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Anatomia klęski. Upadek rządu w Kabulu  

i zdobycie władzy przez talibów 

 

15 sierpnia w obliczu okrążenia Kabulu przez talibów prezydent Afganistanu Aszraf 

Ghani zdecydował się na opuszczenie kraju. Równocześnie, w obliczu rozpadających się 

sił bezpieczeństwa, do miasta wkroczyli talibowie, zajmując tym samym praktycznie 

cały Afganistan. Niedługo potem Abdullah Abdullah, Hamid Karzaj oraz Gulbuddin 

Hekmatjar zawiązali radę koordynacyjną, która w drodze negocjacji z talibami miała 

przekazać władzę i wynegocjować warunki rządu przejściowego. Równolegle  

w Islamabadzie delegacja afgańska, w skład której weszli czołowi przedstawiciele 

mniejszości etnicznych, przeprowadziła z przywódcami pakistańskimi serię rozmów nt. 

przyszłego rządu w Afganistanie. 

Za jedną głównych przyczyn porażki Kabulu w starciach z talibami należy uznać szybką 

dezintegrację sił bezpieczeństwa, które do niedawna w oficjalnych danych były dużo 

liczniejsze od szacunkowych sił talibów. Dodatkowo rebelianci zachowali zdolność do 

szybkiego uzupełniania strat nawet w przypadku niepowodzeń na polu walki. 

Sygnałem, który zainicjował proces upadku państwa i jego struktur siłowych można 

uznać ogłoszenie przez prezydenta Bidena decyzji o wycofaniu USA z Afganistanu, co 

miało również wymierne efekty na polu walki – brak wsparcia z powietrza czy problem  

z utrzymaniem floty statków powietrznych. Na masowe kapitulacje sił bezpieczeństwa 

wpłynęło również kilka innych czynników, a wśród nich m.in. ponoszone od dłuższego 
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czasu poważne straty w ludziach, braki w zaopatrzeniu, lokalne porozumienia możliwe 

dzięki kontaktom z rebeliantami przy pomocy rodzinnych i plemiennych powiązań. 

Duża część z nich sprowadzała się do braku woli walki o państwo w obliczu 

przeważających sił przeciwnika oraz brak szans na wygraną. Strategia talibów skupiła 

się w pierwszej kolejności na zadaniu uderzenia wyprzedzającego i pozbawienie 

przeciwnika – rządu i jego sojuszników – zdolności do mobilizacji nowych oddziałów na 

północy kraju. Dodatkowo wykorzystali nadmierne rozciągnięcie sił bezpieczeństwa, 

broniących obszarów, których nie były w stanie utrzymać w starciu z dużo bardziej 

mobilnymi rebeliantami. W kolejnych etapach swojej kampanii zajęli przejścia 

graniczne – poważne źródło dochodów rządu centralnego – i wtedy przystąpili do 

zdobywania miast.  

Do porażki rządu przyczyniła się również w dużym stopniu sytuacja polityczna w kraju,  

w której różne ugrupowania nie były w stanie zjednoczyć się wobec zagrożenia, jakim 

byli rebelianci. Podpisanie umowy USA-talibowie miało miejsce w chwili kryzysu 

politycznego związanego ze sporami wokół wyników wyborów prezydenckich,  

a następnie administracja w Kabulu przez długi okres nie była w stanie wypracować 

jasnego stanowiska wobec procesu pokojowego, licząc prawdopodobnie, że nowy 

prezydent zmieni politykę swojego poprzednika. Nie wiadomo, czy udałoby się 

osiągnąć jakiekolwiek porozumienie w tym czasie, aczkolwiek nie podjęta została przez 

to nawet poważna próba takiego działania.  

Niewielka jest szansa na to, że prowincja Pandższir, jako jedyne miejsce niezdobyte 

przez talibów, będzie w stanie długo się bronić. Wynika to z przewagi strony przeciwnej 

jak i brak możliwości otrzymania zaopatrzenia drogą lądową. Tym niemniej, ponieważ 

niektórym ważnym przywódcom – np. marszałkowi Dostumowi, Atta Mohammadzie 

Nurowi i Ismailowi Chanowi – udało się uciec z kraju, ciągle pozostał potencjał do tego, 

aby utworzyć ruch oporu opierający się na ich stronnikach, którzy pozostali  

w Afganistanie. Poważnym problemem mogą być również byli członkowie sił 

bezpieczeństwa, którzy w przypadku braku pracy byliby naturalnymi rekrutami dla 

ruchu oporu. Tym bardziej istotne będzie dla nowej władzy zapewnienie finansowania 

swojej działalności i możliwość dystrybucji środków między różne grupy interesu, co 
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zagwarantowałoby stabilną sytuację bezpieczeństwa w dłuższym terminie. Wydaje się, 

że brak pieniędzy może być wrażliwym punktem nowej władzy i narzędziem nacisku ze 

strony USA lub dotychczasowych darczyńców. Chociaż utrzymanie pomocy finansowej 

na dotychczasowym poziomie jest mało prawdopodobne, udostępnienie przynajmniej 

części tych środków może zmotywować talibów do bardziej umiarkowanej polityki.  

Chociaż obecnie trwają jeszcze rozmowy o kształcie przyszłego systemu władzy, 

prawdopodobne jest, że będzie to jakaś forma emiratu. Dyskusje te prawdopodobnie  

w większym stopniu dotyczą dokooptowania do niego polityków z obecnych elit, co 

mogłoby zagwarantować większą stabilność państwa. Takie rozwiązanie zdają się 

popierać sąsiedzi Afganistanu jak np. Chiny czy Pakistan. To drugie państwo jest 

prawdopodobnie głównym zwycięzcą nowego rozdania, aczkolwiek w dłuższym 

terminie zdobycie władzy przez radykalne ugrupowanie może stanowić inspirację dla 

terrorystów, których głównym wrogiem jest Islamabad. Państwa regionu – Rosja, Iran 

czy Uzbekistan – pomimo zdecydowanego zwycięstwa talibów zachowały również 

narzędzia do wywierania na nich wpływu, np. poprzez przywódców, którzy znaleźli się 

poza krajem. Jeśli udałoby się w zapewnić stabilną sytuację w Afganistanie, pojawiłaby 

się również możliwość większego zaangażowania gospodarczego jego sąsiadów. 

Dużym wyzwaniem dla talibów będzie utrzymanie na wodzy ugrupowań 

terrorystycznych. O ile lokalna odmiana Państwa Islamskiego (ISKP – Islamic State 

Khorasan Province) była w ostatnich latach przez nich traktowana jako wroga 

organizacja, o tyle Al-Kaida oraz inne ugrupowania utrzymywały z nimi bliskie relacje  

i były sojusznikami na polu walki. Nie wydaje się, że nowe władze w Kabulu będą 

gotowe zerwać te stosunki, natomiast głównym wyzwaniem będzie zminimalizowanie 

ich widoczności w Afganistanie – tak, aby nie wpływało to na relacje z państwami 

regionu. Talibowie mogą stać się także ofiarami własnego sukcesu, który zainspiruje 

nowych bojowników przyjazdu do Afganistanu, co może jeszcze bardziej utrudnić 

balansowanie między przyzwoleniem na obecność różnych ugrupowań  

a utrzymywaniem dobrosąsiedzkich stosunków. 

Zwiększona liczba uchodźców z Afganistanu do Europy, w tym Polski, to efekt 

wydarzeń, które miały miejsce miesiące, czy nawet rok temu – niepewności w związku z 
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wyjściem Amerykanów z Afganistanu, mniej stabilnej sytuacji bezpieczeństwa oraz 

pogarszającym się stanem gospodarki. Dlatego Polska może borykać się  

z narastającą falą uchodźców nawet przez kolejny rok. Istnieje jednak możliwość, że 

wraz ze zdobyciem władzy przez talibów i ustabilizowaniu sytuacji wewnętrznej, fala ta 

zostanie zahamowana. W dłuższym terminie liczba uchodźców będzie zależała od 

polityki nowej władzy. Jeśli uda jej się zapewnić stabilną sytuację i rozwój gospodarczy, 

nacisk na migrację z kraju będzie dużo mniejszy. 

 

Zdobycie Kabulu  

 

15 sierpnia w obliczu okrążenia Kabulu przez talibów prezydent Ghani bez wcześniejszych 

zapowiedzi opuścił Afganistan i wraz z rodziną oraz współpracownikami znalazł schronienie 

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W swojej pierwszej opublikowanej wiadomości 

ogłosił, że jego ucieczka była spowodowana niechęcią do przedłużania przelewu krwi, 

aczkolwiek miał prawo czuć się fizycznie zagrożony – w przeciwieństwie do swoich rywali 

politycznych jako osoba, która przybyła do Afganistanu wraz z wojskami zagranicznymi, nie 

dysponował poparciem konkretnych grup społecznych, które mogłyby go uchronić losem 

„amerykańskiej marionetki”, jak był postrzegany przez talibów. Wraz z jego wylotem  

w Kabulu zdezerterowały siły bezpieczeństwa, w związku z czym stolica stanęła przed 

groźbą szabru, pomimo zapewnień ministra obrony, że sytuacja jest bezpieczna. Dało to 

pretekst do wejścia rebeliantów do miasta w celu powstrzymania takiego rozwoju 

wypadków. Tym samym zajęli oni całe terytorium państwa z wyjątkiem trudno dostępnej 

prowincji Pandższir, leżącej na północny wschód od Kabulu.  

Wraz z opuszczeniem Afganistanu przez prezydenta Ghaniego przewodniczący Wysokiej 

Rady ds. Narodowego Pojednania Abdullah Abdullah, poprzedni prezydent Hamid Karzaj 

oraz przywódca partii Hezb-e Eslami Gulbuddin Hekmatjar zawiązali radę koordynacyjną, 

której celami było: zapobieżenie grabieżom, ulżenie ludności oraz pokojowe przekazanie 

władzy. Już w chwili jej zawiązywania pierwsze dwa cele były nieaktualne, ponieważ 

talibowie przejęli odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa. Rozpoczęły się 
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negocjacje dotyczące rządu przejściowego, ale póki co nie zostały zakończone. Równolegle 

do Pakistanu pojechała delegacja czołowych polityków wywodzących się z różnych 

mniejszości etnicznych (Tadżyków, Uzbeków i Hazarów) – m.in. Karim Khalili, Mohammad 

Mohaqeq, bracia słynnego Ahmada Szaha Massuda, Junus Qanuni – którzy spotkali się  

z władzami tego państwa, a jednocześnie obserwowali z bezpiecznego dystansu rozwój 

sytuacji w Afganistanie. Rozmowy dotyczyły kształtu przyszłego rządu w Kabulu, gdyż  

z perspektywy wizytujących Afgańczyków Islamabad prawdopodobnie ma największą 

możliwość wywarcia wpływu na talibów. 

 

Przyczyny klęski 

 

Według raportu SIGAR (Special Inspector for Afghanistan Reconstruction) z końca lipca  

w siłach bezpieczeństwa było blisko 300 tys. policjantów i żołnierzy. Ich lista zawierała 

jednak trudną do określenia liczbę etatów wirtualnych – nieistniejących członków sił 

bezpieczeństwa, których dane przeszły przez system weryfikacji. Do tego w maju pojawiały 

się informacje o licznych dezercjach, w rezultacie czego na początku sierpnia amerykańscy 

dowódcy wskazywali, że bliższa rzeczywistości może być 1/6 tej wielkości. Trzeba jednak 

wyraźnie zaznaczyć, że po 2014 roku wielokrotnie sygnalizowano, że straty, jakie ponosiły 

ANDSF w walce z talibami były w dłuższym terminie nie do utrzymania. Niestety w 2017 

roku dane te zostały utajnione i pozostały jedynie szacunki na podstawie wyciekających 

okazjonalnie informacji1. Z drugiej strony należy podejść krytycznie do szacunków siły 

bojowej talibów. Według informacji z różnych źródeł ich liczba miała się kształtować na 

poziomie 50-75 tys. ludzi, a w apogeum nawet 100 tys.2 Rozstrzał tych danych wskazuje, że 

jak mało dokładne były informacje, którymi dysponowano. Wydaje się jednak, że mniej 

istotne jest, czy byli w stanie w szczycie działań zmobilizować 100 tys. lub więcej 

bojowników. Ważniejszy jest fakt, że dzięki swojej mobilności, która tylko wzrosła po 

ograniczeniu uderzeń z powietrza przez Amerykanów, talibowie byli w stanie lokalnie 

stwarzać przewagę nad siłami bezpieczeństwa, a po ich pokonaniu przerzucać bojowników 

w kolejne miejsce. Do tego zachowali zdolność szybkiego uzupełniania nawet dużych strat  
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i ponawiania ataków w miejscach, gdzie niedługo wcześniej zostali odparci. Przykładem 

może tu być Helmand, o który już kilka miesięcy wcześniej toczyły się zacięte walki przy 

wsparciu amerykańskich sił powietrznych. Talibowie ponieśli wówczas duże straty, a jednak 

w obecnej kampanii ponownie przystąpili do ataku w tej prowincji i przez miesiąc 

wytrzymali połączoną presję ANDSF oraz sił powietrznych USA.  

Masowe kapitulacje lokalnych milicji i sił bezpieczeństwa, które w znaczącym stopniu 

przyczyniły się do porażki ANDSF, były możliwe dzięki kilku czynnikom. Po pierwsze, 

głównym powodem, dla którego ten proces rozpadu został w ogóle zainicjowany było 

ogłoszenie przez prezydenta Bidena decyzji o ostatecznym wyjściu z Afganistanu. Wiązały 

się z nim również kwestie takie jak zaprzestanie udzielania wsparcia z powietrza3 czy 

wycofanie amerykańskich kontraktorów, którzy utrzymywali afgańską flotę powietrzną4. 

Konsekwencje tej decyzji miały prawdopodobnie znaczący efekt psychologiczny, który 

przyczynił się do późniejszej klęski. Po drugie, jak już zostało wspomniane, duża liczba strat 

po stronie ANDSF nie była nowym zjawiskiem, ale czymś, co miało miejsce od 2014 r., kiedy 

przejęły one odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Afganistanu od sił zagranicznych 

W kluczowym momencie ten czynnik, przez długi czas pomijany, także nabrał 

niebagatelnego znaczenia. Po trzecie, w ostatnim czasie poważnym problemem stał się 

brak zaopatrzenia oraz opóźnienia w wypłatach żołdu. Po czwarte, w Afganistanie nie jest 

niczym nadzwyczajnym, że z jednej rodziny wywodzili się zarówno talibowie, jak  

i członkowie ANDSF. Takie relacje zdecydowanie ułatwiały utrzymywanie kanałów 

komunikacji, które później były wykorzystywane do wynegocjowania kapitulacji oddziałów. 

Istotną rolę pełnili również przedstawiciele starszyzn plemiennych, którzy podejmowali się 

pośredniczenia w takich rozmowach, a sami motywowani byli dodatkowo chęcią uniknięcia 

zniszczeń i rozlewu krwi. W chwili, kiedy walki dotarły do miast, takie negocjacje weszły na 

wyższy poziom5, bo wzrosła również stawka – długotrwałe walki w mieście mogły mieć 

katastrofalne konsekwencje dla ludności cywilnej6. Po piąte, niedługo po porozumieniu 

USA-talibowie z Dohy, głównie w miastach (ale także na prowincji) Afganistanu rozpoczęła 

się kampania zabójstw przedstawicieli rządu – urzędników oraz członków sił 

bezpieczeństwa, która trwała wiele miesięcy i wytworzyła wszechobecne poczucie strachu7. 

Część z wymienionych czynników sprowadza się do faktu, że republika Afganistanu nie 

spełniła pokładanych w niej nadziei i nie była wystarczającym powodem, aby o nią walczyć. 
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Warto zwrócić również uwagę na to, że masowe poddawanie się lub zmiana stron wobec 

przeważających sił nie są niczym nowym w Afganistanie – miały one miejsce podczas 

upadku rządu komunistycznego, zwycięskiej kampanii talibów w latach 90 i w 2001 r., kiedy 

doszło do interwencji USA. 

Chociaż przejęcie przez talibów wielu dystryktów w okresie czerwiec-lipiec nie oznaczało 

jeszcze przełomu w wojnie z rządem w Kabulu, było ich niewątpliwym sukcesem i miało 

również poważne znaczenie dla dalszego prowadzenia działań. W dużej mierze stanowiło to 

wówczas „urealnienie” mapy wpływów, gdyż wcześniej w wielu miejscach rząd w Kabulu 

miał znikomą obecność, ale w powszechnym odbiorze dane terytorium było kontestowane 

przynajmniej teoretycznie. Minister obrony już rok wcześniej podejmował próby 

konsolidacji sił bezpieczeństwa i wycofania się na lepsze pozycje. Powstrzymano się 

wówczas od działania w obawie o negatywny polityczny wydźwięk decyzji o utracie 

terytorium. Takie kroki podjęto częściowo (bo często miały miejsce kapitulacje i zmiany 

stron) w tym roku, ale teraz były one spóźnione i tylko potwierdziły dominację rebeliantów. 

Tymczasem talibowie zajmując główne szlaki transportowe i okrążając miasta skazali siły 

bezpieczeństwa na otrzymywanie zaopatrzenia wyłącznie drogą powietrzną, co dodatkowo 

obciążyło AAF (Afghan Air Force). Warto także zwrócić uwagę, że pierwsze zdobycze 

rebeliantów miały miejsce głównie na północy kraju. Można to uznać za uderzenie 

wyprzedzające i pozbawienie przeciwnika terenów, z których w przeszłości czerpał 

poparcie. W rezultacie mobilizacja milicji do obrony przed atakiem talibów była zbyt późna  

i niewystarczająca. Nie należy również pomijać aspektu psychologicznego pierwszych 

sukcesów. Dzięki nim możliwe było uzyskanie efektu „kuli śnieżnej” i rozpowszechnienie 

wśród sił bezpieczeństwa przekonania o nieuchronnej klęsce. Na dalszym etapie talibowie 

przystąpili do zajmowania głównych przejść granicznych – m.in. Bandar-e Szer Chan na 

północy, Islam Qala na zachodzie i Spin Boldak na południowym wschodzie kraju. W ten 

sposób ograniczono dochody rządu i odcięto Afganistan od dostaw zaopatrzenia drogą 

lądową, co nabrałoby większego znaczenia gdyby walki potrwały dłużej. Dopiero na końcu 

przystąpili do walk o miasta.  

Jako punkt przełomowy należy uznać zajęcie Zarandżu – niewielkiego miasta (ponad 20 tys. 

mieszkańców), ale zarazem stolicy prowincji Nimruz, położonej w ważnym dla handlu (i 
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przemytu) miejscu graniczącym z Pakistanem i Iranem. Fakt jej zajęcia pokazał, że rząd  

w Kabulu po ciężkich walkach i odparciu talibów w miastach Herat, Laszkar Gah, Talaqan 

czy Szeberghan (cztery stolice prowincji leżące praktycznie na czterech różnych krańcach 

Afganistanu), nie jest w stanie dłużej wysyłać posiłków do zagrożonych miejsc. W rezultacie 

w kolejnych dniach upadały kolejno miasta: Szeberghan, Taloqan czy Kunduz. Poza 

niewątpliwym negatywnym wpływem na morale sił bezpieczeństwa, efektem tych 

sukcesów było również wzmacnianie własnych szeregów dzięki uwolnionym z więzień 

towarzyszom. Los rządu prezydenta Ghaniego został przypieczętowany niedługo później 

wraz z zajęciem Heratu i Kandaharu: dwóch największych miast Afganistanu po Kabulu. 

Zajęcie stolicy było wtedy wyłącznie kwestią czasu. 

Nie należy zapominać, że bardzo istotną dla ostatecznej porażki rządu w Kabulu była 

sytuacja polityczna w Afganistanie w ostatnich latach, przez którą niemożliwe okazało się 

wypracowanie wspólnego frontu wobec rosnących w siłę rebeliantów. W momencie 

zawarcia porozumienia USA-talibowie w Kabulu trwały spory wokół wyników wyborów 

prezydenckich, a kilka kolejnych miesięcy zajęły negocjacje wokół składu specjalnego 

zespołu do rozmów pokojowych w Dosze. Wiele czasu zostało również zmarnowanego na 

opóźnienie zwolnienia z więzień talibów, które było jednym z warunków porozumienia  

z Kataru oraz na oczekiwanie na wyniki wyborów w USA, gdyż prezydent Ghani liczył na 

bardziej sprzyjającą administrację w Waszyngtonie. Chociaż nie wiadomo, czy udałoby się 

zbliżyć do porozumienia z talibami, zwłoka Kabulu wykazała brak chęci do jego zawarcia po 

stronie elit afgańskich. Równolegle przez cały ten okres trwały walki, a sytuacja sił 

bezpieczeństwa stopniowo się pogarszała. Niepewność sytuacji politycznej oraz ogólne 

przekonanie społeczeństwa (w tym sił bezpieczeństwa) o powszechnej korupcji elit także 

były znaczącymi przyczynami słabego morale ANDSF i braku u niej woli walki.  

 

Konsekwencje zmian wewnątrz Afganistanu i w regionie 

 

Obecnie talibowie kontrolują praktycznie cały Afganistan, za wyjątkiem prowincji 

Pandższir, gdzie ogłoszono reaktywację dawnego Sojuszu Północnego8, w ramach którego 
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walczono z talibami w latach 90 i przy pomocy którego w 2001 ich pokonano. Trudno sobie 

jednak wyobrazić, aby możliwe było powtórzenie tego scenariusza. W latach 90 bojownicy 

w Pandższirze mieli połączenie lądowe z granicą z Tadżykistanem (prowincje Badachszan 

oraz Tachar były pod ich kontrolą), dzięki czemu istniała możliwość otrzymywania 

zaopatrzenia. Wątpliwe jest również, czy północni sąsiedzi Afganistanu będą chcieli od 

samego początku wspierać opozycję wobec nowej władzy, licząc na ustanowienie z nią 

dobrych relacji. Jak na razie szlaki na północ pozostają pod kontrolą talibów, co czyni 

długotrwały opór mniej prawdopodobnym, a w obliczu ich bardzo dużej przewagi obrońcy 

Pandższiru mogą być skazani na szybką klęskę. Jak na razie talibowie nie podejmowali 

jednak próby zdobycia tego regionu i nie należy wykluczyć, że w końcu dojdzie do 

porozumienia.  

Nie jest oczywiste, czy talibowie będą w stanie w dłuższym terminie utrzymać obecną 

dominację w Afganistanie. Udało im się przekonać wiele lokalnych milicji powiązanych  

z różnymi grupami społecznymi do przejścia na ich stronę, aczkolwiek ich lojalność może 

okazać się chwiejna i to od sposobu prowadzenia polityki nowych władz i środków jakie 

będą w jej dyspozycji będzie zależeć, czy pozostaną po jej stronie. Warto przypomnieć, że 

niektórzy ważni przywódcy polityczni – marszałek Abdul Raszid Dostum, Atta Mohammad 

Nur oraz Ismail Chan – uciekli przed talibami i z zagranicy mogą podejmować próby 

zorganizowania oporu wśród swoich popleczników9. Także wiele milicji hazarskich, 

mających powiązania z Iranem, ma potencjał do podjęcia walki w przypadku 

niezadowolenia z polityki nowej władzy10. Nie należy zapominać, że po upadku Kabulu  

w Afganistanie pozostało również wiele tysięcy byłych członków sił bezpieczeństwa, którzy 

jeśli pozostaną bez pracy, będą stanowili poważny problem społeczny i mogą stać się 

potencjalnymi rekrutami dla ruchu oporu. Dużo będzie zależeć od kształtu nowych struktur 

sił bezpieczeństwa i tego, w jakim stopniu talibowie zdecydują się na zatrudnienie służących 

w szeregach ich dotychczasowych przeciwników.  

Wielką niewiadomą pozostaje forma przyszłego systemu władzy. Przez pierwsze dni po 

zdobyciu Kabulu talibowie zachowali umiar, jak na razie łagodząc obawy o powrót do 

drakońskich praw obyczajowych i brutalnych rządów, które wprowadzali w latach 90. 

Wydaje się, że przez ostatnie 20 lat w Afganistanie miała miejsce ogromna zmiana 
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społeczna, a ludność jest otwarta na świat w dużo większym stopniu niż w latach 90. Może 

to stanowić kolejny czynnik wstrzymujący inicjatywy talibów przed ograniczaniem wolności 

obywatelskich i praw kobiet. 

Ich dotychczasowe działania pozwalają na razie na ostrożny optymizm, jako że niepokojące 

sygnały o zabójstwach przeciwników na razie pozostają stosunkowo nieliczne, chociaż nie 

należy wykluczyć, że ta sytuacja ulegnie zmianie. W ciągu ostatnich lat talibowie sami nie 

precyzowali, jaki system chcą wprowadzać, skupiając się na utrzymaniu spójności ruchu. 

Można oczekiwać, że najbliższe tygodnie będą okresem wzmożonych rozmów zarówno 

wewnątrz środowiska talibów, jak i z przeciwnikami politycznymi oraz przedstawicielami 

sąsiednich państw. Chociaż społeczność międzynarodowa – w tym państwa regionu  

– zapowiadała, że nie zaakceptuje ponownego utworzenia emiratu, w obliczu całkowitego 

zwycięstwa talibów być może jest gotowa w tej kwestii ustąpić. Najprawdopodobniej dla 

państw takich jak Chiny i Pakistan mniejsze znaczenie ma to, czy w Afganistanie będzie to 

republika czy wspomniany emirat, a większe to, czy będą w nim uczestniczyli politycy do 

niedawna opozycyjni wobec talibów. W ten sposób byłaby większa szansa na zapewnienie 

trwalszej stabilizacji w Afganistanie i mniejsza szansa na wybuch kolejnego konfliktu, co 

zminimalizowałoby zagrożenia płynące z tego kraju.  

Warto zwrócić uwagę, że poważnym wyzwaniem dla talibów będzie uzyskanie środków na 

sprawowanie władzy, dzięki którym będą mieli możliwość zapewnienia sobie lojalności 

różnych grup interesu. Do tej pory ok. 50 proc. budżetu było opłacone przez zagranicznych 

darczyńców i utrzymanie tego wsparcia jest teraz bardzo wątpliwe. Dodatkowo w ostatnich 

dniach poinformowano, że środki afgańskiego banku centralnego zostały zamrożone  

w USA, jako że talibowie ciągle pozostają na liście organizacji objętych sankcjami ONZ  

i Stanów Zjednoczonych. Wydaje się zatem, że w wyniku zdobycia przez talibów władzy  

w rękach USA pojawiły się nowe możliwości wywierania na nich wpływu, które wcześniej 

miały mniejsze znaczenie. Warto także przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku 

odbyła się konferencja darczyńców, podczas której obiecano 3,3 mld dolarów rocznie 

pomocy finansowej dla Afganistanu, która jednak była obwarowana takimi warunkami jak 

konieczność przestrzegania praw wszystkich Afgańczyków, w tym kobiet i mniejszości 

etnicznych. Chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby wsparcie finansowe dla nowej władzy 
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mogłoby znaleźć się na podobnym poziomie, w rękach społeczności międzynarodowej 

pozostanie możliwość wpływania na politykę wewnętrzną talibów i jej łagodzenia. Mało 

prawdopodobne jest również, by jakiekolwiek z państw regionu było w stanie przynajmniej 

częściowo zastąpić państwa Zachodu w pomocy finansowej dla Afganistanu. 

Ostatnie wydarzenia w Afganistanie mogą stanowić w bliższym okresie przede wszystkim 

prestiżową porażkę USA. Najbardziej pesymistyczne prognozy zakładały, że państwo to 

upadnie najwcześniej w ciągu pół roku od zakończenia obecności amerykańskiej,  

a praktycznie nikt nie przewidywał, że nastąpi to jeszcze przed ich wyjściem11. Jest to 

bezpośrednia przyczyna dramatycznej sytuacji na lotnisku w Kabulu  

i tysięcy ludzi czekających na ewakuację, którą trzeba było przygotowywać ad hoc. 

Ekspresowe tempo, w jakim upadło państwo tworzone przez prawie 20 lat zdaje się 

potwierdzać tezę, że było ono jedynie drogą iluzją utrzymywaną z kieszeni zachodnich 

(głównie amerykańskich) podatników. Warto także zaznaczyć, że ogłaszając swoją decyzję 

o wycofaniu w kwietniu, prezydent Biden podtrzymał jedynie wcześniejsze zobowiązania 

USA, które zostały złożone w tzw. umowie pokojowej w Dosze. Odstąpienie od niej 

wymagałoby utrzymania obecności wojskowej w Afganistanie praktycznie bezterminowo, 

przy braku jakichkolwiek szans na pokojowe zakończenie konfliktu i pogarszającej się 

sytuacji bezpieczeństwa. Tymczasem w rezultacie decyzji prezydenta Bidena rozwiązanie 

problemu Afganistanu w najbliższych latach spocznie na barkach rywali USA na scenie 

międzynarodowej – Chin, Rosji i Iranu – a Amerykanom pozwoli skupić się na istotniejszych 

dla nich sprawach. 

Głównym wygranym obecnej sytuacji jawi się Pakistan, na którego terytorium schronienie 

znaleźli talibowie po interwencji USA w Afganistanie i skąd przez lata dowodzona była 

rebelia. W tym czasie, pomimo różnego rodzaju nacisków ze strony Amerykanów, nigdy nie 

udało się im przekonać Islamabadu do podjęcia bardziej zdecydowanych działań przeciwko 

talibom. Nie próbując rozstrzygać dyskusji o tym, w jakim stopniu talibowie byli 

samodzielni, a w jakim stanowili narzędzie Pakistanu, udział bojowników w ostatniej 

kampanii pochodzących z tego państwa był wyraźny, chociaż nie sposób ustalić dokładnych 

liczb. W obecnej sytuacji jest jednak możliwe, że wraz z powrotem przywódców talibów do 

Afganistanu Islamabad straci główną możliwość wywierania nacisku na niedawnych 
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rebeliantów. Można przypuszczać, że w dłuższym okresie rządu talibów mogą stanowić 

poważny wyzwanie dla Pakistanu, który przez cały czas boryka się z problemem własnych 

ugrupowań terrorystycznych takich jak np. TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan), czyli tzw. 

talibów pakistańskich, operujących po obu stronach pogranicza afgańsko-pakistańskiego12. 

Dotychczas okazjonalnie pomagali w walce z rządem w Kabulu, ale ich głównym celem 

pozostawał Islamabad, na którym będą mogli skupić teraz swoją energię. Nie wiadomo 

także, jakie będzie w dłuższym okresie stanowisko talibów wobec tzw. linii Duranda, 

stanowiącej granicę państwową i rozdzielającą plemiona pasztuńskie, nieuznawaną 

dotychczas przez Afganistan. Ona także może stanowić punkt zapalny w relacjach Kabul-

Islamabad. Stabilna sytuacja w Afganistanie może z kolei pomóc w rozwiązaniu problemu 

uchodźców z tego kraju, których liczba w Pakistanie może sięgać nawet 3 mln. 

Dla Iranu ważnym punktem w relacjach z nową władzą będzie jej stanowisko wobec 

hazarskiej mniejszości etnicznej wyznającej szyizm. W latach 90. była ona brutalnie 

traktowana przez talibów, a ich stosunki z Iranem były bliskie wojny. Obecnie relacje te są 

zdecydowanie lepsze i na razie Hazarowie przeszli na stronę nowej władzy bez 

poważniejszych walk i w drodze negocjacji. Tym niemniej Iran będzie prawdopodobnie 

oczekiwał, że nowy rząd w Kabulu uwzględni interesy mniejszości hazarskiej np. przez 

dokooptowanie jej przywódców do struktur rządowych. Gdyby się jednak tak nie stało, 

Teheran ma w swojej dyspozycji narzędzia, żeby wywrzeć presję na talibów. Mogą być nimi 

hazarskie milicje lub zwolennicy Ismail Chana, który uciekł do Iranu, a który cieszy się 

sporym poparciem na zachodzie Afganistanu. Tym niemniej Irańczycy będą 

prawdopodobnie oczekiwali, że nie będzie zakłócony (legalny) eksport z Iranu do 

Afganistanu, który w ostatnich latach wynosił ponad 1,1 mld dol. Rocznie. Podobnie jak  

w przypadku Pakistanu stabilna sytuacja pozwoli rozwiązać problem afgańskich 

uchodźców. Pozostanie też obserwować, jakie będzie stanowisko talibów wobec praw Iranu 

do wód rzek płynących z Afganistanu, co w przeszłości bywało zapalną kwestią. 

W interesie państw regionu leży przede wszystkim stabilna sytuacja bezpieczeństwa 

Afganistanu. Z tego powodu można przypuszczać, że także Rosja i Chiny, oraz republiki Azji 

Centralnej będą starały się, aby talibowie przede wszystkim powstrzymali się od wspierania 

ugrupowań terrorystycznych oraz aby zagwarantowali większą stabilizację władzy poprzez 
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dokooptowanie do niej niedawnych przeciwników. Potencjalne zagrożenie ze strony 

Afganistanu może być jednak wykorzystywane przez np. Rosjan do zwiększania obecności 

w państwach Azji Centralnej. W przypadku, gdyby udało się osiągnąć w miarę stabilną 

sytuację bezpieczeństwa, można oczekiwać, że w dłuższym okresie Chińczycy zaczną 

patrzeć na Afganistan również jako możliwy cel swoich inwestycji i uwzględnienie go  

w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Największym przegranym w regionie pozostaną Indie,  

z którymi Afganistan był w przyjacielskich relacjach od dłuższego czasu i gdzie 

zainwestowały wiele środków. Można się spodziewać, że wraz z dojściem do władzy 

talibów, postrzeganych jako bliskich sojuszników Islamabadu, stosunki te ulegną mocnemu 

ochłodzeniu.  

Zwycięstwo talibów będzie miało negatywne konsekwencje dla lokalnego odłamu Państwa 

Islamskiego (ISKP – Islamic State Khorasan Province). Po pierwsze, z racji wrogości między 

tymi dwoma ugrupowaniami pozostanie ono teraz głównym celem dla talibów. Po drugie, 

wzrost prestiżu niedawnych rebeliantów może spowodować odpływ rekrutów od ISKP, 

które nie będzie już tak dla nich atrakcyjne, zwłaszcza że przez ostatnie lata poniosło wiele 

klęsk i stanowi cień dawnej organizacji. W zupełnie odwrotnej sytuacji znalazła się obecnie 

Al-Kaida. Najprawdopodobniej utrzymuje ona przez cały czas bliskie relacje z talibami, 

dodatkowo wzmocnione więziami rodzinnymi i wspólną walką. Można zatem oczekiwać, że 

ugrupowanie, które zostało znacząco osłabione w ciągu amerykańskiej interwencji, będzie 

odbudowywać swoje struktury i stanie się poważniejszym zagrożeniem międzynarodowym, 

zwłaszcza że ostatnie zwycięstwo idzie również na jej konto. Powszechnie znana ,,marka’’ 

Al-Kaidy może jednak powodować, że talibowie będą starali się zminimalizować jej 

widoczność w Afganistanie w trosce o dobre relacje z państwami regionu i świata, 

dodatkowo zważywszy na fakt, że w umowie pokojowej zobowiązali się do 

nieudostępniania terytorium afgańskiego dla działalności organizacji terrorystycznych. 

Podobne wyzwanie mogą stanowić dla talibów stosunki z innymi ugrupowaniami 

uznawanymi za terrorystyczne – uzbeckim IMU (Islamic Movement of Uzbekistan) czy 

ujgurskim ETIM (East Turkestan Islamic Movement) – oraz innymi, które skupiają m.in. 

bojowników z państw Azji Centralnej. Talibowie mogą stać się ,,ofiarą’’ swojego sukcesu, 

gdyż do Afganistanu będą napływać nowi bojownicy zainspirowani ich zwycięstwem. 

Zwiększona aktywność takich organizacji może z kolei powodować konflikty z sąsiadami. 
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Niewykluczone, że najbardziej poszkodowane w wyniku ostatnich zmian będą Indie, gdyż  

w Afganistanie mogą znaleźć schronienie ugrupowania walczące o Kaszmir, a w tej kwestii 

talibowie mogliby mieć najmniejszą motywację do ich powstrzymywania. 

 

Wnioski dla RP 

 

Polska może spodziewać się zwiększonej liczby uchodźców z Afganistanu, aczkolwiek  

w najbliższym czasie będą to jeszcze osoby, które uciekły z tego państwa co najmniej kilka 

miesięcy wcześniej. W pierwszym półroczu 2021 r. w Polsce zarejestrowano 141 osób, które 

złożyły wniosek o ochronę międzynarodową, w porównaniu do 120 w całym 2020 r. oraz 62 

w 2019 r. Zwiększona liczba Afgańczyków uciekających m.in. do Polski jest skorelowana 

czasowo z podpisaniem porozumienia pokojowego w Dosze w lutym 2020 r. i pogorszeniem 

sytuacji bezpieczeństwa. Dodać należy, że także sytuacja gospodarcza w Afganistanie 

spowodowana suszą i epidemią COVID-19 to kolejny bardzo ważny czynnik wpływający na 

zjawisko migracji. W bliższym okresie przerwanie działań wojennych może wpłynąć na 

ograniczenie ucieczki ludności z kraju, aczkolwiek w ciągu najbliższego roku Polska oraz 

Europa będą się borykać z narastającą falą uchodźców, którzy już opuścili Afganistan  

– przedsmak tego można zaobserwować w Turcji. Ostatnie obrazy z lotniska  

w Kabulu, jakkolwiek drastyczne, dotyczą przede wszystkim ludzi, którzy współpracowali  

z wojskami koalicji i którzy boją się nowych władz, dlatego ten epizod prawdopodobnie 

szybko się zakończy. W dłuższym terminie zjawisko migracji będzie zależeć od polityki 

nowych władz w Kabulu i ich postępowania z ludnością. Jeżeli ich rządy spowodują opór 

społeczny, w wyniku którego wybuchnie nowy konflikt, sytuacja może powrócić do punktu 

wyjścia. Prawdopodobnie mniej to będzie miało jednak wspólnego z wprowadzeniem 

surowych praw obyczajowych, a bardziej ze zdolnością talibów do uwzględnienia celów 

różnych grup interesu, które mają możliwości zorganizowanego sprzeciwu wobec władzy.  

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu i Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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1 Przykładem może być przemówienie prezydenta Ghaniego w USA, w którym stwierdził, że od początku jego 
rządów w 2014 r. zginęło ponad 28 tys. członków ANDSF. Znaczyło to, że rocznie ginęło ponad 9 tys.  
Za: Rod Nordland, Fahim Abed, Afghan Military Deaths Since 2015: More Than 28,000, New York Times, 
15.11.2018, https://www.nytimes.com/2018/11/15/world/asia/afghanistan-military-death-toll.html [dostęp: 
15.08.2021]. 
2 Według informacji U.S. News, od 2019 r. ANDSF nie osiągnęły poziomu 300 tys. policjantów i żołnierzy,  
a raczej osiągnęły poziom 200 tys. W czasie, kiedy prezydent Biden ogłosił decyzję o wycofaniu z Afganistanu 
liczba ta mogła spaść do poziomu 75-90 tys., a talibów wzrosnąć nawet do 120 tys. Za: Paul D. Shinkman, From 
300,000 to a Few Hundred: What Happened to Afghanistan’s Army, U.S. News, 18.08.2021, 
https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-08-18/from-300-000-to-a-few-hundred-the-
collapse-of-afghanistans-army [dostęp: 19.08.2021]. 
3 USA zdecydowanie ograniczyły uderzenia z powietrza w Afganistanie w następstwie umowy pokojowej. 
Okazjonalnie pomagano odeprzeć ataki talibów, ale były to działania przede wszystkim defensywne  
i zasadniczo ich rolę przejęły siły afgańskie. Większe nasilenie nalotów miało miejsce przy większych 
kampaniach talibów w prowincjach Helmand i Kandahar na jesieni ub.r. i w trakcie ich niedawnej ofensywy.  
4 Jednym z problemów wycofania USA z Afganistanu była właśnie nierozwiązana kwestia zapewnienia tych 
zdolności dla sił afgańskich. Ostatecznie mechanicy wykonywali część pracy przy utrzymaniu maszyn zdalnie, 
wydając dyspozycje miejscowym mechanikom w trakcie telekonferencji. Statki powietrzne, których stan nie 
pozwalał na taką naprawę, miały być wysyłane na poważniejsze prace do Kataru. 
5 Przykładem takiego zjawiska było oblężenie miasta Qala-je Nou, stolicy prowincji Badghis, która jako 
pierwsza stanęła na krawędzi upadku. Ostatecznie siłom bezpieczeństwa udało się ją utrzymać, ale  
w międzyczasie poddało się kilku ważnych oficerów z policji, NDS (National Directorate of Security) wraz  
z dziesiątkami podwładnych oraz dwóch radnych prowincji. 
6 Prawdopodobnie do najpoważniejszych walk w mieście doszło w Laszkar Gahu, stolicy prowincji Helmand. 
Starcia trwały ponad miesiąc, a w ich trakcie często wykorzystywano siły powietrzne Afganistanu oraz USA.  
7 Ważnym celem byli również piloci AAF, których wyszkolenie było bardzo czasochłonne oraz kosztowne,  
w związku czym było ich stosunkowo mało, a strata każdego z nich stanowiła poważny cios dla sił 
bezpieczeństwa. 
8 Na jego czele stoją obecnie Amrullah Saleh, który ogłosił się prezydentem Afganistanu, ponieważ Aszraf 
Ghani opuścił kraj, oraz Ahmad Massud, syn legendarnego przywódcy Ahmada Szaha Massuda, który zginął  
z rąk talibów w przededniu zamachów 11 września 2001 roku.  
9 Dostum ma przebywać obecnie w Turcji, a Atta Mohammad Nur w Uzbekistanie. Wydaje się, że z całej trójki 
Dostum ma najmniejsze szanse na porozumienie z talibami w związku z tym, jak w przeszłości traktował tych 
wziętych w niewolę. Nie należy wykluczyć, że w przypadku, gdy nowy rząd będzie uwzględniał w jakimś 
stopniu interesy Chana i Nura oraz zapewni im bezpieczeństwo, mogą wrócić do kraju. 
10 Potencjał bojowy takich milicji może być całkiem spory, jako że do Afganistanu powróciło wielu Hazarów 
uczestniczących w walkach w Syrii w ramach utworzonych przez Iran oddziałów Fatemijun. 
11 Warto także zauważyć, że ogłoszenie decyzji o wycofaniu wojsk i proces zmniejszania obecności wojskowej 
następowało w tym samym czasie co wiosenno-letnie zintensyfikowanie walk w Afganistanie, co dodatkowo 
potęgowało efekt wyjścia.  
12 W więzieniu Pul-e Czarchi w Kabulu talibowie wypuścili dziesiątki lub setki bojowników TTP, w tym jednego 
z jego przywódców – Faqira Mohammada. Można się spodziewać, że szybko wrócą na pole walki. 
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Anatomy of defeat. Fall of Kabul government and Taliban takeover  

 

Przemysław Lesiński 

 

On August 15, in the face of the Taliban surrounding Kabul, the Afghanistan President 

Ashraf Ghani decided to leave the country. At the same time, given that the security forces 

were falling apart, the Taliban entered the capital, thus nearly completing their takeover of 

Afghanistan. Soon after, three leaders – Abdullah Abdullah, Hamid Karzai and Gulbuddin 

Hekmatyar – have formed a coordination council, which is to transfer power through talks 

with the Taliban and negotiate the conditions of forming an interim government. 

Simultaneously, a delegation of Afghan ethnic minorities’ leaders visited Islamabad to 

discuss the formation of future Afghanistan government. 

One of the main reasons for the defeat of Kabul administration in its war with the Taliban 

was the quick disintegration of the security forces, which until recently appeared to be more 

numerous than those of the Taliban, as per official records. Moreover, the rebels retained 

their capability to quickly replenish the losses in their ranks, even after lost battles. The 

announcement of President Biden’s decision to withdraw the US forces from Afghanistan 

may be with hindsight treated as a signal which initiated the process of the country’s 

downfall, as well as the dissolution of its security forces. This withdrawal has led to concrete 

problems on the battlefield: lack of air support for the Afghan army and challenges with 

maintaining its aircraft. 

Several factors affected the mass capitulations of the Afghan army units. These included: 

the huge losses of soldiers’ lives which the country’s forces have been suffering for a longer 

time, insufficient supplies and local agreements with the Taliban, which were facilitated 
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thanks to the rebels’ close contacts with the government soldiers and their family as well as 

tribal ties. The aforementioned conditions resulted in lowered morale among the Afghan 

soldiers, especially given the enemy’s prevailing strength and the impossibility of victory.  

Initially, the Taliban’s strategy focused on preemptive strikes and depriving their enemy 

(the government and its forces) of the capability to mobilise new units from the northern 

regions of the country. Moreover, the Taliban have taken advantage of the way the 

government forces were overstretched, as the latter were defending areas they were unable 

to retain, while the rebels remained much more mobile. In the next phases of their brisk 

campaign, the Taliban have taken over the border crossings, which have been a significant 

source of income for the central government, and then proceeded to take over the cities. 

The overall political situation in the country was yet another reason behind the defeat. 

Various parties and factionswere unable to unite, even in the face of such a huge threat. The 

signing of the US-Taliban peace deal in Doha took place when Kabul was undergoing  

a political crisis around the contested results of its presidential elections. Once the deal was 

signed and that crisis resolved, the Kabul administration was unable to work out a coherent 

standpoint on the peace process, apparently hoping that a new US president will change 

the policy of the incumbent. It is unknown whether any agreement between Kabul and the 

Taliban would have been reached during this lost time anyway, but it must be noted that 

any serious attempt to achieve this goal has not even been made. 

At the time of writing, the Panjshir province remains the only region unconquered by the 

Taliban. The chances of its forces holding ground against the Taliban for a long time are 

very limited, however. Contrary to the 1996-2001, when Panjshir remained undefeated, not 

only do the Taliban have a much clearer superiority of forces, but there is also no possibility 

of supporting the Panjshir forces through a land connection. However, as some of the 

leading politicians, such as marshal Abdul Rashid Dostum, Atta Mohammad Noor and Ismail 

Khan, managed to flee the country, there is still some potential to organise a resistance 

movement which would be based on their remaining supporters in the country. Yet another 

problem is the fact that in the wake of losing their jobs, many of the security forces’ 

members might become recruits for the resistance movement against the Taliban. 

Therefore, securing new sources of financing for the new administration, as well as 
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possibilities for it to distribute resources among various interest groups, would guarantee  

a stable security situation in the long term. This lack of financial sources may become  

a vulnerability of the new government and hence a leverage which the US or Afghanistan’s 

previous donors might use against the new Kabul government. Securing international 

financial assistance for the country is rather unlikely, but perhaps sharing at least part of 

these resources with the Taliban could encourage them to follow a more moderate policy. 

While the future of Afghanistan’s political system is still being discussed, it is probable that 

it will take the shape of some sort of Islamic emirate. The talks are perhaps more focused on 

coopting some of the leaders which represent the current elites, as that could usher in more 

stability. Such a solution also appears to be favoured by some of the country’s neighbours, 

such as China and Pakistan. The latter nation also appears to be the biggest winner of the 

change of government in Kabul. However, the takeover of power in Afghanistan by an 

extremist Islamic movement may also fuel the development of radical terrorist groups for 

whom Islamabad is the main enemy. Other countries of the region, such as Russia, Iran and 

Uzbekistan, retained certain leverage over the Taliban despite their clear victory (e.g., 

through the aforementioned leaders who fled the country). In case a greater degree of 

stability in Afghanistan is achieved, the probability that its neighbours may involve 

themselves economically in the country may also grow. 

Reigning in or deterring other terrorist groups will be a huge challenge for the Taliban. 

While the local branch of the Islamic State (ISKP, Islamic State Khorasan Province) was an 

enemy of the Taliban over the last years, Al-Qaeda and other groups remained in close 

relations with them and were their allies on the battlefield. The new Taliban government in 

Kabul does not seem ready to sever these ties, but it will attempt to minimalise their 

visibility in Afghanistan, so that their presence would not affect relations with its neighbours 

and countries of the region. The Taliban may thus also become a victim of its own success, 

as its victory may inspire new Islamic fighters to come to Afghanistan, which will make it 

harder to balance the situation between allowing those various groups to stay and retaining 

good relations with the country’s neighbours. 


