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Chińska perspektywa na kryzys  

w Afganistanie 

 

Pomimo powtarzających się głosów wieszczących szybkie i daleko idące zwiększenie 

chińskiego zaangażowania w Afganistanie po wycofaniu się stamtąd wojsk 

amerykańskich, nie jest to oczywiste. Rachunek zysków i strat Pekinu związanych  

z potencjalnym rozszerzeniem gospodarczej i politycznej obecności w kraju jest 

bowiem niejednoznaczny. Kwestie bezpieczeństwa (tzn. zapewnienie stabilności  

w Afganistanie i niedopuszczenie do rozwoju tam ugrupowań zagrażających interesom 

Chin) wydają się dominować nad kwestiami gospodarczymi (jak np. inwestycjami  

w infrastrukturę czy wydobyciem surowców naturalnych, w tym metali ziem rzadkich). 

Dotychczasowa historia chińskich inwestycji w Afganistanie sugeruje, że pomimo 

potencjalnych szans, realia współpracy są zbyt trudne, aby Chiny były obecnie gotowe 

na daleko idące zaangażowanie gospodarcze w tak niestabilnym środowisku. Pomimo 

agresywnego tonu chińskich mediów zagranicznych, które korzystają z obecnego 

kryzysu, aby zdyskredytować politykę USA, wielu tamtejszych ekspertów ostrożnie 

ocenia przyszłość stosunków między Pekinem a Kabulem.  

Pekin od kilu lat utrzymuje regularne kontakty z talibami, aby zachować kanały 

komunikacji (m.in., aby zapewnić bezpieczeństwo chińskim obywatelom 

pozostającym na terenie Afganistanu), ale utrzymywał je również z innymi siłami 

politycznymi obecnymi w tym kraju. Kontakty wysokiego szczebla z talibami nie 
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oznaczają więc bezwarunkowego poparcia dla ich polityki w długoterminowej 

perspektywie, a jedynie pragmatyzm i gotowość do dialogu w nieustannie 

zmieniających się warunkach wewnętrznych i międzynarodowych. Radykalizacja kraju 

w duchu islamskiego ekstremizmu jest prawdopodobna, a to nie leży w interesie rządu 

w Pekinie. Tym samym należy spodziewać się, że Chiny będą na bieżąco modyfikować 

swoją politykę wobec talibów i stopień zaangażowania w Afganistanie. Jednocześnie 

masowy napływ chińskich inwestycji do tego kraju wydaje się obecnie mało 

prawdopodobny. Bardziej możliwe jest wsparcie pod postacią np. dyplomacji 

szczepionkowej czy przekazywania sprzętu sanitarnego w ramach tzw. Zdrowotnego 

Jedwabnego Szlaku – niezobowiązujących form współpracy budujących pozytywny 

wizerunek Chin w przestrzeni międzynarodowej, w szczególności wśród państw 

rozwijających się. 

 

Oficjalne stanowisko rządu w Pekinie  

 

W kontekście obecnego kryzysu w Afganistanie Chińska Republika Ludowa (ChRL) 

„szanuje wolę i wybór Afgańczyków” i wspiera utworzenie tam „inkluzywnego rządu”,  

i zapewnienie „płynnego przekazania władzy”1. Jednocześnie rząd w Pekinie podkreśla, że 

„niedopuszczenie do rozwoju terroryzmu i działań o charakterze kryminalnym” na terenie 

Afganistanu leży w interesie Chin2. Na początku września ChRL ogłosiła również, że 

zaoferuje Afganistanowi pomoc o wartości 31 milionów dolarów, głównie pod postacią 

żywności oraz chińskich szczepionek na COVID-193. Pekin deklaruje również gotowość do 

bliskiej współpracy z Rosją na rzecz obrony wspólnych interesów w Afganistanie; 

zabezpieczenia chińskich i rosyjskich obywateli, instytucji i przedsiębiorstw działających  

w tym kraju oraz wspierania „umiarkowanej i ostrożnej polityki religijnej” rządu w Kabulu4. 

Zgodnie z szerszym kierunkiem polityki zagranicznej ChRL, Pekin podkreśla również 

gotowość do odgrywania „konstruktywnej roli” w politycznym, a nie siłowym rozwiązaniu 

obecnego kryzysu. Mechanizmy wypracowane na forum Szanghajskiej Organizacji 

Współpracy (SCO) mają być również wykorzystywane do walki z potencjalnym 
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rozprzestrzenianiem się destabilizujących czynników z Afganistanu na państwa Azji 

Centralnej, w tym te dzielące granicę lądową z ChRL, jak Tadżykistan, Kirgistan czy 

Kazachstan.  

W praktyce powyższe deklaracje oznaczają kontynuację dialogu z talibami w obszarach,  

w których obie strony widzą pewien interes. Dla talibów utrzymanie oficjalnych stosunków 

z rządem w Pekinie oznacza wzrost legitymizacji ich rządów w przestrzeni 

międzynarodowej i zwiększenie widoczności jako obecnie najważniejszej siły politycznej  

w Afganistanie. Dla Chin regularne kontakty z talibami to budowanie świadomości 

sytuacyjnej i kultywowanie relacji z organizacją, która będzie prawdopodobnie wywierać 

decydujący wpływ na sytuację w Afganistanie w krótko i średnioterminowej perspektywie. 

Co ważne, obecne kontakty wysokiego szczebla – jak spotkanie ministra spraw 

zagranicznych ChRL Wang Yi z delegacją talibów pod koniec lipca br. w Tianjinie5 – są 

kontynuacją mniej nagłaśnianych spotkań z poprzednich lat (m.in. w 20186 i 2019 r.  

w Pekinie7). ChRL od lat utrzymuje regularne kontakty z talibami, tak samo jak  

z przedstawicielami innych ugrupowań w Afganistanie. Tym samym otwarte stanowisko 

Pekinu wobec tych pierwszych nie stanowi precedensu.  

W szerszej perspektywie Chiny starają się dywersyfikować kontakty na wypadek 

zawirowań politycznych tak, aby zachować ciągłość kontaktów z dominującymi w danym 

momencie aktorami8. Współpraca z talibami potwierdza dotychczasowe spostrzeżenia, że 

chińskie zaangażowanie, szczególnie w niestabilnych państwach, ma głównie 

pragmatyczne podłoże i ma zapewnić Pekinowi niezbędne kanały komunikacji  

w sytuacjach kryzysowych. Co więcej, chińskie władze w polityce zagranicznej mają 

nierzadko tendencję do skupiania się na formie niż treści: sugeruje to, że dopóki talibowie 

będą odnosić się do Pekinu w sposób legitymizujący oficjalne stanowisko ChRL  

w kluczowych kwestiach (np. popierania walki z organizacją East Turkestan Islamic 

Movement – ETIM), dopóty Komunistyczna Partia Chin (KPCh) będzie wyrażać ciche 

przyzwolenie na radykalną islamistyczną politykę wewnętrzną w Afganistanie9.  
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Prymat kwestii bezpieczeństwa  

 

ChRL i Afganistan łączy krótka (niecałe 80 km) i trudnodostępna granica na końcu tzw. 

Korytarza Wachańskiego, czyli wąskiego pasa dzielącego terytorium Afganistanu od 

Tadżykistanu na północy, Pakistanu na południu i Chin na wschodzie. Po stronie ChRL 

terytorium graniczącym z Afganistanem jest Xinjiang, czyli region zamieszkany przez 

muzułmańską mniejszość ujgurską. To z niej wywodzi się ETIM – organizacja 

ekstremistyczna walcząca o niepodległe państwo Ujgurów, podejrzewana również  

o działania na terenie Afganistanu i Pakistanu. W 2002 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ 

uznała ETIM za organizację terrorystyczną, ale Stany Zjednoczone przestały uznawać ją za 

taką w 2020 roku, cytując „brak wystarczających dowodów” na ekstremistyczną 

działalność ugrupowania10. Nie wiadomo, ilu członków ETIM jest aktywnych  

w Afganistanie – według danych Rady Bezpieczeństwa ONZ z ubiegłego roku może być ich 

nawet 50011. W relacjach z Afganistanem Pekinowi zależy najbardziej na współpracy na 

rzecz stabilizacji i niedopuszczenia do rozwoju radykalnych ugrupowań na kształt ETIM 

(np. przez wydalenie wszystkich Ujgurów przebywających w Afganistanie12).  

Chińskie działania dyplomatyczne mające na celu ograniczenie aktywności jednostek czy 

podmiotów zagrażających Chinom na terenie Afganistanu rozpoczęły się już w okolicach 

2000 r., kiedy Pekin otworzył ambasadę w Kabulu i zaczął wywierać presję na rząd talibów 

w celu wydalenia do ChRL wszystkich ujgurskich bojowników13. Działania te miały 

ograniczone efekty, a po zamachach w USA z 11 września 2011 r. rząd w Pekinie wyraził 

swoje poparcie dla amerykańskiej „wojny z terrorem” skupiając się na zwalczaniu 

radykalnego islamu na swoim terytorium i represjach wobec mniejszości ujgurskiej, tym 

samym odchodząc od otwartej współpracy z talibami. W tym okresie Chiny założyły 

również Szanghajską Organizację Współpracy, czyli regionalną instytucję działającą na 

rzecz walki z tzw. „trzema siłami zła” – separatyzmem, terroryzmem i ekstremizmem 

religijnym. Rząd w Pekinie nieustannie obawia się przenikania fundamentalistów przez 

granicę i organizowania przez nich ataków na terenie Chin czy też państw, w których 

przebywa wielu obywateli ChRL. W ostatniej dekadzie do tego rodzaju incydentów 

dochodziło wielokrotnie, zarówno na terenie Chin (m.in. w Pekinie czy Kunmingu), jak i za 
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granicami kraju (m.in. w pakistańskim porcie Gwadar). Obecna sytuacja w Afganistanie 

rodzi więc obawy Pekinu o potencjalne rozlanie się kryzysu na pozostałe kraje w regionie  

i zwiększenie aktywności fundamentalistów, m.in. w Azji Centralnej, gdzie mieszka 

znaczna ujgurska diaspora. Media donosiły również niedawno o chińskich operacjach 

szpiegowskich skierowanych przeciwko ujgurskim radykałom w Afganistanie14.  

Wraz z rosnącą chińską obecnością gospodarczą poza granicami kraju (pod postacią 

inwestycji czy przedsiębiorców z ChRL), rząd w Pekinie zdał sobie sprawę, że ochrona jego 

zewnętrznych interesów stanowi obecnie ważny element polityki bezpieczeństwa ChRL. 

Ochrona chińskich obywateli i inwestycji jest też pośrednio testem sprawności chińskich 

służb i instytucji, a ich potencjalne sukcesy czy porażki mogą wpłynąć na legitymację KPCh 

w kraju. Dobitnie pokazały to wydarzenia 2011 r. w Libii, kiedy podczas zaostrzenia 

lokalnego konfliktu chiński rząd we współpracy z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą 

musiał ewakuować stamtąd ponad 36 tysięcy swoich obywateli15. Operacja ta okazała się 

relatywnym sukcesem, a jej skala i złożoność zostały wykorzystane przez chiński aparat 

propagandowy do budowania wizerunku chińskich władz jako dużo sprawniejszych od 

zachodnich. W ostatniej dekadzie tego typu operacje stały się standardową odpowiedzią 

Chin w sytuacjach kryzysowych, w tym w Afganistanie, gdzie jej ostatnia odsłona 

rozpoczęła się już pod koniec czerwca br., kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL 

wydało oświadczenie namawiające swoich obywateli do opuszczenia kraju. Obecnie nie 

wiadomo, ilu Chińczyków przebywa na terenie Afganistanu, ale ambasada ChRL w Kabulu 

funkcjonuje normalnie – doszło nawet do spotkania między ambasadorem a wysłannikami 

talibów, podczas którego rozmawiano m.in. o zapewnieniu bezpieczeństwa chińskim 

dyplomatom16.  

Pomimo zapewnień o bliskich i przyjaznych stosunkach zaufanie ChRL do talibów jest 

ograniczone. Perspektywa budowy radykalnego autorytarnego państwa religijnego  

w bezpośrednim sąsiedztwie Chin nie napawa Pekinu optymizmem, w szczególności 

biorąc pod uwagę wsparcie udzielane przez talibów w przeszłości ekstremistom 

działającym na szkodę ChRL17. Skład rządu tymczasowego w Kabulu sugeruje, że  

w najbliższej przyszłości w Afganistanie decyzyjne będą osoby o bardzo radykalnych 

poglądach, niereprezentatywne dla całego przekroju etnicznego kraju18. Tym samym 
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można spodziewać się dalszych napięć, a rozwój sytuacji bezpieczeństwa i zdolności 

talibów do kontroli sytuacji w kraju stoją pod znakiem zapytania. Chociaż strona chińska 

przyznaje, że celem Pekinu jest „przywrócenie talibów do głównego nurtu polityki, będzie 

się to odbywać na określonych warunkach19. Zmieniająca się percepcja zagrożenia 

płynącego z Afganistanu będzie warunkować stanowisko Pekinu wobec Kabulu oraz 

gotowość do bliskiej współpracy z nowym rządem talibów.  

 

Stabilizacja warunkiem zwiększonego zaangażowania gospodarczego Chin 

 

W wielu polskich i zachodnich mediach można spotkać się z doniesieniami, jakoby obecny 

kryzys w Afganistanie miał być wielką okazją dla Chin do zwiększenia tam obecności  

i rozpoczęcia masowych inwestycji, również w ramach tzw. Inicjatywy Pasa i Szlaku20. Jako 

główne powody podaje się m.in. potrzebę powojennej odbudowy kraju (a więc 

przyciąganie z ChRL inwestycji infrastrukturalnych) czy chińskie zainteresowanie 

wydobyciem złóż naturalnych, w tym metali ziem rzadkich, których złoża występują  

w Afganistanie (mimo braku aktualnych danych dotyczących ich rzeczywistej wielkości)21. 

Rząd w Pekinie oficjalnie deklaruje chęć wspierania Afganistanu w procesie odbudowy, 

lecz retoryka ta nie musi przełożyć się na rzeczywistość, w szczególności  

w krótkoterminowej perspektywie. Potencjalne szanse na współpracę utrudnia szereg 

czynników, takich jak niestabilna sytuacja wewnętrzna, brak infrastruktury, 

niewypłacalność rządu w Kabulu czy trudny dostęp do zasobów naturalnych.  

Warunki w Afganistanie sprawiają zatem, że potencjalne chińskie inwestycje będą 

obarczone dużym ryzykiem i niekoniecznie opłacalne. Wskazuje na to również 

dotychczasowa historia tego typu przedsięwzięć z udziałem ChRL na terenie tego kraju. 

Jedyne duże chińskie projekty w Afganistanie to kopalnia miedzi w Mes Ajnak (inicjatywa 

rozpoczęta w 2007 r. przez Metallurgical Corporation of China i Jiangxi Copper Company 

Limited) i umowa o wydobyciu i przeróbce ropy naftowej w basenie rzeki Amu-daria 

(podpisana w 2011 r. przez China National Petroleum Corporation)22. Pomimo upływu lat 

oba projekty nie zostały ukończone ze względu na pogarszającą się sytuację 
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bezpieczeństwa (m.in. pierwszy z nich był dwukrotnie celem ataków – bombowego w 2008 

r. i rakietowego w 2012 r.)23. Chociaż w 2016 r. talibowie zapewnili, że nie będą już 

atakować chińskich inwestycji, w tym samym okresie ówczesny afgański rząd oskarżał 

ugrupowanie o zniszczenie wielu elementów infrastruktury, pośrednio utrudniając 

realizację interesów ChRL24. Tym samym można przypuszczać, że skoro w relatywnie 

pokojowym okresie chińskie inwestycje w Afganistanie nie powiodły się, obecna ciężka 

sytuacja utrudni ich realizację jeszcze bardziej. Bez wiarygodnych gwarancji 

bezpieczeństwa ze strony nowego rządu w Kabulu istnieje niewiele dowodów na to, że 

wejście chińskiego kapitału do Afganistanu stanowi obecnie priorytet Pekinu. Jeśli  

w długoterminowej pespektywie sytuacja w kraju się ustabilizuje, chińska gotowość do 

szerszego inwestowania tam może się zwiększyć. Dużo bardziej prawdopodobne jest 

natomiast wsparcie pod postacią dyplomacji szczepionkowej czy przekazywania sprzętu 

sanitarnego w ramach tzw. Zdrowotnego Jedwabnego Szlaku – niezobowiązujących form 

współpracy budujących pozytywny wizerunek Chin jako odpowiedzialnego państwa 

wspierającego biedniejsze kraje w potrzebie.  

 

Kryzys w Afganistanie a chińskie działania w wymiarze narracyjnym 

 

Ważnym obszarem, który rząd w Pekinie starać się eksploatować w kontekście obecnego 

kryzysu w Afganistanie jest sfera działań informacyjnych, w szczególności w kontekście 

pogłębiającej się rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Aktywność ta ma zarówno 

wewnętrzny, jak i zewnętrzny wymiar narracyjny. W przekazie skierowanym do 

zewnętrznych odbiorców Chiny skupiają się dyskredytowaniu Stanów Zjednoczonych  

i podważaniu ich wiarygodności jako sojusznika. Znaczna część tego rodzaju narracji 

przedstawia obecną sytuację w Afganistanie jako przyszłość Tajwanu, podkreślając jego 

słabość w obliczu potencjalnego wycofania amerykańskiego wsparcia25. Chińskie media 

państwowe przeciwstawiają „konstruktywne” zaangażowanie ChRL „destrukcyjnym 

wpływom” USA, a „pozytywna energia” z którą rząd w Pekinie wychodzi do Afganistanu 

ma być dowodem na wyższość chińskiego ustroju i polityki nieinterwencji26. Z kolei  
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w przekazie nastawionym na odbiorców wewnętrznych chińskie media państwowe 

również starają się przedstawić obecny kryzys w Afganistanie jako dowód na wyższość 

chińskiego systemu politycznego i „upadek” demokracji liberalnej oraz międzynarodowej 

architektury bezpieczeństwa stworzonej przez USA, nierzadko odwołując się do 

zachodnich mediów jako źródeł tego rodzaju poglądów27. Można również spotkać się  

z kontrowersyjnym (również dla części chińskich odbiorców) przekazem ocieplającym 

wizerunek talibów i ich terrorystyczną działalność, co sugeruje, że Pekin może próbować 

przygotować społeczeństwo do potencjalnego uznania przez siebie rządu talibów28. 

Jednocześnie stanowisko chińskich ekspertów wobec sytuacji w Afganistanie jest raczej 

stonowane. Tak np. Liu Zongyi z think tanku Shanghai Institutes for International Studies 

pisze wprost, że „Chiny nie mają zamiaru wypełniać pustki pozostawionej przez wycofanie 

się wojsk USA ani nie będą angażować się w konflikt wewnętrzny w Afganistanie”29. Li 

Weijian, specjalista ds. Bliskiego Wschodu i Afryki w tym samym instytucie, wyraził wręcz 

zdanie, że Stany Zjednoczone oczekują obecnie, że to Chiny „posprzątają” sytuację  

w Afganistanie, ale Pekin jest jedynie zainteresowany wielostronnym zaangażowaniem30. 

Natomiast dla Shen Yi z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju wyjście amerykańskich sił jest 

końcem okresu „strategicznej rozrzutności” USA, zapoczątkowanej w 2001 r. wejściem do 

Afganistanu31. Dla chińskiego naukowca nie jest to całkowicie równoznaczne z końcem 

amerykańskiej hegemonii, ale z jego perspektywy bez dopasowania polityki do nowych 

realiów (w tym oczekiwań rosnących Chin), Waszyngton jawi się w przestrzeni 

międzynarodowej jako niewiarygodny partner. Widać wyraźnie, że sytuacja w Afganistanie 

jest przez chińskich badaczy postrzegana głównie przez pryzmat bezpieczeństwa 

wewnętrznego Chin i ich rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.  

Podsumowując, w wymiarze narracyjnym obecny kryzys w Afganistanie wpisuje się  

w szerszą retorykę Pekinu o rosnącej słabości Waszyngtonu. Umożliwia to Chinom 

promocję własnego systemu i stanowiska politycznego oraz krytykę Stanów 

Zjednoczonych. W wymiarze zagranicznym przekaz ma propagandową formę,  

w większości przypadków zupełnie niedostosowaną do zachodniego odbiorcy. Natomiast 

w wymiarze wewnętrznym apologetyczny ton państwowych mediów w odniesieniu do 

talibów również stwarza pewne problemy. W chińskiej debacie publicznej państwowa 
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propaganda od lat promuje sceptyczne wobec islamu narracje, głównie w celu 

legitymizowania represyjnej polityki Pekinu wobec mniejszości muzułmańskich w Chinach, 

co spowodowało wzrost islamofobii32. Sceptycznie nastawiona część opinii publicznej 

mogłaby teraz odczytać uznanie rządu talibów w Kabulu jako przejaw niekonsekwencji 

Pekinu, a pierwsze tego objawy można zobaczyć pod postacią szybko cenzurowanych  

w sieci komentarzy zwracających uwagę na podwójne standardy władz ChRL. Biorąc pod 

uwagę stopień zaawansowania chińskiego aparatu nadzoru Internetu głosy te nie będą 

jednak mogły eskalować i wpływać na szerszą krajową debatę na temat polityki Chin 

wobec Afganistanu.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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China’s perspective on Afghanistan crisis 

 

Alicja Bachulska 

 

Despite repeated voices heralding a rapid and far-reaching increase in Chinese engagement 

in Afghanistan following the withdrawal of US troops, such developments are far from 

obvious in the nearest future. When it comes to Beijing’s potential economic and political 

expansion in Afghanistan, potential losses due to the unstable security situation in the 

country might for a long time outweigh perceived gains. In its engagement with 

Afghanistan, China’s dominant rationale remains security-focused: Beijing wants to prevent 

the development of radical groups threatening its interests both in Afghanistan as well as 

across its border with China’s Xinjiang. The region is of strategic importance to Beijing, as it 

borders many Central Asian states, and it is populated by a Uyghur Muslim minority, some 

members of which have alleged ties to the East Turkestan Islamic Movements (ETIM)  

– a terrorist organisation fighting for an independent Uyghur state. In this context, 

economic issues, such as infrastructure investments or exploration of natural resources, are 

of secondary importance to the government in Beijing.  

Although theoretically opportunities for the PRC to participate in Afghanistan’s 

reconstruction seem abundant, the history of Chinese investment in the country suggests 

that the realities on the ground are too risky for Beijing to extensively expand its economic 

footprint in the country. Despite the aggressive tone of Chinese media, which are using the 

current crisis to discredit US foreign policy, many experts from the PRC are cautious about 

the future of China-Afghanistan relations. For several years, Beijing has maintained regular 

contacts with the Taliban, to a large degree to ensure the security of Chinese citizens in 

Afghanistan. Nevertheless, China has also done so with other political actors in the country. 
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Thus, high-level contacts with the Taliban do not mean unconditional support for their 

policy in the long-term perspective. Instead, they point towards Beijing’s pragmatic 

approach to managing relations with its neighbours and its readiness to maintain dialogue 

in constantly changing internal and international conditions. However, Afghanistan’s 

further Islamic radicalisation seems likely, and this is not in the interest of Beijing. Thus, it 

should be expected that China will constantly modify its policy towards the Taliban and the 

degree of its involvement in Afghanistan. At the same time, a massive influx of Chinese 

investment into this country seems unlikely. Meanwhile, support in the form of vaccine 

diplomacy, for example under the so-called Health Silk Road, is much more likely. Non-

binding forms of cooperation that do not require security guarantees are much more 

realistic from Beijing’s perspective as they build China’s positive image, particularly among 

developing countries. 


