego i gospodarczego chaosu. Projekt jednak okazał się na tyle 

ważny, iż w październiku 2021 roku delegacja rządu turkmeńskiego (w tym Minister 

                                                           
1096 A. Shifaye, پایان دو دهه انتظار، آغاز کار 'تاپی'، چالشها و امیدها, 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151213_k05_tapi_proget_started, dostęp: 14.03.2021. 
1097 Ibidem. 
1098 S. Abrahimkhel, برنامه امنیتی پروژه تاپی میان افغانستان و ترکمنستان امضا شد, https://p.dw.com/p/3s6x4, dostęp: 

09.12.2021. 
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Spraw Zagranicznych Turkmenistanu1099) przybyła do Kabulu na spotkanie z 

przywódcami rządu talibów. Ta pierwsza wizyta w Afganistanie wysokiego rangą 

urzędnika rządu turkmeńskiego, od czasu upadku poprzedniego rządu i przejęcia kontroli 

nad państwem przez talibów, dotyczyła właśnie TAPI. Głównym celem wizyty było 

omówienie wznowienia projektu TAPI oraz rozwój stosunków dwustronnych między 

delegacją turkmeńską a rządem talibów1100. 

Innym przedsięwzięciem (poza TAPI) zwiększającym poprawę sytuacji 

ekonomicznej w Afganistanie był projekt przesyłu energii elektrycznej CASA-10001101. 

Powszechnie uważano go za początek politycznej i gospodarczej stabilności Afganistanu 

i całego regionu. Zakładano się, iż przyniesie pokój i stabilność oraz dostatnie życie 

mieszkańcom Afganistanu, Pakistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Przewidywano, że 

zapewni on wzrost gospodarczy, stabilność polityczną i międzynarodowe przekonanie, że 

Afganistan to ekonomiczny kraj pomostowy na poziomie regionalnym i globalnym. Na 

podstawie badań przeprowadzonych w ramach tego projektu mówiło się, że jego 

realizacja stworzy tysiące bezpośrednich i pośrednich miejsc prac, będzie skutecznym 

krokiem w zapobieganiu wzrostowi ubóstwa i bezrobocia oraz doprowadzi do wzrostu 

gospodarczego państw biorących w nim udział1102. Głównymi zaletami projektu CASA-

1000 dla Afganistanu miała być przede wszystkim współpraca regionalna, dogodne 

warunki tranzytu między państwami Europy Środkowej i Południowej Azji, a także 

uznanie Afganistanu za wiarygodnego partnera w rozwoju regionalnym. Kraj otrzymał 

309 mln USD w postaci dotacji z Banku Światowego na finansowanie projektu 

sektorowego. Dodatkowo uznano jego prawa do międzynarodowego tranzytu energii, 

otrzyma około 45 do 50 mln USD rocznie z opłat tranzytowych, a tym samym zrobi duży 

                                                           
1099 Turkmenistan jest jednym z państw graniczących z Afganistanem, a dzięki niektórym projektom 

gospodarczym, w tym projektowi TAPI, w ostatnich latach utrzymywał szerokie relacje i interakcje 

zarówno z byłym rządem afgańskim, jak i z talibami. 
1100 Zob. Independent Persian, پروژه تاپی نقطه وصل امارات طالبان با جمهوری ترکمنستان, 
https://www.independentpersian.com/node/188311/ ترکمنستان   - جمهوری   - با   - طالبان   - امارت   - وصل   - نقطه   - تاپی،  - 

/ پروژه اجتماعی   - و   – سیاسی  , dostęp: 13.12.2021. 
1101 “Central Asia-South Asia CASA-1000 Electricity Transmission Project” – to project przesyłu 

transgranicznego o długości 1227 km realizowany w Azji Środkowej. Obejmuje budowę 477 km linii 500 

kV AC z podstacji Datka w Republice Kirgiskiej do podstacji Khudjand w Tadżykistanie. Linia będzie 

miała 450 km w Republice Kirgiskiej, 120 km w Tadżykistanie, 560 km w Afganistanie i 70 km w 

Pakistanie, a koszt wynosi 1.17 mld USD. Projekt został oficjalnie uruchomiony w 2016 roku z udziałem 

wysokich rangą przedstawicieli Tadżykistanu, Afganistanu, Kirgistanu i Pakistanu w Tadżikistanie. Za: 

Central Asia-South Asia (CASA-1000) Electricity Transmission Project, 

https://www.nsenergybusiness.com/projects/casa-1000-electricity-transmission/, dostęp: 13.03.2021. 
1102 Barq News, پروژه انتقال برق کاسا یکهزار حلقه ای ثبات آسیامرکزی و جنوبی, 
https://barghnews.com/fa/news/18254/ یجنوب   - و   - یمرکز   - یایآس   - ثبات   - حلقه   -  ۱۰۰۰  - کاسا   - برق   - انتقال   – پروژه  , 

dostęp: 7.07.2021. 
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krok w kierunku ekonomicznej samowystarczalności Afganistanu1103. Planowano, iż 

około 560 km linii projektu CASA-1000 powstanie na ziemi afgańskiej i będzie 

przebiegać przez 600 lokalizacji, 35 okręgów i siedem prowincji1104 w północnym i 

północno-wschodnim Afganistanie. Linia przesyłowa miała wpłynąć bezpośrednio na 

życie 152 000 rodzin mieszkających na tej trasie. Za pośrednictwem Ministerstwa 

Odnowy i Rozwoju Wsi planowano wydać około 40 mln USD na projekty użyteczności 

publicznej na terenach, przez które przebiega projekt1105. Prezydent Ashraf Ghani 

zainaugurował oficjalne przedsięwzięcie przesyłu energii CASA-1000 6 lutego 2020 roku 

w dystrykcie Surobi w prowincji Kabulu. Jego wdrożenie wewnątrz Afganistanu miało 

kosztować 225 mln USD, a zakończenie przewidywane było w marcu 2022 roku1106. 

Opisywany projekt miał być nie tylko jednym z gospodarczych osiągnięć państwa, ale też 

przyczynić się i wpłynąć na ustanowienie pokoju i bezpieczeństwa. W założeniu więc 

umożliwić miał zjednoczenie czterech narodów1107, a wspólna praca i konieczność 

wzajemnego wsparcia, mieszkańców Azji Północnej i Południowej miała zapewnić 

stabilność regionu1108. Projekt ten niestety nie został zrealizowany w pełni, ponieważ 

talibowie przejęli władzę. Został on zamrożony, choć istnieje duża nadzieję na jego 

dokończenie i rwalizację. Warto zauważyć, że Afganistan ma możliwość 

wyprodukowania 310 tysięcy megawatów energii z zasobów wodnych. Sam importuje 

75% swojego zapotrzebowania na energię z państw sąsiednich1109 – oznacza to, że 

obecnie Afganistan zaspokaja więc jedynie 25% zapotrzebowania. Szacowano, iż w 

latach 2020 /2021 liczba ta osiągnie 3000 megawatów, a zgodnie z planem 

samowystarczalność w sektorze energetycznym będzie wykorzystywała energię 

słoneczną i wiatrową, która jest łatwiejsza i tańsza w instalacji we wszystkich 

prowincjach Afganistanu1110. Państwo potrzebuje średnio około 6000 megawatów energii, 

aby móc zaspokoić podstawowe potrzeby  oraz zapewnić wydajniejszą i tańszą energię 

wszystkim mieszkańcom tej ziemi. Jeśli więc Afganistan będzie w stanie aktywować 

                                                           
1103 Pajwak, فرصت های سرمایه گذازی در سکتور انرژی افغانستان, https://pajhwok.com/fa/2017/08/07 /-فرصتهای

اف-انرژی-سکتور-در-گذاری-سرمایه , dsotęp: 14.03.2021. 
1104 Kunduz, Baghlan, Panjshir, Kapisa, Kabul, Laghman i Nangarhar. 
1105 Pajwak News, فرصت های سرمایه گذازی در سکتور انرژی افغانستان, https://pajhwok.com/fa/2017/08/07 

/ اف-انرژی-سکتور-در-گذاری-سرمایه-فرصتهای , dsotęp: 14.03.2021. 
1106 BBC, کار پروژه انتقال برق 'کاسا یک هزار' در افغانستان آغاز شد, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-

51397758, dostęp: 13.03.2021. 
1107 Tadżykistan, Kirgistan, Afganistan i Pakistan. 
1108 Projekt nie został ukończony w związku z przejęciem władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku. 
1109 Turkmenistan, Tadżykistan i Uzbekistan. 
1110 Pajwak, فرصت های سرمایه گذازی در سکتور انرژی افغانستان, https://pajhwok.com/fa/2017/08/07 /-فرصتهای

اف-انرژی-سکتور-در-گذاری-سرمایه , dostęp: 14.03.2021. 
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wszystkie istniejące moce w kraju i produkować ok. 310 tys. megawatów energii, to 

oczywiste jest, że stanie się państwem mającym możliwości eksportowe1111. Jasne jest 

więc, że projekt ten stanowił szansą nie tylko polepszenia standardu życia mieszkańców, 

ale mógł przynieść niespotykane zyski dla gospodarki. 

 

Mapa 8. CASA-1000 

 
 

Źródło: M. Z. Saeed, CASA-1000: Opportunities and Challenges, https://cscr.pk/explore/themes/trade-

economics/casa-1000-opportunities-challenges/, dostęp: 16.03.2021. 

 

W tym kontekście warto wspomnieć o energii słonecznej, która jest kolejnym 

dobrym i wydajnym źródłem produkcji energii w Afganistanie. Państwo, w którym jest 

trzysta słonecznych dni w roku, może uzyskać dużo energii z tego źródła, po niskiej i 

zrównoważonej cenie, będącej jednym z odnawialnych źródeł energii. Afganistan, z jego 

regionami tropikalnymi i wciąż nasłonecznionymi pustyniami, ma duże możliwości 

wytwarzania energii słonecznej, aby zaspokoić własne potrzeby. Stosowanie 

alternatywnych metod, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, nie szkodzi środowisku, a 

także nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. W  2020 roku przy wsparciu USAID1112 

w Afganistanie zaplanowane było przygotowanie czterech projektów związanych z 

energią słoneczną (zostały częściowo zrealizowane), w które zainwestowano 160 mln 

USD, w tym 60 mln z strony USAID (około 110 MW energii elektrycznej zostało 

dodanych do afgańskiej sieci mocy wytwórczych w ciągu 18 do 17 miesięcy)1113. 

Dodatkowo należy wspomnieć o wielu rosyjskich inwestycjach, np. modernizacji 

elektrowni wodnej Naglu, sprzedaży samochodów i wielu innych1114. Rosyjski eksport w 

2008 wyniósł 176 mln USD (głównie paliwa i smary, drewno i wyroby z drewna, wyroby 

                                                           
1111 Ibidem. 
1112 United States Agency for International Development. 
1113 DW, قرارداد چهار پروژه تولید برق آفتابی و بادی در افغانستان امضا شد, https://p.dw.com/p/3ivK4, dostęp: 

13.03.2021. 
1114 Zob. M. Menkiszak, op. cit., s. 29-30. 
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metalowe, żywność, środki transportu, maszyny i urządzenia oraz farmaceutyki), przy 

imporcie za zaledwie 14 mln USD (głównie owoce, rodzynki i dywany). W ciągu 10 

miesięcy 2010 roku eksport wyniósł  około 439 mln USD, a import – ok. 17 mln USD. 

Według danych MFW w 2010 roku Rosja była piątym partnerem Afganistanu w imporcie 

(222,6 mln euro, 4% ogółu importu) i szóstym partnerem w afgańskim eksporcie (10,1 

mln euro, 2,9% ogółu eksportu1115). 20 stycznia 2011 roku powołano rosyjsko-afgańską 

Komisję ds. Współpracy Handlowo-Gospodarczej1116. 

Ważnym dla Afganistanu jest to, że na jego obszarze znajdują się  

nieeksploatowane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Znajdują się one głównie w 

północnej części państwa.  Występują tam też złoża żelaza, złota i miedzi. Ich łączną 

wartość szacuje się na co najmniej 1 bln USD1117. 

 

e. Afganistan w oczach inwestorów 

 

Biorąc pod uwagę historię Afganistanu i to, iż właściwie to państwo, na 

terytorium którego toczą się wojny, nie dziwi fakt, że przez wiele lat (szczególnie 2001-

2014) Afganistan nie był państwem interesującym dla inwestorów. Nie tylko niestabilna 

sytuacja, brak bezpieczeństwa, ale też kompletny brak infrastruktury spowodował, że 

trudno szukać kraju, który myślałby o Afganistanie jako strategicznym partnerze 

biznesowym. Jak wspomniano wcześniej, oczywiście toczy się wymiana handlowa 

między Afganistanem i choćby państwami ościennymi, ale to wciąż relacja raczej 

ekonomicznego biorcy (eksportera) niż dawcy (importera). Wraz z upadkiem talibów 

(2001) Afganistan znalazł się w wyjątkowej sytuacji, pomoc finansowa społeczności 

międzynarodowej „płynęła” ze wszystkich stron. Miliardy USD corocznie inwestowano 

w gospodarkę, a dzięki temu wielu Afgańczyków miało perspektywy i dobrze płatną 

pracę. Otrzymywanie wynagrodzenia od zagranicznej instytucji lub organizacji uważano 

za gwarancję dostatniego życia. Pomimo kryzysu Afganistan miał stawać się powoli 

państwem samodzielnym i demokratycznym. Choć oczywiście, nie stało się tak do końca, 

to jednak rząd afgański zaczął przygotowywać strategię i plan „ściągania” zagranicznych 

inwestorów, oferując im zwolnienia podatkowe, ułatwienie wizowe czy praktycznie 

darmowe ziemie pod inwestycje. Dla Afganistanu szczególnie ważnymi gałęziami jest 

                                                           
1115 Ibidem, s. 33-34. 
1116 Ibidem, s. 32-33. 
1117 A. Mojumdar, Afghanistan: Mining Boom Nurtures Transparency Concerns, EurasiaNet, 11 lipca 2011 

roku, http://www.eurasianet.org/node/63852, dostęp: 24.03.2020. 
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przemysł, rolnictwo czy górnictwo i te właśnie branże są najbardziej interesujące dla 

zagranicznych firm. W 2013 roku powstał specjalny dwuletni plan rozwoju 

gospodarczego, zwrócony właśnie do pozyskania inwestorów. Obejmował on praktycznie 

bezkosztowe ziemie pod inwestycje, siedmioletnie zwolnienie podatkowe dla właścicieli 

fabryk i dziesięcioletnie niskooprocentowane pożyczki dla rolników oraz jednoroczne 

wizy dla inwestorów, dzięki którym będą mogli wielokrotnie wjeżdżać do 

Afganistanu1118. Okazuje się bowiem, że inwestycje zagraniczne stanowią tylko ok. 0,5% 

PKB całego kraju, a i sami Afgańczycy wolą inwestować za granicą niż we własnym, 

pogrążonym w chaosie, państwie. Widząc konieczność zmiany relacji eksport – import 

rząd afgański zapowiedział wdrożenie działań, mających na celu wprowadzenie zmian w 

tym zakresie. W związku z tą zapowiedzią Rząd Jedności Narodowej i sektory 

powiązane, zwłaszcza Ministerstwa Przemysłu i Handlu, podwoiły swoje wysiłki w celu 

zwiększenia eksportu i zmniejszenie importu. Efektem tych działań, było między innymi 

to, że w 2016 roku eksport wzrósł z 557 mln USD do 875 mln USD w 2019 rok, co 

oznacza, że w przeciągu kilku lat zwiększył się o około 58 %. Ministerstwo Przemysłu i 

Handlu wyznaczyło cele eksportowe na 1 mld USD na 2019 roku, 5,1 mld USD na 2020 

roku, a 2 mld USD na 2021 roku. W ten sam sposób spada import z 7,864 mld USD w 

2016 roku do 7,407 mld USD w 2018 roku, a liczba pokazuje spadek importu o około 5% 

w tych latach1119. Według statystyk Ministerstwa Przemysłu i Handlu w latach 2014-2018  

w państwie w różne dziedziny inwestowało rocznie około 10 000 firm, w tym około 400 

inwestorów zagranicznych. Ze statystyk ministerstwa wynika, że rocznie w tytułu 

produkcji, krajowego przemysłu i handlu budżet zyskał ponad 1,2 mld USD1120. Warto tu 

wskazać na obecności inwestorów z Australii, Indonezji, państw Azji Centralnej. Liczne 

wizyty rządowych i prywatnych delegacji Islamskiej Republiki Iranu w Ministerstwie 

Przemysłu i Handlu oraz dwustronne rozmowy dotyczące inwestowania w przemysł i 

górnictwo pokazują, że sytuacja inwestycyjna w państwie poprawiła się i powoli 

odradzała1121. 

                                                           
1118 Afgański rząd kusi inwestorów specjalnym pakietem zachęt, 

https://www.forbes.pl/wiadomosci/afganistan-kusi-inwestorow-krajowych-i-zagranicznych/npdkqk1, 

dostęp: 20.03.2020. 
1119 Ministerstwo Przemysłu i Handlu, صادرات افغانستان, 

https://moci.gov.af/dr/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA, dostęp: 15.03.2021. 
1120 Zob. Ministry of Industry and Commerce, Reports, https://moci.gov.af/en/reports, dostęp: 14.12.2021. 
1121 S. F. M. Baha, «سرمایه گذاری ایران در افغانستان، روابط افغانستان را با غرب تیره میسازد», 

https://da.azadiradio.com/a/24454359.html, dostęp: 14.12.2021. 
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Oczywiście nie jest tak, iż Afganistan nigdy i w żadnej dziedzinie nie odgrywał 

żadnej roli w gospodarkach światowych1122. Co prawda zawsze była ona niewielka, ale 

należy podkreślić, że przeciągu wielu lat XX wieku Afganistan był jednym z 

największych eksporterów  (nie tylko opium), ale i produktów rolnych na świecie – 

szczególnie suszonych owoców, które stanowiły dziesięć procent wszystkich, tego typu, 

owoców na świecie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w 2016 roku 

wyprodukowano około 843 526,2 ton świeżych owoców, w tym głównie: winogrona, 

melony, arbuzy, figi, wiśnie, granaty, morele, jabłka, brzoskwinie i orzechy. Warto tu 

wspomnieć, iż winogrono Kandahari jest jednym z najlepszych odmian winorośli w Azji 

Południowo-Wschodniej i z powodzeniem eksportowane było do Indii, Pakistanu, Iranu i 

Turkmenistanu. Eksport tego produktu jest jednym z głównych źródeł dochodów 

mieszkańców tego regionu. W 2017 roku przy wsparciu USAID na Międzynarodowych 

Targach Żywności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich swoje produkty wystawiało 

dwudziestu czterech eksporterów świeżych warzyw i suszonych owoców, orzechów, 

szafranu. Działania takie świadczyły o swego rodzaju otwarciu na zagraniczne rynki 

zbytu i przekonanie o sile marketingu, czego wcześniej praktycznie nie dostrzegano1123. 

Rok 2018 był również dobry dla eksportu owoców oraz  towarów do państw na całym 

świecie. Według statystyk w 2018 roku Afganistan miał 178 rodzajów towarów 

eksportowych, w tym suszone figi o wadze 9593 ton i wartości 67 mln i 715 tys. USD. W 

tym okresie do  najważniejszych towarów eksportowych1124 należały: winogrona, rzymski 

bakłażan, pestki pistacji, czerwone rodzynki, migdały, szafran, szparagi, czarne rodzynki, 

zielone rodzynki, sezam i granaty1125. Trzeba dodać, że Afganistan wyeksportował w tym 

roku do Pakistanu towary za ponad 378 mln USD a do Indii  (drugi największy eksporter 

Afganistanu) za około 359 mln USD1126. Rok 2019 w obszarze eksportu suszonych i 

świeżych owoców z Afganistanu wykazał wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami. Wraz 

                                                           
1122 Dodatkowo należy wspomnieć o opium, które jest niezwykle ważnym źródłem dochodów Afganistanu i 

co roku stanowi prawie 10% całego produktu krajowego brutto. Pomimo wielu prób zmniejszania produkcji 

upraw maku lekarskiego czy też innych narkotyków przez państwa wspomagające finansowo Afganistan, 

jest on wciąż liderem w jego produkcji i eksporcie praktycznie do państw na całym świecie. Zob. Zyski z 

handlu opium to 10 proc afgańskiego PKB, https://www.newsweek.pl/swiat/eksport-opium-stanowi-10-

proc-pkb-afganistanu/w28fp8y, dostęp: 20.03.2020. 
1123 USAID, Tawlidat-e zrati Afghanistan dr namieshgahi Golo Food Dubai tawajo-e bazdidkonandagan az 

sir ra sir jahan ra ba khod jalb kard, https://www.usaid.gov/dr/afghanistan/news-information/press-

releases/Afghan_Agri-products_Capture_World_Attention_at_Dubai, dostęp: 18.12.2021. 
1124 Można tu wspomnieć choćby o węglu – waga 1 116 000 ton i wartość 89 mln USD. Zob. Afghan Voice 

Agency (AVA),   گترین شریک صادراتی افغانستان/پاکستان بزر۲۰۱۸میلون دالر صادرات افغانستان درسال ۸۷۵بیش از , 

https://avapress.com/fa/153384/  افغانستان - یصادرات  - کیشر  - نیبزرگتر  - پاکستان  -  ۲۰۱۸ - سال  - در  - افغانستان  - صادرات  - 

-دالر ونیلیم  -  ۸۷۵ - از  - شیب  , dostęp: 19.12.2021. 
1125 Ibidem.  
1126 Ibidem. 
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z innymi produktami rolnymi Afganistan wyeksportował do Indii, Pakistanu oraz innych 

niektórych państw arabskich ponad 200 000 ton świeżych owoców, z których większość 

stanowiły jabłka, winogrona, granaty i melony. Statystyka ta pokazuje wzrost o 36% w 

porównaniu z 2018 rokiem. Oczywiście, oprócz świeżych owoców, większość 

afgańskiego eksportu stanowią warzywa. W 2019 roku ponad 250 000 ton zostało 

wyeksportowanych z Afganistanu do innych państw 1127.  

Niestety jednak w roku pandemicznym 2020 zanotowano 28-procentowy spadek 

eksportu. W związku z wybuchem koronawirusa zamknięto prawie wszystkie granice, w 

tym granicę lądową z Pakistanem, która jest największym kanałem handlowym 

Afganistanu. Według statystyk w I kwartale 2020 roku eksportowano towary do Indii, 

Chin, Turcji, państw arabskich i Europy, ale po wybuchu Covid 19 wymian handlowa 

odbywała się wyłącznie korytarzem powietrznym i to tylko z Indiami i Zjednoczonymi 

Emiratami Arabskimi1128. 

 

Tabela 13. Wartości eksportu Afganistanu w 2020 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Ministerstwa Przemysłu i Handlu, 

https://www.moci.gov.af/index.php/dr#lg=1&slide=0, dostęp: 20.12.2021. 

 

Jednym z głównych problemów w tym sektorze jest brak informacji o ilości i 

wielkości spożycia świeżych owoców w państwie, a także brak jakichkolwiek danych o 

ich esporcie1129. Można jednak przypuszczać, że podobne spadki zarówno w eksporcie 

jak i imporcie odnotowano, nie tylko w całym roku 2020, ale także 2021. Pandemia 

zahamowała wymianę gospodarczą, a dodatkowo stopniowo  przejmowanie władzy przez 

talibów całkowicie wstrzymało jakąkolwiek współpracę z parnterami biznesowymi. 

Oprócz opisanych powyżej problemów, Afganistan w ostatnich latach (do sierpnia 

2021 roku) w stosunku do państw sąsiednich, zmienił swą strategię. Przeniósł środek 

ciężkości ze strategii zorientowanej na bezpieczeństwo na strategię skoncentrowaną na 

                                                           
1127 Aftab A., صادرات افغانستان، میوه های تازه افغانستان ۳۶ درصد درسال جاری افزایش, https://arezo.news/میوه - 

/صادرات اففانستان  % E2 %80%8C سال  - در  - افغانستان  - تازه  - های  /, dostęp: 19.12.2021. 
1128 P. Alizada, Kahish 38 fesade saderat Afghanistan ba dalile mahdodyat ha-i krona, 

https://p.dw.com/p/3huQG, dostęp: 20.12.2021. 
1129 Export Protection  Agency of Afghanistan, واردات و صادرات, https://moci.gov.af/sites/default/files/2021- 

05/ 20  ۱۳۹۶  % واردات  صادرات  %20 و % 20   20% حجم   .pdf, s. 9, dostęp: 18.12.2021.تحلیل20%

 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 26 mln USD 

Turcja 16 mln  USD 

Irak 14 mln  USD 

Iran 8 mln  USD 
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gospodarkę. Z tej drugiej Afganistan zawsze miał do odegrania szczególną rolę, to znaczy 

łagodzenia sporów z innymi państwami wokół wspólnych interesów. Dzięki swemu 

położeniu i roli, Afganistan może na przykład stworzyć krótki, ale strategiczny korytarz 

północ − południe, wschód i zachód. Państwa Azji Środkowej i Azji Południowej są 

zmuszone uznać Afganistan za istotne centrum tego ważnego korytarza, 

wykorzystywanego do transportu towarów handlowych i tranzytu energii.  

Podsumowując więc, Afganistan uznawany jest za kraj mało biznesowy, pomimo 

podjętych wysiłków. Według badań  Banku Światowego (stan na 2021 rok), kraj plasował 

się na 173 miejscu na 190 państw. Wszelkie wskaźniki pokazują więc, że Afganistan jest 

jednym z najgorszych państw inwestycyjnych, a kraj od dekady nie był w tak złej sytuacji 

gospodarczej (wcześniejsze trendy spadkowe obserwowano w latach 2013, 2014 oraz 

2016). Gorzej oceniane są jedynie Somalia, Erytrea, Libia, Wenezuela, Sudan 

Południowy, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Kongo, 

Afganistan, Angola, Czad oraz Haiti1130. 

 

Grafika 6.  Pozycja Afganistanu w światowych rankingach 

  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie, Ease of Doing Business in Afghanistan, 

https://tradingeconomics.com/afghanistan/ease-of-doing-business, dostęp: 27.03.2020. 

 

Wspomniany wcześniej raport Banku Światowego pt. „Doing Business 2020”1131 

wskazuje na kilka kluczowych obszarów, których usprawnienie poprawiłoby pozycję 

Afganistanu w rankingach światowych. Środkami naprawczymi miało być zapewnienie 

udogodnień dla nowych przedsięwzięć, dostęp do kredytów, wspieranie drobnych 

                                                           
1130 DOING BUSINESS 2019 Training for Reform, 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-

report_web-version.pdf, dostęp: 26.03.2020. 
1131 Zob. The World Bank, Doing Business in 2020, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-

Business-Regulation-in-190-Economies.pdf, s. 16, dostęp: 20.12.2021. 
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inwestorów, płacenie podatków i podejmowanie działań mających zapobiegać 

upadłościom przedsiębiorstw1132. Co interesujące Afganistan nie tylko zajmuje dół tabeli 

w obszarach gospodarczo-handlowych, ale także w rankingu „najnieszczęliwszych 

państw świata” opublikowanym w 2021 roku przez Grupę Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Zrównoważonego Rozwoju1133. Chociaż dokładna definicja szczęścia 

lub dobrostanu może się różnić w zależności od okoliczności, Organizacja Narodów 

Zjednoczonych od 2012 roku pracuje nad kryteriami, klasyfikacją państw na podstawie 

takich wytycznych, jak wolności osobiste i obywatelskie, średnia długość życia, dochód 

na mieszkańca, stopień korupcji i poziom usług społecznych. Ważne są także: uczciwość, 

zaufanie między obywatelami a rządem,  poziom nierówności społecznych. Badania te 

różnią się nieco od poprzednich lat ponieważ w tych po 2020 roku uwzględniono także 

emocjonalną reakcję mieszkańców na epidemię koronawirusa, sposób radzenia sobie 

rządów z kryzysami oraz poziom zaufania obywateli do przedstawicieli władzy1134. 

Badania pokazują, że ludzie na całym świecie z dużym optymizmem patrzą w przyszłość. 

10 najlepszych krajów na tej liście nie zmieniło się od 2019 roku, a państwa Europy 

Zachodniej i Północnej nadal stanowią 9 z 10 państw czołówki rankingu, np. Finlandia 

zajmuje pierwsze miejsce na liście czwarty rok z rzędu, a w kolejności są Dania, 

Szwajcaria, Islandia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Luksemburg, Nowa Zelandia (jedyny 

pozaeuropejski kraj plasujący się na pierwszych miejscach na tej liście) i Austria. Stany 

Zjednoczone znajdują się na 19 miejscu, Wielka Brytania na 17, a Francja na 21. 

Poczucie szczęścia determinowane jest przez brak stresu wynikający z niewielkiego 

bezrobocia, dostęp do żywności i środków finansowych, dobrego stanu zdrowia. Z 

drugiej strony państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej znajdują się na dole listy, 

głównie ze względu na niestabilną sytuację polityczną i gospodarczą1135. Za 

Afganistanem, jako najnieszczęśliwszym państwem plasuje się jedynie Zimbabwe, 

Rwanda i Botswana1136. 

 

 

 

                                                           
1132 Zob. The World Bank, Doing Business in 2019, Afghanistan, 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/afghanistan, dostęp: 20.12.2021. 
1133 United Nations Sustainable Development Group, https://unsdg.un.org/, dostęp: 20.12.2021. 
1134 UN Sustainable Development Group, WHR (World Happiness Report), https://happiness-

report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf, dostęp: 23.12.2021. 
1135 Ibidem. 
1136 Ibidem. 
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f. Afganistan –  perespektywy gospodarcze 

 

 Jak zostało napisane w poprzednim podrozdziale, pomimo zakończenia misji w 

2014, Afganistan nie został pozostawiony sam sobie. Do sierpnia  2021 roku znajdował 

się on w tzw. „Dekadzie transformacji”. Obejmowała ona lata 2015–2024 i zmierzała w 

kierunku samowystarczalności, pokoju, ożywienia, zwiększenia poziomu wydajności i 

wzrostu gospodarczego. Afganistan, rozpoczynając proces wdrażania owego planu, 

opublikował dokument Afgańskich Narodowych Ram Pokoju i Rozwoju 2017-2021 roku 

(ang. The Afghanistan National Peace and Development Framework – ANPDF)1137. 

Zawierał on spójne wytyczne dla rządu i innych interesariuszy oraz zapewnia ramy 

ekonomiczne, polityczne i bezpieczeństwa dla rządowej strategii rozwoju. Przedstawiał 

cele i priorytety krajowe, biorąc pod uwagę istniejące wyzwania. Strategia określała 

zasoby obszarów finansowych, które były dostępne do wdrożenia ram rozwoju w 

perspektywie krótko i średnioterminowej. Ogólna wizja ANPDF zakładała osiągnięcie 

samowystarczalności, dobrobyt i lepszy los dla Afgańczyków. Jego głównym celem była 

z jednej strony redukcja ubóstwa i poprawa sytuacji materialnej ludzi, a z drugiej 

osiągnięcie stałej legitymacji i skuteczność rządu w dziedzinie zapewnienia mieszkańcom 

trwałego zatrudnienia i znacznego postępu w osiąganiu celów zrównoważonego 

rozwoju1138. ANPDF Afganistanu miało być wdrażane poprzez priorytetowe programy 

krajowe, które w rzeczywistości były programami tematycznymi opartymi na wynikach i 

kierowały nim odpowiednie ministerstwa powołane do rozwiązywania problemów 

społecznych i rozwojowych. W założeniu program opierał się na rolnictwie, przemyśle 

wydawczym i handlu. Zauważano jednocześnie, iż to budżet i dobre nim zarządzenie 

winno być siłą napędową gospodarki, wszelkich sprawdzanych i planowanych zmian. Co 

ważne, ANPDF służyć miał także lepszym kontaktom z partnerami międzynarodowymi, 

dając im pewnego rodzaju gwarancję stabilności ekonomicznej. Rządzący jednocześnie 

zdawali sobie sprawę, że to działania pokojowe są najważniejsze, bo to one gwarantują 

swobody ekonomiczno-gospodarcze. Ten strategiczny plan służyć miał więc także 

wyrównywaniu szans obywateli, także pod względem edukacji czy dostępu do służy 

zdrowia1139. Trzeba jednak pamiętać, że jego realizacja była procesem długotrwałym, 

wymagającym wielu zmian zarówno na szczeblu rządowo-ministerialnym, czy ogólnie 

                                                           
1137 The Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF), 

https://www.refworld.org/pdfid/5b28f4294.pdf, dostęp: 12.03.2021. 
1138 Ibidem. 
1139 Ibidem. 
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rzecz ujmując, politycznym, ale także na poziomie społeczeństwa, czy raczej każdego 

Afgańczyka z osobna. W związku z tym w listopadzie 2020 roku rząd Afganistanu 

opublikował drugi dokument Krajowych Ram Pokoju i Rozwoju oraz Dokument 

Partnerstwa Afganistanu (ANPDF1140). Wspomniany dokument Krajowych Ram na rzecz 

Pokoju i Rozwoju Afganistanu (2021-2025) został opracowany pod kierunkiem 

prezydenta, w oparciu nie tylko o pierwszy dokument Krajowych Ram Rozwoju 

Afganistanu, ale także podczas różnych warsztatów dla agencji rządowych, organizacji 

akademickich, instytutów badawczych, społeczność międzynarodowej i darczyńców. Po 

szerokich konsultacjach i analizach umieszczono w nim programy mające zapewnić 

wzmocnienie efektywnego zarządzania, zapowiedziano nowy program rozwoju zasobów 

ludzkich, rozszerzenie krajowego programu Paktu Obywatelskiego, nowy program 

wsparcia realizacji różnych niezbędnych projektów, program rozwoju infrastruktury i 

zdrowia publicznego. Wszystko to miało stać się filarem budowania państwa oraz 

budowania i lepszego funkcjonowania samorządów lokalnych1141. Podsumowując więc 

można stwierdzić, iż zagwarantowanie pokoju, odbudowa najważniejszych sektorów 

rządowo-społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, górnictwa, rozwoju 

miast i łączności regionalnej,  są jednymi z kluczowych celów tego dokumentu. Rząd 

zobowiązał się je realizować, aby zagwarantować stabilne i dostatnie życie obywatelom. 

Należy dodać, że dokument ANPDF II 2021-20251142 również określał zakres współpracy 

oraz zobowiązania rządu Afganistanu i społeczności międzynarodowej jako partnerów 

rozwojowych na rzecz pokojowego, dostatniego i samowystarczalnego Afganistanu. 

Chodziło bowiem o zagwarantowanie demokracji, samodzielności w imię wspólnej 

światowej odpowiedzialności, ale także pewność dobrego wykorzystania otrzymanej 

pomocy (np. w obszarze praw kobiet, równouprawnienia, solidarności obywatelskiej1143. 

Wycofanie się wszystkich wojsk USA i NATO z Afganistanu doprowadziło do 

natychmiastowego kryzysu gospodarczego, a wszystkie plany gospodarcze, społeczne, 

infrastrukturalne zostały zawieszone lub odwołane. Darczyńcy zamrozili wszelkie aktywa 

                                                           
1140 ANPDF, https://moec.gov.af/index.php/en/anpdf-6, dostęp: 28.03.2021. 
1141 Ministerstwo Finansów Islamskiej Republiki Afganistanu, ANPDF II 2021-2025, 

https://mof.gov.af/sites/default/files/2020-07/kkkkkkkk.pdf, dostęp: 20.12.2021. 
1142 Dokument ten nakreśla średnio i długoterminowe priorytety rozwoju Afganistanu i opiera się na trzech 

ogólnych celach zaprowadzeniu pokoju, budowaniu państwa i tworzeniu rynku. Zob. Reliefweb, 

Afghanistan National Peace and Development Plan II (ANPDF II) 2021 to 2025: Forging our 

Transformation, https://um.fi/documents/35732/0/ANPDF+II-+Final+Version-English.pdf/6a756141-92d9-

f376-3f12-71337c199933?t=1606127398102, dostęp: 20.12.2021. 
1143 Ministerstwo Finansów Islamskiej Republiki Afganistanu, ANPDF II 2021-2025, 

https://mof.gov.af/sites/default/files/2020-07/kkkkkkkk.pdf, dostęp: 20.12.2021. 
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a Afganistan w rękach talibów stał się państwem nieprzewidywalnym, niebezpiecznym i 

całkowicie niedemokratycznym. Kiedy wkroczyli do Kabulu Departament Skarbu USA 

zamroził 9,5 mld USD międzynarodowych aktywów Afganistanu będących w posiadaniu 

amerykańskich instytucji finansowych. 16 sierpnia 2021 roku Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy (MFW) przejął około 370 mln USD pomocy finansowej dla Afganistanu z 

powodu upadku ówczesnego rządu i niejasnego stosunku do nowych władz1144. Decyzję 

w tym zakresie podjęła również Unia Europejska, która po przejęciu władzy przez 

talibów ogłosiła wstrzymanie dotacji. W tym kontekście należy wspomnieć, iż Unia 

Europejska na lata 2021-2025 przekazała Afganistanowi 1,4 mld USD na pomoc 

nadzwyczajną i rozwojową. Wypłata tych środków pomocowych zależy obecnie od wielu 

czynników, choćby od przestrzegania przez talibów praw człowieka oraz podstawowych 

wolności, zwłaszcza kobiet i dzieci1145. Samo spowolnienie wzrostu gospodarczego 

obserwowano już przed sierpniem 2021, co było wynikiem spadku zaufania do rządu, 

pogarszających się warunków bezpieczeństwa, suszę i spadającą produkcję rolną. Inflacja 

poszybowała w górę, a ceny energii wzrosły o 12% od połowy roku 2021. Gwałtowny 

spadek aktywności sektora publicznego w usługach i budownictwie (stanowił 58% 

produkcji krajowej) doprowadził narodową gospodarkę Afganistanu na skraj upadku, a 

wstrzymanie pomocy zagranicznej zredukowało handel zagraniczny państwa. Sytuacja 

pogorszyła się także znacząco ze współpracą z Indiami, które od lat były jednym z 

największych darczyńców i partnerów handlowych Afganistanu (handel z tym państwem 

wycenia się średnio na 1,4 mld USD rocznie). Indie zainwestowały ponad 3 mld USD w 

projekty integracyjne, rolnictwo, elektrownie wodne, budowę dróg, projekty zdrowotne. 

Zamrożenie dotacji, pomocy, rezew spowodowało natychmiastowe pogorszenie rynku 

bankowego i całkowitą niewydolność i zapaść tego sektora1146. Jednocześnie inwestorzy, 

firmy i osoby prywatne mające jakiś kapitał w bankach wypłacili lub przetransferowali 

swoje pieniądze i opuścili kraj. Podobna sytuacja dotknęła rynek medialny. Dziesiątki 

kanałów telewizyjnych, albo zamknęło działalność, albo znacząco ją ograniczyło. 

Rezultatem była utrata tysięcy miejsc pracy i brak środków do życia dla tysięcy 

Afgańczyków1147.  

                                                           
1144 Beth Timmins, IMF suspends Afghanistan's access to funds, https://www.bbc.com/news/business-

58263525, dostęp: 14.12.2021. 
1145 S. Aurfani, چشمانداز بعدی در افغانستان: سقوط اقتصادی, https://www.etilaatroz.com/130981/next-perspective-

in-afghanistan-economic-downturn/, dostęp: 15.12.2021. 
1146 Ibidem. 
1147 H. Mansur, اقتصاد افغانستان در دروان امارات طالبان, https://www.independentpersian.com/node/190456/ 

طالبان-امارت-دوره-در-افغانستان - اقتصاد/اقتصاد  , dostęp: 20.12.2021. 



  346 

 

4.2 . Edukacja oraz nauka. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii 

Europejskiej w rozwój edukacji 

 

W każdym państwie edukacja stanowi ważny czynnik rozwoju kraju, 

społeczeństwa, wpływa na budowanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich, 

odgrywa ważną rolę integracyjną i przyczynia się do rozwoju intelektualnego jej 

obywateli. W Afganistanie początkowo dzieci uczyły się w domach i meczetach. Dopiero 

Amira Shir Ali Khan, który panował od 1868 do 1878 roku, wprowadził  nowy system 

edukacji, a w Kabulu powstały dwie szkoły, jedna cywilna, a druga wojskowa. W owych 

czasach powstała też drukarnia „Sangi”, która zaczęła wydawać książki, w 1875 roku 

powstała pierwsza gazeta w Kabulu „Shams al-Nahar”, w stolicy powołano też szkołę 

wojskową, która liczyła prawie 300 uczniów1148. Oprócz praktycznego szkolenia 

wojskowego, studentów uczono innych przedmiotów oraz nauk religijnych. Szkoła 

cywilna przeznaczona była dla dzieci szlachty i wpływowych obywateli. Wykładano w 

niej takie przedmioty jak prawo, administracja i nauki polityczne.  

W czasach panowania Amira Habibullaha Khana (1901-1919) w Kabulu nie tylko 

położono podwaliny pierwszej nowoczesnej szkoły, która nosiła nazwę „Habibiya”, ale 

także rozpoczęto zakładanie innych szkół,  zaczął rozwijać się rynek prasy, powstawały 

swoistego rodzaju biblioteki, w których gromadzono książki oraz inne dzieła literackie. 

Szkoła „Habibya” miała trzy stopnie: pierwszy o nazwie Aptedaya, obejmował cztery 

lata, drugi  Rashiedya – miał  trzy lata, trzeci  Wa'adya – także trzy lata. Program 

nauczania obejmował m.in. nauki religijne, język dari, arytmetykę, geografię, teoretyczną 

i praktyczną informację wojskową, sport. Stopniowo i w ograniczonym zakresie 

budowano inne szkoły w Kabulu a także  w pozostałych  miastach. W tym kontekście 

należy zauważyć dyskryminującą postawę władców tamtych czasów wobec różnych grup 

etnicznych. Narodowości pozbawione praw obywatelskich albo nie miały możliwości 

studiowania w nowym systemie edukacji, albo jeśli miały, to nie miały prawa do 

studiowania w szkolnictwie wyższym lub na innych specjalnych kierunkach. To 

eliminujące podejście uniemożliwiło otwarcie systemu edukacyjnego dla wszystkich 

ludzi. Bez wątpienia jednak, to właśnie wspomniany wcześniej Amir Habibullah Khan 

był pierwszym założyciel formalnej czy też systemowej edukacji w Afganistanie1149.  

                                                           
1148 J. A. Kamgar, معرفی افغانستانن, Kabul 2008, s. 19. 
1149 Ibidem, s. 21. 
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W okresie panowanie Szaha Amanullaha Khana (1919-1929) z powodzeniem 

rozwijano szkolnictwo, a oprócz utworzenia szkół na terenie całego kraju, po raz 

pierwszy wybudowano specjalną szkołę przeznaczoną dla kobiet. W owym okresie 

Afganistan uzyskał niepodległość polityczną i stał się jednym z wolnych państw świata. 

Nawiązano stosunki naukowe i kulturalne z większością państw, otwarto kraj na rozwój 

czy też przyjęcie różnych wynalazków, rozszerzono edukację Afganistanu. Położono 

podwaliny pod nowy i nowoczesny system edukacji, a co warto podkreślić po raz 

pierwszy w historii Afganistanu utworzono Ministerstwo Edukacji1150. W ówczesnej 

Konstytucji, (Nizam Nama-e Asasi Dawlat Aliya Afghanistan) wydanej w 1927 roku 

zapisano szkolnictwo jako elementarne i konieczne. Artykuł dokumentu stanowi, że 

obywatele afgańscy muszą mieć minimum wykształcenie podstawowe1151. Oprócz 

różnych reform, które wprowadzono w dziedzinie oświaty, zmienił się także system 

szkolny, co oznaczało, że okres nauczania w szkole podstawowej został skrócony z pięciu 

do czterech lat, a w liceum do trzech. W stolicy wykładali profesorowie francuscy i 

niemieccy. W czasach panowania Amanullah Khana około kilkuset afgańskich studentów 

uczyło w Związku Radzieckim, Francji, Turcji i we Włoszech a afgańskie dziewczęta 

zostały po raz pierwszy wysłane do Turcji, aby pobierać tam naukę i co ważne, wszystkie 

wydatki pokryło afgańskie Ministerstwo Edukacji1152. Sytuacja zmieniła się, kiedy to 

Amanullah Khan został zmuszony do opuszczenia państwa, a władzę, w 1929 roku, 

przejął Habibaullaha Kalkani, znany jako “Bacha Saqaw”1153. W Afganistanie rozpoczął 

się wówczas okres absolutnej wrogości wobec edukacji, wskazywano, iż wiedza i nauka 

nie odgrywają żadnej znaczącej roli, walczono ze wszystkim co nowe i ucywilizowane. 

Sytuacja w państwie była krytyczna i niepewna. Zamknięto wcześniej założone szkoły a 

edukacja dziewcząt została całkowicie zakazana. Habibaullaha Kalkani ogłosił 

następujące zmiany: 

 

 zlikwidowano działanie szkół angielskich,  francuskich i niemieckich;  

 zakazano opuszczania domu przez dorosłe kobiety bez zgody ojca; 

  zamknięto szkoły dla dziewcząt; 

                                                           
1150 Zob. Ministry of Education of Afghanistan, https://moe.gov.af/en, dostęp: 22.12.2021. 
1151 Ministerstwo Sprawiedliwości, نظام نامه ای دولت عالیه افغانستان, 

http://old.moj.gov.af/content/files/egov/Nizamnami%20Ha/NN-1305-11-16.pdf, dostęp: 23.12.2021. 
1152 M. G. M, Ghobar, افغانستان در مسیر تاریخ, Teheran 1985, s. 702. 
1153 Habibullah Kalakani panował w 1929 roku,  tylko 9 miesięcy. 
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 zabroniono wysyłanie dziewcząt za granicę1154. 

 

Kolejne lata, pod rządami Nadira Khana (1929-1933) to czas wprowadzenia nie 

tylko reform społecznych, ale szerokich zmian w edukacji. W całym państwie 

spopularyzowano edukację, co przełożyło się na powstawanie szkół podstawowych, 

otwarto Wydział Lekarski, Wyższą Szkołę Farmaceutyczną. Konstytucja z okresu 

panowania Nadira Khana gwarantowała dostęp do edukacji całemu społeczeństwu, 

zarówno mężczyznom, jak i kobietom, a zgodnie z artykułem 20 Konstytucji szkolnictwo 

podstawowe stało się obowiązkowe dla wszystkich1155. Trzeba dodać, że istniało 

wówczas 37 szkół, ponownie otwarto szkołę dla dziewcząt i dostrzegając ogromną 

społeczną rolę edukacji, zakładano nowe szkoły, m.in. w 1932 została założona pierwsza 

instytucja szkolnictwa wyższego, tj. Szkoła Medyczna w Kabulu. Po jej utworzeniu w 

naturalny sposób w 1932 roku nastąpił rozwój strukturalny całego uniwersytetu. W latach 

1932-1978 powstał nowoczesny system szkolnictwa wyższego Afganistanu. W 1946 roku 

uchwalono specjalną ustawę powołującą Uniwersytet w Kabulu, skutecznie ustanawiając 

działalność akademicką i administracyjną szkolnictwa wyższego w Afganistanie1156. 

Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Kabulu powstał w 1938 roku, 

Wydział Nauki w 1942 roku, Wydział Literatury w 1944 roku, Wydział Prawa 

Islamskiego i Szariatu w 1951 roku, Wydział Rolnictwa i Inżynierii w 1956 roku, 

Wydział Ekonomiczny w 1958 roku, Wydział Farmaceutyczny w 1959 roku i Wydział 

Artystyczny w 1966. Powstanie wymienionych wydziałów przyczyniło się do stworzenia 

całej niezbędnej infrastruktury i rozwoju całego uniwersytetu w stolicy1157. W latach 

1933-1973 (w czasach panowanie Mohammada Zahira Szaha) w całym kraju popularne 

stały się szkoły podstawowe, średnie, publiczne i zawodowe a także wspomniane 

wcześniej uniwersytety1158. Do 1936 roku w różnych prowincjach państwa powstało 

około 60 szkół podstawowych, w których uczyło około 150 uczniów. Zgodnie z 

Konstytucją z 1964 roku edukacja dla wszystkich była bezpłatna, przeznaczona dla 

                                                           
1154 Zob. S. Sharifi, فرمان پادشاهی« حبیبهللا کلکانی، سند ضدیت با علم و ترقی«, 

http://www.hambastagi.org/new/fa/category/history/1922-habibullah-kalakani-command.html, dostęp: 

22.12.2021.  
 :http://law.acku.edu.af/fa/download/file/fa/46806/82346, dostęp ,اصول اساسی دولت عالیه افغانستان 1155

22.12.2021. 
1156 Zob. Ministry of Higher Education, https://mohe.gov.af/index.php/en/law, dostęp: 27.12.2021. 
1157 Kabul University, https://ku.edu.af/index.php/about-kabul-university, dostęp: 27.12.2021. 
1158 Uniwersytet w Kabulu to główny i pierwszy uniwersytet oraz instytucja szkolnictwa wyższego w 

Afganistanie. Został utworzony w listopadzie 1932 roku wraz z utworzeniem Wydziału Lekarskiego i 

stopniowo rozbudowywany o nowe wydziały. Zob. Kabul University, https://ku.edu.af/index.php/about-

kabul-university, dostęp: 27.12.2021. 
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każdego obywatela, obowiązkowa do szóstej klasy. Artykuł 34 Konstytucji o edukacji 

państwa stanowi, że jest ona prawem ludności Afganistanu, winna być zapewniona 

nieodpłatnie przez rząd. Aby ułatwić edukację, rząd miał obowiązek ustanowienia i 

wdrożenia skutecznego programu w całym Afganistanie w celu zapewnienia 

zrównoważonej nauki. To nie tylko zadanie, ale przede wszystkim obowiązek rządu1159. 

Niestety jednak upadek monarchii, powstanie Pierwszej Republiki w Afganistanie w 

latach 1978-1992 roku, niepewna sytuacja polityczna w państwie, sprawiły, iż 

Uniwersytet w Kabulu stracił tempo rozwoju. Wielu utalentowanych profesorów zostało 

zmuszonych do opuszczenia państwa, a współpraca Uniwersytetu w Kabulu z innymi 

renomowanymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi na wiele lat zostały 

wstrzymane lub zawieszone. Oczywiste jest też, że cały system edukacji uległ zmianie.  

W latach 1996-2001 podczas reżimu talibów Afganistan wszedł w nową fazę 

zmian politycznych, społecznych, wojskowych, kulturowych a przede wszystkim 

całkowitej zapaści w dziedzinie edukacji. Chociaż obecność talibów w państwie położyła 

kres rywalizacji między partiami dżihadystycznymi w Kabulu a innymi miastami kraju, to 

stworzyła również nowe problemy, głównie w dziedzinie ograniczenia praw do nauki, 

szczególnie kobietom. Talibowie bowiem przedstawiali religijne uzasadnienia swoich 

decyzji, tj. zakazu pobierania przez nie nauki na każdym poziomie edukacji. Drzwi 

wszystkich szkół i uniwersytetów zostały dla ich zamknięte. Talibowie zmienili też 

program szkół dla chłopców. Wszystkie przedmioty ścisłe, jak chemia, fizyka, geometria 

i matematyka zostały zakazane. Usunięto więc większość przedmiotów z tzw. nauk 

eksperymentalnych i społecznych i zastąpiono je treściami religijnymi1160. Nauczyciele 

musieli mieć długie brody, a uczniowie nosili nakrycia  głowy (od 1-12 klasy – specjalne 

czapki, od 12 – turban). Dzieci więc pobierały naukę wyłącznie zgodną z przekazem 

religijnym, uczyły się ze starych podręczników, zakazywano im dyskusji, samodzielnego 

myślenia, rozwijania własnych zainteresowań. W szkole panował strach, przemoc, a co 

najgorsze uczniowie zmuszani byli do oglądania publicznych egzekucji, których 

talibowie dokonywali na ulicach miast. Dzieci więc, w ramach afgańskiego “systemu 

edukacji” obserwowały wieszanie, biczowanie, chłosty itp.1161 W związku z tym, iż 

                                                           
1159 Zob. Konstytucja z  1964 roku, 

http://law.acku.edu.af/sites/default/files/acku_risalah_knf2050_qaaf29_1343_n12_dari_title1.pdf, dostęp: 

24.12.2021. 
1160 A. Akhlasi, بررسی تاریخی معارف زنان از دوره ظاهرشاه تا حاکمیت طالبان, 
http://journals.miu.ac.ir/article_4994_e83db334099bb310c6a5e73738aa554f.pdf, s. 17, dostęp: 13.12.2021.  
1161 Autor pracy doktorskiej jako dziecko był świadkiem tego rodzaju publicznie wymierzanych kar w 

prowincji Ghazni. 
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edukacja przeznaczona była wyłącznie dla płci męskiej to przed 2001 rokiem stopień 

analfabetyzmu był zatrważający, a większość stanowiły kobiety, około 90%. Choć 

chłopcy mogli chodzić do szkoły, to prawie 60% nie pobierała żadnych nauk, szczególnie 

w obszarach wiejskich i biedniejszych prowincjach. Tylko w Kabulu talibowie zamknęli 

63 szkoły. W rezulatacie ich działań ponad 103 000 dziewcząt i 148 000 chłopców 

przestało chodzić do szkoły, a ponad 11 200 nauczycieli straciło pracę (w tym ponad 7 

000 stanowiły kobiety)1162.  

Podsumowując więc, pod rządami talibów nie tylko brakowało kadry 

nauczycielskiej, prawidłowo zarządzanych instytucji, ale przede wszystkim szerzył się 

analfabetyzm a dziewczęta wcale nie mogły chodzić do szkoły. Wraz z interwencją 

Stanów Zjednoczonych w 2001 roku i powołaniem Tymczasowego Rządu Afgańskiego 

dostrzeżono konieczność zbudowania nowego systemu edukacji, a program nauczania 

został stworzony zgodnie z międzynarodowymi standardami. W związku z tą 

dramatyczną sytuacją nie tylko Stany Zjednoczone postanowiły pomóc Afganistanowi w 

zbudowaniu nowej struktury systemu edukacji. W jej powstawanie włączyło się też 

UNESCO1163. W 2002 roku w Kabulu podpisano porozumienie pomiędzy UNESCO 

i rządem Afganistanu, zgodnie z którym przyjęto projekt “Land Afghan”. Miał on 

przyczynić się do zwiększenia umiejętności czytania i pisania oraz powstania i rozwoju 

nieformalnej edukacji. Głównym założeniem projektu było upowszechnienie edukacji 

wśród wszystkich obywateli i umożliwienie im dostępu do wiedzy i nauki Dodatkowo 

chodziło o przeszkolenie nauczycieli, by w przyszłości tamtejszy poziom edukacji choć 

trochę zbliżył się do poziomu innych państw na świecie. UNESCO wspierało też rząd 

afgański w dziedzinie przygotwywania i druku wszelkich materiałów edukacyjnych1164. 

Po 2001 roku więc szkoły, uniwersytety, instytucje kształcenia nauczycieli, szkoły 

zawodowe i inne jednostki edukacyjne zostały otwarte. Bezpośrednim efektem tych 

zmian, było to, iż naukę podjęło około pięć mln dzieci, których wiek odpowiadał 

zapisowi do szkoły w formie mieszanej (podstawowej) i niemieszanej. Zgodnie z 

konwencjami międzynarodowymi i afgańską Konstytucją prawo do edukacji jest prawem 

                                                           
1162 A. Akhlasi, barasi tarekhe maref Znan az dawra Zahir Szah ta hakimyat Taliban, 

http://journals.miu.ac.ir/article_4994_e83db334099bb310c6a5e73738aa554f.pdf, s. 17, dostęp: 13.12.2021. 
1163 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO. 
1164 Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) w Afganistanie, 

http://www.unic.un.org.pl/afganistan/unesco.php, dostęp: 10.01.2021. 
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wszystkich obywateli tego państwa 1165, a ustawa o edukacji z 2008 roku ogłosiła, że na 

poziomie podstawowym i średnim jest ona obowiązkowa i bezpłatna1166. W artykule 43 

Konstytucji zapisano, że edukacja jest prawem wszystkich obywateli Afganistanu, i 

winna być bezpłatna aż do stopnia licencjata w publicznych instytucjach edukacyjnych. 

Zgodnie z zapisami rząd jest zobowiązany do zrównoważonej ekspansji edukacji w całym 

państwie, nie tylko zapewniając obowiązkową naukę na poziomie średnim, ale także 

opracowując i wdrażając skuteczne programy nauczania1167. Co ważne, artykuł 44 

zawiera zapis, że rząd jest zobowiązany do wspierania i umożliwienia edukacji kobietom, 

ma za zadanie poprawić edukację nomadów i eliminację analfabetyzmu w państwie1168. 

Trzeba bowiem pamiętać i podkreślić, że po upadku reżimu talibów rozwój nauki i 

szkolnictwa stał się jednym z głównych priorytetów rządu oraz całej społeczności 

międzynarodowej. Wszystko to przyczyniło się do tego, iż Afganistan dość szybko 

poczynił znaczne postępy w dostępie do edukacji.  

Stany Zjednoczone dostrzegając znaczenie edukacji zainwestowały wielkie 

nakłady na jej rozwój w Afganistanie. Wynika to z powszechnego przekonania, że nauka 

jest jednym z podstawowych sposobów zmiany społeczeństwa, niezależnie od tego, czy 

jest zarządzana i organizowana przez podmioty wewnętrzne, czy wspierana przez 

instytucje zewnętrzne. Bardzo ważne jest odnalezienie skutecznych metod zmian i 

wdrożenie wielu strategii, mających długofalowe cele. Stany Zjednoczone odpowiadając 

na poważne potrzeby edukacji i szkoleń w Afganistanie od 2002 roku w ramach 

programu szkoleniowego Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

Międzynarodowego USAID wprowadziły liczne reformy1169. Potrzeby te zostały 

potraktowane priorytetowo w takich obszarach, jak budowa i wyposażenie szkół, 

szkolenia nauczycieli, a także rozpowszechnianie zainteresowania czytelnictwem wśród 

dorosłych, zwłaszcza kobiet, które w czasach talibów nie uczęszczały do szkoły. W 

kolejnych etapach wdrażano bardziej zaawansowane programy edukacyjne, obejmujące 

                                                           
1165 Formalny system edukacji w Afganistanu składa się z dwóch etapów – szkoły podstawowej i średniej. 

Szkoła podstawowa dzieli się na dwa okresy, tj. pierwszy od pierwszej do szóstej klasy i drugi od siódmej 

do dziewiątej, następnie liceum od dziesiątej do dwunastej klasy. Po ukończeniu klasy dwunastej uczniowie 

muszą zdać egzamin wstępny na studia wyższe. Kursy szkolnictwa wyższego są zarządzane przez 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i są odpowiedzialne za funcjonowanie szkolnictwa wyższego na 

krajowych uczelniach. Szkolnictwo wyższe obejmuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Zob. 

Ministry of Higher Education, https://www.mohe.gov.af/en, dostęp: 27.12.2021. 
1166 Art. 5 د پوهنی قانون, https://moe.gov.af/sites/default/files/2019-12/ 2019-12/د%20پوهنې%20قانون.PDF, 

dostęp: 13.11.2021. 
1167 Konstytucja z roku 2004. 
1168 Ibidem. 
1169 United States Agency for International Development. 
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wiele szkoleń dla bardziej ubogiej części afgańskiego społeczeństwa1170. O tym jak dużą 

wartość i znaczenie miały działania partnerów międzynarodowych może świadczyć to, iż 

w 2002 roku, tylko około mln dzieci, praktycznie z wyłączeniem dziewcząt, pobierało 

nauki w szkole. Dzięki ścisłej współpracy USAID, afgańskiego rządu oraz 

międzynarodowych darczyńców krok po kroku odbudowywano system edukacji. Efektem 

tych działań było to, iż do 2021 roku dzieci chodziły do szkoły a co najważniejsze – co 

trzecia to była dziewczynką. USAID wspierała afgański rząd w zapewnianiu edukacji w 

całym Afganistanie poprzez szkolenie nauczycieli, przygotowywanie, drukowanie i 

dystrybucję dziesiątek tysięcy podręczników, pomaganie afgańskim dziewczętom w 

uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne oraz poszerzanie możliwości szkolnictwa 

wyższego1171.  

  W latach 2002-2006 Stany Zjednoczone wydały 281 mln USD na poszerzenie i 

propagowanie wiedzy w Afganistanie, a kluczowym programem było nie tylko 

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym i 

wyższym, ale także doskonalenie nauczycieli, rozwój ich umiejętności pedagogicznych, 

przebudowa i wyposażenie szkół (ponad 670) i uczelni wyższych. Wszystkie 

wspomniane programy i zmiany zostały realizowane przez USAID1172. W owym czasie 

wydrukowano i wydystrybuowano ponad 60 mln podręczników dla klas, od pierwszej do 

dwunastej, w języku perskim i paszto. Dodatkowo do końca 2007 roku rozprowadzono 11 

mln podręczników z nowym programem nauczania. Przeszkolono 10496 nauczycieli i 

zarejestrowania 169387 dorosłych i studentów w Kabulu, włączono 65 000 nauczycieli 

do codziennych programów edukacyjnych, finansowano rekrutację doradców 

technicznych dla afgańskiego Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, w celu 

poprawy jakości pracy tych ministerstw. Co ciekawe, w Kabulu założono Szkołę 

Międzynarodową, w której nauczano zgodnie z amerykańskimi metodami1173. 

Warto dodać, że, z punktu widzenia sił międzynarodowych i państw 

uczestniczących w odbudowie Afganistanu brak edukacji i kultury nowoczesnej czy też 

postępowej był jednym z czynników kryzysu afgańskiego. Kultura tradycyjna powiązana 

z przekonaniami religijnymi prowadziła do polaryzacji społeczeństwa i powodowała 

występowanie przeciwko sobie najróżniejszych grup etnicznych. Choć Stany 

Zjednoczone nie planowały zerwać z pewnymi zakorzenionymi normami, to jednak 

                                                           
1170 F. Tamana, سیاست خارجی آمریکا در افغانستان, Teheran 2008, s. 177. 
1171 Zob. USAID Afghanistan, https://www.usaid.gov/afghanistan, dostęp: 06.12.2021. 
1172 F. Tamana, op. cit., s. 178. 
1173 Ibidem, s. 178. 
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starały się wprowadzić własne, z punktu widzenia Afgańczyków, nowoczesne wartości. 

Przez lata obecności w państwie próbowały wdrożyć szereg miękkich i twardych 

środków, w tym swego rodzaju „przebudowanie narodu”, płynny proces zintegrowania 

różnych grup społecznych i trzeba przyznać, że działania te okazały się dość skuteczne, 

choć ich ocena nie jest ona do końca jednoznaczna. Oczywiste jest, iż Amerykanie oraz 

inni przebywający w Afganistanie sojusznicy, odegrali dużą i znaczącą rolę w rozwoju 

kultury, choć mechanizmom kulturowym poświęcono mniej uwagi. Miały one mniej 

podstaw socjologicznych i nie odgrywały praktycznie żadnej roli w zapewnianiu 

bezpieczeństwa1174. Z pewnością głównym problem było to, iż w wielu przypadkach 

wprowadzone przez Amerykanów zasady czy wartości całkowicie były sprzeczne z 

panującą kulturą w Afganistanie. Działania te, skierowane wobec przecież dość 

zamkniętego społeczeństwa, jakim jest naród afgański, stosowane przez armię 

amerykańską, wywołały znaczący i widoczny dystans w stosunku do obcych sił i 

wzbudziły poczucie  jeszcze większej niepewność i niestabilność. Wszelkie te negatywne 

uczucia i przekonania ludzi były wykorzystywane przez talibów do podkreślania 

antykulturowych zachowań amerykańskich żołnierzy oraz ich religijnej inności. 

Wskazano, iż Amerykanie niszczą islam, zwalczają zasady przekazywane od wieków, 

obowiązujące tradycje, które przecież budowały Afganistan jako naród1175.  

Talibowie więc całkiem skutecznie przedstawiali siły międzynarodowe jako 

wrogów prawdziwej, głębokiej i jedynej wielkiej kultury zbudowanej na głębokich 

podstawach np. szariatu. Z drugiej strony Stany Zjednoczone przyczyniły się do zmian w 

obszarze myślenia o świecie, także dzięki dość intensywnemu i szerokiemu rozwojowi 

mediów, telewizji i Internetu jako przekaźników nowej kultury. Dodatkowo zakładano 

czy też powoływano najróżniejsze centra kultury1176, konsulaty, organizacje 

administracyjne, mające na celu powszechną integrację w imię zasad społecznej 

równości. Można tu choćby wspomnieć o powołaniu Biura ds. Kultury Ambasady USA w 

Afganistanie, które organizowało programy współpracy aktorów, dziennikarzy, pisarzy, 

                                                           
1174 M. A. Mahajir, op. cit., s. 149. 
1175 Ibidem, s. 150. 
1176 Zagadnieniami ochrony dziedzictwa kulturowego Afganistanu zajęło się także UNESCO. „W 2002 

roku został utworzony Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny (International Coordinating Commitee - 

ICC) dla Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Afganistanu. Koordynował on wszystkie międzynarodowe 

działania podejmowane w celu ochrony dziedzictwa kulturowego w państwie. Komitet zachęcał rząd 

afgański, społeczność międzynarodową i lokalną do działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego w Afganistanie oraz współpracy w tym zakresie”, za: Działalność Organizacji Narodów 

Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization-UNESCO) w Afganistanie, http://www.unic.un.org.pl/afganistan/unesco.php, dostęp: 

10.01.2021. 
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naukowców oraz stypendia ułatwiające dialog między Amerykanami a lokalną 

publicznością w kwestiach takich jak choćby prawo. Jednocześnie  ludziom zapewniono 

bezpłatny dostęp do mediów i ochronę dziedzictwa kulturowego1177. Stany Zjednoczone 

zwróciły szczególną uwagę na szkolenie afgańskich fachowców i studentów z dziedzin 

technicznych, w celu trwałego wzmocnienia afgańskich mediów. Przeprowadzono ponad 

2000 szkoleń dla kobiet i mężczyzn specjalizujących się w sprawach medialnych, 

wzmocniono i unowocześniono programy nauczania dziennikarstwa na sześciu 

afgańskich uniwersytetach, wprowadzono krótkoterminowe kursy szkoleniowe dla 

dziennikarzy prasowych i telewizyjnych1178. Wspierano także teatr publiczny, pokazy 

artystyczne oraz produkcje filmów fabularnych i dokumentalnych. Wszystkie te działania 

artystyczne miały nie tylko cele rekreacyjne, ale przede wszystkim edukacyjne. 

Jednocześnie wszystkie one odzwierciedlają osiągnięcia społeczne i polityczne 

Afganistanu od 2001 roku1179. Co ciekawe, jednym z przykładów amerykańskiej 

działalności kulturalnej w państwie była publikacja biografii Baracka Obamy w języku 

paszto. USA przekazały także 10,5 mln USD na budowę i rozwój afgańskiej narodowej 

stacji radiowo-telewizyjnej oraz na pomoc w tworzeniu prywatnych stacji radiowych i 

telewizyjnych w celu wspierania pluralistycznej kultury i promowania wolności 

słowa1180. Działania te okazały się bardzo skuteczne w środowisku miejskim, ponieważ w 

dużych miastach, pod wpływem obecności społeczności międzynarodowej w 

Afganistanie, zmieniła się panująca tam atmosfera i swoista motywacja do edukacji, 

przynajmniej wśród młodzieży. Oczywiście na terenach wiejskich, zwłaszcza w 

południowych i wschodnich regionach państwa, efekt ten albo nie był znaczący, albo był 

słaby. Oznacza to, że w wielu przypadkach wolność mediów i nadawanie zagranicznych 

filmów oraz seriali była zdecydowanie ograniczona, a treści niezgodne z kulturą afgańską 

były wykorzystywane jako pretekst propagandowy dla talibskich grup terrorystycznych i 

                                                           
1177 F. Tamana, op.cit., s. 147. 
1178 Ibidem, s. 176. 
1179 Udzielono wsparcia dwóm magazynom informacyjnym „Kelid” i „Mursal”, wsparto publikację 

anglojęzycznej gazety „Kabul” i wyposażono drukarnię Uniwersytetu w Kabulu, powstało 8 mobilnych kin, 

których projekcje  poruszały tematykę edukacyjną, głównie o odbudowie państwa, wyborach, prawach 

człowieka zdrowiu, bezpieczeństwie. Przeprowadzono też szkolenia w zakresie rozminowywania obszarów 

wiejskich. Zob. F. Tamana, op. cit., s. 176. 
1180 W Afganistanie podczas rządów talibów istniała tylko jedna stacja radiowa o nazwie „Radio Shariat”. 

Do września 2021 roku, przez ponad 20 lat nadawanych było 29 prywatnych kanałów telewizyjnych, 24 

radia państwowe i 45 prywatnych. Działały one w Afganistanie zgodnie z ustawą o wolności słowa i 

środkach masowego przekazu. Zob. Pajwok Afghan News, Kabul TVs, 

https://elections.pajhwok.com/en/content/kabul-tvs., dostęp: 28.12.2021. Zob. برسی رسانه های افغانستان, 
http://mediaresearch.blogfa.com/post/3, dostęp: 28.12.2021; Zob. Pajwok Afghan News, Kabul 

Newspapers, https://elections.pajhwok.com/en/content/kabul-newspapers, dostęp: 28.12.2021. 
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ekstremistycznych. W efekcie tego wielokrotnie atakowano ośrodki kultury, media i ich 

zarządców1181. Dochodziło także to zaginięć, porwań, czy zabójstw dziennikarzy1182.  

W 2008 roku USAID opublikował i rozprowadził ponad 170 mln podręczników do 

szkół afgańskich, przeszkolił ponad 480 000 nauczycieli i ponad 3 mln afgańskich 

dziewcząt1183. Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego dla Afganistaniu 

pomiędzy rokiem 2004 do 2017 roku zrealizowała kilkanaście ważnych projektów 

edukacyjnych1184. 

 

1. Projekt rozbudowy Domu Studenckiego dla kobiet Uniwersytetu kabulskiego1185. 

 W 2004 zaczęto rozbudowę akademika, a jego remont wyniósł 8,1 mln USD. 

Ponadto przez trzy kolejne lata przeznaczono dodatkowy budżet na zapewnienie ciągłości 

zarządzania, utrzymania i wyżywienia. Akademik umożliwił ponad 1000 dziewcząt, 

głównie spoza Kabulu, naukę w jednej z czterech uczelni wyższych w Kabulu, w tym w 

Szkole Medycznej, Uniwersytecie Edukacyjnym w Afganistanie, Instytucie 

Politechnicznym i Uniwersytecie w Kabulu1186. 

 

2. Lata 2004-2006 projekt mający cele edukacyjne oraz ugruntowanie 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 Projekt przyczynił się do: 

 utworzenia Kobiecego Instytutu Kształcenia Nauczycieli1187; 

                                                           
1181 M. A. Mahajir, op. cit., s. 148-149. 
1182 W ciągu ostatnich dwóch dekad w Afganistanie zginęło ponad 100 dziennikarzy i pracowników 

mediów (86 z nich to byli obywatele Afganistanu). Według doniesień w 2017 roku zginęło 20 dziennikarzy, 

a w pierwszych 10 miesiącach 2018 roku 14 dziennikarzy straciło życie, Atlaat Roz, «95  درصد عامالن کشتار
اندخبرنگاران از مجازات معاف بوده », https://www.etilaatroz.com/67649/exit-of-95-of-the-killers-of-journalists-

from-punishment/, dostęp: 24.11.2021. 
1183 Rolą USAID w obrębie systemu  edukacyjnego w Afganistanie przede wszystkim było wspieranie i 

poprawa jakości edukacji podstawowej poprzez pomoc w szkoleniu nauczycieli, tworzeniu wysokiej 

jakości materiałów dydaktycznych, dystrybucji podręczników oraz wzmocnienie roli Ministerstwa Edukacji 

do administrowania ogólnokrajowym systemem edukacyjnym. USAID miał też na celu pomoc 

Afgańczykom zdobyć wyższe wykształcenie i umożliwić później zatrudnienie, aby poprawić ich sytuację 

bytową i materialną. Zob. USAID, Afghanistan Education, https://www.usaid.gov/afghanistan/education, 

dostęp: 02.04.2021. 
1184 W 2003 roku wdrożono program Afganistan Primary Education Program (APEP), wspierający szkoły 

podstawowe, w zakresie przyspieszenia i efektywności nauczania, drukowania i dystrybucji podręczników, 

szkolenia nauczycieli oraz wspierania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zob. USAID, The Afghanistan 

Primary Education Program (APEP), https://2012-2017.usaid.gov/node/51906, dostęp: 25.10.2021.  
1185 W Afganistanie domy studenckie są podzielone na męskie i żeńskie. 
1186 Zob. Rehabilitation of Women’s Dorms – University of Kabul, https://www.usaid.gov/node/51971, 

dostęp: 12.12.2021.  
1187 Women’s Teacher Training Institute WTTI. 
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 utworzenia kadry posiadającej umiejętności nauczania obywateli czytania i 

pisania; 

 rozwoju materiałów związanych z piśmiennictwem (łącznie 9500 osób uczyło się 

czytania i pisania w 190 wsiach i małych miejscowościach w pięciu prowincjach); 

 demokratyzacji niektórych instytucji i wzmocnienia praw oraz niezależności 

kobiet oraz młodzieży1188. 

 

3. W okresie od września 2005 do października 2006 roku wybudowano dwie 

szkoły średnie – dla dziewcząt i chłopców  w Kabulu1189. 

 

4. Projekty HEP (I, II)  skierowane do edukacji wyższej1190. 

 USAID ustanowiła Projekt Szkolnictwa Wyższego (HEP), aby we współpracy z 

Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego (MOHE) opracować i wdrożyć Narodowy Plan 

Strategiczny dla Szkolnictwa Wyższego, obejmujący lata 2010-2014. Efektem była 

poprawa  jakości nauczania i uczenia się w szkolnictwie wyższym w Afganistanie. W 

2012 roku USAID rozszerzyło projekt, a jedynym jego realizatorem został Uniwersytet w 

Massachusetts. W okresie przedłużenia HEP, tj. HEP II skoncentrowano się na 

wzmacnianiu działań administracyjnych w Ministerstwie Edukacji i uczelniach 

publicznych, ustanowieniu dwóch programów studiów magisterskich na uniwersytetach 

w Kabulu oraz dalszym rozwoju i rozbudowie Centrów Rozwoju Zawodowego dla 

Wydziałów Edukacji na wybranych uczelniach publicznych1191. 

 

5. Od stycznia 2006 do sierpnia 2011 roku projekt budowania systemu wsparcia 

edukacyjnego dla nauczycieli BESST1192. 

 Projekt miał na celu podniesienie standardów i jakości szkolnictwa podstawowego 

i średniego w 11 prowincjach poprzez zapewnienie ciągłego szkolenia nauczycieli. Celem 

                                                           
1188 Zob. Literacy&Community Empowerment Program, https://www.usaid.gov/node/51951, dostęp: 

12.12.2021. 
1189 Zob. Designe for Ghazi Boys and Kabuli Sardar Girls High Schools, 

https://www.usaid.gov/node/51926, dostęp: 12.12.2021. 
1190 Zob. Higher Education Project HEP, https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/higher-

education-project-hep, dostęp: 7.01.2022. 
1191 Ibidem.  
1192 Building Education Support Systems for Teachers BESST. 
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było doskonalenia wiedzy przedmiotowej nauczycieli, metod nauczania, sposobów 

testowania i innych umiejętności związanych z jakością nauczania1193.  

 

6. Od kwietnia 2007 do marca 2012 roku projekt drukowania podręczników dla 

szkół. 

 Projekt realizowany był przy współpracy z duńską instytucją DNAIDA1194. 

USAID sfinansowała druk podręczników do szkół podstawowych dla Ministerstwa 

Edukacji Afganistanu. Wydrukowano ponad 36 mln podręczników, które trafiły do 

dystrybucji Ministerstwa Edukacji w całym państwie1195.  

 

7. Od czerwca 2007 do marca 2011 roku projekt pt. „Program  szkół w Kabulu” z 

partnerstwem UNOPS1196. 

 Projekt, który miał na celu odbudowę dwóch szkół (dla chłopców i dziewcząt w 

Kabulu), które zostały zniszczone podczas wojny domowej. Udało się to zrobić w 2010 

roku. Dodatkowo w ramach tego projektu powstały dwie nowe szkoły z 75 salami 

lekcyjnymi, dla zapewnienia łatwiejszej i bezpieczniejszej przestrzeni do nauczania i 

uczenia się1197. 

 

8. Od maju 2008 do sierpnia 2010 roku projekt obejmujący Wydziały 

Edukacyjne, z partnerstwem Korpusu Inżynierów Armii Stanów 

Zjednoczonych. 

 W ramach projektu zapewniano nauczycielom szkół średnich kursy 

przygotowawcze i doskonalenia zawodowe. Na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa 

Wyższego powstały nowe wydziały edukacji w prowincjach Bamyan i Parwan a nowe 

obiekty edukacyjne wybudowano choćby w Hiracie Badakhshanie, Baghlanie, 

Kabulu1198. 

 

                                                           
1193 Zob. Building Education Support Systems for Teachers BESST, https://www.usaid.gov/node/51921, 

dostęp: 07.01.2022.  
1194 Danish International Development Assistance. 
1195 Zob. Textbook Printing, https://www.usaid.gov/node/51976, dostęp: 07.01.2022.  
1196 United Nations Office of Project Services. 
1197 Zob. Kabul Schools Program, https://www.usaid.gov/node/51946, dostęp: 07.01.2022.  
1198 Zob. Faculties of Education, https://www.usaid.gov/node/51936, dostęp: 07.01.2022. 

https://www.usaid.gov/node/51976
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9. Od stycznia 2008 do stycznia 2013 roku projekt pt. „Program nauczania dla 

wzmocnienia pozycji społeczności” LCEP-21199. 

 Projekt LCEP-21200 miał na celu poprawę warunków życia ludności miejskiej i 

wiejskiej w 20 prowincjach Afganistanu poprzez zintegrowany program umiejętności 

czytania i pisania. Według statystyk co najmniej 50% z 15 000 młodych ludzi, którzy 

wzięli udział w stażach, znalazło pracę1201. 

 

10. Styczeń 2008 do grudzień 2017 roku, projekt II (program poprawy jakości 

edukacji EQUIP II)1202 (wartość 116 mln USD). 

 Projekt EQUIP II przyczynił się do: 

 zwiększenia dostępu do edukacji od klas 1 do 12; 

  wzmocnienia zdolności społeczności do lepszego zarządzania działaniami 

związanymi z nauczaniem; 

 promowania w całym państwie zinstytucjonalizowanych działań szkoleniowych 

dla nauczycieli w okręgach; 

 priorytetowego traktowania edukacji dziewcząt poprzez program stypendiów dla 

gospodarstw domowych;  

 przeszkolenia 154,811 nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, z czego 

35% stanowiły kobiety; 

  zapewnienia 11,436 stypendiów kobietom w kolegiach nauczycielskich oraz 

dotacje na poprawę jakości 11,543 szkołom; 

 przeszkolenia 21,277 dyrektorów szkół i administratorów w procedurach 

zarządzania szkołą, z czego 16% stanowiły kobiety; 

  odnowienia lub przebudowania 1,758 budynków szkolnych; 

 ponownego otwarcia 258 szkół przy jednoczesnym przeszkoleniu 84, 831 

nauczycieli w zakresie metodologii kursów doskonalenia zawodowego 

nauczycieli1203. 

                                                           
1199 Learning for Community Empowerment Program LCEP2. 
1200 LCEP-2 zawierał innowacyjny moduł „Umiejętności do zatrudnienia” dla 20 000 młodych ludzi 

znajdujących się w głębokiej, niekorzystnej sytuacji, który promował koncepcję aktywnego obywatelstwa i 

zapewniał szkolenia w zakresie budżetowania, komunikacji, nowych technologii, zdrowego stylu życia i 

pracy z urzędnikami. Do LCEP-2 zapisało się ponad 223,100 osób uczących się języków, z czego 60% to 

kobiety. Za: USAID, Learning for Community Empowerment Program LCEP2, 

https://www.usaid.gov/node/50571, dostęp: 12.04.21. 
1201 Ibidem. 
1202 Education Quality Improvement Program II. 
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11. Od 2009 do grudnia 2010 roku projekt budowana Narodowego Domu 

Studenckiego przeznaczonego dla mężczyzn1204. 

 Projekt obejmował renowację nowego pokrycia dachowego, okien i drzwi, 

modernizację systemów elektrycznych, grzewczych, przeciwpożarowych, wodno-

kanalizacyjnych i wodociągowych. Wybudowane zostały również osobne pomieszczenia 

restauracyjne i pralnie, a także wstawiono nowe meble. Renowacja tego akademika 

zapewniła bezpieczeństwo i komfortowe warunki życia studentom.  

 

12. Od listopada 2009 do czerwca 2012 projekt odbudowy szkół, realizowany przy 

współpracy z UNOPS. 

 Celem wsparcia było wybudowanie dwóch dużych, spełniających 

międzynarodowe standardy, szkół, dla ponad 10 000 uczniów1205.  

 

13. Od sierpnia 2010 do sierpnia 2013 roku projekt wzmocnienie edukacji w 

Afganistanie SEA1206. 

 Projekt został zrealizowany przy współpracy USAID z  Azjatycką Fundacją 

TAF1207. Miał na celu wzmocnienie możliwości programowych i operacyjnych czterech 

organizacji zajmujących się szkolnictwem podstawowym i wyższym, a także 

koncentrował się na programie wdrażania małych grantów przeznaczonych na 

finansowanie innowacyjnych działań w zakresie szkolnictwa podstawowego i wyższego 

dla afgańskich organizacji rządowych i pozarządowych. Projekt wspierał Afgańską 

Organizację ds. Edukacji i Opieki nad Dzieckiem AFCECO1208, która zapewnia 

bezpieczne warunki życia i edukacji dzieciom dotkniętym wojną. Dzięki projektowi SEA, 

Uniwersytet w Kabulu mógł się rozwijać i zachować swoją kolekcję afgańskich 

materiałów historycznych, naukowych i literackich, oraz wdrożyć digitalizację zbiorów 

bibliotecznych i udostępnić ją online1209.  

 

                                                                                                                                                                             
1203 Zob. Education Quality Improvement Program II, https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/education-quality-improvement-program-equip-ii, dostęp: 07.01.2022.  
1204 Zob. National Men’s Domitory, https://www.usaid.gov/node/51956, dostęp: 07.01.2022. 
1205 Zob. Kabul Schools Program, https://www.usaid.gov/node/51581, dostęp: 07.01.2022.  
1206 Strengthening Education in Afghanistan. 
1207 The Asia Foundation TAF. 
1208 Afghan Child Educational and Care Organization. 
1209 Zob. Strengthening Education in Afghanistan. (SEA) Project, https://www.usaid.gov/node/50586, 

dostęp: 07.01.2022. 
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14. Od sierpnia 2010 do sierpnia 2013 projekt wspierający specjalne inicjatywy w 

obszarze edukacji, realizowany przez USAID i TAF. 

 Program przeznaczony był dla Uniwersytetu w Kabulu i miał na celu poszerzenie i 

zachowanie kolekcji materiałów historycznych, akademickich i innych, w tym 

digitalizację zasobów bibliotecznych i udostępnienie ich badaczom przez Internet. TAF 

współpracowało również ze studentami i dyrektorami szkół, w kwestii zapewnienia 

bezpieczeństwa dziewczętom studiującym na uniwersytecie. Program przyczynił się do 

promowania kultury tolerancji i szacunku dla różnych kultur, języków oraz grup 

etnicznych w Afganistanie. Jakość życia w akademikach dla kobiet i mężczyzn w stolicy 

miała być wzorem dla pozostałych afgańskich uniwersytetów a jednocześnie wykazywała 

pozytywne zmiany w środowisku edukacyjnym. Dodatkowo afgańskim organizacjom 

pozarządowym zapewniono wsparcie dla innowacyjnych działań edukacyjnych1210. 

 

15. Od sierpnia 2011 do sierpnia 2013 projekt umiędzynarodowienia szkół w 

Kabulu1211, realizowany z partnerstwem Międzynarodowej Szkoły Oasis. 

 Projekt miał na celu zapewnienie akredytowanego programu przygotowawczego 

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w języku angielskim dla afgańskich 

studentek i studentów w zakresie biznesu i dyplomacji. ISK w 2008 roku uzyskał pełną 

akredytację Stowarzyszenia Szkół Średnich. Był jedną z nielicznych instytucji 

koedukacyjnych działających w Afganistanie. USAID wspierało ISK od 2005 roku. 

Początkowo program uzyskał wsparcie w wysokości 9,6 mln USD (zakończył się 31 

grudnia 2010 roku). W sierpniu 2011 roku  w ramach nowego programu podjęto 

kontynuację współpracy. Do ISK  zapisało się ponad 300 studentów, z czego 38% 

stanowiły kobiety1212. 

 

16. Od listopada 2011  do czerwca 2017 roku projekt druku i dystrybucji 

podręczników. 

 Program opiewał na kwotę 27 mln USD, wspierany był przez Ministerstwo 

Edukacji w Afganistanie. Celem było rozszerzenie dostępu do podstawowej edukacji i 

poprawy jej jakości dla dzieci w wieku szkolnym. W jego ramach wydrukowano  47,7 

                                                           
1210 Zob. Special Initiatives In Education, https://www.usaid.gov/node/50581, dostęp: 07.01.2022.  
1211 International School of Kabul ISK. 
1212 Zob. International School of Kabul (ISK), https://www.usaid.gov/node/50566, dostęp: 07.01.2022.  
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mln podręczników w języku paszto, dari i angielskim dla klas od 1 do 6 w 34 

prowincjach1213. 

 

17.  Od października 2012 do czerwca 2019 roku projekt o nazwie „Globalne 

partnerstwo dla edukacji” GPE1214. 

  Wartość programu szacuje się na 16 mln USD i dotyczył wzmocnienia 

aktywizacji społeczności i lokalnego zarządzania, poszerzenia dostępu do edukacji 

poprzez edukację środowiskową i zwiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli – 

kobiet. Program skierowany był dla 40 powiatów w 13 województwach Za główne 

osiągnięcia GPE można uznać zapewnienie wsparcia technicznego dla 226 nauczycielek 

w celu zwiększenia ich kompetencji i zapewnienia wsparcia dla 16 000 studentów1215.  

 

18. Od czerwca 2013 do czerwca 2015 roku projekt Afgańskiej Zawodowej 

Instytucji Technicznej1216. 

 Wartość projektu wyniosła 1 milion USD. Miał na celu zapewnienie 

profesjonalnego, technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego wykwalifikowanej 

młodzieży i dorosłych z Afganistanu. Studenci otrzymywali edukację w dziedzinach o 

dużym zapotrzebowaniu, takich jak zarządzanie przedsiębiorstwem, budownictwo, 

ogrodnictwo, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz mechaniki 

samochodów1217. 

 

 

                                                           
1213 Zob.  Textbook I Printing and Distrubution Project, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/TextbookI_Printing_and_Distribution_Project.pd

f, dostęp: 06.05.2021. 
1214 Global Partnership for Education. 
1215 Zob. Global Partnership for Education (GPE), https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/supervising-entity-global-partnership-education, dostęp: 06.08.2021. 
1216 Afghanistan Technical Vocational Institute – ATVI zostało założone w lutym 2006 roku w Kabulu, 

zapewniając studentom wiedzę i umiejętności, które pozwoliły zmienić ich w wykwalifikowanych 

pracowników dla lokalnych miejsc pracy. Amerykańska Agencja ds.  Rozwoju Międzynarodowego 

(USAID) wspiera gospodarkę, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, zwiększając zatrudnienie afgańskiej 

młodzieży i rozwijając konkurencyjną siłę roboczą w Afganistanie. Zob. The Afghanistan Technical 

Vocational Institute ATVI, https://directory.ooyta.com/en/about/afghanistan-technical-vocational-

institute22.html, dostęp: 25.05.2021. 
1217 Zob. Afghanistan Technical Vocational Institute (ATVI), https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/afghanistan-technical-vocational-institute-atvi, dostęp: 12.12.2021. 
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19. Od 2014 do 20191218, program wsparcia uniwersytetów i rozwoju siły roboczej 

USWDP1219  projekt o wartości 92 mln USD1220. 

 USWDP (ang. University Support and Workforce Development Program) miał na 

celu poprawę jakości akademickiej poprzez tworzenie nowoczesnych programów dla 

absolwentów, nowych programów studiów licencjackich i opracowywanie stopni 

naukowych. Programy te miały być napędzane przez rynek pracy oraz zapewnić 

edukację, która przyczynić się miała do zwiększenia zdolności do zatrudnienia 

studentów1221. W swym założeniu opierał się na sukcesach, wcześniej już opisanego, 

projektu szkolnictwa wyższego w Afganistanie (HEP)1222. Oprócz wspierania programów 

uniwersyteckich, projekt miał na celu zwiększenie potencjału i zarządzania specjalistami 

z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego MoHE1223, a także 11 uczelni publicznych, tak aby 

zmaksymalizować jakość edukacji i przyszłego zatrudnienia dla większej liczby 

mężczyzn i kobiet. W założeniu projekt miał przyczynić się do rozwoju środowisk 

edukacyjnych, zwiększyć kwalifikacje wykładowców i studentów w zakresie 

niezależności zarządzania finansami, decentralizacji i zapewniania lepszej jakości oraz 

zwiększyć wiarygodność uniwersytetów. Zróżnicowane i zorientowane rynkowo 

programy akademickie, trwałe partnerstwa publiczno-prywatne, międzynarodowe 

partnerstwa akademickie i inne innowacje miały sprawić, iż Afganistan stanie się 

                                                           
1218 USAID podaje, iż program obejmował lata 2013-2019 na kwotę 93 mln USD. USWDP wspierał 

afgańskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i jednostki uniwersytetów publicznych w ramach rozwoju 

programów szkolnictwa wyższego, które wykazywały największe zapotrzebowanie dla afgańskiego rynku 

pracy. Osiągnięcia projektu USWDP to przede wszystkim wsparcie 31 nowych i wiele istniejących 

programów studiów magisterskich, licencjackich i magisterskich na 11 uniwersytetach w Afganistanie. W 

celu rozwoju akademickiego i zawodowego wprowadzono zagraniczne programy wymiany dla studentów i 

badaczy. Ten projekt umożliwił podpisanie partnerstwa z 13 uniwersytetami w USA i otworzył drogę dla 

współpracy z uniwersytetami afgańskimi w celu inicjowania nowych stopni naukowych lub wspierania 

istniejących stopni, w tym licencjackich i magisterskich. Dodatkowo zapewnił programy szkoleniowe dla 

7930 studentów i umożliwił 1306 studentom zdobyć cenne doświadczenie w programach stażowych. 

Ośmiu uniwersytetom, wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia jako „instytucje niezależne finansowo, 

dostarczył wsparcia technicznego.  Przyznano ponad 120 stypendiów dla pracowników naukowych i kobiet 

w celu zwiększenia ich kwalifikacji akademickich poprzez programy magisterskie. Program umożliwił 

zainstalowanie ujednoliconego systemu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Ministerstwie 

Szkolnictwa Wyższego i 11 uczelniach publicznych”. Zob. University Support and Workforce Development 

Program (USWDP), https://www.usaid.gov/afghanistan/fact-sheets/usaid-afghanistan-university-support-

workforce-development-program, dostęp: 13.12.2021. 
1219 University Support and Workforce Development Program. 
1220 University of Massachusetts Amherst, Afghanistan University Support and Workforce Development 

Program (2014-2019), https://www.umass.edu/cie/our-work/afghanistan-university-support-and-workforce-

development-program-2014-2019, dostęp: 28.03.2021. 
1221 Zob. Ibidem. 
1222 Afghanistan Higher Education Project. 
1223  Ministry of Higher Education. 
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państwem, choć trochę zbliżonym do światowych standardów edukacyjnych1224. W 

ramach projektu: 

 dostarczono pomocy technicznej i finansowej Komitetowi ds. programów 

nauczania komitetu naukowego MoHE oraz Komitetowi ds. zapewnienia jakości. 

Dodatkowo udzielono wsparcia w realizacji nowego krajowego planu 

strategicznego dla szkolnictwa wyższego na lata 2016-2020;  

 zapewniono udogodnienia wydawnicze dla  MoHE i Kankor (egzaminy 

państwowe) oraz przeprowadzono szereg administracyjnych, finansowych i 

naukowych warsztatów dla MoHE i 11 pańswowych uczelni partnerskich; 

 współpracowano z MoHE przy opracowywaniu strategii płci w szkolnictwie 

wyższym oraz polityki dotyczącej molestowania seksualnego i dyskryminacji. 

Uruchomiono osiem nowych programów magisterskich dla partnerskich 

uniwersytetach; 

 współpracowano z zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia nowych 

programów studiów licencjackich, podyplomowych, stworzono zupełnie nową 

koncepcję dla Afganistanu rozwoju i współpracy uczelni parnterskich1225. 

 

20. Od maja 2014 do września 2020 projekt wzmocnienia edukacji w Afganistanie 

SEA II1226 o wartości 45 mln USD. 

 Głównym celem SEA II była poprawa zdolności instytucjonalnych, działalności, 

zarządzania i programowania instytucji edukacyjnych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w Afganistanie, które zrealizowane miały być zgodnie z podstawowymi i 

wyższymi potrzebami edukacyjnymi Afganistanu. Za główne osiągnięcia projektu można 

uznać to, iż do września 2018 roku przeszkolono 298 osób – (136 mężczyzn i 162 kobiet) 

dyrektorów, nauczycieli i kustoszów bibliotek z 72 szkół w zakresie zarządzania 

bibliotekami, wsparto przygotowania Kankor dla ponad 72 000 studentów. Dzięki 

projektowi SEA II zostało przeszkolonych ponad 4500 nauczycieli z wiedzy 

pedagogicznej i przedmiotowej, wysłano 150 kobiet do Indii na studia magisterskie w 

ramach programu stypendialnego PROMOTE, w centralnej części  Afganistanu oraz w 

                                                           
1224 University of Massachusetts Amherst, Afghanistan University Support and Workforce Development 

Program (2014-2019), https://www.umass.edu/cie/our-work/afghanistan-university-support-and-workforce-

development-program-2014-2019, dostęp: 28.03.2021. 
1225 Ibidem. 
1226 Strengthening Education in Afghanistan. 
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Kabulu powstały 264 biblioteki, przeprowadzono analizę sytuacji w szkołach 

prywatnych, aby opracować strategię ich działania w państwie1227. 

 

21. Od czerwca 2014 do grudnia 2018 roku projekt oceniający efekty kształcenia i 

społeczne skutki edukacji środowiskowej ALSE1228, o wartości 6,2 mln USD. 

 Celem programu było zorganizowanie seminariów dla kadry kierowniczej oraz 

Ministerstwa Edukacji, w dziedzinie nowoczesnych metod i technik  badawczych, a także 

w prowadzeniu własnych badań edukacyjnych, które spełniałyby międzynarodowe 

standardy promocji. Opisywane działania były finansowane przez USAID, kanadyjskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju oraz Rząd Republiki Greckiej. W 

ramach ALSE wsparto 69 zajęć szkoleniowych w prowincjach Herat, Ghor, Bamyan, 

Daikundi, Parwan i Kapisa w Afganistanie. Za główne osiągnięcia projektu należy uznać: 

 zebranie dokładnych danych terenowych dotyczących gospodarstw domowych, 

przeprowadzenie ankiet wśród liderów mniejszych społeczności, ankiet dla 

nauczycieli i ankiet dotyczących poziomu edukacji; 

 mobilne przeprowadzenie dziesięciu modułów szkoleniowych, w zakresie 

edukacji, zarządzania oświatą i jednostkami kultury, które odbyły się języku 

paszto i darii z Dyrekcją Mobilizacji Społecznej i Radą Miejską na poziomie 

centralnym, okręgowym i wojewódzkim w prowincjach Parwan, Bamiyan i 

Kapisa1229. 

 

22. Od września 2015 do grudnia 2020 roku projekt Rozwój Szkolnictwa 

Wyższego HEDP1230, warty 50 mln USD. 

   Projekt zorganizowany został w ramach dwóch komponentów – Programu 

Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Operacyjnego Programu Wsparcia Technicznego. W 

ramach HEDP przede wszystkim modernizowano struktury uczelniane i poprawiano 

jakość kształcenia. Jednocześnie oferowano pomoc uniwersytetom we wprowadzaniu 

kształcenia opartego na wynikach i uczenia studentów zgodnie z aktualnymi trendami 

                                                           
1227 Zob. Strengthening Education in Afghanistan (SEA II), https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/strengthening-education-afghanistan-ii-sea-ii, dostęp: 21.12.2021. 
1228 Assessment of Learning Outcomes and Social Effects of Community-Based Education. 
1229 Zob. Assessment of Learning Outcomes and Social Effects of Community- Based Education, 

https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/assessment-learning-outcomes-and-social-effects-

community-based, dostęp: 12.12.2021. 
1230 Higher Education Dovelopment Project. 
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międzynarodowymi w szkolnictwie wyższym. Zwiększono dostęp do programów 

rozwoju gospodarczego, rozwijano kierunki ekonomiczne i gospodarcze, dbano o 

podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry uniwersyteckiej poprzez zwiększenie 

liczby wykwalifikowanych absolwentów, wzmocniono pozycję afgańskich uniwersytetu, 

umożliwiający im tym samy współpracę z zagranicznymi ośrodkami. 3426 studentkom 

zapewniono dostęp do odpowiednich obiektów mieszkalnych, tj. akademików, 

przeszkolono prawie 665 pracowników akademickich w zakresie skoncentrowanego 

uczenia się. Dodatkowo przyznano 209 stypendiów dla kadry akademickiej, w tym 75 

stypendiów otrzymały kobiety, wsparto prawie dziesięć uniwersytetów w realizacji 

planów strategicznych a pracownikom akademickim przyznano ponad 60 grantów 

badawczych w dyscyplinach uznanych za priorytetowe1231. 

 

23. Od lipca 2015 do marca 2017 roku projekt badawczy dotyczący wczesnego 

czytania EGRS1232 , o wartości 12 mln USD. 

 Projekt EGRS nie tylko umożliwił pozyskanie szczegółowych danych na  temat 

umiejętności czytania uczniów w szkołach podstawowych i środowiskowych, ale 

dostarczył Ministerstwu Edukacji i międzynarodowej społeczności darczyńców kluczowe 

informacje, o tym, co i jak należy zreformować. Wskazano jak winno się ulepszyć 

nauczanie czytania we wczesnych klasach. Dzięki projektowi utworzono grupy robocze 

składające się z członków różnych departamentów Ministerstwa Edukacji, które miały na 

celu budowanie potencjału instytucjonalnego, ocenę materiałów edukacyjnych i pracę na 

rzecz  EGRS. W celu wspierania programów czytelniczych w szkołach przeprowadzono 

ocenę sektora prywatnego, z której wyniknęło, iż jest on gotowy do współpracy z 

ministerstwem w dziedzinie szerzenia czytelnictwa i edukacji1233. 

 

24. Od września 2015 do września 2020 roku projekt promowana pomocy 

stypendialnej, wartość 22 mln USD. 

 Projekt miał na celu możliwości uzyskania stypendiów naukowych, szczególnie 

dla młodych afgańskich kobiet, aby tym samym wyrównać ich szanse edukacyjne a 

później wprowadzić na rynek pracy, dając duże możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki 

                                                           
1231 Zob. Higher Education Development Project HEDP, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Higher_Education_Development_Project_HEDP.

pdf, dostęp: 23.07.2021. 
1232 Early Grade Reading Survey. 
1233 Zob. Early Grade Reading Survey (EGRS), https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/early-

grade-reading-survey-egrs, dostęp: 02.01.2022.  
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projektowi kobiety mogły podjąć studia choćby na Amerykańskim Uniwersytecie Azji 

Środkowej AUCA, Amerykańskim Uniwersytecie w Afganistanie AUAF czy też 

otrzymać stypendia na studia w zakresie MBA1234. Kobiety więc włączono do 

najróżniejszych projektów w zakresie studiów na wszelkich stopniach, także 

podyplomowych, zarówno w państwie, jak i za granicą1235. 

 

25. Od kwietnia 2016 do kwietnia 2021 roku projekt ACR1236, wartość 70 mln 

USD. 

 Projekt w swym założeniu miał dwa główne cele. Pierwszym było zbudowanie 

zdolności Ministerstwa Edukacji do opracowania, wdrożenia i poszerzenia 

ogólnokrajowego programu nauczania wczesnoszkolnego w tym czytania i nauczania w 

szkołach publicznych i lokalnych. Drugim celem było przygotowanie rzetelnych 

programów nauczania czytania dla wczesnych klas, głównie od pierwszej do trzeciej w 

szkołach publicznych i lokalnych. Osiągnięciem projektu ACR było przede wszystkim 

wydrukowanie i rozprowadzenie 595.000 podręczników, przygotowanie materiałów 

dydaktycznych, zeszytów ćwiczeń, materiałów edukacyjnych. Przeszkolono 3.682 

nauczycieli szkół podstawowych w zakresie zarządzania szkolnictwem, czy szeroko 

pojęta oświatą1237. 

 

26. Od września 2017 do grudnia 2019 projekt II dotyczący druku i dystrybucji 

książek1238, wartość 75 mln USD. 

 Projekt miał na celu zapewnienie funduszy na drukowanie i dystrybucję 

podręczników i przewodników związanych z edukacją dla nauczycieli we wszystkich 34 

prowincjach. Wydrukowano 135 mln podręczników dla klas 1-12 oraz 530.000 

przewodników dla nauczycieli. Zajęto się też dystrybucją, dzięki czemu wszystkie 

materiały dydaktyczne trafiły nie tylko bezpośrednio do nauczycieli, ale też instytucji 

zajmujących się nauką, tj. do wojewódzkich, okręgowych kuratoriów oświaty oraz 

pojedynczych szkół1239. 

                                                           
1234 Master’s in Business Administration. 
1235 Zob. Promote-Scholarships, https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/promote-scholarship, 

dostęp: 13.12.2021. 
1236 Afghan Children Read. 
1237 Zob. Afghan Children Read ACR, https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/afghan-children-

read-program, dostęp: 16.07.2021. 
1238 Textbook II Printing and Distribution Project. 
1239 USAID, Textbook II Printing and Distribution Project, https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/textbook-ii-printing-and-distribution-project, destęp: 28.12.2021. 

https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/textbook-ii-printing-and-distribution-project
https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/textbook-ii-printing-and-distribution-project
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 27. Rok 2006 – projekt AUAF1240, tj. powołanie Uniwersytetu Amerykańskiego w 

Kabulu. 

 W 2006 roku powołano, zgodnie z zapisami nowej konstytucji Afganistanu, 

prywatny, niezależny uniwersytet. W roku akademickich 2007-2008, zostało zapisanych 

141 studentów, a pierwsi absolwenci ukończyli go w maju 2011 roku . W lutym 2018 

roku AUAF jako pierwszy uniwersytet w Afganistanie, otrzymał akredytację 

instytucjonalną od Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013 do 2019 AUAF  

wydał ponad 64 mln USD na różne programy, choćby na naukę języka angielskiego czy 

kursy przygotowawcze do podjęcia studiów licencjackich na AUAF. Dzięki działalności 

wspomnianego uniwersytetu zaobserwowano wzrost liczby studentów (w latach 2006-

2018 ) z 53 do 906 (42% procent stanowiły kobiety), do lipca 2018 roku przyznano 723 

tytuły licencjackie i 471 tytułów magisterskich. W ramach projektu wyszkolono ponad 

300 kobiet w dziedzinie szeroko pojętej przedsiębiorczości w ramach programu „Dziesięć 

tysięcy kobiet”1241. AUAF w marcu 2017 roku otworzył Centrum Nauczania i Uczenia się 

dla studentów, aby zapewnić bezpośrednie wsparcie pedagogiczne kadrze nauczycielskiej 

i stale podnosić poziom edukacji prowadzonej w AUAF1242. 

 

 28. Projekt na rzecz równości z partnerstwem Afgańskiego Ministerstwa 

Szkolnictwa Wyższego AEQA1243. 

 W ramach projektu udało się stworzyć centra e-learningowe na głównych 

uniwersytetach w Afganistanie, które zwiększyły potencjał badawczy wykładowców i 

studentów, polepszyły jakość nauczania w szkołach oraz poprawiły umiejętności 

językowe i obsługę komputera. Projekt AEQA podniósł również kwalifikacje afgańskich 

urzędników i profesorów umożliwił działalność biblioteki cyfrowej, która udostepniła 

afgańskie materiały edukacyjne w państwie  i poza jego granicami1244. 

 Poza wspomnianymi, najważniejszymi projektami edukacyjnymi, które udało się 

przeprowadzić należy wspomnieć, o tych, które z powodów politycznych nie weszły w 

życie. Oczywiście powodem było obalenie rządu afgańskiego w sierpniu 2021 roku. 

Wraz z przejęciem władzy przez talibów zamrożono dotacje, wstrzymano wszelakie 

                                                           
1240 The American University of Afghanistan. 
1241 Goldman Sachs 10,000 Women Program. 
1242 Zob. The American University of Afghanistan (AUAF), https://www.usaid.gov/news-information/fact-

sheets/american-university-afghanistan-auaf, dostęp: 03.01.2022.  
1243 Afghan Equality Alliances.  
1244 Afghan Equality Alliances (AEQA), https://www.usaid.gov/node/51901, dostęp: 28.12.2021. 
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działania i programy. Najważniejszym, niedokończonym projektem bez wątpienia był ten 

rozpoczęty w lutym 2017 i zaplanowany do czerwca 2022. Był to projekt CBA1245 o 

wartości 23,2 mln USD. CBA miało pomóc Ministerstwu Edukacji stworzyć Strategiczny 

Narodowy Plan Edukacyjny, aby zagwarantować uczniom i studentom  wysoką jakość 

usług edukacyjnych oraz zwiększyć przejrzystości i transparentność działania systemów 

Ministerstwa Edukacji. Celem projektu CBA było głównie poprawienie wewnętrznych 

systemów, procedur, potencjału kadrowego i przejrzystości Ministerstwa Edukacji na 

poziomie centralnym i regionalnym. Głównymi obszarami działania było: 

1. sprawowanie nadzoru nad społeczeństwem obywatelskim; 

2. planowanie zasobów, przydział i wykonywanie; 

3. wypracowanie systemów rekrutacji nauczycieli; 

4. opracowanie systemy audytu wewnętrznego; 

5. stworzenie sprawiedliwego systemu wynagrodzeń; 

6. zbudowanie systemów informatycznych, dających się wykorzystać w edukacji1246. 

 

Do 2021 po wprowadzeniu przez CBA nowych opcji bankowych pracownikom 

Ministerstwa o 15% zwiększono wykorzystanie elektronicznych transferów środków do 

otrzymywania wynagrodzeń, co ograniczyło korupcję i wyłudzenia oraz zwiększono 

dokładność danych w systemie EMIS z 52% do 78%. Projekt umożliwił Ministerstwu 

Edukacji przeniesie do elektronicznej bazy 33.400 papierowych teczek pracowniczych, 

tym samym usprawniając raportowanie i wsparcie w opracowaniu dwuletniej strategii (na 

lata 2018-2020) mającej na celu zwiększenie rekrutacji nauczycielek. Dodatkowo 1272 

wolontariuszy przeszło szkolenia, aby stać się trenerami edukacji szkolnej, przeszkolono 

personel prowincjonalnych dyrekcji edukacji i okręgowych departamentów edukacji w 

celu przygotowania propozycji budżetów przy użyciu ustandaryzowanych wytycznych 

Ministerstwa Edukacji1247. Niestety jednak w związku z przejęciem władzy przez talibów 

i wycofaniem się Stanów Zjednoczonych ani ten, ani żaden inny program nie zostanie 

skończony ani kontynuowany1248.  

                                                           
1245 Capacity Building Activity.  
1246 Zob. Capacity Building Activity (CBA), https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/capacity-

building-activity-cba, dostęp: 16.07.2021. 
1247 Capacity Building Activity CBA, 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Capacity_Building_Activity_CBA.pdf, dostęp: 

21.07.2021. 
1248 Unia Europejska w znaczący sposób nie uczestniczyła w rozwoju edukacji w Afganistanie. Nie ma 

żadnych danych o poniesionych przez nią nakładach finansowych na rzecz nauki i szkolnictwa. 
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Choć w ostatnich dwóch dekadach Afganistan poczynił wielkie postępy w 

dziedzinie edukacji (według statystyk liczba studentów w tym okresie sięgnęła ponad 10 

mln, z czego około 40% uczniów to dziewczęta), to na uwagę zasługuje fakt, że w 

pierwszym okresie rządów talibów w latach 1996-2001 liczba studentów sięgnęła jedynie 

mln i w dodatku nauki nie pobierały dziewczęta1249. Afganistan w swym rozwoju, a 

właściwe jego braku, cofnie się do lat sprzed 2001 roku1250. Konsekwencją upadku rządu 

w sierpniu 2021 roku były i do dziś są tysiące bezrobotnych, problemy ekonomiczne, 

wzrost ubóstwa, a w dziedzinie edukacji – spadek motywacji i nadziei uczniów oraz 

nauczycieli. Ograniczenia nałożone przes talibów całkowicie zahamowały rozwój tej 

sfery życia (liczba uczniów w wieku szkolnym spadła w ostatnich miesiącach o około 40 

procent)1251. Po pierwsze zamknięto szkoły, nauczycielkom zakazano przychodzenia do 

pracy, nie wypłacając jednocześnie zaległych pensji1252. Po drugie ci uczniowie, którzy 

mogli podjąć naukę sami porzucili edukację z przyczyn ekonomicznych, całkowitego 

braku zainteresowania nauką. Ponadto wielu uczniów, studentów i pracowników szkół 

zostało ewakuowanych – ci, którzy mieli możliwość, opuścili Afganistan1253. 

 W połowie sierpnia 2021 roku, po obaleniu rządu prezydenta Ghaniego, otwarto 

szkoły wyłącznie dla chłopców i to jedynie 12 klas. Na 34 prowincje Afganistanu tylko w 

siedmiu otwarto szkoły średnie i licea dla dziewcząt (w ostatnich latach w siedmiu 

prowincjach państwa, m.in. Balch, Samangan, Jawzjan, Sar-e-Pul, Kunduz, Zabul i Herat 

otwarto nawet 12-klasowe szkoły dla uczennic1254), ale w 27 prowincjach dziewczęta 

nadal nie mogą chodzić do szkoły. Pomimo tego, iż ponowne otwarcie szkół jest jednym 

z warunków wstępnych uznania przez społeczność międzynarodową i Stany Zjednoczone 

rządu talibów, to większość pozostaje zamkniętych. Ministerstwo Edukacji Afganistanu 

ogłosiło nowy plan edukacyjny na rok 2022. Jego założenia zostaną oparte na prawie 

szariatu i afgańskich tradycjach oraz kulturze. Wówczas to szkoły zostaną otwarte dla 

kobiet w całym Afganistanie1255.  

 

                                                           
1249 Zob. DW, افغانستان: دروازههای مکاتب در ۲۷ والیت به روی دختران بسته اند, https://p.dw.com/p/42wzL, dostęp: 

05.01.2022. 
1250 J, Sharefi, معارف در سایه حاکمیت طالبان؛ از مختلشدن روند آموزش تا کاهش ۴۰ درصدی دانشآموزان, 

https://ufuqnews.com/archives/191596, dostęp: 09.01.2022. 
1251 Ibidem.  
1252 Nauczyciele w Afganistanie otrzymują pensję minimalną, która wynosi około 80 USD. 
1253 Ibidem. 
1254 Zob. H. Williams, A. Hamedani, Afghanistan: Girls' despair as Taliban confirm secondary school ban, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-59565558, dostęp: 05.01.2022. 
1255 Zob. DW, افغانستان: دروازههای مکاتب در ۲۷ والیت به روی دختران بسته اند, https://p.dw.com/p/42wzL, dostęp: 

05.01.2022. 
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Mapa 9. Mapa prezentująca prowincje, w których szkoły są otwarte (styczeń 2022)  

 
 
Źródło: H. Williams, A.Hamedani, Afghanistan: Girls' despair as Taliban confirm secondary school ban, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-59565558, dostęp: 05.01.2022. 

 

Grafika 7. Statystyki prezentujące zamknięte szkoły podstawowe i gimnazja dla 

dziewcząt po 15.08.2021 

  
 

Źródło: H. Williams, A. Hamedani, Afghanistan: Girls' despair as Taliban confirm secondary school ban, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-59565558, dostęp: 05.01.2022. 

 

 W tym kontekście należy wspomnieć, że kiedy talibowie przejęli kontrolę nad 

Kabulem, uniwersytety w całym państwie zostały zamknięte. W październiku ogłosili, że 

ponownie otworzą szkoły wyższe, ale na zupełnie nowych warunkach1256. Wprowadzono 

restrykcje dotyczące choćby przebywania w jednej sali wykładowej studentek i studentów 

(kobiety oddzielone są od mężczyzn kotarą lub ścianą). Prywatne uniwersytety spełniły te 

wymagania i uczelnie niepaństwowe zostały ponownie otwarte1257. Według statystyk w 

Afganistanie istnieje 39 uniwersytetów publicznych a przed upadkiem rządu w 

                                                           
1256 Uniersytety wznowiły działalność w marcu 2022. 
1257 S. Saide, طرزالعمل بازگشایی دانشگاهها هنوز نهایی نشده است؛ دانشجویان دختر: از بیسرنوشتی رنج میبریم, 

https://8am.af/the-procedure-for-reopening-universities-has-not-yet-been-finalized-female-students-we-

suffer-from-misfortune/, dostęp: 10.01.2022. 
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szkolnictwie wyższym i zawodowym kształciło się na tych uczelniach około 206 tys. 

studentów, z czego 31% stanowiły kobiety. Około 900 profesorek uczyło na afgańskich 

uniwersytetach, co stanowiło 14% profesorów uniwersyteckich. Obecnie kobiety nie 

mogą pracować, prowadzić badań naukowych, rozwijać się zawodowo. Wiele z nich 

opuściło Afganistan, nie widząc dla siebie żadnych perspektyw1258. Trzeba dodać, że 

wprowadzone przez talibów zmiany programów nauczania, nieprawidłowości w pracy 

uniwersytetów, stworzenie nowych zasad jego funkcjonowania (choćby rozdzielenie 

dziewcząt od chłopców na zajęciach uniwersyteckich), zmiany w sposobie ubierania się 

studentów i profesorów oraz ograniczenie dostępu dziewcząt do edukacji z pewnością 

przyczynią się do całkowitego upadku szkolnictwa. Trudno dziś jednoznacznie 

przewidzieć jak rozwinie się sytuacja w Afganistanie. Zapowiedzi talibów są 

niejednoznaczne. Z jednej strony obiecują powrót dzieci do szkół, ale też oczywiste jest, 

że nauki jakie będą pobierać raczej związane będą z treściami religijnymi niż z 

powszechnie obowiązującą wiedzą szkolną. Z drugiej strony z Afganistanu ewakuowano 

tysiące nauczycieli, elita i intelektualiści opuścili swój kraj w obawie o własne życie i w 

nadziei na poszukiwanie lepszego losu poza swoją ojczyzną. Nawet więc jeśli zostaną 

otwarte szkoły także dla dziewcząt, to należy przypuszczać, że nie będzie żadnej 

kompetentnej kadry nauczycielskiej. Afganistan więc ponownie stanie się państwem 

biednych, pozbawionych perspektyw i nadziei analfabetów, którymi w przyszłości łatwo 

będzie manipulować.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1258 Ibidem. 
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4.3. Uwagi podsumowujące 

 

Opinii na temat roli i obecności UE w Afganistanie jest wiele, zarówno tych 

popierających, jak i negatywnie oceniających owo wieloletnie zaangażowanie. Od 2001 

roku wielu ekspertów twierdziło, że jeśli wysiłki międzynarodowe w Afganistanie nie 

powiodą się, kraj po raz kolejny stanie się bezpieczną przystanią dla terroryzmu. 

Dodatkowo sojusznicze państwa członkowskie były głęboko zaniepokojone 

niepowodzeniami w Afganistanie, co poważnie szkodziło wiarygodności NATO i 

Zachodu. Choć Unia Europejska i jej państwa nie odgrywały dominującej roli militarnej 

w Afganistanie, to jednak zapewniały niezbędną pomoc międzynarodową w celu 

zagwarantowania bezpieczeństwa i stabilności w tym państwie, zarówno w ramach Unii, 

jak i w obszarze umów dwustronnych. Po 2001 roku UE przyczyniła się do usprawnienia 

działań administracji, walki z narkotykami, poprawiono służbę zdrowia, wsparto procesy 

demokratyczne (uczestnictwo w wyborach), poprawiono sytuację kobiet, walczono o 

równouprawnienie i wymiar sprawiedliwości. Z kolei Stany Zjednoczone zaoferowały 

mld USD pomocy  wsparcia bezpośredniego, w formie ustalenia różnych planów i 

programów pomocowych. Gospodarka, ekonomia, dochód narodowy i rolnictwo 

rozwijało się wolno, ale bez wątpienia dawało szansę na lepsze perspektywy i nadzieję 

Afgańczykom na życie w godnych warunkach. Od zawsze bowiem gospodarka 

uzależniona była od pomocy zagranicznej. Z jednej strony dawało to rządowi i 

obywatelom możliwość w miarę godnego życia, z drugiej jednak doprowadziło do tego, 

że Afganistan nie był nigdy gotowy do pełnej niezależności. Najlepiej pokazały to 

wydarzenia z połowy 2021 roku. Wraz z wycofaniem obcych sił z państwa i upadkiem 

systemu republikańskiego pomoc finansowa ustała. Kraj pogrążył się w kryzysie 

gospodarczym i humanitarnym. Po upadku republiki duża liczba Afgańczyków zaczęła 

nielegalnie migrować w celu osiągnięcia lepszej przyszłości a trend ten ma tendencję 

wzrostową. Inwestorzy opuścili kraj na dowód czego Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy IMF1259 podał w raporcie, że w 2021 roku, PKB Afganistanu spadło o 30%1260. 

Wzrosło bezrobocie i ubóstwo, spadła wartość pieniądza, wzrósł deficyt handlowy. 

Trzeba dodać, że w obliczu wyzwań politycznych, gospodarczych, społecznych, cięć 

pomocy zagranicznej, spadku inwestycji, braku programów zarządzania gospodarką i 

                                                           
1259 International Monetary Fund. 
1260 Zob. A. Ngwy, Afghanistan’s economy could shrink by 30% following Taliban takeover, IMF says, 

https://www.cnbc.com/2021/10/19/afghanistan-economy-could-shrink-up-to-30percent-post-taliban-

takeover-imf.html, dostęp: 18.01.2022. 
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masowej migracji, nie można optymistycznie patrzeć w przyszłość. Po upadku rządu 

zbankrutowały wszystkie sektory produkcyjne, które przez ostatnie 20 lat odgrywały 

główną rolę we wzroście gospodarczym państwa. Sektor usług, który miał największy 

udział w PKB, obecnie się załamuje, a w przemysłowym nastąpił 20% spadek. 

Afganistan znajduje się w krytycznym politycznie i gospodarczo etapie historycznym. 

Przyszłość ekonomiczna państwa zależy od rozwiązań politycznych. Jeśli społeczność 

międzynarodowa nie uzna rządu talibów a świat nie zechce podjąć z nimi współpracy, to 

z pewnością wszystkie osiągnięcia gospodarcze, społeczne, edukacyjne i zdrowotne 

ostatnich 20 lat zostaną całkowicie zniszczone. Afganistan cofnie się do lat 90-tych. 

Miliardowe nakłady na rozwój demokracji, administracji rządowej, rolnictwa, 

marketingu, rozwoju importu i eksportu okażą się całkowicie niepotrzebne i 

zmarnotrawione. Za przykład może posłużyć choćby obszar edukacji. Przez lata Stany 

Zjednoczone zainwestowały mld USD w rozwój szkolnictwa, uznając, że to jedna z 

ważniejszych dziedzin w rozwoju społeczeństwa. Świadczą o tym najróżniejsze programy 

mające na celu zwiększenie kwalifikacji nauczycieli, modernizację administracji, walkę z 

analfabetyzmem. Afgańczykom stworzono więc warunki do kształcenia się a co 

najważniejsze dano tę szansę także kobietom. Wraz z przejęciem władzy przez talibów w 

połowie 2021 roku wszystko się zmieniło. Zakazano powszechnej edukacji, zabroniono 

pracować w niektórych obszarach, wrócono do czasów sprzed amerykańskiej interwencji. 

Talibowie całkiem skutecznie przedstawiali siły międzynarodowe jako wrogów 

prawdziwej, głębokiej i jedynej wielkiej kultury zbudowanej na głębokich podstawach 

np. szariatu.  
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Rozdział V Upadek 20-letniej demokracji. Afganistan w rękach 

talibów 
 

 5.1. Zakończenie amerykańskiej interwencji w Afganistanie 

 

Wojna w Afganistanie była konfliktem, który toczył się od 7 października 2001 do 

15 sierpnia 2021 roku. W wyniku ataków na WTC Stany Zjednoczone, w ramach odwetu, 

obaliły Islamski Emirat Afganistanu i przyczyniły się do rozwiązania Al-Kaidy, co 

oznaczało rozpoczęcie najdłuższej wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Oświadczyły 

one, że konsekwencją inwazji na Afganistan miała być walka z terroryzmem i handlem 

narkotykami oraz wzmocnienie pokoju i stabilności. Z perspektywy czasu można jednak 

jednoznacznie stwierdzić, że pomimo wiele sukcesów cele te nigdy nie zostały osiągnięte. 

Wojna toczyła się głównie między talibami a afgańskimi siłami zbrojnymi wspartymi 

przez siły sojusznicze i NATO (ostatecznie talibowie ponownie doszli do władzy po 

ponad 20 latach)1261. Koalicja składająca się z ponad 40 państw, w tym ze wszystkich 

członków NATO, utworzyła misję bezpieczeństwa o nazwie Międzynarodowe Siły 

Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), która została wycofana w 2014 roku, a niektórzy jej 

członkowie udzielali wojskowego wsparcia rządowi afgańskiemu1262. W latach 2003-

2004 talibowie rozpoczęli asymetryczną wojnę opartą na atakach partyzanckich i 

zasadzkach na przedmieściach, samobójczych atakach na cele miejskie i zabijaniu 

żołnierzy sił koalicji w odwecie za swoich towarzyszy. Konflikt nasilał się w latach 2007-

2009 a NATO rozszerzyło swoje siły i skierowało działania na operacje 

kontrpartyzanckie. Liczba żołnierzy zaczęła wzrastać od 2009 roku, aby do 2011 roku 

osiągnąć liczbę 132 457 zagranicznych oddziałów dowodzonych przez ISAF i USA 

działających w Afganistanie1263. Barack Obama obejmując swój urząd w 2009 roku starał 

się zredukować siły amerykańskie w Afganistanie, ale zgodził się także, aby zwiększyć 

presję na talibów w sprawie rozmów pokojowych. W przemówieniu w West Point w 

listopadzie 2009 roku  prezydent zapowiedział, że do państwa zostanie wysłanych kolejne 

30 tys. żołnierzy, ale podkreślił jednocześnie, iż misja ma trwać jedynie 18 miesięcy. 

                                                           
1261 Zob. S. Baker, The Taliban have declared the 'Islamic Emirate of Afghanistan,' the same name it used 

when it brutally ruled the country in the 1990s, 

https://web.archive.org/web/20210819134451/https://www.businessinsider.com/taliban-declares-islamic-

emirate-of-afghanistan-2021-8, dostęp: 06.01.2022. 
1262 Council on Foreign Relations, U.S War in Afghanistan, 

https://web.archive.org/web/20150302014738/http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018, 

dostęp: 06.01.2022. 
1263 NATO, International Security Assistance, https://www.nato.int/isaf/placemats_archive/2011-07-26-

ISAF-Placemat.pdf, dostęp: 28.11.2021. 
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Ostatecznie jednak do 2010 roku liczba żołnierzy amerykańskich wzrosła do ponad 90 

0001264. 

 Po likwidacji Osamy bin Ladena w 2011 roku1265, przywódcy NATO rozpoczęli 

strategię wycofywania swoich sił. 28 grudnia 2014 roku, NATO formalnie zakończyło 

operacje bojowe ISAF i formalnie przekazało pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

afgańskiemu rządowi1266. Sytuacja zmieniła się, gdy to w 2017 roku Donald Trump 

doszedł do władzy i zobowiązał się zakończyć konflikt nazywając go „niekończącą się 

śmieszną wojną”1267. 

Efektem tego założenia było rozpoczęcie długotrwałych spotkań na linii USA – 

talibowie, które w końcu w lutym 2020 roku zaskutkowało podpisaniem porozumienia. 

Pierwsza runda rozmów odbyła się w październiku 2018 roku pomiędzy 

przedstawicielami USA i talibami w Dausze. W spotkaniu wzięli udział reprezentujący 

Stany Zjednoczone Zalmaj Khalilzad oraz Shir Mohammad Abbas Stanekzaj, szef biura 

politycznego talibów w Katarze, a także wielu jego współpracowników. Ogłoszono, że 

podczas tej rundy rozmów osiągnięto porozumienie w sprawie kontynuacji spotkań w 

przyszłości1268. Po wspomnianych rozmowach mułła Abdul Ghani Baradar, zastępca 

przywódcy talibów, został zwolniony z więzienia przez rząd pakistański. Oczywiście 

warto zauważyć, że był to efekt porozumienia stanowiący jeden z warunków wstępnych 

negocjacji1269.  

Druga runda spotkań odbyła się w listopadzie 2018 roku. Chociaż nie ujawniono 

żadnych szczegółów rozmów, w połowie kwietnia poinformowano, że delegacja talibów 

udała się z Kataru do Pakistanu, aby skonsultować się z przywódcami. Według doniesień, 

podróż odbyła się po tym, gdy zginął mułła Abdul Rahim, popularnie znany jako mułła 

                                                           
1264 Hamshahri Online,طوالنی ترین جنگ آمریکا در افغانستان | تکرار ۲۰ باره یک نبرد یک ساله, 

https://www.hamshahrionline.ir/news/622290/ یک   - نبرد   - یک   - باره   -  ۲۰  - تکرار   - افغانستان   - در   - مریکا   - جنگ   - 

– ترین طوالنی  , dostęp: 31.12.2021. 
1265 Zob. Rozdział II rozprawy. 
1266 CBS NEWS, U.S. formally ends the war in Afghanistan, https://www.cbsnews.com/news/america-

formally-ends-the-war-in-afghanistan/, dostęp: 29.11.2021. 
1267 Zob.  A. D. Sorkin, Trump’s Confused and Troubling Afghanistan Speech, 

https://www.newyorker.com/news/amy-davidson-sorkin/trumps-confused-and-troubling-afghanistan-

speech, dostęp: 23.01.2021. 
1268 Zob. U.S. Department of State, U.S. Delegation Meeting with Senior Taliban Representatives in Doha, 

https://www.state.gov/u-s-delegation-meeting-with-senior-taliban-representatives-in-doha/, dostęp: 

12.01.2022. 
1269 To jedna z czterech osób, które w 1994 roku założyły grupę talibów kierowaną przez mułłę 

Mohammada Omara. Zob. Aljazeera, Profile: Mullah Baradar, new deputy leader in Afghan gov’t, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/9/7/profile-mullah-baradar-afghanistans-new-leader, dostęp: 

08.01.2022. 
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Abdul Manan, samozwańczy talibski gubernator prowincji Helmand i urzędnik wojskowy 

(zginął w nalocie lotniczym w dzielnicy Nawzad)1270.  

 Trzecia runda rozmów amerykańsko-talibskich odbyła się w grudniu 2018 roku w 

Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkanie trwało trzy dni, a 

oprócz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i talibów uczestniczyli w nim wysłannicy 

Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Warunkiem podstawowym 

było założenie, że zagraniczne siły wojskowe wycofają się z Afganistanu i nie będą 

sprzeciwiały się utworzeniu państwa Emiratu Islamskiego. Przedstawiciele USA określili 

to spotkanie jako część wysiłków Stanów Zjednoczonych i innych partnerów 

międzynarodowych na rzecz promowania dialogu mającego na celu zakończenie 

konfliktu w Afganistanie. Jednocześnie nalegali na utrzymanie części sił i przynajmniej 

kilku baz w tym państwie. Problem polegał jednak na tym, iż ze strony rządu afgańskiego 

i pałacu prezydenckiego nie było oficjalnego potwierdzenia tych założeń, a co więcej 

rządzący nie brali udziału w owym spotkaniu1271. Punktem kulminacyjnym spotkania 

była odmowa (wyrażona przez talibów) negocjacji z 12-osobową delegacją afgańskiego 

rządu. Z początkowych doniesień wynikało, że pod koniec tej rundy debatowano na temat 

ustanowienia tymczasowej administracji w Afganistanie, a nawet w sprawie powołania 

rządu tymczasowego. Jednak Zalmaj Khalilzad zaprzeczył tym pogłoskom, pisząc, że 

Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zaoferowały trzymiesięczne 

zawieszenie broni, ale talibowie odpowiedzieli, że nie mają uprawnień do omawiania tej 

sprawy1272. Afganistan również zdystansował się do tej wiadomości, a Rada 

Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyła, że Afgańczycy nie zaakceptują „pośpiesznego 

układu”. Oświadczenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Afganistanu, wydane po 

spotkaniu przedstawicieli USA, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich z przedstawicielami talibów w Abu Zabi, mówiło, że żaden kraj nie ma prawa 

omawiać nowych struktur zarządzania w Afganistanie, w tym podziałów 

politycznych1273. Pod koniec opisywanych rozmów delegacja talibska udała się do Iranu. 

                                                           
1270 BBC, Key Afghanistan Taliban commander killed in US air strike, https://www.bbc.com/news/world-

asia-46418776, dostęp: 13.01.2022. 
1271 S. Salahuddin, U.S. diplomats hold talks with Taliban on ending Afghanistan war, 

https://www.washingtonpost.com/world/us-diplomats-hold-talks-with-taliban-on-ending-afghan-

war/2018/12/17/c25be5d0-01f3-11e9-9122-82e98f91ee6f_story.html, dostęp: 10.01.2022. 
1272 CBSNEWS, 3rd round of U.S.-Taliban talks start without Afghan government reps, 

https://www.cbsnews.com/news/us-taliban-talks-uae-no-afghanistan-reps-pakistan-saudi-arabia-khalilzad/, 

dostęp: 13.01.2022. 
1273 Zob. BBC, Shoraye Amnyat Meli: nrdom Afghanistan mamila Ajolana solha ra na mipazerad, 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46632092, dostęp: 14.01.2021. 
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Talibowie zapowiedzieli wówczas, że celem wizyty delegacji było uzyskanie 

„politycznego i moralnego wsparcia państw i ich współpracy w celu zakończenia 

okupacji oraz zaprowadzenia pokoju i bezpieczeństwa” w Afganistanie1274. 

 Kolejna, czwarta seria rozmów odbyła się w Dausze z tygodniowym opóźnieniem, 

którego  powodem był brak porozumienia w agendzie rozmów. 22 styczniu 2019 roku w 

spotkaniu uczestniczyło ośmiu członków talibów pod przewodnictwem Shera 

Mohammada Abbasa Stanikzaia a ze strony Stanów Zjednoczonych 11-osobowa 

delegacja1275. Talibowie poinformowali, że głównym tematem rozmów jest „zakończenie 

okupacji Afganistanu”. W wydanym oświadczeniu wskazano, że w czwartej rundzie 

rozmów obie strony mają przedyskutować wycofanie obcych wojsk, aby nie 

wykorzystywać terytorium afgańskiego przeciwko innym krajom. Przedstawiciel USA, 

Zalmaj Khalilzad zapowiedział, że gdyby talibowie wybrali wojnę zamiast pokoju, Stany 

Zjednoczone będą walczyć z nimi u boku Afganistanu. Pomiędzy tą a kolejną rundą 

negocjacji miało miejsce inne, ważne wydarzenie. W lutym 2019 roku w Moskwie 

odbyło się spotkanie z talibami w obecności wielu polityków i przywódców afgańskich 

partii politycznych. Delegacja afgańska składała się z około siedemdziesięciu członków, z 

prezydentem Hamidem Karzajem na czele. Co ważne, to właśnie tam talibowie ogłosili, 

że nie akceptują afgańskiej konstytucji1276.  

 Piąta runda rozmów amerykańsko-talibskich odbyła się w dniu 25  lutego 2019 

roku i trwała 16 dni. Głównym tematem rozmów były cztery główne obszary: wycofanie 

obcych wojsk z Afganistanu, brak współpracy talibów z grupami terrorystycznymi, 

takimi jak Al-Kaida i ISIS, zawieszenie broni oraz rozmowy między rządem afgańskim i 

talibami Pod koniec rozmów obie strony uzgodniły projekt umowy o wycofaniu wojsk 

amerykańskich z Afganistanu i gwarancji walki z terroryzmem1277. Trzeba dodać, że 

talibowie do tamtej chwili zawsze odmawiali prowadzenia bezpośrednich negocjacji z 

rządem afgańskim w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego. Jego nieobecność w 

rozmowach wzbudzała obawy obywateli afgańskich, że bez udziału rządu afgańskiego 

nie uda się uzgodnić niczego, co będzie dobre dla państwa jego obywateli. 

                                                           
1274 Zob. Azadi Rado, Jak hayat taliban ba Iran safar kard, https://da.azadiradio.com/a/30168792.html, 

dostęp: 12.01.2022. 
1275 Zob. A. Gul, US-Taliban Talks Generate Hopes for Afghan Peace, https://www.voanews.com/a/us-

taiban-talks-generate-hopes-for-afghan-peace-/4756889.html, dostęp: 11.01.2022. 
1276 Zob. A. Higgins, M. Mashal, In Moscow, Afghan Peace Talks Without the Afghan Government, 

https://www.nytimes.com/2019/02/04/world/asia/afghanistan-taliban-russia-talks-russia.html, dostęp: 

18.12.2021. 
1277 Zob. VOANEW, Taliban: Afghan Peace Talks With US Heading in 'Right Direction', 

https://www.voanews.com/a/talks-with-us-continue-in-qatar-/4806154.html, dostęp: 18.12.2021. 
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Przedstawiciele rządu sami podkreślali, że każdy proces pokojowy powinien być 

kierowany i należeć do Afganistanu, a rozmowy USA z talibami ułatwiłyby bezpośrednie 

negocjacje tej grupy z rządem afgańskim1278.  

Szósta runda rozmów rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. Poprzedziło ją kilka 

ważnych wydarzeń, m.in. 25 kwietnia w Moskwie odbyło się trójstronne spotkanie 

przedstawicieli Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych. Na spotkaniu wezwano do 

odpowiedzialnego wycofania obcych wojsk z Afganistanu w ramach procesu 

pokojowego. Osiągnięto wówczas konsensus w następujących kwestiach: 

 „trzy strony szanują suwerenność, niezależność i integralność terytorialną 

Afganistanu, a także jego prawo do wyboru ścieżki rozwoju. Traktują też 

priorytetowo interesy narodu afgańskiego w promowaniu procesu pokojowego; 

 trzy strony popierają integracyjny, prowadzony przez Afgańczyków, proces 

pokojowy, którego zarządcami są Afgańczycy i są gotowi udzielić niezbędnej 

pomocy. Trzy strony zachęcają afgańskich talibów do jak najszybszego udziału w 

rozmowach pokojowych z szeroką, reprezentatywną delegacją afgańską, w skład 

której wchodzi rząd; 

 trzy strony wspierają wysiłki afgańskiego rządu na rzecz zwalczania 

międzynarodowego terroryzmu i organizacji ekstremistycznych w Afganistanie. 

Odnotowują zobowiązanie afgańskich talibów do walki z ISIS i zerwania więzi z 

Al-Kaidą i innymi międzynarodowymi grupami terrorystycznymi. Wzywały 

jednocześnie do upewnienia się, że kontrolowane przez nich obszary nie będą 

zagrażały innemu krajowi i podkreśliły konieczność podjęcia wysiłków, aby 

zapobiegać rekrutacji, szkoleniu i terrorystów, a także wezwały do wydalenia ich 

z państwa; 

 trzy strony uznają silne pragnienie narodu afgańskiego do całkowitego 

zawieszenia broni. W pierwszej kolejności wezwano wszystkie strony do 

uzgodnienia natychmiastowych i konkretnych kroków w celu ograniczenia 

przemocy; 

 trzy strony podkreślają znaczenie walki z nielegalną produkcją i handlem 

narkotykami oraz wzywają rząd afgański i talibów do podjęcia wszelkich 

                                                           
1278 The Daily Afghanistan-e Ma,پنجمین دور مذاکرات امریکا و طالبان در قطر آغاز شد, 
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=147020, dostęp: 22.12.2021. 
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niezbędnych kroków w celu wyeliminowania zagrożenia narkotykowego w 

Afganistanie; 

 trzy strony wzywają do uporządkowanego i odpowiedzialnego wycofania obcych 

wojsk z Afganistanu w ramach ogólnego procesu pokojowego; 

 trzy strony wzywają państwa regionalne do poparcia tego trójstronnego 

konsensusu i są gotowe do zbudowania szerszego regionalnego i 

międzynarodowego porozumienia w sprawie Afganistanu; 

 trzy strony uzgodniły stopniowe rozszerzenie swoich konsultacji przed kolejnym 

spotkaniem trójstronnym w Pekinie. Termin i skład spotkania zostanie 

uzgodniony drogą dyplomatyczną” 1279. 

 W Kabulu (w 2020 roku) zainaugurowano otwarcie Loja Dżirgi ds. Pokoju, w 

której wzięło udział ponad trzy tysiące osób. W jej trakcie przyjęto 23-artykułową 

rezolucję, a prezydent Ashraf Ghani ogłosił później, że „rezolucja będzie mapą drogową 

dla afgańskiego rządu”. Obejmowała ona żądania i propozycje narodu afgańskiego, w 

tym wezwano do: ogłoszenia zawieszenia broni przez rząd i talibów; ustalenia 

harmonogramu wycofania obcych wojsk z Afganistanu; wzmocnienia i wsparcia sił 

bezpieczeństwa i obrony państwa oraz uszanowania dorobku ostatnich 18 lat Konstytucji; 

nowelizacji konstytucji; zachowania Republiki Islamskiej; respektowania praw i wolności 

kobiet; przestrzegania praw człowieka; zagwarantowania wolności słowa; zachowania 

praw osób niepełnosprawnych; uszanowania wartości religijnych i kulturowych. 

Dodatkowo ustalono wymianę więźniów między rządem a talibami, utworzenie przez 

rząd kompleksowego zespołu negocjacyjnego, zorganizowanie biura dla talibów w 

państwie1280. 

 Siódma runda rozmów odbyła się w czerwcu 2019 roku. Niestety jednak wiele 

szczegółów spotkania nie zostało dotąd upublicznionych. Z jednej strony talibowie 

poinformowali opinię publiczną, że w rozmowie osiągnięto istotny postęp1281, a z drugiej 

prezydent Donald Trump powiedział dla CNN, że „pracujemy nad porozumieniem z 

talibami, zobaczmy, co się stanie”. Trump dodał, że wstępnie już wcześniej osiągnięto 

porozumienie, ale problem jest podejście talibów do zabijania ludzi. Ówczesny prezydent 

                                                           
1279 U.S. Embassy in Afghanistan, Joint Statement on Trilateral Meeting on Afghan Peace Process, 

https://af.usembassy.gov/joint-statement-on-trilateral-meeting-on-afghan-peace-process/, dostęp: 

12.01.2022. 
1280 State Ministry for Peace, 2020 لویه جرگه مشورتی سال, https://smp.gov.af/en/node/745, dostęp: 17.01.2022. 
1281 R. Jain, U.S., Taliban talks end after rival Afghans agree on 'roadmap for peace', 

https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-talks-idUSKCN1U40KY, dostęp: 15.01.2022. 
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USA zapowiedział skoncentrowanie się na dialogu pokojowym, aby w ten sposób 

utorować drogę do trwałego pokoju1282. 

Następna, ósma runda seria spotkań odbyła się w sierpniu 2019 roku. Po jej 

zakończeniu Khalilzad, Specjalny Przedstawiciel USA ds. Pokój Afganistanu, wyraził 

nadzieję i zadowolenie z przebiegu negocjacji, jednocześnie informując, że rozmowy 

koncentrowały się na technicznych szczegółach porozumienia. Obie strony zgodziły się, 

że po wewnętrznych konsultacjach powrócą do stołu negocjacyjnego wzywając 

jednocześnie do całkowitego wycofania obcych wojsk w celu zakończenia wojny1283. 

 Dziewiąta runda rozmów odbyła się w 22 sierpnia 2019 roku i trwała dziesięć dni. 

Khalilzad ogłosił, że Stany Zjednoczone i talibowie są bliscy porozumienia, które 

ograniczy przemoc i utoruje drogę Afgańczykom do rozmów na temat trwałego  pokoju. 

Choć agenda rozmów nie została upubliczniona, według doniesień medialnych wśród 

poruszanych tematów znalazło się wycofanie obcych wojsk z Afganistanu oraz polityczna 

przyszłość państwa. Wskazywano, że pod koniec dziewiątej rundy obie strony uzgodniły 

takie kwestie, jak: zerwanie przez talibów więzi z grupami terrorystycznymi; zaprzestanie 

traktowania Afganistanu jako miejsca bezpiecznego schronieniem dla międzynarodowych 

terrorystów;  brak ataków na Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Obie strony ustaliły 

też harmonogram wycofania obcych wojsk z Afganistanu1284. Według doniesień, w 

pierwszej fazie po podpisaniu porozumienia pokojowego Afganistan opuścić miało 5 tys. 

żołnierzy amerykańskich. Pozostałe 8000 żołnierzy miało zostać wycofanych w 

późniejszy terminie1285. 

 Przed rozpoczęciem dziesiątej rundy wzrosły nadzieje na podpisanie 

porozumienia we wrześniu 2019 roku, jednak prezydent Donald Trump ogłosił, że 

zawiesił rozmowy z talibami. Rozmowy zostały przerwane po samobójczym ataku w 

Kabulu, w którym zginęło 12 osób, w tym 1 żołnierz amerykański. Wówczas 

amerykański prezydent ogłosił, że rozmowy pokojowe są „martwe”. Miało to miejsce 

                                                           
1282 J. Hansler, Trump: 'We're working on an agreement now with the Taliban', 

https://edition.cnn.com/2019/11/22/politics/trump-taliban-comments-fox--friends/index.html, dostęp: 

16.01.2022. 
1283 S. Qazi, "Peace deal is near": What we know so far about US-Taliban talks, 

https://www.aljazeera.com/news/2019/8/13/peace-deal-is-near-what-we-know-so-far-about-us-taliban-talks, 

dostęp: 18.01.2022. 
1284 Zob. Radio Liberty, U.S., Taliban Kick Off Ninth Round Of Afghan Peace Talks In Qatar, 

https://www.rferl.org/a/us-taliban-kick-off-ninth-round-of-afghan-peace-talks-in-qatar/30124056.html, 

dostęp: 19.01.2022. 
1285 Iran Internatinal, دور نهم مذاکرات آمریکا-طالبان: آخرین نقاط توافق نامه نهای, https://old.iranintl.com/نهایی-می-

 .dostęp: 20.01.2022 ,شودE2%80%8C%افغانستان/دور-نهم-مذاکرات-آمریکا-طالبان-آخرین-نکات-توافقنامه
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dokładnie wtedy, kiedy to przedstawiciele talibów mieli spotkać się w Obozie David1286, 

aby podpisać porozumienie1287. Na prawie cztery miesiące rozmowy pokojowe w Katarze 

utknęły w martwym punkcie. W tym okresie talibowie zapowiedzieli w drodze 

konsultacji politycznych rozpoczęcie negocjacji, chociaż Pakistan chciał także 

wznowienia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Głównym celem rozmów miało być 

utorowanie drogi do wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu oraz zapewnienie, iż 

talibowie nie będą zagrażać amerykańskim interesom. Wskazano jednocześnie, że kraj 

nigdy więcej nie powinien stać się bezpieczną przystanią dla terrorystów i różnych grup 

terrorystycznych. Ostatecznie rozmowy pokojowe wznowiono w grudniu 2019 roku, ale 

szybko odwołano spotkanie z przywódcami talibów i prezydentem Afganistanu w Camp 

David1288. Trzy miesiące później  wznowiono jednak dziesiątą rundę rozmów. Podczas 

spotkania głównym tematem było ograniczenie przemocy i zawieszenie broni. Chociaż 

rząd afgański ogłosił, że wyniki dziewięciu rund rozmów zostały odwołane, Stany 

Zjednoczone i talibowie kontynuowali dalsze negocjacje. Rząd afgański zwolnił z 

więzienia trzech wyższych rangą członków talibów sieci Haqqani (Anasa Haqqani, Haji 

Malika Khana i Abdula Rashi) w zamian za uwolnienie dwóch profesorów 

Amerykańskiego Uniwersytetu Afganistanu1289.  

 Jednym z najważniejszych warunków podpisania porozumienia pokojowego było 

natychmiastowe zmniejszenie przemocy między walczącymi stronami w Afganistanie. 

Ten warunek został przyjęty, co bez wątpienia utorowało drogę do podpisania 

porozumienia pokojowego między talibami a Stanami Zjednoczonymi1290. Ostatecznie 

porozumienie przyjęto 29 lutego 2020 roku w Dausze w Katarze przy obecności 

sekretarza stanu Mike'a Pompeo, Zalmai Khalilzada i zastępcy politycznego talibów w 

                                                           
1286 Obóz David (ang. Camp David) to krajowa rezydencja prezydentów. To miejsce wypoczynku i letni 

dom prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obszar ten znajduje się 100 km na północny zachód od 

Waszyngtonu i pierwotnie stanowił bazą wojskową. Zob. The White House, Camp David, 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-grounds/camp-david/, dostęp: 11.01.2022. 
1287 Zob. Aljazeera, US-Taliban peace talks are ‘dead’, https://www.aljazeera.com/news/2019/9/9/trump-

says-us-taliban-peace-talks-are-dead, dostęp: 11.01.2022. 
1288 Zob. BBC, Trump cancels secret US meeting with Afghan Taliban, https://www.bbc.com/news/world-

asia-49624132, dostęp: 14.01.2021. 
1289 Anas Haqqani dołączył do zespołu negocjacyjnego talibów ze Stanami Zjednoczonymi po zwolnieniu z 

więzienia. Zob. Radio Liberty, Afghan Government Releases Militants In Apparent Exchange For 

American, Australian Captives, https://www.rferl.org/a/afghan-officials-taliban-militants-to-be-swapped-

for-american-australian-captives-into-u-s-custody/30265037.html, dostęp: 15.01.2022. 
1290 A. Roz, کمیسیون حقوق بشر: 41 نفر در جریان هفتهی کاهش خشونت کشته شدهاند, 

https://www.etilaatroz.com/93797/human-rights-commission-41-people-killed-during-violence-reduction-

week/, dostęp: 22.01.2022. 
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Katarze – mułły Abdula Ghani Baradara1291. Co warto zaznaczyć, zapisano tam, iż USA 

nie uznają talibów jako rządu a sam dokument opierał się na czterech filarach: 

1. gwarancji i wypracowaniu praktycznych mechanizmów zapobiegających 

wykorzystywaniu terytorium Afganistanu przez jakąkolwiek grupę lub 

osobę przeciwko bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i ich 

sojuszników; 

2. ogłoszeniu harmonogramu wycofania wszystkich obcych wojsk z 

Afganistanu; 

3. zapowiedziano, iż w obecności międzynarodowych świadków, 10 marca 

2020 roku, talibowie rozpoczną rozmowy ze stroną afgańską; 

4. kompleksowe i trwałe zawieszenie broni powinno być tematem rozmów 

w Afganistanie, a uczestnicy spotkania powinni uwzględnić w 

negocjacjach ustalenie daty oraz charakteru trwałego zawieszenia 

broni1292. 

 W celu realizacji powyższych czterech punktów umowa uwzględniła kilka 

obszarów. W pierwszej części zakładano wycofanie wojsk amerykańskich w ciągu 

najbliższych 14 miesięcy, w tym niedyplomatycznego personelu cywilnego, 

wykonawców wojskowych, instruktorów, doradców i sił wsparcia. 

 

Aby zrealizować ten plan, rozważono następujące środki: 

 w ciągu 135 dni poziom wojsk USA osiągnie 8600, a siły koalicji zmniejszą się o 

tę samą liczbę;  

 Stany Zjednoczone, ich sojusznicy koalicyjni wycofają swoje siły z pięciu baz w 

Afganistanie i jeśli talibom nie uda się zerwać więzi z grupami terrorystycznymi, 

Stany Zjednoczone podejmą inne kroki; 

                                                           
1291 S. Qazi, Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war, 

dostęp: 12.01.2022. Zob. także: Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate 

of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the 

United States of America, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-

Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf, dostęp: 12.01.2022. 
1292 Zob. Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which 

is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of 

America, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-

Afghanistan-02.29.20.pdf, dostęp: 12.01.2022.  



  383 

 

 Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wycofają swoje wojska z Afganistanu w ciągu 

pozostałych 9 i pół miesiąca. Jednocześnie natychmiast rozpoczną współpracę z 

różnymi partiami, aby zapewnić uwolnienie więźniów (5000 więźniów talibskich i 

1000 więźniów afgańskich) do 10 marca 2020 roku. Stany Zjednoczone 

zobowiązały się pomagać talibom i rządowi afgańskiemu w uwolnieniu 

wszystkich zatrzymanych w ciągu trzech miesięcy. Ustalono, że wraz z 

rozpoczęciem rozmów wewnątrzafgańskich Stany Zjednoczone rozpoczną 

przegląd sankcji wobec członków grupy talibskiej w celu jej zniesienia do 27 

sierpnia 2020 roku. Stany Zjednoczone będą również wzywać stałych członków 

Rady Bezpieczeństwa do usunięcia członków talibów z ich czarnych list. USA nie 

będą grozić ani nie będą używać siły przeciwko integralności terytorialnej lub 

niezależności politycznej Afganistanu, ani nie ingerować w jego sprawy 

wewnętrzne1293. 

 

Druga część porozumienia obligowała talibów do zerwania więzi z grupami 

terrorystycznymi, takimi jak m.in. Al-Kaida. Wezwano ich do podjęcia wielu kroków, w 

celu przeciwdziałania zagrożeniu dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich 

sojuszników: 

 talibowie zobowiązują się, że nie pozwolą swoim członkom, jednostkom lub 

grupom, w tym Al-Kaidzie, wykorzystywać terytorium afgańskiego do zagrażania 

Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom; 

 talibowie wysyłają jasny sygnał do tych, którzy chcą zagrozić bezpieczeństwu 

Stanów Zjednoczonych lub ich sojusznikom, że nie ma dla nich miejsca w 

Afganistanie i instruują swoich członków, aby nie współpracowali z takimi 

grupami; 

 talibowie uniemożliwią jakiejkolwiek grupie próby zagrożenia bezpieczeństwa 

Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w Afganistanie poprzez odmawianie lub 

przyjmowanie wojsk, szkolenia i finansowania; 

 talibowie współpracując z grupami działającymi w Afganistanie są zobowiązani 

przestrzegać międzynarodowego prawa imigracyjnego i postępować zgodnie z 

warunkami umowy, aby nie zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i 

ich sojuszników; 

                                                           
1293 Ibidem. 
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 talibowie nie wydadzą wiz, paszportów, zezwoleń na podróż ani żadnych 

dokumentów prawnych grupom zagrażającym bezpieczeństwu Stanów 

Zjednoczonych i ich sojuszników1294. 

 

Trzecia część porozumienia dotyczyła zatwierdzenia dokumentu przez Radę 

Bezpieczeństwa i zakładała, że:  

 Stany Zjednoczone domagają się, aby porozumienie zostało ratyfikowane przez 

Radę Bezpieczeństwa ONZ; 

 Stany Zjednoczone i talibowie dążą do dobrych relacji między sobą i oczekują, że 

nowe Islamskie Państwo Afganistan, które zostanie utworzone po rozmowach 

międzyafgańskich, będzie miało poprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi; 

 Stany Zjednoczone spróbują współpracować z nowym rządem afgańskim, aby 

odbudować Afganistan bez ingerowania w jego sprawy1295. 

 

Na końcu porozumienia podana jest data jego podpisania oraz informacja, że umowa jest 

sporządzona w trzech językach: paszto, perskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy 

wersje mają jednakową treść i znaczenie.  

 

Fotografia 14. Zalmay Khalilzad i Mułła Abdul Ghani Baradar po podpisaniu 

porozumienia  w Dausze 

 
 
Źródło: S. Qazi, Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war, 

dostęp: 12.01.2022. 

 

                                                           
1294 Ibidem. 
1295 Ibidem. 
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Na mocy porozumienia wojska amerykańskie miały wycofać się z Afganistanu w 

ciągu 14 miesięcy, tj. do 1 maja, tego samego roku. Operacja ta nie powiodła się jednak, 

co doprowadziło do niezadowolenia i zdecydowanego sprzeciwu talibów. Grupa ostrzegła 

Stany Zjednoczone i ich sojuszników, że wznowią ataki na cudzoziemców i wezwała siły 

międzynarodowe do przestrzegania wcześniejszych zobowiązań1296. W ramach 

początkowych zobowiązań talibowie zagwarantowali bowiem bezpieczeństwo 

przedstawicielom sił międzynarodowych i zapewnili, że żadne grupy, w tym Al-Kaida, 

nie wykorzystają terytorium afgańskiego, aby w jakikolwiek sposób zagrozić 

bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Oczywiście rząd afgański nie 

był stroną układu i odrzucił jego postanowienia dotyczące uwolnienia więźniów1297. 

Porozumienie zostało poparte przez Chiny, Rosję oraz Pakistan i jednogłośnie 

zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że 

ówczesny rząd afgański nie uwzględnił go, ponieważ nie był stroną umowy1298. Stany 

Zjednoczone zgodziły się zredukować liczbę żołnierzy z 13 000 do 8 600 do lipca 2020 

roku i wycofać wszystkie swoje wojska w ciągu 14 miesięcy, jeśli talibowie dotrzymają 

swoich zobowiązań. Stany Zjednoczone zobowiązały się również do zamknięcia pięciu 

baz wojskowych w ciągu 135 dni od zakończenia sankcji gospodarczych wobec talibów 

do 27 sierpnia 2020 roku1299. Sytuacja skomplikowała się jednak, ponieważ Joe Biden – 

kolejny prezydent USA, dwukrotnie przesuwał datę wycofania wojsk z 1 maja 2021 roku 

najpierw na 11 września a następnie na 31 sierpnia. Talibowie nie godząc się na owe 

zmiany, po zakończeniu początkowego okresu rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę 

ofensywę, w której w ciągu 12 dni zajęli cały Afganistanu. Ostatecznie 15 sierpnia 2021 

roku weszli do Kabulu a tego samego dnia afgański prezydent Ashraf Ghani uciekł z 

karaju. Talibowie ogłosili zwycięstwo i koniec wojny. 16 sierpnia Biden potwierdził 

rządy talibów, a 30 sierpnia ostatni amerykański samolot opuścił Afganistan, kończąc 20-

letnią obecność wojskową w tym kraju1300. 16 sierpnia Kabul i znaczna część państwa 

                                                           
1296 S. Qazi, Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war, 

dostęp: 06.01.2022; Zob. BBC, Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war, 

https://web.archive.org/web/20210105061052/https://www.bbc.com/news/world-asia-51689443, dostęp: 

19.01.2022. 
1297 Ibidem. 
1298 United Nations, Security Council resolution endorses moves towards long-sought Afghanistan peace, 

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059161, dostęp: 19.01.2022. 
1299 Zob. L. Seligman, All U.S. troops to withdraw from Afghanistan under peace deal, 

https://www.politico.com/news/2020/02/29/taliban-peace-deal-afghanistan-118300, dostęp: 20.01.2022. 
1300 The Wight House, Remarks by President Biden on Afghanistan, https://www.whitehouse.gov/briefing-

room/speeches-remarks/2021/08/16/remarks-by-president-biden-on-afghanistan/, dostęp: 02.01.2022. 
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dostały się w ręce talibów, którzy, co warto podkreślić, udzielili amnestii Afgańczykom 

pomagającym Amerykanom w operacjach przeciwko ich rodakom i zezwolili na transfer 

cudzoziemców na lotnisko w celu opuszczenia państwa 1301. Oczywiście proces ewaucji 

odbywał się w poczuciu zagrożenia i niepewności wynikającego z braku zaufania do 

talibów. Stronie międzynarodowej zależało więc na jak najszybszym opuszczeniu 

terenów Afganistanu, co wiązało się z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia 

ewakuowanych.  

Podsumowując można stwierdzić, że opisywane porozumienie miało dwóch 

zwycięzców i jednego przegranego. Pierwszym zwycięzcą byli talibowie, którzy 

osiągnęli wielkie korzyści i właściwie wynegocjowali wszystko co, od lat pragnęli 

zdobyć. Po pierwsze z grupy terrorystycznej i paramilitarnej przekształcili się na 

międzynarodową grupę wojskowo-polityczną. Po drugie zdobyli szerokie poparcie w 

regionie, podpisując porozumienie w Dausze, a ponad 5000 więźniów1302 zostało 

zwolnionych z afgańskich więzień rządowych1303. Talibowie pokazali światu i samym 

Afgańczykom, że wygrali 20-letnią wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i ich 

wewnętrznymi i zagranicznymi sojusznikami. Doprowadziło to również do całkowitego 

wycofania sił międzynarodowych z Afganistanu. Talibowie więc zdobyli władzę jakiej do 

tej pory nigdy wcześniej nie mieli, i to nie tylko militarną , ale przede wszystkim 

psychologiczną. Doprowadzili bowiem do tego, że Rada Bezpieczeństwa ONZ 

ratyfikowała porozumienie z Dauha, usuwając ich nawet z listy grup terrorystycznych. 

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że przez niecałe dwa lata negocjacji talibowie 

osiągnęli więcej niż przez 20 lat wojny. Przejęli pełnię władzy w Afganistanie a dziś (w 

2022 roku) można przypuszczać, że światowi przywódcy uznają rządy talibów za 

pełnoprawne. 

 Drugim, choć w pewnie przewrotny sposób, zwycięzcą porozumienia pokojowego 

z Dauha była administracja byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Chociaż wydaje 

się, że  umowa jest moralną porażką Stanów Zjednoczonych, a negocjując z talibami 

Stany Zjednoczone zniszczyły to, co nazywa się powszechnie amerykańskimi 

                                                           
1301 Zob. Al Jazeera Exclusive, Afghanistan’s future: Taliban members prepare to appoint government, 

https://www.youtube.com/watch?v=nR2pSHSH6V4, dostęp: 07.01.2022. 
1302 Zwolnienie więźniów było jednym z głównych warunków podpisanego przez obie strony porozumienia. 

Na początku prezydent Ghani sprzeciwił się temu, pisząc, że nikt nie może zmusić do tego  afgańskiego 

rządu uznając ten proces za czasochłonny i stopniowy.  Zob. BBC, Afghan conflict: President Ashraf Ghani 

rejects Taliban prisoner release, https://www.bbc.com/news/world-asia-51695370, dostęp: 21.01.2022. 
1303 BBC, اشرف غنی دستور آزادی ۵ هزار زندانی طالبان را صادر کرد, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-

51828117, dostęp: 20.01.2022. 
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wartościami demokratycznymi, to jednak porozumiano się i podpisano wiążące 

dokumenty. Za zwycięstwo Waszyngtonu w tym kontekście można uznać to, że żadni 

żołnierze wojsk amerykańskich nie zostali zabici ani ranni w Afganistanie od podpisania 

porozumienia pokojowego, a wydatki na cale wojskowe znacznie spadły1304. Należy 

bowiem pamiętać, że w czasie trwania wojny zginęło ponad 176.000 ludzi, w tym 46.319 

cywilów, 69.095 wojskowych i policjantów oraz co najmniej 52. 893 bojowników 

talubskich. Cała wojna od 2001 do 2021 roku kosztowała Stany Zjednoczone 

astronomiczną sumę 2,313 bilionów USD1305. 

Wielkim przegranym podpisanego porozumienia był bez wątpienia rząd Ashrafa 

Ghaniego, nieobecny w negocjacjach i treści umowy z Dausze1306. Pod nieobecność 

afgańskich władz, Stany Zjednoczone porozumiały się z Islamabadem i talibami w 

sprawie przyszłości Afganistanu i nakreśliły mapę drogową pokoju. Podjęto również 

decyzję o uwolnieniu więźniów a Stany Zjednoczone ustanowiły  ramowy plan rozmów. 

Trzeba podkreślić, iż od początku prezydent Ashraf Ghani nie popierał planów 

porozumienia z talibami, wielokrotnie dyskutował na ten temat z przedstawicielami USA, 

nie zgadzał się na wezwania przywódców politycznych do ustanowienia i planowania 

rządu tymczasowego1307. Rok 2020 był dla prezydenta bardzo trudnym czasem pełnym 

bezprecedensowych gróźb i nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, aby ustąpił ze 

stanowiska a sytuację dodatkowo komplikował kryzys wywołany Covid 19. Ghani nigdy 

jednak nie był gotowy, by oddać władzę bez przeprowadzenia wyborów i uczestnictwa 

afgańskich obywateli1308. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1304 Zob. Timeline, The U.S. War in Afghanistan 1999 – 2021, https://www.cfr.org/timeline/us-war-

afghanistan, dostęp: 20.01.2022. 
1305 Watson Institute International & Public Affairs Browan University, Costs of War in Afghanistan, 

https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-

2001-2022, dostęp: 03.01.2022. 
1306 Zob. Koniec epoki amerykańskich misjonarzy. Rozmowa z Ryszardem Machnikowskim, 2021, 

https://teologiapolityczna.pl/rozmowa-z-ryszardem-machnikowskim-1, dostęp:5.02.2021. 
1307 J. Y. Amiri,یک سال پس از توافقنامه دوحه, https://8am.af/one-year-after-the-doha-agreement/, dostęp: 

22.01.2022. 
1308 Zob. BBC, Afghan conflict: President Ashraf Ghani rejects Taliban prisoner release, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51695370, dostęp: 22.01.2022. 
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 5.2. Ofensywa talibów w Afganistanie 

 

 Od 2001 roku Afganistan cieszył się stosunkowo demokratycznym systemem. 

Obywatele zyskali względne prawa i wolności, mniejszości miały możliwość łatwego 

identyfikowania się, a partie polityczne i instytucje miały możliwość odgrywania 

znaczącej roli w procesie politycznym i gospodarczym państwa. Rozwinęła się edukacja, 

rynek medialny handel, sektor prywatny, a co najważniejsze wzrosła integracja 

Afganistanu z resztą częścią świata. Dzięki temu demokratycznemu porządkowi 

Afganistan znacznie się zmienił w sektorach: politycznych, gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych1309. Wszystko to jednak upadło, kiedy to 15 sierpnia 2021 roku prezydent 

Ghani uciekł z państwa, a władze zdobyli talibowie. Ich błyskawiczne przejęcie całego 

terytorium tego czasu od razu wywołało wiele pytań o przyczyny tych wydarzeń i 

skłoniło do analizy.  

 Na początku 2021 roku prezydent USA Joe Biden ogłosił, że wycofanie wojsk z 

Afganistanu zostanie zakończone do 11 września. Wycofanie wojsk NATO z państwa (w 

połowie 2021 roku) doprowadziło do potężnego ataku talibów. Rozpoczęli oni zakrojoną 

na szeroką skalę ofensywę po dauhańskim porozumieniu pokojowym. Bojownicy talibscy 

w maju 2021 roku rozpoczęli serię uderzeń, które na początku skierowane były w 

kierunku obszarów wiejskich, zwiększając liczbę kontrolowanych przez siebie 

dystryktów z 22 do 73. Do 10 sierpnia przejęli kontrolę nad 65% Afganistanu1310. Zdobyli 

stolice prowincji w całym państwie, z niewielkim lub żadnym oporem a 15 sierpnia 2021 

pojawili się na obrzeżach Kabulu. Przed przybyciem talibów do pałacu prezydenckiego 

prezydent Ashraf Ghani i jego bliscy współpracownicy, w tym Hamdullah Moheb 

(doradca ds. bezpieczeństwa narodowego) i szef administracji prezydenckiej Mohmmad 

Fazli, opuścili budynek. 18 sierpnia Ashraf Ghani w wiadomości w nagraniu video ze 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stwierdził, że został zmuszony do opuszczenia 

państwa pod groźbą śmierci. Prezydent poinformował, że talibowie weszli do budynku i 

zapowiedzieli, iż nie będzie pokoju, dopóki będzie u władzy. Ghani powtórzył, że opuścił 

Afganistan, aby uniknąć rozlewu krwi i katastrofy, bo w przeciwnym razie sytuacja w 

                                                           
1309 Zob. The World Bank In Afghanistan, Afghanistan’s biggest economic challenge is finding sustainable 

sources of growth, https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview#1, dostęp: 22.01.2022. 
1310 Reuters, Biden says Afghan leaders must 'fight for their nation' as Taliban gains, 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-tighten-control-afghan-north-residents-weigh-options-

2021-08-10/, dostęp: 22.01.2022. 
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Afganistanie byłaby podobna do tej w Syrii i Jemenie1311. Ashraf Ghani twierdzi do dziś, 

że nie zamierzał uciekać z państwa i konsultował się z innymi w sprawie powrotu do 

ojczyzny. Powiedział Afgańczykom: „Jeśli ktoś ci powie, że twój prezydent sprzedał cię i 

uciekł dla zysku finansowego i ratowania życia, nie wierz w to”1312. 

 Po tym, jak talibowie rozpoczęli w maju ofensywę na pełną skalę w całym 

państwem, nikt nie przewidział tak szybkiego upadku Afgańskiej Armii Narodowej. 

Pakistan, Stany Zjednoczone, ani nawet sami talibowie nie spodziewali się nagłego i 

nieoczekiwanego końca ANA, wyposażonej w broń i wyszkolonej przez najlepszych 

żołnierzy amerykańskich, niemieckich czy brytyjskich. W maju, czerwcu i lipcu, gdy 

zbliżał się termin całkowitego wycofania obcych wojsk, talibowie przejęli kontrolę nad 

około połową dystryktów Afganistanu, ale nie zdobyli jeszcze żadnej ze stolic 

prowincji1313. W tym okresie wszystkie porty graniczne Afganistanu z państwem 

sąsiednimi, z wyjątkiem portu Torkham, (granica z Pakistanem) w prowincji Nangarhar i 

portu Hairatan w prowincji Balch, zostały zajęte przez talibów1314. 

 W piątek 6 sierpnia 2021 roku talibowie przejęli pełną kontrolę nad miastem 

Zaranj, stolicą prowincji Nimroz na granicy z Iranem (była to pierwsza prowincja, która 

wpadła w ręce bojowników). W kolejnych dniach rozpoczęli zaciekłe bitwy o obalenie 

prowincjonalnych stolic Heratu, Kandaharu i Jozjan1315. W tym samym czasie według 

raportu radia Azadi, siły talibów zabiły cywilów1316 oraz plądrowały mienie ludzi na 

okupowanych obszarach1317. Dzień po upadku Zaranj, 7 sierpnia talibowie zdobyli 

strategiczne miasto Sheberghan, stolicę prowincji Jawzjan na granicy z Turkmenistanem. 

Prowincja była celem ich ataków przez prawie 10 dni, ale główna ofensywa grupy 

rozpoczęła się w sobotę o godzinie 4 rano, a miasto zostało zdobyte tego samego dnia w 

                                                           
1311 Al Jazeera, Afghan President Ashraf Ghani speaks from UAE, 

https://www.youtube.com/watch?v=nn56RgezeX0, dostęp: 21.01.2022. 
1312 Ibidem. 
1313 Zob. VOA, جنرال میلی: طالبان کنترول مراکز نصف ولسوالیهای افغانستان را در دست دارند, 

https://www.darivoa.com/a/us-top-general-says-half-of-all-districts-centers-in-afghanistan-is-under-taliban-

control/5974898.html, dostęp: 12.01.2022. 
1314 Zob. H. Hydari,تسلط طالبان بر چهار گذرگاه مهم تجارتی؛ دادوستد کاال بین افغانستان و ایران از دو گذرگاه متوقف شد, 
https://8am.af/a-fascinating-duel-of-the-elders-to-win-the-taliban-dominated-european-nations-cup-on-four-

important-trade-routes-trade-between-afghanistan-and-iran-was-suspended-through-two-crossings/, dostęp: 

24.01.2022. 
1315 Reuters, Taliban capture first Afghan provincial capital, in Nimroz – police, 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-capture-first-afghan-provincial-capital-nimroz-police-

2021-08-06/, dostęp: 22.01.2022. 
1316 Talibowie zamordowali również w Kabulu Dawakhana Minapala, szefa afgańskiego Centrum 

Informacyjno-Medialnego. Grupa torturowała i zabiła afgańskiego poetę i historyka Abdullaha Atefiego w 

jego domu w prowincji Uruzgan. Zob. Radio Azadi, ستان به دست طالبانسقوط اولین مرکز یک والیت افغان , 

https://www.radiofarda.com/a/resurgent-taliban-take-provincial-capital/31397377.html, dostęp: 22.01.2022. 
1317 Ibidem. 
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południe1318. W niedzielę 8 sierpnia talibowie przejęli (bez żadnego oporu) północne 

prowincje, w tym Kunduz, Sar-e-Pul, Takhar i Taloqan1319. Następnego dnia, 9 sierpnia 

upadła stolica północnej prowincji Samangan i Aybak. Talibowie weszli do miasta po 

długiej walce, uwolnili więźniów, a następnie zdobyli kwaterę główną i inne biura1320. 

We wtorek 10 sierpnia zdobyli stolicę prowincji Farah w zachodnim Afganistanie oraz 

miasta Pul-e-Khumri (stolicę prowincji Baghlan na północy)1321. 11 sierpnia talibowie 

przejęli dystrykty w prowincji Badakhshan (północny-wschodni Afganistan), a następnie 

Faizabad (stolicę). W tym samym dniu talibowie zajęli strategiczną prowincję Baghlan, 

znaną jako Wąwóz Północny i  tym samym  w ich władaniu znajdowało się 9 

prowincji1322. 

 12 sierpnia zostało zajęte Ghazni (stolica południowo-wschodniej prowincji), a 

wszyscy lokalni i rządowi urzędnicy uciekli do Kabulu1323. Warto zauważyć, że upadek 

Ghazni skutecznie odciął główną autostradę między Kabulem a południowymi 

prowincjami państwa. Następnie talibowie przejęli kolejne obszary, tj. Kandahar oraz 

Herat (trzecie co do wielkości miasto Afganistanu). Ich upadek miał strategiczne 

znaczenie dla afgańskiego rządu centralnego1324. Miasta Kandahar i Lashkar Gah 

znajdują się w sercu południowych obszarów pasztunów. Wkroczenie talibów na te 

obszary oraz do Heratu, wiązało się z uwolnieniem więźniów (w Heracie wypuszczono 

                                                           
1318Al Jazera, Sheberghan: Taliban captures second Afghan provincial capital, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/7/taliban-advance-on-second-afghan-provincial-capital-in-24-

hours#:~:text=Deputy%20governor%20says%20Taliban%20captured,over%20Zaranj%20in%20Nimruz%2

0province.&text=The%20Taliban%20has%20captured%20the,the%20city's%20deputy%20governor%20sa

id. dostęp: 22.01.2022. 
1319 The Guardian, Major coup for Taliban as fighters take Afghan city of Kunduz, 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/08/taliban-seize-symbolic-victory-with-capture-of-kunduz, 

dostęp: 24.01.2022. 
1320 Al Jazeera, Taliban captures sixth Afghanistan provincial capital: Official, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/9/taliban-captures-sixth-afghanistan-provincial-capital-official, 

dostęp: 24.01.2022. 
1321 Al Jazeera, Taliban seizes eighth Afghan provincial capital in five days, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/10/taliban-seizes-farah-seventh-provincial-afghan-capital-in-five-

days, dostęp: 25.01.2022. 
1322 S. K. Saif, 9th provincial capital in Afghanistan falls to Taliban Insurgents claim capturing Fayzabad 

of Badakhshan Tuesday night after sweeping advances in nearby province, https://www.aa.com.tr/en/asia-

pacific/9th-provincial-capital-in-afghanistan-falls-to-taliban/2330757, dostęp: 25.01.2022. 
1323 Na filmie zamieszczonym w Internecie widać, jak talibowie ścigają Dawoda Laghmaniego – 

Gubernatora Ghazni, który wraz ze swoim zastępcą i szefem urzędu przekazali miasto talibom i udali się do 

Kabulu.  Gubernator został zatrzymany przez wewnętrzne siły bezpieczeństwa MSW w obwodzie prowincji 

Majdan Wardak. Zob. Al Jazeera, Taliban captures Ghazni city, arrests governor, 

https://www.youtube.com/watch?v=9B7PTYpITaA, dostęp: 27.01.2022. 
1324 Al Jazeera, Taliban seizes Herat, Ghazni as battle for Kandahar rages on The armed group has now 

overrun 11 provincial capitals in Afghanistan, including the third-largest city, Herat, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/12/taliban-seize-herat-ghazni-as-fighting-rages-in-kandahar, 

dostęp: 26.01.2022. 
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ich prawie 3000). Według urzędników państwowych i naocznych świadków, wiele 

afgańskich sił rządowych, w tym prawie wszyscy komandosi i specjalne jednostki policji, 

uciekło, gdy tylko pojawili się w nich talibowie, tym samym oddając kolejne obszary bez 

żadnej walki i oporu1325. Do 13 sierpnia talibowie przejęli kontrolę nad prawie całym 

południowym Afganistanem i szybko zbliżali się do Kabulu.  

 

Mapa 10.  Upadek prowincji od 6-12 sierpnia 2021 roku 

 

 
Źródło: The Guardian, Taliban surge across Afghanistan continues as four more cities fall, 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/13/taliban-seize-four-more-provincial-capitals-in-

afghanistan, dostęp: 25.01.2022. 

 

 13 sierpnia upadło 6 prowincji w tym Qala-e-Naw (stolica prowincji Badghis), 

Pul-e-Alam (stolica centralnej prowincji Logar), Feruz Koh (stolica prowincji Ghor), 

Terenkot (stolica południowej prowincji Uruzgan), Qalat (stolica prowincji Zabul) i 

Lashkar Gah (stolica prowincji Helmand na południu)1326. 

14 sierpnia  siły talibów wkroczyły do północnego Afganistanu przejmując 

czwarte co do wielkości miasto, czyli Mazar-i Szarif. W tym samym dniu upadł Chahar 

Asyab (11 km od Kabulu – prowincja Majdan Wardag). Atak na Mazar-i Szarif rozpoczął 

się kilka dni wcześniej, w wyniku czego siły rządowe uciekły do granicy uzbeckiej. Atta 

Mohammad Noor (były gubernator Mazar-i Szarif) i marszałek Dostum udali się do portu 

Hairatan i następnie do Uzbekistanu. Trzeba dodać, że do 14 sierpnia, po zdobyciu 

                                                           
1325 Zob. Al Jazeera, Taliban claims Kandahar as onslaught continues, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/12/afghanistan-taliban-kandahar-prison-police-ghazni-live-

updates, dostęp: 27.01.2022. 
1326 The Guardian, Taliban surge across Afghanistan continues as four more cities fall, 

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/13/taliban-seize-four-more-provincial-capitals-in-

afghanistan, dostęp: 25.01.2022. 



  392 

 

Mazar-i Szarif, wszystkie północne prowincje Afganistanu znalazły się pod kontrolą 

talibów1327. 

 W dniu 15 sierpnia talibowie zajęli  największe wschodnie prowincje państwa, tj. 

Khost i Dżalalabad1328. Upadek tego ostatniego odciął afgański rząd w Kabulu od 

wschodnich prowincji. Talibowie dotarli w okolice stalicy i na jej obrzeżach, w miastach 

Paghman i Parwan, wybuchły zamieszki. Jednak talibawie nie chcieli siłowo przejąć 

miasta. Zabihullah Mujahid, rzecznik talibów, poinformował, że ich siły wkroczyły do 

Kabulu w celu zapewnienia bezpieczeństwa1329. W wydanym oświadczeniu przekazano, 

że trwają rozmowy w sprawie pokojowego przekazania władzy, a rządowe siły 

bezpieczeństwa będą odpowiedzialne za zabezpieczenie Kabulu do czasu ich 

zakończenia. Zapisy w dokumencie zobowiązały również członków talibów do 

pozostania u bram Kabulu bez próby wchodzenia do miasta1330. Po ucieczce prezydenta 

talibowie weszli do pałacu prezydenckiego, w którym spotkali się z mediami i 

zaprezentowali własną siłę oraz niezależność. Ogłosili jednocześnie koniec wojny w 

Afganistanie1331. 

 

Fotografia 15. Talibowie w Pałacu Prezydenckim w dniu 15 sierpnia 2021 roku 

 
 

Źródło: A. Nikkei, Afghan government collapses as Taliban occupy presidential palace, 

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil/Afghan-government-collapses-

as-Taliban-occupy-presidential-palace, dostęp: 26.01.2022. 

                                                           
1327 Al Jazeera, Major northern Afghan city Mazar-i-Sharif falls to Taliban, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/14/major-northern-afghan-city-mazar-i-sharif-falls-to-the-taliban, 

dostęp: 26.01.2022. 
1328 Siły talibskie opublikowały zdjęcia po zdobyciu biura gubernatora Dżalalabadu we wczesnych 

godzinach porannych w niedzielę 15 sierpnia. 
1329 A. Shahid, طالبان: با زور وارد کابل نمیشویم, https://tolonews.com/fa/afghanistan-174245, dostęp: 

28.01.2022. 
1330 Ibidem. 
1331 Al Jazeera, Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after 

President Ashraf Ghani fled the country, https://www.youtube.com/watch?v=JkI8JSLforo, dostęp: 

28.01.2022. 
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Hamdullah Moheb, doradca Ashrafa Ghaniego ds. bezpieczeństwa narodowego, 

powiedział w wywiadzie dla gazety „Foreign Policy Newspaper”, że determinacja Joe 

Bidena, by wycofać się bezwarunkowo, za wszelką cenę i bez planowania przejściowego, 

stworzyła okazję do tak szybkiego upadku. Moheb podkreślił, że ruch ten był punktem 

zwrotnym w historii Afganistanu a poważna zmiana priorytetów polityki zagranicznej 

USA została dokonana decyzją administracji Trumpa i ogłoszona przez Bidena1332. 

Polityk dodał, że na kilka tygodni przed upadkiem zdawano sobie sprawę z tego, co może 

się wydarzyć i dlatego analizowano sytuację, aby uratować republikę. Moheb dodał, że 

ponieważ sytuacja zmieniła się w zaskakującym dla wszystkich tempie, rządzący musieli 

opuścić państwo, aby zapobiec rozlewowi krwi na ulicach stolicy i uratować życia 

prezydenta. Podkreśli też, że gdyby rządzący zostali a następnie oficjalnie przekazali 

władzę talibom, legitymizowałaby ich rządy, a to byłaby „straszna spuścizna, zdrada 

tego, o co walczyliśmy oraz największa strata dla naszych sił narodowych”1333. Doradca 

ds. bezpieczeństwa narodowego podkreślił w wywiadzie, że analizy i informacje, które 

przekazał bezpośrednio do Ghaniego, nie zgadzały się z informacjami dostarczanymi 

przez pierwszego wiceprezydenta Amrullaha Saleha, co zniekształciło obraz całej 

sytuacji. Moheb oskarżył Pakistan o wspieranie talibów, pisząc, że gdyby nie jego 

wsparcie, talibowie nawet by nie istnieli. To na tamtym terytorium swobodnie działali, 

organizowali się, planowali przejęcie państwa, otrzymywali pomoc finansową i broń1334. 

Były doradca wezwał społeczność międzynarodową do ponownego rozważenia swojego 

poglądu na temat talibów. Według niego rząd ten nie powinien uzyskać od nikogo 

poparcia, gdyż w demokratycznym świecie nie ma miejsca na siłowe przejęcie władzy. W 

opinii polityka spójność polityczna była jednym z ich celów, ale bardzo trudno było to 

osiągnąć w wyborach prezydenckich w 2019 roku. Dodał, że rywalizacja polityczna i 

walka o władzę była jedną z głównych przyczyn porażki afgańskiego rządu. Mohib 

powiedział, że wysiłki USA zmierzające do utworzenia rządu tymczasowego w ciągu 

ostatnich dwóch lat mogły uratować niektóre instytucje demokratyczne i bezpieczeństwa, 

ale taka umowa doprowadziłaby do podziałów politycznych, strachu i nieufności oraz 

szybko wywołałaby wojnę domową1335. 

                                                           
1332 L. O. Donnell, Former Afghan Advisor: Biden’s Withdrawal Was the ‘Tipping Point’ for Afghanistan, 

https://foreignpolicy.com/2022/01/22/afghanistan-biden-tipping-point-hamdullah-mohib/, dostęp: 

22.01.2022. 
1333 Ibidem. 
1334 Ibidem. 
1335 Ibidem. 
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 Generał Bismillah Mohammadi, ostatni Minister Obrony rządu Mohammada 

Ashrafa Ghaniego, opisał przyczyny upadku rządu w Kabulu 15 sierpnia w artykule w 

gazecie Hasht-e Sobh. Wymienił ich kilka, głównie oskarżając byłego prezydenta 

Afganistanu o zaniedbania, które przyczyniły się do przejęcia władzy przez talibów. Za 

powody uznał: osłabienie systemu politycznego w wyniku oszustwa w wyborach 

prezydenckich w 2014 roku i wynikający z nich kryzys1336; brak przestrzegania 

porozumienia podpisanego z dr Abdullahem, co pogłębiło kryzys polityczny i wywołał 

znaczne podziały między obywatelami a rządem; podejrzenie, iż wybory prezydenckie w 

2019 roku były nie do końca demokratyczne, pełne oszustw i kłamstw, a Ashraf Ghani 

został ogłoszony prezydentem państwa. To właśnie te wszystkie wydarzenia z przeszłości 

politycznej Afganistanu, według Bismillaha Mohammadiego, miały niszczący wpływ na 

motywacje afgańskich sił obronnych i bezpieczeństwa. Według generała bezpośrednie 

rozmowy USA z talibami, które rozpoczęły się pod nieobecność narodu i rządu 

afgańskiego w 1996 roku i ostatecznie doprowadziły do porozumienia w Dausze bez 

uczestnictwa rządu w Kabulu, podważyły legitymację i obronną rolę sił zbrojnych i miały 

druzgocący wpływ na ich morale. Generał Mohammadi zauważył, że równolegle do tych 

wydarzeń, amerykańskie wsparcie lotnicze dla afgańskiej operacji wojskowej przeciwko 

talibom zostało najpierw zmniejszone, a następnie całkowicie odcięte, co przyspieszyło 

upadek Afganistanu1337. Polityk podkreślał, że wszyscy współpracownicy NATO w 

sektorach powietrznym i naziemnym, w liczbie około 16 000, odcięli wsparcie dla armii 

afgańskiej i opuścili państwo, pozostawiając kolejno bazy wojskowe na odległych 

obszarach. Dodatkowo uwolnienie 7000 więźniów, którzy natychmiast zasilili szeregi 

wojskowe talibów osłabiło pozycje krajowych sił obronnych i bezpieczeństwa. 

 Podsumowując, zdaniem Bismillah Mohammadi, w wyniku tej sytuacji dowódcy 

armii afgańskiej pozbawieni wszelkiej motywacji nie chcieli walczyć i przeciwstawiać się 

talibom. Według generała Ashraf Ghani i jego ograniczony zespół współpracowników, w 

tym jego doradca ds. bezpieczeństwa Hamdullah Moheb przyczynili się swoją polityką do 

rozbicia Afgańskiej Armii Narodowej1338. 

W tym samym czasie, po ucieczce prezydenta na lotnisku w Kabulu zaczął się 

proces ewakuacji żołnierzy, polityków i tysięcy afgańskich obywateli. Zorganizowanie 

bezpiecznego opuszczenia terytorium zarządzanego przez talibów okazało się 

                                                           
1336 B. Mohammadi, Chil roz maoryat, https://8am.af/forty-days-mission/, dostęp: 17.02.2022. 
1337 Ibidem. 
1338 Ibidem. 
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niebezpieczną akcją, w której życie straciło dziesiątki osób (jak choćby pod kołami 

amerykańskiego samolotu wojskowego C-17)1339. W celu usprawnienia akcji 

Departament Stanu USA i Departament Obrony ogłosiły, że liczba żołnierzy USA w 

Afganistanie wzrośnie do 6000 w ciągu 48 godzin, a siły amerykańskie przejęły kontrolę 

nad lotniskiem w stolicy1340. Tymczasem 26 sierpnia zamachowiec-samobójca (należący 

do grupy ISIS) uderzył na lotnisko w Kabulu, zabijając i raniąc dziesiątki cywilów 

próbujących uciec z państwa (zginęło wówczas około 177 żołnierzy afgańskich i 

cywilnych oraz 13 żołnierzy amerykańskich)1341. Trzy dni później, 29 sierpnia Stany 

Zjednoczone rozpoczęły atak dronami wymierzony przeciwko podejrzanym terrorystom 

ISIS, a w wyniku tych działań zginęła afgańska rodzina składająca się z 10 osób, w tym 

dzieci i kobiety1342. Ostatni amerykański samolot wojskowy wyleciał z 

międzynarodowego lotniska Hamida Karzaja w Kabulu na kilka godzin przed 31 sierpnia. 

Oznaczało to zakończenie ponad dwóch dekad amerykańskiej wojny w Afganistanie1343. 

Talibowie natychmiast przejęli pełną kontrolę nad lotniskiem, instytucjami i urzędami w 

Kabulu. Liderzy grupy zobowiązali się do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, 

ponownego otwarcia lotniska oraz amnestii sił i pracowników byłego rządu1344. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1339 Zob. Geo News, Who were the three people who fell to their deaths from a plane in Kabul?, 

https://www.geo.tv/latest/366323-who-were-the-three-people-who-fell-to-their-deaths-from-a-plane-in-

kabul, dostęp: 28.01.2022. 
1340  B. Starr. J. Hoffman. J. Hansle, US resumes operations at Kabul airport after US forces kill two armed 

men, https://edition.cnn.com/2021/08/16/politics/us-kabul-airport/index.html, dostęp: 29.012022. 
1341 Al Jazeera, Kabul airport bombing: What we know At least 175 people killed in bomb blast outside 

Kabul airport in attack claimed by ISIL affiliate, https://www.aljazeera.com/news/2021/8/26/what-we-

know-so-far-about-the-explosions-at-kabul-airport, dostęp: 29.01.2022. 
1342 BBC, Afghanistan: US admits Kabul drone strike killed civilians, https://www.bbc.com/news/world-us-

canada-58604655, dostęp: 31.01.2022. 
1343 W styczniu 2021 roku, liczebność wojsk USA w Afganistanie osiągnęła 2.500. Był to najniższy poziom 

siły od 2001 roku. W marcu prezydent Ashraf Ghani potwierdził, że jego rząd jest gotowy do pokojowych 

negocjacji z talibami. Zwracając się do prawodawców, powiedział, aby przedyskutować nowe wybory i 

utworzenie rządu w procesie demokratycznym. 
1344 Radio Azadi, خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان؛ سفارت آمریکا در کابل به حال تعلیق درآمد, 

https://www.radiofarda.com/a/u-s-completes-withdrawal-of-forces-from-afghanistan-after-20-year-

war/31435741.html, dostęp: 02.02.2022. 
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Fotografia 16. Ostatni amerykański generał Chris Donahue opuszcza terytorium 

Afganistanu 

 
 
Źródło: Taskand & Purpose, The inside story behind the photo of the last soldier to leave Afghanistan, 

https://taskandpurpose.com/news/army-photo-last-soldier-afghanistan-alex-

burnett/#:~:text=Major%20General%20Chris%20Donahue%2C%20commander,service%20member%20to

%20depart%20Afghanistan, dostęp: 01.02.2022. 

 

W tym samym czasie, gdy talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem 15 sierpnia, 

upadła Afgańska Armia Narodowa, z ponad 300 tys. żołnierzy wyszkolonych i 

wyposażonych przez Stany Zjednoczone i NATO przez ponad dwadzieścia lat. W ciągu 

ostatnich dwóch dekad USA oraz członkowie Paktu Północnoatlantyckiego wydali ponad 

83 mld USD na szkolenie, wyposażenie i rozwój Afgańskiej Armii Narodowej, policji, sił 

powietrznych i sił specjalnych1345. Wraz z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych i 

NATO z Afganistanu wycofała się również duża liczba dowódców i elitarnych sił 

wojskowych byłej armii. Jednocześnie talibowie rozbili afgańską armię a wszystkie 

organy bezpieczeństwa właściwie przestały istnieć. Następnie ogłosili powstanie i 

powołanie Armii Islamskiej w miejsce Armii Narodowej, która funkcjonowała we 

współpracy i na polecenie rządu byłego prezydenta. O czym wcześniej wspomniano w 

rozprawie, w strukturze armii afgańskiej każdy korpus składa się z trzech dywizji, co 

stanowi główny ośrodek operacyjny armii w ośmiu strefach państwa. Talibowie zmienili 

ich nazwy, nadając głównie  tytuły religijne np. Khalid Ibn Waleed, Mansouri, Al-Badr, 

Al-Farooq, Al-Fatah, Azm, Omari, które wcześniej były nazwami różnych sekcji grup 

bojowników1346. Nowa ustawa wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

                                                           
1345 K. Gannon, EXPLAINER: US, NATO pledge billions to back Afghan forces, 

https://apnews.com/article/business-83c0fac2109711d703f4f490798868b9, dostęp:02.02.2022. 
1346 BBC, وزیر دفاع طالبان نامهای تازه برای 'تشکیالت ارتش اسالمی' انتخاب کرد, 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-59209112, dostęp: 02.02.2022. 
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Islamskiego Emiratu zmieniła nazwy wszystkich korpusów Armii Islamskiej w 

następujący sposób:  

 Korpus Armii Kabulu zmienił nazwę na Korpus Armii Centralnej 313; 

 Korpus Armii 201 Selab w prowincji Lagman przyjął nazwę Korpusu 

Armii Khalid Ibn Walid; 

 Korpus Armii 203 Tandar w prowincji Paktii funkcjonuje teraz jako 

Korpus Armii  Mansouri; 

 Korpus 205 Atal w prowincji Kandahar to Korpus Al. Badr; 

 Korpus Armii 207 Zafar w prowincji Heratu zmienił nazwę na Korpus 

Armii Al. Faruq; 

 Korpus Armii 209 Szahin w Mazar-i Szarif to Korpus Armii Al. Fath; 

 Korpus Armii 215 Miwand w prowincji Helmand zmieniono na Korpus 

Armii Azim; 

 Korpus Armii 217 Pamir to Korpus Armii Omari1347. 

 

 Talibowie unieważnili również w odrębnym rozkazie Ministerstwo Spraw Kobiet, 

Konstytucji i Niezależnej Komisji ds. Wyborczej a w większości centralnych i 

południowych regionów państwa szkoły i uniwersytety zostały zamknięte dla 

dziewcząt1348. Po dojściu do władzy ogłosili nową administrację, kierowaną przez Muła 

Hassana Akhunda1349. Wszyscy członkowie jego gabinetu to osoby mocno religijne, jak 

choćby Mułła Hibatullah i mułła Hassan Akhund, którzy przez wiele lat przewodniczyli 

radzie kierowniczej i odgrywali decydującą rolę w strukturze tej grupy a Sesirajuddin 

Haqqani to osoba zajmująca się sprawami wojskowymi. Mułła Haybatullah Akhundzada i 

mułła Hassan Akhund są bliskimi współpracownikami mułły Omara (pierwszego 

przywódcy talibów) i obaj odgrywają kluczową rolę w radzie talibskiej. Kierownictwo i 

gabinet działających talibów jest następujące1350: 

 

 Mułła Haybatullah Akhundzadeh – przywódca talibów; 

 Amir al-Mu'minin pochodzi z prowincji Kandahar; 

                                                           
1347 Ibidem. 
1348 Al Jazeera, ‘No need’: Taliban dissolves Afghanistan election commission, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/25/taliban-dissolves-afghanistan-election-commission, dostęp: 

02.02.2022. 
1349 Funkcjonuje na  stanowisku premiera. 
1350 Skład osobowy na luty 2022.  
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 Mułła Hassan Akhund – premier pochodzi z prowincji Kandahar; 

 Mułła Abdul Ghani Bradar1351 – pierwszy zastępca premiera, pochodzi z 

Kandahru; 

 Mułła Abdul Salam Hanafi1352 – drugi zastępca premiera z prowincji Jawzjan1353. 

 

 Ponadto na 25 kluczowych ministerstw tylko 2 zostały przydzielone ludowi 

Tadżyków1354: 

1. Qari Din Mohammad Hanif, minister gospodarki, jest starszym członkiem grupy 

talibskiej, w poprzednim reżimie był ministrem edukacji i planowania, z prowincji 

Badachszan; 

2. Nooruddin Azizi, talibski minister przemysłu i handlu, biznesmen, brak jest  

jakichkolwiek informacji o jego politycznym i partyjnym pochodzeniu, jest z 

prowincji Panjshir1355. 

 

Ponad 99% niezależnych dyrekcji i departamentów bezpieczeństwa zostało 

przekazanych wyższym rangą dowódcom talibskim i jednej grupie etnicznej. W 

instytucjach bezpieczeństwa rządu talibów jedyną osobą z grupy Tadżyków jest Qari 

Fasihuddin Tajkatbar1356. Talibowie przekazali około 80% miejsc w prowincjach  

Pasztunom i kolejne 20% Tadżykom, Uzbekom i Turkmenom, którzy są kluczowymi 

dowódcami. Wśród nominowanych do pełnienie kluczowych stanowisk jest pięciu 

gubernatorów tadżyckich1357, jeden uzbecki i jeden turkmeński. Inne mniejszości etniczne 

i kobiety nie zasiadają na żadnych kluczowych stanowiskach1358. Gabinetowi talibów, 

podobnie jak gabinetowi jednoetnicznemu, nadal brakuje profesjonalizmu, wiedzy o 

świecie i wykształceniu, bo wszyscy trzymający władzę, to starsi członkowie – mułłowie, 

                                                           
1351 Wyżej wymienieni pochodzą z plenienia Pasztunów.  
1352 Pochodzi z ludu uzbeckiego. 
1353 Zob. Hindustan Times, Taliban forms 33-member cabinet in Afghanistan: Full list, 

https://www.hindustantimes.com/world-news/taliban-forms-33-member-cabinet-in-afghanistan-full-list-

101631066722518.html, dostęp: 03.02.2022. 
1354 Ibidem. 
1355 Oboje pochodzą z plemienia Tadżików. 
1356 Fashudin jest szefem sztabu talibów, był zastępcą szefa komisji wojskowej oraz byłego gubernatora 

talibów prowincji Badakhshan. 
1357 Maulvi Shyib (gubernator Jawzjan), Qudratullah ( gubernator Panjshir), Islam Jar (gubernator Heratu), 

Din Dost (gubernator Ghor) oraz Abdul Ghani (gubernator Badakhshan) należą do Tadżyków, którzy 

walczyli u boku talibów przeciwko siłom USA i byłego rządu afgańskiego przez ostatnie 20 lat. 
1358 Zob. Hindustan Times, Taliban forms 33-member cabinet in Afghanistan: Full list, 

https://www.hindustantimes.com/world-news/taliban-forms-33-member-cabinet-in-afghanistan-full-list-

101631066722518.html, dostęp: 03.02.2022. 
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którzy studiowali tylko zagadnienia teologiczne i religijne. Od wprowadzenia nowego 

gabinetu talibów minęło prawie już kilka miesięcy, ale jak dotąd1359 żadne państwo nie 

uznało dzisiejszego rządu, a wszystkie afgańskie sieci dyplomatyczne są sparaliżowane. 

W swej rezolucji ONZ potwierdził odmowę uznania rządu talibów oraz odroczył jego 

akceptację na „nieokreślony” czas, co pozbawia rząd aktualny międzynarodowej 

legitymacji, o którą tak bardzo zabiega1360. 

 

Fotografia 17. Kluczowe postacie w gabinecie talibów 

 

 
 

Źródło: BBC, Afghanistan: Who's who in the Taliban leadership, https://www.bbc.com/news/world-

asia-58235639, dostęp: 12.03.2022. 

 

Po przejęciu władzy talibowie znacząco ograniczyli funkcjonowanie wolnych 

mediów, a przecież wolność słowa była jednym z największych osiągnięć Afganistanu w 

ciągu ostatnich 20 lat. Ośmioartykułowa ustawa talibów dla mediów tego państwa to 

kolejny nakaz. Ministerstwo Informacji, Kultury i Sławnych postawiło nowe warunki 

prowadzenia i funkcjonowania działalności medialnej: 

 telewizja nie powinna emitować seriali, w których kobiety odgrywają główną 

rolę; 

 zabronione jest publikowanie programów satyrycznych; 

 zabronione jest publikowanie filmów i wideo, które odsłaniają intymne części 

ciała;  

                                                           
1359 Do lutego 2022 roku. 
1360 United Nations, General Assembly defers decision on Afghanistan and Myanmar seats, 

https://news.un.org/en/story/2021/12/1107262, dostęp: 09.12.2021. 
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 zabronione jest wyświetlanie filmów krajowych i zagranicznych, które naruszają 

afgańskie prawo i zasady; 

 dziennikarki muszą nosić islamski hidżab; 

 zabroniona pokazanie seriali i programów w których jest aktor odgrywa rolę 

proroka; 

 nie wolno emitować filmów i programów, w których sprzeciwiano by się prawu 

szariatu; 

 media powinny powstrzymać się od publikowania programów i seriali, w których 

obraża się religię i godność człowieka (w rozumieniu prawa religijnego)1361. 

 

Należy zauważyć, że stanowisko talibów wobec mediów  na początku 1996 roku 

było również wrogie. Nowy raport przedstawiony przez Międzynarodową Federację 

Dziennikarzy i Afgański Narodowy Związek Dziennikarzy pokazuje, że od czasu 

przejęcia przez talibów kontroli nad państwem zamknięto 318 stacji medialnych a pracę 

straciło prawie 3000 dziennikarzy,  w większości kobiety1362. Ten dokument pokazuje, że 

najbardziej ucierpiała prasa, bo spośród 114 gazet tylko 20 nadal działa w Afganistanie. 

Działalności zaprzestało także 51 kanałów telewizyjnych, 132 stacje radiowe, 94 media 

drukowane i 49 mediów internetowych. Z oceny tej wynika, że 72% dziennikarzy, którzy 

stracili pracę, to kobiety1363. 

 Pisząc o kobietach należy wspomnieć, że przywódca talibów – mułła Haybatullah 

Akhundzadeh po powrocie do władzy wydał specjalny dekret w sprawie praw kobiet, 

który uchylał zapisy konstytucji i dotychczas obowiązujące prawo. W dokumencie nie ma 

żadnych zapisów dotyczących edukacji, zatrudnienia i zakazu nękania oraz przemocy 

wobec kobiet, które są jednymi z podstawowych żądań społeczności międzynarodowej i 

warunkiem uznania rządu talibów. Dekret został wydany w sześciu artykułach, 

skupiających się bardziej na kwestiach praw małżeńskich, dziedziczenia rodzinnego i 

kobiecego, a w niektórych ustępach potępiających nieprzyzwoite tradycje kulturowe: 

                                                           
1361 BBC, Afghanistan: Taliban unveil new rules banning women in TV dramas, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-59368488, dostęp: 28.11.2021. 
1362 International Federation of Journalist, New report reveals catastrophic scale of media collapse in 

Afghanistan, https://www.ifj.org/fileadmin/Statistics_Report__Newsletter__2__02Feb2022.pdf, dostęp: 

04.02.2022. 
1363 Ibidem.  
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 artykuł 1 stanowi, że podczas małżeństwa wymagana jest zgoda dorosłych 

dziewcząt i nikt nie może zmusić żadnej kobiety do zamążpójścia1364; 

 artykuł 2 stwierdza, że kobieta może decydować sama o sobie1365; 

 artykuł 3 stanowi, że po śmierci męża, po upływie ustawowego okresu czterech 

miesięcy i dziesięciu dni, wdowa nie może być zmuszona do ponownego 

zamążpójścia (przede wszystkim ze szwagrem)1366;  

 artykuł 4 podkreśla, że otrzymanie  „Mahr”, (posagu) od męża jest prawem 

wdowy; 

 artykuł 5 stanowi, że kobieta ma prawo do stałego dziedziczenia i udziału w 

majątku zmarłego męża, dzieci, ojca i innych krewnych i nikt nie może pozbawić 

jej tego prawa1367; 

 artykuł 6 stwierdza, że „osoba, która ma kilka żon, jest zobowiązana do nadania 

praw wszystkim kobietom zgodnie z nakazem szariatu i ustanowienia wśród nich 

sprawiedliwości.” Klauzula ta jest dobrze znanym orzecznictwem dotyczącym 

poligamii w islamie. Dekret stwierdza, że Ministerstwo Pielgrzymek i Dotacji 

zostało poinstruowane, aby zająć się prawami kobiet1368, pouczyć uczonych, aby 

uświadomili ludziom, że kobiet nie należy uciskać, i że odmawianie kobietom ich 

praw powoduje niezadowolenie, gniew i karę Boga Wszechmogącego1369.  

 

  Niestety w Afganistanie poszukiwanie prawdziwych przyczyn upadku wartości 

demokratycznych jest niezwykle trudne. Wydaje się, że sięga to czasów znacznie 

wcześniejszych niż XXI wiek. Społeczeństwo, a zwłaszcza politycy Afganistanu, są 

                                                           
1364 W Afganistanie małżeństwa niepełnoletnich dziewcząt z starszymi mężczyznami są powszechne na 

obszarach wiejskich.  
1365 W niektórych plemiennych obszarach Afganistanu od dawna jest tradycja, że dziewczęta są oddawane 

w zamian za pokój między dwiema rodzinami lub plemionami. Kobiety są potem często maltretowane lub 

torturowane. 
1366 Ta część dekretu jest sprzeczna z powszechną, w niektórych częściach Afganistanu, tradycją, według 

której kobieta po śmierci jej męża poślubia brata męża lub innych krewnych. 
1367 Kobiety w wielu częściach Afganistanu są pozbawione prawa do dziedziczenia, zwłaszcza jeśli mają 

ziemię i majątek. 
1368 Po upadku rządu kobiety od początku wyrażały zaniepokojenie o utratę podstawowych praw, w tym 

prawa do edukacji, zatrudnienia i polityki. Jednak nowy dekret nie wspomina o tych przywilejach, a 

talibowie już wcześniej deklarowali, że kobiety mają prawo do edukacji i pracy w ramach prawa 

islamskiego. Mimo owych zapewnień talibowie wzywają kobiety do siedzenia w domu. Zob. E. 

Mackintosh, Taliban decree on women's rights, which made no mention of school or work, dismissed by 

Afghan women and experts, https://edition.cnn.com/2021/12/03/asia/afghanistan-taliban-decree-womens-

rights-intl/index.html, dostęp: 06.02.2022. 
1369 A. Molknizad, فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان: زن مال نیست، انسان آزاد و اصیل است, 
https://www.etilaatroz.com/133334/taliban-leaders-decree-on-womens-rights-woman-is-not-property/, 

dostęp: 06.02.2022. 
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podzieleni zarówno etnicznie jak i językowo od wieków, ale szczególnie znaczące dla 

współczesnych wydarzeń są różnice, które pojawiły się w 1992 roku po upadku rządu 

Najibullaha i dojściu do władzy grup islamistycznych mudżahedinów. Podział ten jest 

szczególnie powszechny w stosunku do Pasztunów a kierowany, po pierwsze ze strony 

tadżyckich przywódców politycznych sterowanych przez islamską organizację 

dżihadystyczną Dżamiat i ich zwolenników, a z drugiej ze społeczności Hazarów 

(zwłaszcza ich przywódców politycznych w partii Wahdat) i ich zwolenników. 

Szczególnie widoczne było to po 2001 roku. Wraz z powstaniem rządu Islamskiej 

Republiki Afganistanu skupionego wokół Sojuszu Północnego rozpoczęła się kulturowa 

inwazja sąsiednich państw, które wykorzystując radio, telewizję i Internet prowadziły  

antyafgańską, antynacjonalistyczną i antypasztuńską propagandę wśród tych grup i ich 

zwolenników1370. Należy zgodzić się z opinią Nur Ahmada Khalidiego, że z takim 

antypasztunowskim i antynacjonalistycznym podejściem do tych grup wszyscy 

Pasztunowie są talibami lub przynajmniej ich popierają. Uważają oni, że w ciągu 

ostatnich 20 lat przywódcy pasztuńscy, w tym Hamid Karzaj i Ashraf Ghani, wspierali 

talibów, przenosząc i uzbrajając bojowników talibskich, głównie z wiosek pusztuńskich 

do północnego Afganistanu a ostatecznie wycofując siły USA i NATO a ANA przeszło w 

ręce talibów1371. Oczywiście w tym kontekście należy zauważyć, że do upadku rządu i 

afgańskich sił zbrojnych oraz bezpieczeństwa przyczyniło się kilka czynników: 

 w afgańskich ministerstwach obrony i spraw wewnętrznych panowała 

powszechna korupcja; 

  upolitycznienie sił bezpieczeństwa, które przez to nie wypełniały swojej 

podstawowej roli, jaką była ochrona zdrowia i życia obywateli Afganistanu. W 

czasie prezydentury Ghaniego polityka znacznie ograniczyła owe przeznaczenie i 

negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie owych służb1372; 

 główną przyczyną upolitycznienia sił bezpieczeństwa było pochodzenie etniczne. 

To nie doświadczenie, ale właśnie pochodzenie było głównym kryterium 

zatrudniania, choćby generałów i oficerów1373. 

 

                                                           
1370 N. A. Khalidi, عوامیل عمده سقوط دولت افغانستان بدست, https://taand.com/main/?p=195787, dostęp: 

02.02.2022. 
1371 Ibidem. 
1372 D. Tanin, چرا نظام دموکراسی در افغانستان فرو پاشید؟ آسیبشناسی زوال برقآسای دموکراسی نوپای افغانستان, 

https://8am.af/why-did-the-democratic-system-in-afghanistan-collapse-pathology-of-the-decay-of-the-

electro-establishment-of-the-fledgling-democracy-of-afghanistan/, dostęp: 02.03.2022. 
1373 Ibidem. 
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5.3. Skutki wewnętrzne i zewnętrzne 

 

Afganistan jest państwem, w którym od dziesiątek lat toczyły się konflikty 

zbrojne. Terminem tym w literaturze przedmiotu nie określa się już wyłącznie 

sprzeczności między państwami z wykorzystaniem sił zbrojnych, ale szerzej jak 

wszelkiego rodzaju formy konfliktu (także wewnętrznego, np. między narodami czy 

grupami etnicznymi) mające na celu realizację interesów politycznych, społecznych czy 

choćby religijnych1374. W Afganistanie owa walka o wpływy toczyła się przez wiele 

dekad a apogeum osiągnęła 15 sierpnia 2021 wraz z przejęciem władzy przez talibów. 

Chcąc opisać skutki owych wydarzeń należy podkreślić, że walki w tym państwa 

realizują podstawowe cechy współczesnych konfliktów zbrojnych. Jak pisze Andrzej 

Jakubowski „po pierwsze toczą się one we wnętrzu państw, podlegając w niektórych 

sytuacjach umiędzynarodowieniu. Po drugie, współczesne konflikty zbrojne 

motywowane są przede wszystkim dążeniem do ochrony i zachowania tożsamości 

grupowej, przede wszystkim etnicznej lub religijnej. Po trzecie, dla współczesnych 

konfliktów zbrojnych charakterystyczne jest zróżnicowanie potencjałów zaangażowanych 

stron oraz ich statusu, co sprawia, że stosują one różnorodne, niekonwencjonalne metody 

walki zbrojnej, odmienne są również źródła ich finansowania. I wreszcie po czwarte, 

współczesne konflikty zbrojne mają charakter chroniczny. Ich strony nie dążą do 

zakończenia działań wojennych, ale rozprzestrzeniania się i utrzymywania niestabilności, 

czerpiąc z niej określone korzyści polityczne i ekonomiczne. Każda z przedstawionych 

powyżej cech współczesnych konfliktów zbrojnych istotnie wpływa na kierunki przemian 

w zakresie ich skutków”1375. W Afganistanie walki nie toczyły się wyłącznie między 

USA czy NATO a talibami, ale właściwie także wewnątrz samego narodu afgańskiego. 

Wynikało to głównie z poszukiwania własnego jestestwa, z chęci demokratyzacji 

państwa, ale też z potrzeby utrzymania własnej tożsamości kulturowej czy religijnej. 

Talibowie, wykorzystując chęć wycofania się sił międzynarodowych z Afganistanu 

przejęli władzę i stoczyli walki o niezależność tego państwa w każdym obszarze życia. 

Oczywiście przyszłość pokaże jaki on będzie, ale dziś bez trudu można wskazać jakie są 

skutki owych działań, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

                                                           
1374 Zob. Konflikt zbrojny, w: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, red. J. Pawłowski, B. 

Zdrodowski, M. Kuliczkowski, Toruń 2020, s. 99.  
1375 A. Jakubowski, Społeczno – gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, w: 

Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t.1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-

Walczak, Lublin 2016, s. 77. 
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Chcąc opisać te pierwsze należy pamiętać, że talibowie przejęli władzę 

praktycznie bez żadnego oporu. Dzięki temu na terenie Afganistanu nie toczy się 

aktualnie żadna wojna. Trzeba jednak zauważyć, że właściwe po kilku miesiącach od 

wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu i upadku rządu afgańskiego nastąpiły 

znaczące zmiany w ministerstwach, organizacjach i uniwersytetach. Raport 

opublikowany w Wall Street Journal (28.11.2021 roku) przedstawia wewnętrzne 

przyczyny upadku rządu afgańskiego, wskazując, iż talibowie od lat przygotowywali się 

do przejęcia władzy, nie tylko na terytorium Afganistanu, ale także w państwach 

europejskich, ucząc się tam języków, zdobywając wiedzę i doświadczenie1376. Według 

wspomnianej gazety talibscy tajni agenci ubrani „po europejsku” z ogolonymi brodami 

od lat infiltrowali instytucje rządowe i międzynarodowe organizacje pomocowe1377. To 

właśnie między innymi ich działania a później zaangażowanie pozwoliło na tak szybkie 

przejęcie kontroli nad państwem. W tygodniach poprzedzających upadek Kabulu inne 

duże miasta szybko upadały jedno po drugim  przy niewielkim oporze ludności 

wspieranej przez USA i siły rządowe. Sama stolica została przecież zdobyta przez 

talibów w ciągu kilku godzin bez oddania ani jednego strzału. Według raportu Salim 

Saad, jeden z wysokich rangą urzędników talibskich, który wcześniej przeprowadzał w 

stolicy zamachy samobójcze i ukierunkowane zabójstwa, powiedział gazecie, że 

infiltratorzy byli zaangażowani w przejmowanie kontroli nad strategicznymi punktami 

stolicy1378. Według niego to właśnie oni nie tylko przyczynili się do zdobycia stolicy po 

tym, jak Ashraf Ghani uciekł z Kabulu, a talibowie „prowokacyjnie” zatrzymali się przed 

bramami miasta, ale przejęli kontrolę nad niektórymi ważnymi instytucjami i zniszczyli 

rządowe siły bezpieczeństwa1379.  

Mohammad Rahim Omari, średniej rangi dowódca talibskiej jednostki sił 

Badri1380 powiedział, że ich siatka infiltracyjna w stolicy składała się z trzech sekcji: 

bojowników, zbieraczy funduszy i personelu propagandowego. W podobnym tonie 

wypowiadał się Richard Moore, szef  brytyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego MI6 

                                                           
1376 Y. Trofimov. M. Stancati, Taliban Covert Operatives Seized Kabul, Other Afghan Cities From Within, 

https://www.wsj.com/articles/taliban-covert-operatives-seized-kabul-other-afghan-cities-from-within-

11638095401, dostęp: 25.02.2022. 
1377 Ibidem.  
1378 Ibidem. 
1379 Ibidem. 
1380 Talibska jednostka Badri została założona przez Badruddina Haqqaniego, dowódcę, który zginął 

podczas amerykańskiego ataku dronów w Pakistanie w 2012 roku. Zob. United Nations, Security Council 

1988 Committee Delists Badruddin Haqqani from Its Sanctions List, 

https://www.un.org/press/en/2013/sc11130.doc.htm, dostęp: 23.02.2022. 
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twierdząc, że praca tajnych agentów przyczyniła się do szybkiego upadku Kabulu, a 

ocena wywiadu dotycząca działań samych talibów była wyraźnie błędna, podobnie jak 

wycofanie się wojsk brytyjskich i amerykańskich z Afganistanu. Jednocześnie dodał, iż 

po zwycięstwie talibów należy obawiać się wzmocnienia ducha ekstremistów na całym 

świecie, przede wszystkim w Pekinie, Teheranie i Moskwie1381.  

W tym kontekście warto wspomnieć o bezpośrednich przyczynach upadku rządu 

w Kabulu. Wydaje się, że tą najważniejszą był przede wszystkim wskaźnik 

psychologiczny. W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż skutki działań i wydarzeń 

politycznych są często wynikiem psychologicznego profilu samych liderów, który 

wyznacza  zarówno koniec jak i początek kryzysu. Bez wątpienia to właśnie owe cechy 

spowodowały ucieczkę prezydenta Ashrafa Ghaniego1382. Komentatorzy afgańskiej 

polityki wielokrotnie podkreślali, iż przywódca ten był raczej nieufny wobec 

jakiejkolwiek instytucji rządowych ani ich kierownictwu. Co więcej, stworzył równoległą 

strukturę dla każdego ministerstwa, która podlegała wyłącznie jemu i wykonywała 

decyzje Pałacu Prezydenckiego Afganistanu bez konsultacji i interwencji innych 

ministrów czy szefów administracji. Jednocześnie rozwiązano kilka ministerstw, a 

następnie przywrócono je pod różnymi nazwami, dzięki czemu usunięto niektórych 

ministrów i stworzono nowe instytucje. Liczba komisji i organizacji rządowych rosła z 

dnia na dzień, a resorty słabły. Oprócz osłabienia przywódców politycznych Ashraf 

Ghani usunął prawie wszystkich byłych dowódców ze struktur instytucji bezpieczeństwa 

państwa, a w ostatnich pięciu latach (do połowy 2021 roku) w siłach bojowych państwa 

nie pozostał żaden doświadczony dowódca1383. Co ciekawe w ostatnich dwóch latach 

Ministerstwo Obrony Narodowej w ogóle nie miało ministra. Należy pamiętać, że 

wszelkie decyzje związane z działaniami obronnymi, wypowiedzeniem wojny czy też jej 

zawieszeniem, zgodnie z Konstytucją, podejmował prezydent. To jego opinia i rozkaz 

była ostateczna, ale w konfrontacji z talibami prezydent Ghani jej nie podjął. Opuścił 

terytorium państwa zanim talibowie weszli do Kabulu. Należy też pamiętać, że kiedy 

podbijano poszczególne miasta i obszary początkowo w Afganistanie zapanowała 

powszechna mobilizacja a opozycjoniści próbowali sprzeciwiać się i walczyć z 

                                                           
1381 G. Bowden, MI6 boss warns of China 'debt traps and data traps, https://www.bbc.com/news/uk-

59474365, dostęp: 01.12.2021. 
1382 S. Sohil, Akhtesas-e- jozyat taza wa na qofta az majarah-e farar Ashaf Ghani, dr an ghehil sayat-e bar 

Ghani wa hamrahansh che raft?, https://8am.af/exclusive-new-and-unspoken-details-of-the-escape-of-

ashraf-ghani-what-happened-to-ghani-and-his-companions-in-those-40-hours/, dostęp: 02.02.2022. 
1383 Zob. A. Nasire, ریشه یابی شکست دولت غنی و پیروزی طالبان در افغانستان, 

https://www.irna.ir/news/84438234/ریشه-یابی-شکست-دولت-غنی-و-پیروزی-طالبان-در-افغانستان, dostęp: 01.03.2022. 
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talibami1384. Prezydent i przedstawiciele jego rządu zniszczyli motywację 

międzynarodowej mobilizacji nie tylko ją krytykując, ale przede wszystkim nie 

wspierając jej, obawiając się, że dzięki temu partie polityczne opozycji rządowej mogą 

zostać ponownie uzbrojone i zyskają na sile. Przedłożono więc interesy własne nad 

interes narodowy. Wydaje się więc, że zmiany w systemie funkcjonowania ministerstw, 

zła organizacja rządu i poszczególnych departamentów oraz indywidualne, zdecydowanie 

zbyt przywódcze cechy prezydenta, przyczyniły się do upadku Kabulu.  

Wewnętrzne skutki polityczne przejęcia władzy przez talibów można więc 

rozpatrywać na kilku polach. W literaturze przedmiotu, wymienia się ich kilka, dzieląc na 

skutki polityczne, społeczne, gospodarcze1385. W kontekście Afganistanu najbardziej 

widoczne jest oczywiście przejęcie władzy przez talibów we wszystkich instytucjach, 

urzędach oraz ministerstwach1386. Urzędnicy, pracownicy, przedstawiciele rządu stracili 

wszystkie stanowiska i w większości uciekli z Afganistanu w obawie o swoje zdrowie i 

życie1387. Islamski Emirat powołał więc do życia nowy rząd złożony wyłącznie z 

talibów1388. Pomimo zapowiedzi spokoju i władzy w duchu prawa szaraitu po kilku 

miesiącach władzy w Afganistanie talibom nie udało się zapewnić całkowitego 

bezpieczeństwa. Od września 2021 obserwuje się wzmożone ataki terrorystyczne oraz 

wzrost znaczenia różnych grup przestępczych, co jest bez wątpienia kolejnym skutkiem 

wewnętrznym przejęcia władzy przez talibów. Za ataki odpowiedzialnie jest głównie 

Państwo Islamskie. To właśnie grupa ISIS przyznała się do zabójstwa szyitów. W wyniku 

ataków setki osób zostało rannych a kilkanaście zabitych (źródła wskazują, iż miasto 

Kandahar w południowym Afganistanie jest najbardziej niebezpieczne). Innym 

przykładem może być krwawy atak ISIL na meczet szyitów w Prowincji Balkh (Mazar-i 

Szarif). W czwartek 22 kwietnia 2022 roku w południe w meczecie zginęło ponad 30 

wiernych, a ponad 90 zostało rannych. Grupa Państwa Islamskiego (ISIS) przyznała się 

także do ataku zamachu bombowego w mieście Kunduz, w którym zginęły cztery osoby. 

Podobne przydrożne bomby eksplodowały w Kabulu i dystrykcie Khogyani w Nangarhar 

                                                           
1384 Błędem było nie wykorzystanie sił opozycyjnych, tj. dżihadystów i mudżahedinów w walce z talibami. 
1385 Zob. J. Szkoła, Współczesne konflikty zbrojne i ich rozwiązanie, „Zeszyty Naukowe Ruchu 

Studenckiego”, nr 2 (2011), 47-48. 
1386 Szczegółowo temat ten został opisany w Rozdziale V rozprawy. 
1387 Euronew, سهم کشورها از عملیات بزرگ در فرودگاه کابل؛ ۱۱۲ هزار نفر از افغانستان خارج شدند, 

https://per.euronews.com/2021/08/28/contribution-of-each-country-for-evacuation-afghans-and-military-

from-kabul-airport, dostęp: 15.10.2021. 
1388 Onet, Talibowie przejęli pełną władzę w Afganistanie. Ogłaszają powstanie rządu tymczasowego, 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/talibowie-przejeli-wladze-w-afganistanie-powstal-rzad-

tymczasowy/kz062cm, dostęp: 23.04.2022. 
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na wschodzie państwa1389. Widać więc, że talibowie zmieniając władzę politycznie 

osiągnęli to, co zamierzali. Afganistan przestał być państwem demokratycznym a stał się 

państwem, w którym to nie konstytucja jest ważna, ale prawo szariatu. Choć nie ma 

regularnej wojny, to jednak wciąż obserwuje się niebezpieczne działania terrorystyczne, 

co bez wątpienia jest jednym z namacalnych skutków zmian, które dokonały się w 

połowie sierpnia 2021 roku. 

Pisząc o wewnętrznych skutkach przejęcia władzy przez talibów należy wymienić 

te gospodarcze, które bezpośrednio określają standard życia obywateli. Oczywiście 

najważniejszy jest w tym kontekście zastój czy wręcz upadek państwa, który i tak był w 

bardzo złej sytuacji ekonomicznej. O ile wcześniej, tj. przed sierpniem 2021 roku 

znacząca liczba Afgańczyków i Afganek pracowała w instytucjach publicznych i 

prywatnych a duża liczba zawodów pozarządowych zaspokajała potrzeby mln obywateli, 

tak po przejęciu władzy przez talibów rynek pracy został całkowicie zrujnowany a 

zagraniczna pomoc i wsparcie ustało1390. W Afganistanie rośnie bieda i bezrobocie. 

Niektórzy uciekają się do kradzieży, morderstw, porwań, a inni sprzedają swoje dzieci, 

aby nie doznać głodu i bezdomności. Państwo boryka się z poważnym kryzysem 

ubóstwa, a powszechne stały sie liczne doniesienia o sprzedawaniu nieletnich dziewcząt 

czy organów (głównie nerek)1391. Bieda i ubóstwo wiążą się także z tym, iż talibowie 

wzywają kobiety do pozostania w domu oraz  rezygnacji z pracy. Z drugiej też strony 

zamknięto sklepy, salony piękności, część szkół ograniczyła działalność, zlikwidowano 

wolne media. Wszystko to sprawia, że praktycznie rynek pracy został zredukowany do 

minimum a rola kobiety została ograniczona do bycia gospodynią domową1392. Nie dziwi 

więc fakt, że wraz z powszechną ewakuacją cudzoziemców z Afganistanu (sierpień-

wrzesień 2021) zniknęli też wszyscy inwestorzy zagraniczni, którzy nie tylko nie 

decydują się lokowanie kapitału w tym regionie, ale też zlikwidowali wszelkie 

dotychczasowe inwestycje. Oczywiste jest bowiem, że niestabilna sytuacja polityczna 

                                                           
1389 Afghanistan International, داعش مسئولیت انفجار در مسجد شیعیان در مزار شریف را بر عهده گرفت, 
https://www.afintl.com/202204218116, dostęp: 23.04.2022.  
1390 Independent Farsi, با رسیدن طالبان به قدرت، فقر و بیکاری در افغانستان بیداد میکند, 
https://www.independentpersian.com/node/181611/رسیدن-طالبان-به-قدرت،-فقر-و-بیکاری-در-افغانستان-بیداد-می-

 .C2%A0%C2%A0, dostęp: 23.03.2022%-کندE2%80%8C%سیاسی-و-اجتماعی/با
1391 Wielu zdrowych, ale potrzebujących ludzi jest wciąż zmuszonych do sprzedaży nerek z powodu 

ubóstwa. Dziesiątki mężczyzn i kobiet sprzedało swoje nerki na tak zwanym „wtorkowym bazarze” w 

dystrykcie Indzil w zachodnim Afganistanie. Najwyższa cena sprzedaży każdej nerki to 400.000 afgani, co 

odpowiada 500 USD. Zob. W. Rohsni, و فروش دختران ُخرد سال هیفروش کل ،یطالبان؛ خودسوز یلطهس ریافغانستان ز , 

https://www.etilaatroz.com/140801/afghanistan-under-taliban-rule-self-immolation-sale-of-kidneys-and-

sale-of-young-girls/, dostęp:14.04.2022. 
1392 DW, "افغانستان در آستانه سقوط اقتصادی و فقر و گرسنگی مهلک است", https://p.dw.com/p/4094Y, dostęp: 

20.04.2022. 
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wpływa negatywnie na próby odbudowywania gospodarki. Zerwanie więzów 

handlowych hamuje rozwój i pogłębia międzynarodową izolację państwa1393. Dziś 

Afganistan jest na skraju upadku gospodarczego, wszelkie zagraniczne aktywa zostały 

zamrożone, waluta traci na wartości i nie ma żadnych możliwości walki z szerzącym się 

bezrobociem. Praca nie jest godnie wynagradzana a też nie wszyscy obywatele chcą 

pracować i wspierać reżim talibów. Skutkiem tej sytuacji z perspektywy długofalowej 

będzie całkowita zapaść infrastruktury, wzmocnienie siły grup przestępczych a to 

wszystko dlatego, że zabraknie wsparcia finansowego Zachodu. Afganistan nie jest 

bowiem w stanie sam zapewnić sobie niezależności ekonomicznej. Od zawsze korzystał z 

pomocy państw trzecich. Dziś jednak żadne z tych państw nie jest zainteresowane tym, 

by pomagać i wspierać finansowo Afganistan zarządzany przez talibów1394. Jasne jest 

więc, że upadek demokratycznego rządu Ghaniego doprowadził do cofnięcia się 

gospodarki o kilkadziesiąt lat. Upadek polityki fiskalnej państwa wiąże się bezpośrednio 

z jakością życia mieszkańców. Spadek konsumpcji bezpośrednio przekłada się na recesję 

i całkowite załamanie całego systemu.  

Na owo załamanie mają też wpływ czynniki społeczne, choćby takie jak ofiary  

śmiertelne czy okaleczanie ludności. Talibowie dokonywali publicznych chłost, zabójstw 

a swą wrogość kierowali głównie do przedstawicieli poprzedniego rządu, polityków, 

współpracowników USA, urzędników państwowych. 12.04.2022 roku New York Times  

opublikował raport, w którym czytamy, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy talibowie 

zabili lub uprowadzili około 500 pracowników rządowych i byłych członków sił 

bezpieczeństwa pomimo wcześniej uzgodnionej amnestii. Talibowie przeprowadzili ataki 

odwetowe w całym Afganistanie i wbrew swoim obietnicom, użyli przemocy wobec 

byłego afgańskiego personelu bezpieczeństwa i służb specjalnych1395. W raporcie 

wskazano, iż większości zabójstw dokonano w prowincji Baghlan,  natomiast porwań w 

prowincji Kandahar. Dodatkowo szczególnie mocno podkreślono, iż dokonane napaści i 

przestępstwa są wyjątkowo brutalne co dowodzi tego, że talibowie prawdpodobnie nigdy 

                                                           
1393 F. Framarz, افغانستان در حال سقوط کامل اقتصادی, https://www.etilaatroz.com/132160/afghanistan-is-in-

complete-economic-collapse/, dostęp: 15.04.2022. 
1394 DW, "افغانستان در آستانه سقوط اقتصادی و فقر و گرسنگی مهلک است", https://p.dw.com/p/4094Y, dostęp: 

20.04.2022. 
1395 B. Marcolini, S. Sohail, A. Stockton, The Taliban Promised Them Amnesty. Then They Executed Them, 

https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/12/opinion/taliban-afghanistan-revenge.html, dostęp: 

14.04.2022. 
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nie zmienią metod działania1396. W ostatnich miesiącach wielokrotnie publikowano 

zdjęcia i filmy pokazujące, działania rządzących także wobec ludności cywilnej. 

Wśród innych znaczących negatywnych czynników społecznych przejęcia władzy 

można wymienić wstrzymanie edukacji1397 i zmianę całego systemu1398. Oczywiste jest 

bowiem, że łatwo jest manipulować  mało wykształconym społeczeństwem, a tym samym 

przekonywać ich do własnych radykalnych idei i poglądów. 

Wydaje się jednak, z perespektywy czasu, że najważniejszym efektem zmian w 

Afganistanie była i wciąż jest ogromna fala uchodźców. Tysiące ludzi uciekło z państwa 

w obawie przed prześladowaniami i w poszukiwaniu lepszego życia1399. Według 

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji między sierpniem a grudniem 2021 roku 

około 700 tys. obywateli afgańskich opuściło swoje państwo i wyemigrowało do Iranu i 

Pakistanu. Zrobili to głównie z powodu groźby śmierci i ubóstwa1400. Wielu 

Afgańczyków współpracujących z organizacjami międzynarodowymi i siłami 

amerykańskimi z jednej strony zostało ewakuowanych w sierpniu zeszłego roku do 

Ameryki, Kanady czy innych państw Unii Europejskiej, z drugiej wyjechało także do 

Iranu lub Pakistanu. Według danych codziennie granicę afgańsko-irańską przekracza od 5 

do 6 tysięcy osób a liczba ta wzrosła czterokrotnie od czasu poprzedniego rządu. Trzeba 

dodać, że Iran, który w 2020 roku przyjął 3,4 mln Afgańczyków teraz  deportuje ich do 

państwa pochodzenia. Według reżimu talibów z Iranu codziennie odsyłanych  jest ponad 

20 tys. uchodźców1401. Według statystyk od 1 stycznia do 25 lutego 2022 roku 120.341 

obywateli Afganistanu albo dobrowolnie wróciło do Afganistanu, albo zostało 

deportowanych przez władze Iranu i Pakistanu. Według raportu w tym okresie z Iranu 

wróciło 108.715 obywateli Afganistanu, z czego ponad 70 000 zostało deportowanych 

przez władzę Republiki Islamskiej. W tym okresie do Afganistanu wróciło z Pakistanu 

łącznie 11.626 osób, z czego tylko 250 zostało deportowanych przez władze 

pakistańskie1402. Z drugiej strony ponad 123.000 cywilów zostało ewakuowanych przez 

siły amerykańskie i ich partnerów koalicyjnych po tym, jak talibowie przejęli kontrolę 

                                                           
1396 Ibidem. 
1397 Zob. A. Jakubowski, op. cit., s. 82. 
1398 Zagadnienie to zostało szczegółowe opisane w Rozdziale IV rozprawy. 
1399 A. Arefi, پیامدهای جنگ و خشونت درافغانستان, 
http://dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=152600, dostęp: 23.03.2022. 
1400 Magration Data Potal, Media Monitoring, https://www.migrationdataportal.org/afghanistan/media-

monitoring, dostęp: 22.04.2022. 
1401 DW, سازمان امدادی: روزانه تا ۵۰۰۰ مهاجر افغان وارد ایران میشوند, https://p.dw.com/p/42pPv, dostęp: 

22.04.2022. 
1402 RahPress, طی ۲ ماه گذشته بیش از ۱۲۰ هزار افغان از پاکستان و ایران بازگشته اند, https://rahapress.af/از-  پاکست  - 

- افغان هزار   - 120 - از   - بیش   - گذشته   - ماه   - 2 - طی   /, dostęp: 22.-0.2022. 
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nad stolicą 14 sierpnia 2021 roku. Stany Zjednoczone potwierdziły, że wywiozły prawie 

80.000 cywilów z Kabulu, z czego około 5500 było Amerykanami, a ponad 73.500 było 

Afgańczykami lub innymi obcokrajowcami. Brytyjskie Ministerstwo Obrony, 

poinformowało, że ewakuowało ponad 15.000 osób, z których około 8.000 było 

Afgańczykami. W szczytowym momencie operacji Stany Zjednoczone poinformowały, 

że ich samoloty wojskowe odlatywały z lotniska co 39 minut – choć ewakuacja uległa 

spowolnieniu po samobójczym zamachu bombowym 26 sierpnia pod lotniskiem, w 

którym zginęło około – jak wspomniano – 170 osób, w tym 13 żołnierzy 

amerykańskich1403.  

Problemu humanitarnego, związanego z falą uchodźców bez wątpienia nie należy 

jednak rozpatrywać tylko w kontekście skutków wewnętrznych, ale także tych 

zewnętrznych. Zjawisko to bowiem bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie innych 

państw. Jak pisze A. Jakubowski cytując Farella i Schmitta przemieszczanie się ludności 

„rodzi liczne problemy i napięcia w państwach ościennych. Po pierwsze, niezadowoleni 

ze swej sytuacji uchodźcy mogą buntować się, bądź też wspierać ugrupowania 

opozycyjne wobec dotychczasowych władz politycznych. Po drugie, uchodźcy mogą być 

postrzegani jako nadmierne obciążenie z punktu widzenia możliwości danego kraju, 

szczególnie w przypadku państw rozwijających się, które nie są w stanie zapewnić 

odpowiedniego poziomu życia nawet własnym obywatelom. Po trzecie, mogą być oni 

postrzegani jako zagrożenie dla równowagi społecznej, kulturowej czy etnicznej państwa 

przyjmującego”1404. Afgańczycy zmuszeni do opuszczenia własnego kraju próbują 

zdobyć azyl nie tylko w państwach sąsiadujących, ale także w Europie, np. we Francji, 

Szwajcarii czy w Niemczech1405.  

Oczywiście należy dodać, że przejęcie władzy przez talibów oraz upadek, 

wspieranego przez Zachód rządu, znacząco wpłynęło na sferę bezpieczeństwa w Azji 

Centralnej. Dotyczy to szczególnie nowej fali wyzwań humanitarnych, handlu 

narkotykami, braku poczucia bezpieczeństwa obywateli państw ościennych i 

niestabilności politycznej1406. Naturalne jest bowiem, że wszelkie konflikty, zmiany w 

                                                           
1403 The Visual Journalism Team, Afghanistan: How many refugees are there and where will they go?, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177, dostęp: 22.04.2022. 
1404 T. Farell, O. Schmitt, The Causes, Character and Conduct of Armed Conflict, and the Effects on 

Civilian Populations 1990-2010, UNHCR, Geneva 2012, cyt. za A. Jakubowski, op. cit., s. 12-13. 
1405 Bankier, Unia Europejska przyjmie 40 tys. uchodźców z Afganistanu, 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Unia-Europejska-przyjmie-40-tys-uchodzcow-z-Afganistanu-

8240609.html, dostęp: 22.04.2022. 
1406 A. S. Molai-e, تأثیر طالبان بر امنیت آسیای مرکزی, https://www.etilaatroz.com/139679/the-impact-of-the-

taliban-on-the-security-of-central-asia/, dostęp: 04.04.2022. 
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sferze organizacji jednego państwa wpływają na funkcjonowanie nie tylko ich 

bezpośrednich sąsiadów, ale także odleglejszych państw całego regionu. Obecność 

radykalnych grup islamskich w Azji Środkowej i ich bliskie związki z talibami nie 

sprzyjają próbom demokratyzacji innych regionów. Jednocześnie rządy Azji Środkowej, 

w obliczu kryzysów, czyli centralnej legitymizacji, dopuszczają się szeroko zakrojonej 

politycznej i gospodarczej korupcji przeciwko swoim obywatelom. Głównym powodem 

niepokoju państw Azji Środkowej jest szerzenie się fundamentalizmu w regionie. 

Wskazuje się bowiem, że sukces przejęcia władzy przez talibów może zachęcić grupy 

fundamentalistyczne do siłowego zdobywania władzy, a to oznaczałoby zagrożenie dla 

szerzenia się regionalnego i ponadregionalnego terroryzmu. Dodatkowo należy pamiętać, 

że islam polityczny promowany przez talibów i grupy ekstremistów jest poważnym 

zagrożeniem dla sekularyzmu rządów Azji Środkowej1407. Wszystkie one  są świeckie i 

dlatego też większość islamistów zyskała na znaczeniu w Afganistanie i na Bliskim 

Wschodzie1408. Z drugiej strony przecież należy pamiętać, iż Turkmenistan czy 

Uzbekistan chętnie współpracują z talibami i mają dobre relacje polityczne oraz 

gospodarcze. Warto tu wspomnieć, że Uzbekistan jest państwem śródlądowym, który 

dokonuje wciąż dużych inwestycji w infrastrukturę transportową na rynki światowe a 

Turkmenistan może poszczycić się dużymi projektami regionalnymi skierowanymi także 

do afgańskich obywateli. Dobrym przykładem może być choćby transfer rurociągów 

gazowych do Indii i Pakistanu przez Afganistan (TAPI)1409 oraz energii elektrycznej do 

Afganistanu i Pakistanu (CASA-1000)1410. W odróżnieniu od Turkmenistanu czy 

wspomnianego Uzbekistanu, Tadżykistan nadal uzależnia uznanie władzy talibów od 

utworzenia inkluzyjnego rządu, w którym obecne będą wszystkie grupy etniczne żyjące w 

Afganistanie1411. Wydaje się więc jasne, że państwa Azji Środkowej, inaczej niż w latach 

90-tych będą współpracować i angażować się w pracę z talibami i wznawiać swoje 

projekty gospodarcze1412. Jednym z punktów zapalnych i wzbudzających obawy państw 

                                                           
1407 Uzbekistan zaostrzył przepisy przeciwko promowaniu prawa islamskiego dla nieletnich po śmierci 

prezydenta państwa Islama Karimowa i po przejęciu władzy przez Shavkaat Mirziyoyeva. Zob. A. S, 

Molai, یمرکز یایآس تیطالبان بر امن ریتأث , https://www.etilaatroz.com/139679/the-impact-of-the-taliban-on-the-

security-of-central-asia/, dostęp: 04.04.2022. 
1408 Ibidem.  
1409 Szczegółowo projekty ten zostały opisane w Rozdziale IV rozprawy. 
1410 BBC, کار پروژه انتقال برق 'کاسا یک هزار' در افغانستان آغاز شد, https://www.bbc.com/persian/afghanistan-

51397758, dostęp: 12.04.2022. 
1411 Ostrożność i obawa przed fundamentalizmem w Tadżykistanie bierze się z wydarzeń wcześniejszych, 

kiedy w latach 90-tych w państwie toczyła się wojna. 
1412 Ali. Sajad, Molai, تأثیر طالبان بر امنیت آسیای مرکزی, https://www.etilaatroz.com/139679/the-impact-of-the-

taliban-on-the-security-of-central-asia/, dostęp: 04.04.2022. 
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sąsiednich jest nie tylko strach przed szerzeniem się fundamentalizmu, imigracji, ale 

głównie  handel narkotykami zagrażający bezpieczeństwu tych państw. Talibowie, dbając 

o dobre relacje, nie tylko obiecali, że terytorium afgańskie nie zostanie użyte przeciwko 

żadnemu innemu krajowi, ale też zapewnili, że będą walczyć z uprawą maku w państwie. 

Na potwierdzenie tych deklaracji 3 kwietnia 2022 roku przywódca grupy, Hebatullahow 

Akhundzadehow wydał dekret zakazujący uprawę, produkcję i sprzedaż narkotyków w 

Afganistanie1413. W dokumencie stwierdza się również, że użycie i transfer, sprzedaż oraz 

zakup, handel, import i eksport oraz fabryki produkujące wszelkie środki odurzające, 

takie jak wino, heroina, haszysz czy marihuana są surowo zabronione. Sprzedaż alkoholu 

i narkotyków została całkowicie zakazana1414.  

Pisząc o zewnętrznych skutkach przejęcia władzy przez talibów, należy wskazać, 

że po wycofaniu się USA i NATO z Afganistanu na znaczeniu zyskały Rosja i Chiny, 

które mają większe wpływy w regionie, próbując zrównoważyć brak sił amerykańskich w 

regionie. W kwietniu 2022 roku do Kabulu przyjechali zarówno chiński minister spraw 

zagranicznych jak i specjalny przedstawiciel Rosji ds. Afganistanu. Podczas wizyty tego 

pierwszego omówiono kwestie polityczne, gospodarcze i tranzytowe, a także dotyczące 

korytarzy powietrznych, eksportu suszonych owoców i podwyższenia roli Afganistanu w 

dziedzinie współpracy gospodarczej1415. Z drugiej strony do stolicy państwa przybył 

specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Afganistanu Zamir Kabułow, który nazwał 

politykę talibów wyważoną i leżącą w interesie regionu i świata. Jednocześnie wyraził 

zadowolenie z osiągnięć kabulskiego rządu1416. Trzeba jednak zauważyć, iż takie opinie 

są odosobnione, gdyż do dziś przywódcy światowi nie zaakceptowali czy też nie uznali 

nowej afgańskiej władzy a Afganistan pozostaje w izolacji zarówno politycznej jak i 

społeczno-gospodarczej. Działania talibów miały na celu zlikwidowanie reguł 

demokratycznych i zmilitaryzowanie władzy a to wszystko przyczyniło się do budowania 

władzy opartej na strachu, łamaniu praw człowieka i odejściu od wszelkich reguł państwa 

opartego na zasadach praworządności i równości społecznej.  

 

                                                           
1413 A. Gul, Taliban Ban Opium Poppy Cultivation in Afghanistan, https://www.voanews.com/a/taliban-

ban-opium-poppy-cultivation-in-afghanistan/6513193.html, dostęp: 12.04.2022. 
1414 Ibidem. 
1415 Euronews, وزیرخارجه چین در سفری »غیرمنتظره« به کابل با مقامهای طالبان دیدار کرد, 

https://per.euronews.com/2022/03/24/china-foreign-minister-surprise-stop-kabul-to-meet-afghanistan-s-

taliban-rulers, dostęp: 06.04.2022. 
1416 Etlayatroz, نمایندهی ویژه روسیه در رأس یک هیأت به کابل آمد, https://www.etilaatroz.com/139172/the-russian-

special-envoy-arrived-in-kabul-at-the-head-of-a-delegation/, dostęp: 08.04.2022. 
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5.4. Uwagi podsumowujące 

 

Przejęcie władzy przez talibów wydaje się być końcem przez lata budowanej 

demokracji. Afganistan opuściło tysiące jego obywateli, gospodarka jest na skraju 

upadku, szerzy się głód i ubóstwo. Państwo zostało całkowicie odizolowane od 

zachodniej społeczności międzynarodowej i dziś nie może liczyć już na wsparcie w 

żadnej dziedzinie życia. Talibowie przejmując władzę odizolowali go od wszystkiego co 

wiązało się z wolnością, demokracją, humanitaryzmem i godnym życiem. Skutki 

wewnętrzne i zewnętrzne właściwie się przenikają i trudno je jednoznacznie podzielić. 

Bez wątpienia jednak jest ich tak wiele, że nie sposób wskazać tych najważniejszych. 

Wydaje się jednak, że najsmutniejszy wniosek jest jednak jeden. Można wskazać wiele 

negatywnych stron przejęcia władzy przez talibów, ale nie da właściwe wskazać żadnej 

pozytywnej i to z punktu widzenia Afgańczyków odbiera im wszelką nadzieję na życie w 

wolnym i demokratycznym państwie. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Afganistan to państwo szczególne, nie tylko ze względu na swoje położenie 

geograficzne, ale przede wszystkim trudną i skomplikowaną historię. Od dekad na jego 

terytorium toczyły się wojny i rozwijał terroryzm. Podzielone plemiennie i językowo 

społeczeństwo nie stanowiło właściwie jednego narodu. Wszystko to sprawiło, że nigdy 

nie rozwinęły się tu zasady demokracji, wolności słowa, równouprawnienie. Choć 

wydawało się, że po 2001 roku będzie to możliwe, to jednak okazało się, że ani władze 

państwowe, ani instytucje, ani obywatele nie byli na to gotowi. Po interwencji wojskowej 

międzynarodowej koalicji w październiku 2001 roku w Afganistanie i po zawarciu w tym 

roku porozumienia bońskiego rozpoczęły się wysiłki pokojowe mające na celu 

zapobieganie ponownemu wystąpieniu konfliktu wewnętrznego oraz stworzenie 

politycznych, gospodarczych i społecznych filarów niezbędnych do osiągnięcia trwałego 

pokoju w tym zakresie. Z pewnością zlikwidowanie Osama bin Ladena i walka z 

terroryzmem otworzyła nową kartę w historii Afganistanu. Rozpoczął się powolny proces 

odbudowy państwa. Jednak od czasu podpisania umowy z Bonn Afganistan wciąż stał 

przed wieloma wyzwaniami. Afgańczycy, będąc przez lata świadkami wielu walk zdążyli 

już przywyknąć do wewnętrznych konfliktów i wszelkiego rodzaju przemocy. Liczne 

wojny domowe oraz zewnętrzne interwencje, mające miejsce w drugiej połowie XX 

wieku, były głównym powodem trwałych sporów. Państwa zaangażowane w konflikt 

wewnętrzny przystąpiły do umowy w Bonn w 2001 roku tym samym dążąc do  

uspokojenia sytuacji. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i cała społeczność 

międzynarodowa podjęły próbę zbudowania bardziej nowoczesnego i demokratycznego 

państwa w każdej dziedzinie życia, tj. politycznej (poprzez organizację wolnych 

demokratycznych wyborów i skonstruowanie niezależnego rządu), prawnej (przysłużyć 

się temu miała głęboka reforma sądownictwa, sądów czy podpisanie nowej konstytucji), 

gospodarczej (poprzez budowanie nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz rozwoju 

ekonomicznego, choćby w dziedzinie eksportu-importu), edukacyjnej (nauka stała się 

powszechna, rozbudowano system szkolnictwa zarówno podstawowego, średniego, jak i 

wyższego), społecznej (dotyczy to szczególnie walki o prawa kobiet, dzieci, 

równouprawnienie, wolne media), bezpieczeństwa i ochrony obywateli (powołano armię i 

policję, przeprowadzano szkolenia, walczono z terroryzmem). USA i Unia Europejska  

zainwestowały więc w rozwój Afganistanu miliardy dolarów, chcąc z jednej strony 

zapewnić sobie poczucie spokoju i bezpieczeństwa (obawiano się zmasowanego ataku 
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grup terrorystycznych), a z drugiej pomóc krajowi, który od zawsze był finansowo 

uzależniony od pomocy innych państw. Z pewnością plan ten po części udało się 

zrealizować. W okresie od 2001 do połowy 2021 roku Afganistan przeżył największą 

transformację, choć wciąż borykał się z ogromną korupcją, powszechnym handlem 

narkotykami, atakami najróżniejszych grup terrorystycznych i brakiem otwartości samych 

Afgańczyków na zmiany. Okazało się bowiem, że lata wewnętrznych konfliktów, wojny 

domowej, ścierania się różnych międzynarodowych wpływów uniemożliwiły w tak 

stosunkowo krótkim czasie przeprowadzenie zmian, które w sposób trwały 

zagwarantowałyby zdemokratyzowanie systemów politycznych, rządowych czy 

wszelkich instytucji.  

    Problemem badawczym, który opisano w rozprawie było przedstawienie 

zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie. Dokonano 

obszernej analizy ich uczestnictwa w procesie stabilizacji, odbudowy i demokratyzacji 

państwa. Wsparcie Zachodu okazało się być bardzo duże w każdym obszarze, zarówno 

politycznym, gospodarczym, społecznym, jak i edukacyjnym. Dodatkowo także 

zaprezentowano aktualną sytuację Afganistanu, która diametralnie się zmieniła pod 

rządami talibów.  

 Cele niniejszej rozprawy udało się zrealizować poprzez odpowiedź na postawione 

w pracy doktorskiej pytania badawcze: 

 

1. Jaką rolę odegrały Stany Zjednoczone i Unia Europejska w rozwoju politycznym 

Afganistanu po upadku rządu talibów?  

 Stany Zjednoczone odebrały olbrzymią rolę w rozwoju politycznym Afganistanu. 

Dotyczy to nie tylko okresu po 2001 roku, ale także przełomu lat 80-90-tych, kiedy to 

USA wspierało grupę mudżahedinów. Miało to na celu walkę z ZSRR i zdobycie miana 

największego światowego mocarstwa. Stany Zjednoczone zawsze więc angażowały się w 

wewnętrzne sprawy Afganistanu, co jak wykazano w rozprawie, szczególnie mocno 

nasiliło się po 2001 roku. Wówczas to USA po udanej interwencji i likwidacji Osamy bin 

Ladena rozpoczęło 20-letnią pomoc wobec Afganistanu. W niniejszej pracy 

zaangażowanie to zostało opisane na kilku płaszczyznach. Jedną z nich, było właśnie 

zbudowanie nowych struktur państwa afgańskiego. Wydaje się, iż można wyodrębnić w 

tym zakresie kilka głównych obszarów, to jest: wsparcie w tworzeniu nowej Konstytucji; 

reformę sądownictwa; przeprowadzenie wolnych, demokratycznych wyborów; 

promowanie praw człowieka. W kontekście Konstytucji autor rozprawy zaprezentował 
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nie tylko te najnowsze, ale przedstawił proces ich powstawania (pierwsza Konstytucja 

została uchwalona w 1923 roku, ostatnia 2004 roku). Opracowanie i wprowadzenie w 

życie Ustawy Zasadniczej (składała się z 12 rozdziałów i 162 artykułów) miało 

zdemokratyzować Afganistan. Uczestnictwo i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w 

tworzenie najnowszej Konstytucji miało być gwarantem rozwoju Afganistanu w kierunku 

państw Zachodu, przede wszystkim dlatego, iż uregulowano podział władzy na 

ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Zagwarantowano też prawa i wolności 

obywatelskie, zadbano o równouprawnienie i prawa kobiet. Stanom Zjednoczonym 

szczególnie zależało na tym, aby zapisane i uchwalone normy programowe były 

skierowane na przyszły rozwój Afganistanu, dając gwarancję pewnego rodzaju jego 

niezależności. Uchwalenie Konstytucji pokazało drogę jaką Afganistan przeszedł w 

kierunku demokratyzacji, jak zmienił się obowiązujący  układ sił zmierzający do 

ustanowienia silnej roli prezydenta. USA więc wspierając tworzenie Ustawy Zasadniczej 

odrzuciło systemy autorytarne, a zaproponowało system demokracji parlamentarnej. 

Zmiany te przyczyniły się do modyfikacji istniejących wówczas systemów prawnych, 

ekonomicznych czy też społecznych. Choć Konstytucja z 2004 roku nie była wolna od 

błędów, to z pewnością dała w miarą kompletny obraz państwa, wskazała drogę, którą 

Afganistan powinien podążać. Przy zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych wprowadziła 

wyważony system polityczny, z jednej strony uwzględniający zasady państw 

demokratycznych, a z drugiej szanujący specyfikę państwa Afganistan, z jego odrębną 

kulturą i religią.  

 W prezentowanej rozprawie dużo miejsca poświęcono też wyborom 

prezydenckim, parlamentarnym i regionalnym, wskazując tym samym na ich rolę w 

budowaniu demokracji i rozwoju politycznym omawianego obszaru. Dowodem wpływu 

Stanów Zjednoczonych na tę dziedzinę jest fakt, iż pierwsze wolne wybory prezydencie 

odbyły się dopiero w 2004 roku a kolejne w 2009 i 2014 roku, parlamentarne natomiast w 

2005, 2010, 2015. Stany Zjednoczone w okresie 2004-2009 przekazały 263 mln USD, 

dostrzegając istotną rolę przeprowadzania demokratycznych procesów wyborczych1417. 

W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie także innych państw, a cała koalicja 

międzynarodowa wydała prawie 490 mln USD. Szczególną rolę odegrała też Unia 

Europejska, która zadbała głównie o organizację i bezpieczeństwo wyborów, wydając na 

                                                           
1417 P. Łukasiewicz, Wojna a państwo, op. cit., s. 169. 
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ten cel 24 mln euro1418. Wybory zwyciężył Hamid Karzaj, który co warto dodać był 

trzykrotnie prezydentem (w 2001 stał także na czele Rządu Jedności Narodowej). Kolejne 

wybory w 2009 roku odbyły się z dużym zaangażowaniem państw koalicji ISAF oraz 

organizacji UNAMA, działającej przy ONZ. Oczywiście więc chodziło o pomoc Stanów 

Zjednoczonych, Unii Europejskiej i koalicji międzynarodowej w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu wyborów poprzez ich finansowanie i wsparcie merytoryczne. 

Dostrzeżono konieczność reform prawa wyborczego. Amerykanie wspierali wybory 

głównie w obszarze logistycznym i technicznym. Kolejne demokratyczne wybory odbyły 

się, przy wsparciu między innymi USA w 2014 roku a zwycięzcą w drugiej turze okazał 

się Ashraf Ghani, którego, co warto dodać, kandydatura popierana była przez Stany 

Zjednoczone. Pomoc UE (w 2013 roku) szacuje się na 128 mln euro1419. W związku z 

niejasnościami wyników wyborów z inicjatywy USA powstał Rząd Jedności Narodowy, 

którego przedstawiciel – John Kerry uczestniczył w podpisaniu porozumienia między 

Ashrafem Ghanim i Abdullahem Abdullahem. Ujęto w nim wszelkie role i obowiązki 

najważniejszych przedstawicieli władzy. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych bez 

wątpienia uspokoiło napiętą sytuację polityczną, choć należy przyznać, że wprowadzenie 

dokumentu nie okazało się do końca możliwe. Ostatnie wybory w Afganistanie odbyły 

się w 2019 roku i choć za ich organizację i przebieg odpowiadał rząd afgański, to 

obecność USA gwarantowała demokrację i sprawne ich przeprowadzenie, tym bardziej, 

iż wzmożyły się ataki talibów. Wyniki wyborów zostały ogłoszone w 2020 roku i co 

ciekawe odbyły się dwie ceremonie zaprzysiężenia dwóch prezydentów. Ostatecznie 

jednak za głowę państwa uznano Ashrafa Ghaniego, który jak wspomniano wcześniej był 

popierany przez Stany Zjednoczone i NATO.  

 W kontekście zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w 

procesy polityczne nie można zapomnieć o wprowadzonej reformie sądownictwa, która 

całkowicie zmieniła dotychczasowe prawa i funkcjonowanie tego obszaru. Wymiar 

sprawiedliwości bowiem musi także uwzględniać potrzeby polityczno-społeczne. 

Afganistan potrzebował sprawnego, ujednoliconego i nowoczesnego systemu 

funkcjonowania sądów. Początkiem zmian było podpisanie w czerwcu 2004 roku 

deklaracji UE, która zobowiązała się przeznaczyć pomoc finansową w wysokości ponad 

3,1 mld euro (w okresie 2002-2006). Miała ona przyczynić się do przeprowadzenia 

różnych reform, z czego szczególnie ważne okazały się te dotyczące sprawiedliwości. 

                                                           
1418 K. Hołdak, op. cit. , s. 190. 
1419 P. Łukasiewicz, op. cit., s. 176. 



  418 

 

Unii Europejskiej i państwom członkowskim zależało na stworzeniu nowoczesnego 

systemu, który dostrzeże prawa człowieka, w szczególności kobiet. W wyniku ustaleń 

rząd afgański przedstawił Narodowe Strategie Rozwoju, mające na celu głęboką reformę 

sądownictwa. Należy zauważyć, iż UE nie tylko wsparła działania finansowo, ale też 

organizowała szkolenia i działania edukacyjne. Podobne inicjatywy wykonywały także 

Stany Zjednoczone, choćby w postaci stworzenia specjalnego programu szkoleniowego 

(2013 rok). W 2016 roku USA zaczęło wsparcie drugiego etapu reformy sądownictwa  

(JTTP) i przeznaczyło na niego 7.041.182 USD1420. Odbywało się to w ramach 

współpracy z Międzynarodową Organizacją Praw Rozwoju (IDLO). Warto zauważyć, że 

reforma sprawiedliwości została zapisana w Konstytucji z 2004 roku.  

 Czwartym obszarem w rozwoju politycznym Afganistanu okazały się działania 

mające na celu promowanie praw człowieka. Obecność Stanów Zjednoczonych i Unii 

Europejskiej w Afganistanie zaskutkowała wezwaniem do zwrócenia uwagi na 

przywołane zagadnienia. Tematy wolności i równości obywatelskich oraz prawa kobiet 

stały się ważnym elementem zmian przeprowadzonych w Afganistanie po 2001 roku. Bez 

wątpienia nastąpiły one nie tylko w obszarze prawnym i formalnym, ale przede 

wszystkim socjologicznym i społecznym. Już w 2001 roku na konferencji w Bonn 

wezwano Afganistan do podjęcia działań na rzecz ochrony i promowania praw obywateli. 

W konsekwencji utworzono Niezależną Komisję Praw Człowieka (AIHRC), która miała 

swoje umocowanie w Konstytucji z 2004 roku (art. 58). 

 

2. W jaki sposób Stany Zjednoczone i Unia Europejska przyczyniły się do zbudowania 

struktur bezpieczeństwa?  

 W rozprawie dużo miejsca poświęcono tematowi budowania struktur 

bezpieczeństwa w Afganistanie. Wsparcia w tym obszarze, zarówno finansowego, jak i 

szkoleniowego, udzieliły Stany Zjednoczone i Unia Europejska, ze szczególnym 

uczestnictwem Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. Po ataku na WTC oczywiste 

stało się, iż Afganistan, chcąc budować demokratyczne państwo będzie zmuszony 

stworzyć nowoczesną armię i policję. Ich podwaliny ustalono w 2002 roku na konferencji 

w Genewie. Wówczas to uzgodniono, iż Stany Zjednoczone i Francja odpowiedzialne 

                                                           
1420 IDLO, Evaluation of the IDLO “Afghanistan Justice Training Transition Program (JTTP) Follow On” 

October 2018, https://www.idlo.int/sites/default/files/pdf/initiatives/IDLO-Evaluation-JTTP%20FO-

Afghanistan.pdf, s. 2, dostęp: 22.05.2022. 
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będą za modernizację armii narodowej (ANA), Niemcy za policję (ANP), a Wielka 

Brytania za walkę z narkotykami.  

 W budowanie Narodowej Armii Afgańskiej zaangażowały się głównie Stany 

Zjednoczone, zarówno poprzez przekazywanie sprzętu wojskowego, jak i szkolenia w 

zakresie obronności. Ustalano więc przy kooperacji z afgańskim rządem, iż głównymi 

zadaniami ANA będzie zorganizowanie sił zbrojnych, zapewnienie spokoju i 

bezpieczeństwa administracji rządowej, zwalczanie terroryzmu. Hamid Karzaj, ówczesny 

prezydent, powołał do życia Afgańską Armię Narodową 1.05.2002 roku, a konsekwencją 

tego były wdrażane najróżniejsze programy mające na celu szkolenia przyszłych 

żołnierzy. W 2005 roku powstała Narodowa Akademia Wojskowa Afganistanu 

prowadząca edukację w obszarze obronności. Kolejne lata to okres wzmożonych szkoleń 

i znacznych inwestycji, mających na celu usamodzielnienie ANA. Zakładano, iż będzie 

ona gotowa zwalczyć terroryzm i zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom bez 

pomocy państw trzecich. Nie obyło się jednakże bez kłopotów, wynikających po 

pierwsze z różnic etnicznych (pochodzenie żołnierzy wpływało bezpośrednio na ich 

współpracę), braku jednoznacznego systemu wynagrodzeń, ograniczonego zaufania do sił 

międzynarodowych. W 2011 roku rozpoczął się proces stopniowego przenoszenia 

odpowiedzialności z NATO i ISAF na afgańskie siły zbrojne. Okazało się jednak niestety, 

iż żołnierze nie byli na tyle wyszkoleni i przygotowani, by zagwarantować 

bezpieczeństwo obywatelom. Po 2014 sytuacja znacznie się pogorszyła, czego skutkiem 

był wzrost liczby zabitych żołnierzy. Dodatkowo, wraz z upływem czasu widoczny stał 

się brak zaufania między siłami koalicyjnymi a ANA. Choć oczywiste było, iż afgańska 

armia winna działać bez wsparcia i pomocy, to jednak zdawano sobie sprawę, iż proces 

ten powinien odbywać się w sposób przemyślany. Szczególnie dlatego, iż talibowie nigdy 

nie pogodzili się z utratą władzy i wciąż stwarzali zagrożenie dla światowego 

bezpieczeństwa. W sierpniu 2021 roku okazało się, iż obawy te były zasadne. Wraz z 

przejęciem władzy przez talibów zlikwidowano armię i powołano do życia nowe 

struktury, w których dziś służą wyłącznie talibowie. Narodowa Armia Afgańska zmieniła 

nazwę na Islamską Armię.  

 Jak wcześniej wspomniano ważna dla zachowania bezpieczeństwa na świecie po 

2001 roku okazała się  także modernizacja Afgańskiej Narodowej Policji (ANP). 

Pierwszym punktem jej utworzenia były uzgodnienia poczynione na konferencji w Bonn 

w 2001 roku. Głównym odpowiedzialnym za ich wdrożenie była Unia Europejska, która 

za cel postawiła sobie pokój, stabilność oraz bezpieczeństwo. W praktyce działania 
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modernizacji i szkolenia podjęto w 2002 roku. Okazało się jednak, że często działania 

podejmowano zbyt opieszale, a brak otwartości samych Afgańczyków do reform 

utrudniała szybkie zmiany. Szkoleniem i budową komisariatów zajęli się przede 

wszystkim Niemcy, ale także USA brało udział w programach szkoleniowych i 

budowaniu infrastruktury. W konsekwencji więc systematycznie wzrastała liczba 

policjantów, a do ich zadań należało nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, 

ale też walka z narkobiznesem. W 2007 roku Rada Europejska zgodziła się na stworzenie 

Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EULOP), której celem było ustabilizowanie lokalnych 

sił policyjnych, wsparcie w zreformowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

włączenie ANP do systemu sprawiedliwości. Do 2014 roku w ramach owej misji 

stworzono i wdrożono kilkadziesiąt ważnych projektów szkoleniowych, które stanowiły 

solidne ramy całej reformy tego obszaru. Powstała choćby Policja Porządku Publicznego, 

Policja Kryminalna, Policja Lokalna. Do połowy 2021 roku Afgańska Policja Narodowa 

pod kierownictwem MSW zapewniała bezpieczeństwo, zwalczała terroryzm i strzegła 

granic Afganistanu. Talibowie jednak zdobywając władzę jednocześnie przejęli te służby. 

Aktualnie, choć struktura sił policyjnych nie uległa zmianie, to w szeregach są wyłącznie 

ich przedstawiciele, których działania powiązane są z religią szariatu i niewiele mają 

wspólnego z obowiązującymi na świecie zasadami demokratycznego państwa prawa.  

 

3. Na ile możliwy byłby postęp w obszarze gospodarki i edukacji bez obecności 

Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej?  

 Historia relacji Afganistanu i Stanów Zjednoczonych sięga lat 30-tych XX wieku, 

kiedy to USA uznały Afganistan za samodzielne państwo. O zażyłości i bliskości 

współpracy świadczą podpisywane umowy i porozumienia. Rozwój Afganistanu nie 

byłby możliwy bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, a jego gospodarka od zawsze 

uzależniona była od zagranicznej pomocy. Z jednej strony więc dawało to szansę 

Afganistanowi na zmiany, ale z drugiej w pewien sposób ograniczało jego niezależność. 

Bez wątpienia jednak, rokiem granicznym okazał się być 2001 rok, kiedy to Unia 

Europejska i Stany Zjednoczone skierowały na rozwój ekonomii Afganistanu ogromne 

środki, które przyczyniły się do ożywienia gospodarczego oraz wpłynęły na poziom życia 

obywateli. Postulaty poprawy sytuacji w obszarze ekonomii, walki z bezrobociem i 

wyrównywania szans były zapisane we wszystkich dokumentach dotyczących pomocy i 

wsparcia Afganistanu po interwencji USA w tym państwa. Należy wymienić tu choćby te 

podpisane w Berlinie (2004), Londynie (2006) Paryżu (2010), Kabulu (2010) czy Tokio 
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(2012). O tym jak ważne to były zagadnienia świadczy fakt, iż okres pomocy Stanów 

Zjednoczonych obejmujący lata 2001-2014 nazywa się potocznie amerykańskim planem 

Marshalla dla Afganistanu. Szczegółowo przytoczony w dysertacji raport SIGAR 

wskazał, iż na wsparcie opisanego regionu wydano więcej niż w pierwotnym planie 

Marshalla, to znaczy od 2001 do 30 stycznia 2013 roku były to 104 mld USD1421. W tym 

kontekście warto jednak zaznaczyć, iż większość z nakładów przeznaczono na obszary 

związane z obronnością oraz nieudaną jak się okazało, walkę z narkotykami. W ramach  

planu Marshalla dla rozwoju ekonomicznego Afganistanu bez wątpienia ważna była 

przynależność do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD), która to 

miała zająć się podziałem amerykańskiej pomocy finansowej. Rozdział środków 

pieniężnych opierał się na szerokiej analizie potrzeb, uwzględniając tło społeczne i 

kulturowe. Pomimo olbrzymich nakładów poczynionych na gospodarczy rozwój 

Afganistanu, nie osiągnięto zamierzonych rezultatów. Korupcja, brak rozwiązań 

prawnych, nieprzygotowany rząd i brak otwartości społeczeństwa na zmiany 

spowodowały, że mimo ogromnych środków pieniężnych państwo wciąż znajduje się w 

czołówce najbiedniejszych na świecie (po objęciu władzy przez talibów i zamrożeniu 

środków pieniężnych sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła). Być może było to 

skutkiem tego, iż to rząd afgański, przy wsparciu Banku Światowego i zagranicznych 

donatorów zajmował się rozdzielaniem owej pomocy. Z perspektywy czasu można więc 

uznać decyzje za błędne, nieprzygotowane, a szansa na gospodarczy rozwój Afganistanu 

nie została w pełni wykorzystana. Stany Zjednoczone pomagając Afganistanowi 

wzmacniały także własną pozycję na arenie międzynarodowej. W założeniu bowiem 

środki pomocowe przekazywane przez donatorów mają zapewnić im długotrwałą 

ekonomiczną współpracę z beneficjentem, a także stworzyć rynki zbytu. Dodatkowo 

należy pamiętać, iż Afganistan jako państwo upadłe nie było w stanie wykorzystać 

oferowanej pomocy w sposób wystarczająco efektywny. Jego polityczna słabość 

sprawiła, iż nie mógł on zapewnić gospodarczego dobrobytu. Trzeba jednak podkreślić, iż 

Afganistan po 2001 roku przeszedł proces wielu zmian w dziedzinie budowania państwa 

z silniejszą gospodarką. Zanotowano lepsze zarządzanie finansami publicznymi, dochód 

budżetu systematycznie wzrastał, powołano instytucje wpływające bezpośrednio na 

gospodarkę, np. Urząd Celny, Urząd Podatkowy, wzrosło PKB. Zaobserwowano większą 

liczbę inwestorów zagranicznych.  

                                                           
1421 Zob. SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30.07. 2014 report, s. 14, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-07-30qr.pdf, dostęp: 13.05.2022. 
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 Nie tylko jednak USA zaangażowało się w rozwój afgańskiej gospodarki. Po 2001 

roku także UE dostrzegła konieczność działań na rzecz poprawy życia mieszkańców 

Afganistanu w obszarze ekonomii. Uważano, że jest to obszar stanowiący największe 

zagrożenie dla stabilności na świecie, po pierwsze ze względu na obecność Al-Kaidy, po 

drugie uprawę maku i handel narkotykami. Środki przekazywane zarówno do budżetu, 

jak i poza nim, miały na celu nie tylko zapewnić rozwój gospodarczy, ale też powołać 

stabilne struktury rządowe. W tym kontekście należy wymienić kilka strategii UE, 

zrealizowanych przy współpracy z Kabulem, tj. Pierwsza Strategia Narodowa dla 

Afganistanu (CSP 2003-2006), Druga Strategia Narodowa dla Afganistanu (CSP 2007-

2013), Strategia dla Afganistanu (od 2017). Zapisy obejmowały poprawę sytuacji 

terenów wiejskich, ochrony zdrowia, reformy administracji publicznej i budowanie 

infrastruktury. W ramach Strategii w 2005 roku UE podpisała ważną, wspólną deklarację 

z Afganistanem, w której to zatwierdzono dalsze wsparcie w sektorze gospodarczym, 

politycznym, administracyjnym, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Jak 

wspomniano wcześniej, ważnym polem działania UE w Afganistanie była walka z 

narkotykami i przestępczością zorganizowaną.  

 Temat pomocy i wsparcia dla Afganistanu omawiany był na licznych 

konferencjach, w których Unia Europejska odgrywała znaczącą rolę. Można tu wymienić 

porozumienia podpisane np. w Tokio, Berlinie, Londynie, Paryżu, Moskwie, Kabulu, 

Stambule, Chicago. Państwa uczestniczące w tych konferencjach omawiając sytuację w 

Afganistanie jednocześnie deklarowały określoną finansową pomoc na wsparcie różnych 

obszarów, działań humanitarnych czy wspierających prawa człowieka. Wszystkie one 

jednak dotykały też szeroko pojętej dziedziny gospodarki, ponieważ jej rozwój zapewniał 

polityczną niezależność Afganistanowi, a jej obywatelom lepszy standard życia. Ostatnia 

konferencja dotycząca pomocy Afganistanowi (przed przejęciem władzy przez talibów) 

odbyła się w listopadzie 2020 roku i wówczas to UE i państwa uczestniczące 

podtrzymały chęć wsparcia gospodarczego dla Afganistanu. Jednym z ostatnim 

dokumentów wskazującym na wsparcie UE Afganistanu był Wieloletni Program Celowy, 

sygnowany przez ówczesnego prezydenta Ashrafa Ghaniego, obejmujący okres 2014-

2020 roku, na który Unia przeznaczyła 1,4 mld euro. Środki wesprzeć miały rozwój 

rolnictwa, budowanie praworządności, odbudowę demokracji oraz wsparcie już 

toczących się reform. Konferencje, porozumienia oraz przekazana pomoc zarówno przez 

USA jak i UE umożliwiły Afganistanowi umocnić pozycję w regionie i zbudować pewną 

stabilność gospodarczą. W wyniku spotkań i negocjacji rząd afgański od 2001 roku 
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otrzymał długoterminowe wsparcie od globalnych partnerów. Dla wszystkich donatorów 

oczywiste było, iż wsparcie Afganistanu to gwarancja bezpieczeństwa dla całego świata. 

Mocna gospodarka, obecność zagranicznych inwestorów, poprawa poziomu życia 

obywateli służy nie tylko temu, który tę pomoc otrzymuje, ale też tym którym owa pomoc 

jest ofiarowana. Jej beneficjentami stają się wszyscy „gracze”. Środki przekazane w 

ramach pomocy UE nie zostały w pełni wykorzystane . Podobnie jak w przypadku 

pomocy oferowanej ze strony USA, tak i tu Afganistan ze swymi słabymi państwowymi 

strukturami i trwającymi konfliktami nie potrafił wykorzystać przeznaczonych środków. 

Należy pamiętać, że UE rozdzielała swoje fundusze z jednej strony finansując niektóre 

obszary samodzielnie, a z drugiej przekazując środki do krajowego budżetu.  

 Nie tylko jednak gospodarka zyskała na obecności USA i UE – wielkie zmiany 

poczyniono także w edukacji i szkolnictwie. UE przeznaczała środki na rozwój 

szkolnictwa, zapisując pomoc w dokumentach z rozlicznych konferencji. Dla wszystkich 

było oczywiste, że należy zainwestować w tę dziedzinę życia, ponieważ poziom 

wykształcenia w Afganistanie był zawsze bardzo niski. Wysoki poziom analfabetyzmu 

bezpośrednio przekłada się bowiem na inne sfery, obywatelami łatwo manipulować i 

osiągać własne, partykularne interesy. Było to widoczne w czasach rządów talibów w 

latach 1996-2001 i stało się także faktem po ponownym przejęciu władzy przez tę grupę 

w sierpniu 2021 roku. W 2001 roku, po interwencji USA, dostrzeżono konieczność 

zbudowania nowoczesnego systemu edukacji, który wprowadziłby powszechny 

obowiązek edukacyjny zgodny z międzynarodowymi standardami. Zadbano więc (choćby 

w ramach programu USAID) nie tylko o stworzenie programów nauczaniu, ale także o 

szkolenie nauczycieli, kadry administracyjnej, przygotowywanie podręczników czy 

budowanie szkół i uniwersytetów. Z drugiej strony nie należy zapominać, iż Afgańczycy 

nie zawsze gotowi byli na proponowane zmiany, które w ich mniemaniu uderzały w 

tradycję oraz kulturę. Rząd afgański jednak wspierał reformy proponowane przez Stany 

Zjednoczone, wierząc, iż wzrost poziomu edukacji sprawi, iż Afganistan stanie się 

państwem bardziej otwartym, a w perspektywie gotowym na demokratyczne zmiany. 

Dowodem na to było wdrożenie kilkunastu programów edukacyjnych, wprowadzonych w 

latach 2004-2017 przy finansowym wsparciu USA. Projekty z powodzeniem zostały 

zrealizowane i obejmowały wszystkie prowincje Afganistanu. Dotyczyły one budowy 

domów studenckich, szkół podstawowych, średnich oraz uniwersytetów. Dzięki temu 

podejmowano też i umożliwiano kadrze uniwersyteckiej rozwój własnych karier 

naukowych, wyjazdy zagraniczne, zainwestowano w budowanie i wyposażenie bibliotek, 
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laboratoriów i wszystkiego, co miało przyczynić się do wykształcenia się afgańskiej elity. 

O znaczeniu rozwoju szkolnictwa wyższego może świadczyć fakt, iż utworzono 

Narodowy Plan Strategiczny dla Szkolnictwa Wyższego. Projekty zakładały też znaczne 

uczestnictwo kobiet w systemie edukacji, to znaczy umożliwiono dziewczętom chodzenie 

do szkoły, a nauczycielkom pracę w instytucjach kultury. W 2006 roku powołano 

Uniwersytet Amerykański w Kabulu, w którym studenci zdobywali stopień licencjata i 

magistra. Ważnym elementem rozwoju obszaru edukacji były inwestycje poczynione na 

rzecz powstawania i drukowania materiałów dydaktycznych, audiowizualnych, np. 

podręczników, dostępu do Internetu. Projekty zakładały też uzyskiwanie stypendiów 

naukowych, które miały przyczynić się do łatwiejszego wejścia na rynek pracy młodych 

absolwentów (szczególnie dotyczyło to wyrównywania szans kobiet i mężczyzn). 

Zadbano także, aby afgańskie Ministerstwo Edukacji było na tyle samodzielne, by 

wdrażać własne programy edukacyjne, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej 

(chodziło głównie o naukę czytania i pisania). Ważne okazało się merytoryczne i 

finansowe wsparcie nauczycieli. Od 2001 roku wspomniane projekty z powodzeniem 

zostały wdrożone a system edukacji całkowicie się zmienił. Niestety jednak, wszelkie 

zmiany i plany zostały wstrzymane w sierpniu 2021 roku, kiedy to talibowie przejęli 

władzę. Szkoły zostały zamknięte, programy zawieszone, a USA i UE zamroziły wszelką 

pomoc finansową. Talibowie ogłosili nowy plan edukacyjny oparty na prawie szariatu i 

afgańskiej tradycji. W połowie 2022 roku szkoły zostały otwarte dla chłopców i 

dziewcząt (jedyne do szóstej klasy), a kształcenie na uniwersytetach zostało podzielone 

na to przeznaczone dla kobiet i mężczyzn. Trzeba też zauważyć, iż po masowej 

ewakuacji w sierpniu 2021 roku większość naukowców oraz nauczycieli akademickich 

opuściło Afganistan nie widząc dalszych perspektyw rozwoju.  

 Chcąc dokonać podsumowania należy stwierdzić, iż bez wątpienia miliardowe 

nakłady na zbudowanie i stworzenie nowoczesnego systemu edukacji w Afganistanie 

poczynione przez USA i UE zmieniły na prawie 20 lat poziom szkolnictwa w tym 

państwie. Dziś jednak to talibowie decydują o tym, w którym kierunku ten obszar będzie 

się rozwijać i wydaje się, że nie ma perspektyw na nowoczesną edukację w Afganistanie. 

 

4. Jak obecność Stanów  Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie 

przyczyniła się do zwalczania terroryzmu?. 

 Działania Al-Kaidy przyczyniły się do interwencji zbrojnej USA i koalicji 

międzynarodowej w Afganistanie. Po tym jak talibowie nie spełnili stawianych im żądań 
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(np. wydania Osamy bin Ladena czy zamknięcia ich obozów szkoleniowych) oczywistym 

było, iż tylko zdecydowane zbrojne działania mogą zwalczyć terroryzm i zapewnić 

bezpieczeństwo na świecie. Z pewnością w początkowym etapie wojny udało się 

osiągnąć cele, gdyż grupy terrorystyczne działające w opisywanym regionie przeszły do 

„podziemia”, a walka ekonomiczna i presja gospodarcza sprawiły, że terroryści mieli 

ograniczone możliwości ataków na ludność cywilną. Siły międzynarodowe i USA 

podjęły wiele działań w zwalczaniu terroryzmu. W dysertacji szczegółowo opisano 

najważniejsze operacje wojskowe, których efektem było znaczne osłabienie grup 

terrorystycznych. Do najważniejszych należą: „Trwała Wolność” (Operation Enduring 

Freedom), „Anakonda”, „Harpoon” czy „Warrior Sweep”, a w latach późniejszych 

„Strong Eagle” oraz „Hammer Down”. Z pewnością przełomowym momentem walki z 

talibami było zabicie Osamy Bin Ladena w ramach operacji „Trójząb Neptuna” 

(Geronimo Neptune Spear). Po udanej akcji zdecydowanie ograniczono kontyngenty 

wojskowe, co przyczyniło się do wzmożenia ataków partyzanckich przeprowadzanych 

przez terrorystów. W pracy szczegółowo opisano też liczne grupy rebeliantów i innych 

(poza Al-Kaidą) grup terrorystycznych, które aktywnie działały do 2021 roku.  

 W walce z terroryzmem znaczącą rolę odegrały Stany Zjednoczone, które od 

samego początku zakładały szybkie zwycięstwo nad talibami. W swej taktyce 

wykorzystywali nowoczesne metody zwalczania terroryzmu, budowano bazy wojskowe, 

szkolono Afgańczyków pod kątem walki w terrorystami. Z drugiej strony  wprowadzono 

podejście całościowe, które obejmowało też działania pozamilitarne. Walkę z 

terroryzmem podjęły też Międzynarodowe Siły Wsparcia  Bezpieczeństwa (ISAF), które 

to poza budowaniem demokratycznych struktur miały za zadanie rozbrajanie oraz 

demobilizację grup zbrojnych działających na terenie Afganistanu. O zaangażowaniu 

innych sił w walkę z terroryzmem świadczy to, iż przywództwo w ISAF było 

przekazywane pomiędzy poszczególne państwa, np. Wielką Brytanię, Turcję, Niemcy czy 

Kanadę, aż do przejęcia przez NATO w sierpniu 2003 roku. W związku z brakiem 

sukcesów zdecydowano o bardziej regionalnej walce z terroryzmem, czemu służyć miały 

Prowincjonalne Zespoły Odbudowy. W 2012 roku określono zarys zakończenia misji 

ISAF w Afganistanie, a w 2014 roku ogłoszono, że misja Sojuszu zakończyła się 

sukcesem. Podkreślano, iż zwiększono bezpieczeństwo a sam Afganistan powinien wziąć 

odpowiedzialność za własne terytorium.  

 Jak wykazano w rozprawie, choć walka z terroryzmem choć trwała wiele lat i 

zaangażowano w nią wiele środków, nie odniosła ona zamierzonych efektów. Po 



  426 

 

pierwsze dlatego, iż początkowo zasięg działania sił koalicyjnych był zbyt mały i zbyt 

powolny, po drugie sami talibowie rozszerzali swoje wpływy i podejmowali walkę, nie 

zważając na straty, które ponosili. Cele postawione przez USA i NATO okazały się 

trudne do zrealizowania, choć wszystkie zaangażowane państwa zdawały sobie sprawę, 

że zwalczanie terroryzmu leży w ich politycznym interesie. Jak wykazano w rozprawie, 

walka z terroryzmem toczyła się na wielu polach, wykorzystywano wszelkie możliwe 

środki, ale jednak, choć odnoszono sukcesy, to talibowie ponownie przejęli władzę. Dziś 

stoją na czele Emiratu Islamskiego Afganistanu, co oznacza, że walka z terroryzmem 

okazała się finalnie bezskuteczna. Aktualnie w Afganistanie działa wciąż wiele grup 

terrorystycznych i organizacji przestępczych, z którymi nawet sami talibowie nie potrafią 

walczyć.  

 

5. Jak Afganistan i sami Afgańczycy wykorzystali wsparcie Stanów Zjednoczonych i 

Unii Europejskiej, które otrzymywali przez blisko 20 lat? 

 Stany Zjednoczone i Unia Europejska odegrały znaczącą rolę w przebudowie 

Afganistanu po 2001 roku. Dla społeczności międzynarodowej jasne było, iż walka z 

terroryzmem będzie niosła ze sobą konieczność pomocy ekonomicznej, humanitarnej, 

wsparcia w tworzeniu nowych struktur rządowych i demokratycznych. Na licznych 

spotkaniach i konferencjach uzgadniano pola i obszary,  na które należało skierować 

największą pomoc zarówno finansową jak i wojskową. Można w tym kontekście 

wymienić kilka opisanych w dysertacji programów, np. Afghanistan Trade and Revenue 

Project (ATRP) czy Afghanistan Regional Agricultural Development Program (RADP-

North). Oczywiście nie zawsze udało się zrealizować zamierzone cele, co wynikało z 

wielu przyczyn, ale bez wątpienia  działania USA i UE zmieniły oblicze Afganistanu, 

choćby przez to, iż zapewniono bezpieczeństwo obywatelom poprzez zbudowanie 

nowoczesnych struktur obronnych, jak armia i policja. Tysiące ludzi zostało 

przeszkolonych oraz znalazło pracę w tym obszarze. Co prawda struktury te nie były 

wystarczające silne, by obronić własny naród przed talibami w połowie 2001 roku, to 

jednak należy podkreślić, że od 2001 roku przez kolejnych 20 lat instytucje te działały, a 

kierowana pomoc finansowa i wsparcie merytoryczne przyczyniły się do ochrony 

obywateli i terytorium Afganistanu. Obecność USA i UE okazały się być nie do 

przecenienia w temacie budowania Afganistanu jako państwa demokratycznego. Mowa 

tutaj głównie o zmianach Konstytucji, w której to zapisano podstawowe prawa i wolności 

obywatelskie, za wzór stawiając ustawy zasadnicze państw Zachodu. Afgańczycy po raz 



  427 

 

pierwszy mieli okazję doświadczyć zasad demokracji w bezpośrednich, wolnych 

wyborach zarówno prezydenckich, jak i regionalnych. Dzięki wsparciu USA i UE 

zorganizowano też prawdziwy, niezależny rząd i ministerstwa, które z czasem miały 

samodzielnie rządzić, tworzyć prawo w myśl zasad wolności i niezależności. Ogromne 

zmiany nastąpiły też w wymiarze sprawiedliwości, a przede wszystkim w obszarze 

równości obywatelskich i praw kobiet. To właśnie kobiety najwięcej zyskały na 

obecności i wsparciu USA i UE. Po raz pierwszy zwrócono uwagę na edukację, prawo do 

pracy i równe traktowanie we wszystkich obszarach życia. Powołano do życia 

Ministerstwo ds. Kobiet, kobiety brały udział w życiu politycznym (kandydowały na 

urząd prezydenta), zajmowały wysokie stanowiska rządowe, mogły pracować w każdym 

sektorze, np. w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, służbach 

bezpieczeństwa, edukacji itp. Zwrócono też uwagę na potrzeby dzieci, konieczność 

wyrównywania szans edukacyjnych obszarów wiejskich, mówiono o przemocy, 

ograniczono śluby dla nieletnich. Przede wszystkim jednak zreformowano szkolnictwo i 

zagwarantowano gruntowną edukację na kształt tych zachodnich. 

 Niewątpliwie też obecność USA i UE w dużym stopniu uwarunkowało rozwój 

gospodarczy i infrastrukturę Afganistanu. Został on wprowadzony w system 

wolnorynkowy, który stał się oficjalną polityką ówczesnego rządu (2004 rok). W 

Konstytucji ponadto zapisano, iż obowiązkiem rządu jest wsparcie lokalnych i 

zagranicznych inwestycji. Ważnym wydarzeniem było wstąpienie w lipcu 2016 roku do 

Światowej Organizacji Handlu (WTO), co umożliwiło wymianę handlową na zasadach 

panujących w innych państwach. Inną sprawą jest jednak, że o pozyskanie zagranicznych 

inwestorów było zawsze trudno. W czasie obecności USA i UE w Afganistanie po 2001 

roku obserwowano jednak wzrost eksportu i importu, głównie z USA, Chinami, Rosją, 

Pakistanem czy Rosją. O tym, jak gospodarka stała się ważna dla rządu afgańskiego może 

świadczyć fakt opublikowania dwóch dokumentów: Afgańskich Narodowych Ram Pokoju 

i Rozwoju (ANPDF) na lata 2017-2021 oraz plan Krajowych Ram Pokoju i Rozwoju oraz 

Dokument Partnerstwa Afganistanu (ANPDF II) na okres 2021-2025. Ich założeniami 

było zapewnienie bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy Afganistanu oraz wsparcie 

społeczności międzynarodowej. Niestety jednak pomimo ambitnych założeń, planów nie 

udało się do końca zrealizować. Afganistan nie przestał być w czołówce najbiedniejszych 

państw świata. Do najważniejszych przyczyn należy np. brak kadr, zagrożenia 

wynikające z działań grup terrorystycznych a co się z tym wiąże niepokoje społeczne, 

niewystarczająca infrastruktura drogowa, korupcja. PKB i dochód narodowy na 
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mieszkańca okazały się najpierw wzrastać a potem, wraz z wycofywaniem się sił 

koalicyjnych, spadać, co związane było też ze zwiększonym bezrobociem i 

niewystarczającymi inwestycjami. Przy wsparciu USA i UE udało się częściowo wdrożyć 

znaczące projekty jak TAPI czy CASA – 1000, które niestety zostały zatrzymane wraz z 

przejęciem władzy przez talibów. W sierpniu 2021 roku całkowicie zmieniła się sytuacja 

ekonomiczna i społeczna. Obywatele nie chcieli już żyć w państwie, gdzie panuje reżim 

niedemokratyczny i prawo szariatu. Miliony Afgańczyków wyemigrowało ceniąc sobie 

wartości demokratyczne, które przyswoili sobie w ciągu ostatnich 20 lat.  

 

6. Co stanie się z państwem, w którym władzę przejęli talibowie?  

 Podpisanie porozumienia przez Donalda Trumpa z talibami a potem podtrzymana 

decyzja Joe Bidena o wycofaniu armii zdecydowanie przyspieszyła działania talibów i w 

ciągu zaledwie kilku tygodniu państwo przeszło w ręce tej grupy terrorystycznej. Wraz z 

ucieczką prezydenta Ashrafa Ghaniego z Kabulu zakończyły się rządy i funkcjonowanie 

w miarę demokratycznego państwa a rozpoczęła się modernizacja kraju w imię idei 

szariatu. Ograniczono swobody obywatelskie, dostęp do edukacji, wprowadzono wiele 

zmian w obszarze gospodarczym i społecznym. Powszechne stały się represje wobec 

przedstawicieli poprzedniej władzy i osób wspierających kraje Zachodu. Afganistan stał 

się więc ponownie państwem rządzonym przez talibów w imię restrykcyjnego prawa 

islamu. Bardzo szybko okazało się także, że nie ma szans na stworzenie jakiejkolwiek 

opozycji a społeczność międzynarodowa nie podjęła prób uporządkowania sytuacji w 

Afganistanie. Zamrożenie aktywów (rząd USA zamroził całość rezerw afgańskiego banku 

centralnego), brak finansowego wsparcia USA i Unii Europejskiej (banki jednomyślnie 

odmawiały pożyczek i wspierania Afganistanu), całkowita izolacja państwa na arenie 

międzynarodowej sprawiła, że dziś Afganistan walczy z olbrzymią biedą, głodem, 

brakiem jakiejkolwiek perspektywy na poprawę sytuacji. W związku z zahamowaniem 

międzynarodowej pomocy cały system bankowy przestał działać, zatrzymano wszelkie 

inwestycje, nie ma żadnych zagranicznych inwestorów a mieszkańcy za wszelką cenę 

starają się uciec za granicę. Zarówno dla państw ościennych, jak i wszystkich państw 

zachodnich największym problem okazała się ogromna fala uchodźców, która wcale nie 

zakończyła się wraz z powszechną ewakuacją obywateli z Afganistanu. Przejęcie władzy 

przez talibów to oczywiście wzrost obaw o ponowny i niekontrolowany przez nikogo 

rozwój grup terrorystycznych, które w perspektywie są zagrożeniem dla wszystkich 

państw na świecie. Chaotyczne, nie do końca zaplanowane i przemyślane zakończenie 
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misji USA i NATO wywołało liczne napięcia wśród całej społeczności międzynarodowej. 

Afganistan pozostał bez pomocy innych państw, a jego rozwój został trwale 

zahamowany. Oczywiście trudno przewidzieć jak potoczą się losy Afgańczyków, jak 

będzie wyglądało ich życie, jak Afganistan poradzi sobie z falą głodu, ubóstwa, represji, 

niesprawiedliwości społecznej. Trudno też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy 

społeczność międzynarodowa zaakceptuje rząd stworzony przez talibów i jak będą oni 

taktowani na arenie międzynarodowej. Dziś Afganistan jest państwem zamkniętym na 

wszelkie demokratyczne zmiany, nie ma w nim miejsca na wolności obywatelskie czy 

równe prawa, choćby w dziedzinie edukacji. Wydaje się więc, że doprowadzonym do 

skrajnej biedy społeczeństwem łatwo będzie manipulować przeciw państwom Zachodu, 

które w oczach talibów zagrażają Islamskiemu Emiratowi Afganistanu.  

 Stany Zjednoczone i Unia Europejska przez lata wspierając Afganistan 

przyczyniły się do jego rozwoju, ale też z pewnością społeczność międzynarodowa nie 

spodziewała się, że talibowie ponownie dojdą do władzy wraz z zakończeniem misji 

wojskowej w tym państwie. Próbując opisać działanie USA i UE w Afganistanie należy 

podkreślić, że funkcjonowały one inaczej i miały inne założenia pomocowe. Stany 

Zjednoczone koncentrowały się na obszarze wojskowości i można mieć wrażenie, że ich 

działalność była zdecydowania mniej dyplomatyczna. Unia Europejska dbała o 

budowanie państwa prawa z uwzględnienie różnic kulturowych i historycznych. 

Zakładano więc, iż proces integracji musi odbywać się z poszanowaniem afgańskiej 

tradycji. Stany Zjednoczone dysponowały większymi środkami, dlatego też ich działania 

były zawsze szybsze i skierowane na  konkretne obszary. Niezależnie od dzisiejszej 

sytuacji w Afganistanie obecność USA i UE w tym kraju na zawsze zmieniło jego 

oblicze, a obywatele poczuli w jaki sposób można funkcjonować w choć trochę 

demokratycznym państwie.  
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