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Wyjazd ze ślepej uliczki – inicjatywy nowej 

administracji USA wobec procesu 

pokojowego w Afganistanie 

 

W dniach 1-4 marca z wizytą w Kabulu przebywał Zalmay Khalilzad – specjalny 

wysłannik USA ds. afgańskiego pojednania, który przeprowadził serię rozmów  

z głównymi przywódcami Afganistanu odnośnie procesu pokojowego z talibami. Kilka 

dni po tej wizycie w miejscowych mediach ujawnione zostały dwa dokumenty, które 

Khalilzad przekazał swoim rozmówcom: list amerykańskiego sekretarza stanu 

Antony’ego Blinkena do prezydenta Ghaniego oraz amerykańską propozycję 

porozumienia pokojowego. W pierwszym Blinken przedstawił nowe inicjatywy USA  

w kwestii procesu pokojowego, które miałyby zaowocować m.in. ograniczeniem działań 

przez strony konfliktu (tzw. RiV – Reduction in Violence) oraz zaproponował 

międzynarodową konferencją w Turcji pod patronatem ONZ, na której poddanoby 

negocjacjom kształt tymczasowego porozumienia pokojowego. W drugim dokumencie 

przekazanym przez Khalilzada znalazły się konkretne propozycje, które miałyby się 

znaleźć w takim porozumieniu – m.in. utworzenie i skład rządu tymczasowego,  

w którym talibowie i obecne środowiska polityczne miałyby po 50 proc. udziałów, 

powołanie instytucji nadzorującej wdrażanie prawa zgodnego z prawem muzułmańskim 

czy komisji pracującej nad przyszłą konstytucją Afganistanu.  
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Ponad dwa tygodnie później w Moskwie odbyło się spotkanie w formacie tzw. 

rozszerzonej „trojki”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rosji, Chin oraz USA, czyli 

członków „trojki’’ z dodatkiem Pakistanu. Zaproszone zostały również delegacje 

talibów i Afganistanu oraz Kataru, jako gości honorowych. Na jej zakończenie 

przedstawiciele czterech państw rozszerzonej trojki wydali wspólne oświadczenie,  

w którym m.in. wezwali do ograniczania działań wojennych, nie poparli ponownego 

utworzenia w Afganistanie emiratu islamskiego na wzór tego, który został utworzony 

przez talibów w latach 90-tych ubiegłego wieku oraz wyrazili wsparcie dla 

demokratycznego, niezależnego i wolnego do terrorystów Afganistanu. Spotkanie nie 

przyniosło przełomu, aczkolwiek było kolejnym wydarzeniem potwierdzającym 

nieustające zainteresowanie Rosji Afganistanem, które będzie rosło wraz ze 

zmniejszaniem się obecności USA. 

Nowe inicjatywy USA stanowią próbę przyśpieszenia procesu pokojowego  

w Afganistanie, który utknął w martwym punkcie. Jednocześnie zgodnie z umową 

pokojową z Dohy Amerykanie są zobowiązani do wycofania wszystkich swoich sił z tego 

państwa do 1 maja br. W obliczu coraz silniejszej pozycji talibów oraz narastającego 

konfliktu, USA będą najprawdopodobniej starały się realizować scenariusz tzw. 

odpowiedzialnego wycofania, w którym będą starali się uzyskać gwarancje, że sytuacja 

w Afganistanie gwałtownie się nie pogorszy po wyjściu wojsk. Utrzymanie polityki 

poprzedniej administracji niosłoby ze sobą właśnie takie zagrożenie. Od podpisania 

umowy pokojowej w Dosze w lutym ubiegłego roku talibowie wzmocnili tylko swoją 

pozycję w Afganistanie w przeciwieństwie do rządu w Kabulu, którego działania 

samoobronne zostały poważnie ograniczone przez to porozumienie. W związku z tym 

USA będą dążyć do tego, aby wycofanie wojsk zostało dokończone dopiero  

w momencie, gdy osiągnięte zostanie porozumienie polityczne gwarantujące stabilność 

Afganistanu po wyjściu wojsk zagranicznych.  

Aby stworzyć odpowiednie warunki do tych rozmów Amerykanie będą starali się 

wymusić na talibach zgodę na wprowadzenie zawieszenia broni lub jakiejś formy RiV, 

uprzedzając spodziewaną ofensywę wiosenną. Wydaje się, że utrzymanie 1 maja jako 

daty wycofania wojsk nie będzie już w tej chwili możliwe ze względów logistycznych 
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(pozostał niecały miesiąc) jak i tego, że pozostało zbyt mało czasu na osiągnięcie 

trwalszego porozumienia politycznego. Nie należy wykluczyć, że USA będą zmuszone 

zwrócić się do talibów z postulatem o jego przedłużenie. 

Reakcje w Afganistanie pokazują, że głównym przeciwnikiem inicjatyw USA będzie 

urzędujący prezydent Ghani, który w przypadku utworzenia rządu tymczasowego straci 

stanowisko. Stanowi to podstawowy problem propozycji amerykańskich, które 

pomijają przywódcę państwa z mandatem społecznym do rządzenia. Dodatkowym 

czynnikiem osłabiającym pozycję Ghaniego jest to, że wielu polityków afgańskich nie 

odrzuca propozycji amerykańskich, przez co talibowie oraz USA mogą porozumieć się 

ponad głową urzędującego prezydenta. Taki scenariusz miałby duże szanse na poparcie 

ze strony państw regionu. 

 

1 marca do Kabulu z trzydniową wizytą przyjechał specjalny wysłannik USA ds. pojednania 

w Afganistanie Zalmay Khalilzad. Spotkał się on z głównymi politykami: m.in.  

z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim oraz przewodniczącym Wysokiej Rady ds. 

Pojednania Narodowego Abdullahem Abdullahem. Celem tej wizyty było odbycie dyskusji 

na temat procesu pokojowego w Afganistanie oraz perspektyw trwałego zawieszenia 

broni. Kilka dni po wizycie w lokalnych mediach ujawnione zostały dwa dokumenty 

dotyczące tej wizyty, które Khalilzad przekazał afgańskim politykom1. Pierwszy z nich 

stanowił list od  sekretarza stanu USA Antony’ego J. Blinkena , którego adresatem był 

prezydent Ghani, a podobne pismo miało również zostać dostarczone Abdullahowi. 

Drugim dokumentem była amerykańska propozycja tymczasowego porozumienia 

pokojowego. W liście sekretarz stanu zwracał się do afgańskich polityków o podjęcie 

specjalnych wysiłków na rzecz pokoju w nadchodzących tygodniach, gdyż w tym czasie 

USA skoncentrują swoje działania na próbie przyspieszenia procesu pokojowego. W tym 
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celu Amerykanie zwrócili się do ONZ o zwołanie spotkania ministrów spraw zagranicznych 

(oraz specjalnych wysłanników) Chin, Rosji, Iranu, Pakistanu, Indii oraz USA w kwestii 

Afganistanu. Ponadto według listu Khalilzad przedstawił politykom afgańskim oraz 

talibom (kilka dni później w Dosze) amerykańskie propozycje dotyczące porozumienia 

pokojowego, którego szczegóły znalazły się w drugim z dokumentów. USA zwróciły się 

również do Turcji o zorganizowanie na jej terytorium konferencji pokojowej w której 

uczestniczyliby wyżsi rangą przedstawiciele Kabulu oraz talibów. W liście poinformowano 

także, że amerykańska dyplomacja będzie starała się doprowadzić do 90-dniowego okresu 

tzw. RiV (Reduction in Violence), który miałby zapobiec tradycyjnej wiosennej ofensywie 

talibów. W końcówce Blinken oświadczył, że USA nie wykluczają żadnego scenariusza  

i ostrzegł, że nawet przy utrzymaniu wsparcia finansowego dla rządu w Kabulu  talibowie 

będą w stanie zwiększać terytorium pod swoją kontrolą.  

W drugim dokumencie znalazły się dość szczegółowe propozycje USA dotyczące 

tymczasowego porozumienia między talibami a rządem w Kabulu. Zgodnie z nimi po 

zawarciu porozumienia powstanie rząd tymczasowy, w którym obie strony konfliktu będą 

miały po 50 proc. udziału. Na czele rządu zaś stanie prezydent z dwoma zastępcami. 

Zadaniem takiej tymczasowej administracji będzie zarządzanie państwem do czasu 

zatwierdzenia nowej konstytucji, na podstawie której przeprowadzone zostaną wybory 

powszechne. Jej tworzeniem zajmie się specjalna 15-osobowa komisja, w której obie 

strony miałyby po 50 proc. udziału, a prezydent wyznaczy jej ostatniego członka. Według 

propozycji porozumienia, islam będzie stanowił podstawową religię Afganistanu.  

W związku z tym powstanie Wysoka Rada ds. Muzułmańskiej Jurysprudencji, która będzie 

doradzała urzędom centralnym oraz lokalnym w kwestiach zgodności ich decyzji z religią 
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państwową. Po zawarciu porozumienia obie strony w ciągu ustalonej w trakcie negocjacji 

liczby godzin zawieszą swoje działania bojowe. Monitorowaniem przestrzegania 

zawieszenia broni zajmie się specjalna komisja, w której także obie strony będą miały 

równy udział. Dodatkowo jeden przedstawiciel zostanie wyznaczony przez prezydenta,  

a trzech obserwatorów zagranicznych będzie uczestniczyło w jej pracach z ramienia ONZ. 

Wkrótce po wizycie Khalilzada w Kabulu Rosjanie ogłosili chęć zorganizowania konferencji 

pokojowej w Moskwie, do której doszło dwa tygodnie później – 18 marca. Miała format 

tzw. rozszerzonej „trojki” – czyli USA, Rosji i Chin z dodatkiem Pakistanu – czyli forum, 

które w przeszłości kilkukrotnie zbierało się w celu omówienia sytuacji w Afganistanie. 

Rosjanie zaprosili również delegacje talibów, Kabulu oraz jako gości honorowych 

reprezentantów Kataru. Na czele 15-osobowej delegacji Afganistanu stał Abdullah 

Abdullah, a oprócz niego znalazło się w niej czworo członków zespołu negocjacyjnego  

z Dohy2, kilku znaczących polityków – Hamid Karzaj, Karim Khalili, Abdul Raszid Dostum, 

Gulbuddin Hekmatjar oraz inne osoby3. Ze strony talibów Moskwę odwiedziła 10-osobowa 

delegacja, na czele której stał Abdul Ghani Baradar – szef biura politycznego w Dosze,  

a wraz z nim przyjechali jego współpracownicy z Kataru. Na koniec konferencji państwa 

uczestniczące (USA, Chiny, Rosja oraz Pakistan) wydały wspólne oświadczenie, w którym 

wezwały obie strony m.in. do ograniczenia działań bojowych (RiV), w tym do talibów, aby 

powstrzymali się od wiosennej ofensywy oraz przystąpienia do rozmów o możliwych 

sposobach zakończenia konfliktu. Znalazło się tam również stwierdzenie, że wspomniane 

państwa nie poprą ponownego utworzenia emiratu islamskiego w Afganistanie, natomiast 

zalecono, aby kraj ten był w przyszłości  m.in. państwem demokratycznym, niezależnym, 

wolnym od obecności ugrupowań terrorystycznych oraz przemysłu narkotykowego,  
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a także państwem, w którym zostaną zachowane podstawowe prawa kobiet, mniejszości 

oraz dzieci.    

 

Wnioski 

 

Działania USA stanowią próbę ożywienia procesu pokojowego, który od września 

postępował w bardzo wolnym tempie (wrzesień-grudzień) lub też pozostawał w stanie 

zawieszenia (od grudnia). Można domniemywać, że było to spowodowane w dużej mierze 

zmianą administracji amerykańskiej, w związku z czym obie strony prawdopodobnie grały 

na zwłokę w oczekiwaniu na nowe decyzje wobec Afganistanu. W marcu, według słów 

przedstawicieli USA, dalej trwała analiza dotychczasowej polityki wobec tego państwa,  

w tym zawartego porozumienia pokojowego. Wydaje się jednak, że wbrew tym 

twierdzeniom Amerykanie mają już dosyć jasny pogląd co do swoich kolejnych działań, 

czego przykładem jest wspomniany list oraz propozycje tymczasowego porozumienia. 

USA mają świadomość, że sytuacja w Afganistanie jest bardzo trudna, co jest częściowo 

pokłosiem umowy pokojowej z Dohy podpisanej w lutym ubiegłego roku. W następstwie 

jej podpisania lokalne siły bezpieczeństwa wraz z pozostałymi siłami zagranicznymi 

ograniczyły swoje działania do defensywy. Dodatkowo zgodnie z porozumieniem znacznie 

zmniejszyła się liczba żołnierzy zagranicznych w Afganistanie – przede wszystkim 

Amerykanów – z 12 do 3,5 tys.4, a do maja misja Resolute Support miała się całkowicie 

zakończyć. Tymczasem talibowie w ciągu roku operowali coraz swobodniej, gromadząc 

siły i prowadząc operacje przeciwko siłom rządowym5. Tym samym sytuacja po ponad roku 
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od umowy pokojowej wygląda obecnie w ten sposób, że wojska zagraniczne mają opuścić 

Afganistan w ciągu miesiąca, a talibowie są silniejsi niż kiedykolwiek. Wydaje się zatem, że 

inicjatywa USA jest próbą ratowania dobrych elementów porozumienia, jak np. dialogu 

wewnątrzafgańskiego, przy jednoczesnej próbie wytrącenia głównego instrumentu 

wywierania presji talibów (zwłaszcza na czas negocjacji) i uzyskanie poparcia dla tych 

działań ze strony państw regionu6. Amerykanie zdają sobie przy tym sprawę, że 

jakiekolwiek przedłużanie obecnej sytuacji działa na niekorzyść ich oraz afgańskiego rządu 

i utrudni realizację tzw. odpowiedzialnego wycofania z Afganistanu, do którego mogłoby 

dojść dopiero, gdy będą istniały gwarancje, że państwo to nie upadnie w ciągu kilku 

miesięcy po jego zakończeniu. Było ono postulowane od dłuższego czasu przez partnerów 

w NATO uczestniczących w misji Resolute Support, aczkolwiek administracja Donalda 

Trumpa nie konsultowała z nimi swoich decyzji. Przy utrzymaniu dotychczasowego kursu 

USA wobec Afganistanu istnieje duże prawdopodobieństwo, że wraz z wyjściem wojsk 

zagranicznych talibowie szybko uporają się ze słabym rządem w Kabulu i zdobędą pełnię 

władzy, bądź też dojdzie do wojny domowej. W obu przypadkach Amerykanie straciliby 

podstawowe instrumenty do oddziaływania na sytuację wewnątrz Afganistanu,  

a tym samym ograniczanie możliwości ugrupowań terrorystycznych jak np. Al-Kaidy czy 

lokalnej gałęzi ISIS. Zostałałaby zmarnowana również większość środków 

zainwestowanych przez USA po 2001 r. i budowane z mozołem państwo. W świetle tych 

zagrożeń należy odczytywać propozycje Blinkena jako ultimatum wobec rządu w Kabulu, 

gdyż USA pragnie uniknąć realizacji wspomnianych scenariuszy poprzez przyśpieszenie 

powolnych rozmów wewnątrzafgańskich. Z drugiej strony można się spodziewać, że 

przekonanie talibów do zdecydowanego ograniczenia działań przez dłuższy okres,  jeżeli  
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w ogóle możliwe, będzie wymagać od Amerykanów użycia pozostałych w ich rękach 

argumentów – zwolnienia pozostałych talibów przebywających w więzieniach, usunięcie 

talibów w list osób objętych sankcjami czy też udzielenie gwarancji co do wsparcia 

finansowego w przyszłości. 

Należy uznać, że termin pierwszego maja jako moment całkowitego wycofania wojsk nie 

zostanie dotrzymany. Po pierwsze, osiągnięcie tego celu ze względów logistycznych 

będzie trudne, ponieważ zostało niewiele czasu (niecały miesiąc). Oprócz 3500 

Amerykanów, jeszcze w lutym w Afganistanie przebywało ponad 7000 żołnierzy z 36 

państw, a ich wycofanie w przyspieszonym trybie wymagałoby nadzwyczajnych środków. 

Po drugie, wydaje się, że w obecnej sytuacji Amerykanie w porozumieniu z sojusznikami 

nie planują szybkiego wycofania z Afganistanu, zanim nie zostanie zawarta jakaś forma 

porozumienia politycznego, która gwarantowałaby stabilność państwa po wycofaniu 

wojsk zagranicznych. Jest to realizacja wspomnianego scenariusza tzw. odpowiedzialnego 

wycofania. Można zatem oczekiwać, że Amerykanie będą chcieli zakończyć misję  

w momencie, kiedy talibowie zagwarantują zawieszenie broni lub przynajmniej nastąpi 

duże ograniczenie działań bojowych na podstawie jakiegoś porozumienia  

z Kabulem. Te ustępstwa z ich strony będą wymagały jednak dużych koncesji od rządu 

Afganistanu – dużego udziału we władzy, zwłaszcza  tej, która tworzyłaby podwaliny 

przyszłego Afganistanu. Bardzo prawdopodobna jest silna reakcja ze strony talibów  

w odpowiedzi na przedłużenie zagranicznej obecności wojskowej, jeżeli nie zostanie do  

z nimi uzgodnione – włącznie z wznowieniem na nie ataków. Nie musiałoby to jednak 

oznaczać, że wycofaliby się z procesu pokojowego. Byłby to raczej sygnał do własnych 

bojowników, że nie ma przyzwolenia na łamanie przez USA wcześniejszej umowy. Zależeć 
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to będzie również od tego, na jakim etapie będą rozmowy pokojowe, gdyż w przypadku 

nieodległego porozumienia w interesie talibów nie leżałoby ich zakłócanie. Nie należy 

wykluczyć, że USA porozumieją się z talibami w kwestii przedłużenia o kilka miesięcy 

obecności wojskowej, używając do tego wspomnianych wyżej kart przetargowych. 

Nie wydaje się całkowicie nieprawdopodobne, że USA zdecydują się pozostać na dłużej  

w Afganistanie, jeżeli nie uda im się zrealizować wycofania wojsk według opisanego wyżej 

scenariusza. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś czasu nie wykazuje 

większego zainteresowania tym konfliktem, w związku z czym  prezydent Biden nie jest  

z tej strony poddany specjalnej presji. Jej uwagę może jednak w przyszłości przyciągnąć 

niekorzystny rozwój wydarzeń w Afganistanie – upadek rządu w Kabulu i zdobycie władzy 

przez talibów po wycofaniu wojsk. Niewątpliwie otworzyłoby to nowe pole dla krytyki ze 

strony Partii Republikańskiej. Aby zapobiec realizacji takiego scenariusza mogłaby zapaść 

decyzja o utrzymaniu zaangażowania wojskowego i pozostawienia tam małego 

kontyngentu antyterrorystycznego. W dłuższym terminie będzie on i tak zmuszony 

wspierać Afgańczyków, którzy w najbliższych latach najprawdopodobniej nie będą  

w stanie całkowicie samodzielnie prowadzić działań przeciwko talibom.  

Propozycje Amerykanów wywołały mieszane reakcje w Afganistanie. Głównym krytykiem 

jest prezydent Ghani, który już w przeszłości negatywnie reagował na pomysły 

wprowadzenia rządu tymczasowego, pojawiające się przy okazji rozmów pokojowych 

między talibami a USA. Wydaje się także, że koncepcje te uwidaczniają podstawowy 

problem w związku z inicjatywą USA, a mianowicie są próbą narzucenia rozwiązań przede 

wszystkim jednej stronie afgańskiego konfliktu: wyłonionemu w drodze wyborów rządowi 

w Kabulu. Niewątpliwie może to generować problemy z jego akceptacją w Afganistanie 
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przez środowiska bliskie prezydentowi Ghaniemu, zwłaszcza że jest bardzo mało czasu na 

ich przyjęcie. Z drugiej strony mandat do sprawowania władzy zdobyty przez Ghaniego  

w wyborach prezydenckich także był wielokrotnie kwestionowany ze względu na niską 

frekwencję i sporne wyników, które nie przyniosły akceptowalnego rozstrzygnięcia, 

 a wymagały miesięcy negocjacji. W ten sposób nie dość, że jest traktowany przez talibów 

jako marionetka Amerykanów, to jeszcze nie cieszy się poważaniem wśród innych 

polityków. W odpowiedzi na amerykańskie propozycje w Turcji prezydent zaproponuje 

własny plan pokojowy, według którego tzw. rząd pokoju zostanie wybrany w wyborach 

powszechnych po tym jak zostanie osiągnięte porozumienie polityczne akceptowane 

przez tradycyjne zgromadzenie – Loję Dżirgę7. Jest jednak mało prawdopodobne, że 

propozycje to mogłoby stać się podstawą przyszłego porozumienia, chociaż nie są znane 

jeszcze jego szczegóły. Po pierwsze, koncepcje USA wydają się być dla talibów 

korzystniejsze, gdyż zakładają znaczący i dużo szybszy udział we władzy. Po drugie, 

prezydentowi będzie trudno zdobyć szersze poparcie dla tych pomysłów z różnych stron 

afgańskiej sceny politycznej.  

Reakcje innych afgańskich polityków na amerykańskie propozycje były bardziej 

pozytywne, co dodatkowo osłabia pozycję prezydenta. Przez ostatnie miesiące  

w przygotowaniu na nadchodzące negocjacje starał się on powiększyć własny obóz  

poprzez dokooptowanie kolejnych znaczących postaci sceny politycznej. Istnieje jednak 

obawa, że w obliczu nowej ofensywy dyplomatycznej USA jedność tego ośrodka zostanie 

złamana. Warto także zwrócić uwagę na inny aspekt. W wypowiedziach talibów  

w ostatnich latach pojawiał się często ton szacunku wobec części przywódców, którzy 

walczyli w latach 80. ze Związkiem Radzieckim, w opozycji do przedstawicieli rządu  
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w Kabulu uznawanych przez nich za marionetkowy. Lista osób, które wzięły udział  

w spotkaniu w Moskwie wskazuje, że ryzyko porozumienia talibów z przywódcami różnych 

grup etnicznych i ponad głowami administracji prezydenta Ghaniego jest całkiem realne. 

Jest ono tym większe, że mogłoby znaleźć poparcie ze strony USA, akceptujących każde 

rozwiązanie, które może przetrwać próbę czasu oraz państw regionu, upatrujących dla 

siebie szans w nowym otwarciu. W takim scenariuszu w negocjacjach pokojowych mniej 

będzie istotne utrzymanie zdobyczy cywilizacyjnych z ostatnich dwudziestu lat – jak np. 

systemu demokratycznego czy praw kobiet – a bardziej interesów polityczne ich 

uczestników. Symboliczna może wydawać się w takim kontekście obecność na 

rozmowach Moskwie tylko jednej kobiety w delegacji z Kabulu. 

Spotkanie w Moskwie pokazało również, że Rosjanie przez cały czas próbują stać się 

aktywnym uczestnikiem dyskusji odnośnie kształtu przyszłego państwa afgańskiego. Do 

tej pory w ostatnich latach udało im się zorganizować kilka spotkań z udziałem talibów  

i przedstawicielami Afganistanu (chociaż nie z rządu), a także prowadzili dialog z Chinami  

i USA w ramach wspomnianej „trojki”. Jak do tej pory ich głos nie jest jednak decydujący,  

a podczas ostatniego spotkania w Moskwie prawdopodobnie także nie doszło do 

poważniejszych ustaleń. Rosjanie utrzymują jednak w ten sposób dobre stosunki ze 

wszystkim stronami konfliktu, co w przyszłości może pozwolić im wpływać na sytuację  

w Afganistanie, zwłaszcza w obliczu zmniejszającej się roli USA. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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Escaping the dead end – new American initiative regarding Afghan peace 

process 

 

Przemysław Lesiński 

 

On 1-4 March, US special envoy for Afghanistan reconciliation Zalmay Khalilzad visited 

Kabul and conducted a series of meetings with main Afghan leaders to discuss the peace 

process. Few days after the visit, two documents which Khalilzad handed over to his 

interlocutors were published in a local media outlet. First one was a letter from US Secretary 

of State Antony Blinken letter addressed to the Afghan president, Ashraf Ghani. The same 

letter was also delivered to the Chairman of High Council for National Reconciliation, 

Abdullah Abdullah. The second document contained detailed US proposals of a temporary 

peace agreement between Kabul and the Taliban. In the letter, secretary Blinken introduced 

new initiatives to jumpstart intra-Afghan peace talks, which would result in reduction in 

violence (RiV) and holding of an international peace conference in Turkey under the 

auspices of United Nations, where potential peace agreement would become subject of 

discussion. Among the US proposals found in the second document were such issues as 

formation and composition of the interim government, divided equally between Taliban 

and other political groups, writing a new constitution for the country and creating 

institution which will oversee the new laws’ accordance with Islamic jurisprudence.  

Two weeks later, a meeting of the so-called extended ‘troika’ took place in Moscow where 

further discussions regarding the Afghan peace process took place. The event hosted 

representatives from US, China, Russia, Pakistan (these form the extended ‘troika’), Qatar 

as well as delegations of the Kabul government and the Taliban. In the end, four 
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participating states issued the joint statement in which they called for i.a. reduction in 

violence by all sides, as well as voiced their opposition to the idea of recreating an Islamic 

emirate form of government in Afghanistan, and expressed support for democratic and self-

sufficient Afghanistan which will be free of terrorism. The Moscow meeting didn’t bring any 

breakthrough to the peace process but it was a yet another sign of Russia’s growing interest 

in Afghanistan coinciding with waning US role. 

The new American initiative is an effort to jumpstart the peace negotiations which at this 

point seems to have reached the deadlock. At the same time, according to the peace 

agreement from Doha, Americans are obliged to withdraw all of its soldiers (along with 

forces from the other countries participating in the Resolute Support [RS] mission in 

Afghanistan) until 1st May. Since the Doha agreement Taliban have only grown stronger – 

contrary to the position of the Kabul government the forces of which have been mostly 

limiting themselves to defence due to the rules introduced by the same document. In result 

the violence has intensified amid shrinking of the foreign forces. The US will now probably 

try to follow the so-called ‘responsible withdrawal’ scenario, which was supported by other 

RS participants all along. Hence the withdrawal process will be completed only when some 

kind of political agreement will be reached by different Afghan political factions and the 

Taliban, which will guarantee the stability of Afghanistan in the near future. To create 

adequate environment for peace negotiations, Americans will try to convince the Taliban to 

introduce some kind of violence reduction, ahead of the their anticipated spring offensive.  

It appears that at this moment retaining May 1 as the date of complete forces withdrawal 

will be impossible because of logistical issues (the deadline is less than a month away) but 

also because achieving any agreement in this period will also be improbable. It cannot be 

not ruled out that US will be forced to negotiate another date with the Taliban to avoid any 

possible attacks on the remaining foreign forces from their side. 

Strong reactions to the new US proposals in Kabul signal that the current Afghan president 

will be the main opponent to the new American initiative, as it would result in his forced 

resignation. This symbolises a major problem of the new proposals: they ignore the Afghan 

president’s public mandate obtained in the elections. Another factor which could further 

weaken Ghani’s position is that many Afghan politicians have not rejected American 
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proposals, which could open a way to the agreement between them and the Taliban leaving 

the president on the sidelines. This scenario is more probable also because it probably could 

gain support from other countries in the region.     

 

 


