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Klamka zapadła – decyzja prezydenta 

Bidena o całkowitym wycofaniu  

z Afganistanu 

 

14 kwietnia prezydent Joe Biden ogłosił, że siły USA oraz ich sojuszników zostaną 

wycofane w całości z Afganistanu przed 20. rocznicą zamachów z 11 września. Tym 

samym postanowił dotrzymać zobowiązań, które USA złożyły w lutym 2020 r.  

w umowie pokojowej z talibami w Dosze, chociaż o pięć miesięcy wydłużył proces 

całkowitego wycofywania, który w pierwszej wersji był ustalony na 1 maja br. Swoją 

decyzję umotywował osiągnięciem zakładanych przed interwencją celów – likwidacji 

kryjówek Al-Kaidy, a jednocześnie brakiem perspektyw na zakończenie konfliktu przy 

utrzymaniu obecności wojskowej. Opuszczenie Afganistanu pozwoli USA skupić się na 

innych celach – konfrontacji z Chinami oraz walką ze skutkami pandemii, chociaż nie 

przestaną one monitorować zagrożeń płynących z tego regionu. 

Decyzja o przełożeniu terminu została podjęta bez zgody ze strony talibów, przez co 

spotkała się z ich krytyką. W przygotowaniu na ich ewentualną reakcję w regionie oraz 

w samym Afganistanie zostały rozmieszczone dodatkowe siły USA, które mają 

zapewnić bezpieczny odwrót. Można spodziewać się, że talibowie dokonają jakiegoś 

kontrolowanego pokazu siły w odpowiedzi na nierespektowanie przez USA 

porozumienia, aczkolwiek eskalacja działań przeciwko siłom zagranicznym nie będzie 
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leżeć najprawdopodobniej w ich interesie biorąc pod uwagę, że ich obecność  

w Afganistanie niedługo się zakończy. Warto także zauważyć, że decyzja o wycofaniu 

nie została obwarowana przez prezydenta Bidena żadnymi warunkami, w związku czym 

nie będzie stanowiła narzędzia wywierania presji na talibów do dokonania postępów  

w rozmowach pokojowych. Równolegle do procesu wycofania Amerykanie podjęli 

kampanię dyplomatyczną, która ma doprowadzić do zawarcia porozumienia 

pokojowego między talibami a rządem w Kabulu zanim ostatni żołnierze opuszczą 

Afganistan. W tym celu planowana jest konferencja pokojowa w Turcji z udziałem 

państw regionu, na której talibowie z rządem mieliby się podzielić władzą. Wysiłki 

dyplomatyczne USA są ostatnią próbą reaktywacji rozmów pokojowych, które zaczęły 

się we wrześniu ub.r., ale nie wyszły poza wstępną fazę. Dodatkowo konferencja 

planowana początkowo na kwiecień została już dwukrotnie przełożona, przez co 

wydaje się ona coraz mniej prawdopodobna, nawet w przypadku uzyskania dla niej 

poparcia ze strony państw regionu.    

Najpoważniejszymi przeszkodami dla porozumienia politycznego będą stanowiły 

czynniki wewnątrz Afganistanu. Po pierwsze, wśród legalnie działających partii 

politycznych nie udało się na razie wypracować konsensusu odnośnie  planu 

pokojowego, w związku z czym pozycja Kabulu w ewentualnych negocjacjach będzie 

mocno osłabiona wobec zjednoczonego ruchu talibów. Po drugie, ponieważ w ciągu 

kilku miesięcy z talibów zostanie całkowicie zdjęta presja ze strony wojsk 

zagranicznych, prawdopodobna jest eskalacja działań z ich strony przeciwko samotnym 

już siłom bezpieczeństwa, które będą zmuszone do zdecydowanej odpowiedzi, co dalej 

zaostrzy konflikt. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że na dłuższą metę nie będą  

w stanie utrzymać swoich zdolności prowadzenia działań w powietrzu oraz na lądzie, 

gdyż utrzymaniem parku maszynowego zajmują się głównie zagraniczni pracownicy, 

którzy opuszczą Afganistan wraz z obcymi wojskami. Nie musi to jednak oznaczać, że 

talibowie przejmą kontrolę nad państwem, gdyż luki po siłach bezpieczeństwa będą 

wypełniać najprawdopodobniej lokalni watażkowie, którzy już szykują się na taki 

scenariusz. 
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14 kwietnia prezydent Joe Biden ogłosił, że siły USA oraz jego sojuszników zostaną 

wycofane w całości z Afganistanu przed 20-rocznicą zamachów z 11 września. Tym samym 

zdecydował się kontynuować politykę zainicjonowaną przez Donalda Trumpa, aczkolwiek 

data ostatecznego wycofania została przełożona o ponad pięć miesięcy w stosunku do 

zobowiązań amerykańskich w umowie pokojowej z talibami. Swoją decyzję prezydent 

Biden umotywował tym, że zasadnicza przyczyna interwencji z 2001 r. – w Afganistanie 

znajdowały się wówczas kryjówki Al-Kaidy – została usunięta, a przedłużająca się obecność 

wojskowa nie rozwiąże problemów wewnętrznych tego państwa i  stanowi paliwo dla 

trwającego konfliktu. Dodatkowo USA mają teraz skupić się na innych problemach, które 

stanowią dużo poważniejsze dla nich zagrożenie – konfrontacji z Chinami oraz walką ze 

skutkami pandemii. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta wycofanie rozpoczęło się przed  

1 maja, a termin wrześniowy został podany, aby mogły się wycofać siły sojuszników, w tym 

Polski. Cały proces nie został uzależniony od sytuacji w Afganistanie lub postępu rozmach 

pokojowych.  

Podejmując decyzję o zakończeniu misji w Afganistanie, prezydent Biden tym samym 

zdecydował się podtrzymać zobowiązania złożone przez poprzednią administrację  

w umowie pokojowej, chociaż odsunął w czasie termin ostatecznego zakończenia tego 

procesu. Chociaż najprawdopodobniej postępowanie takie było konsultowane z talibami,  

z którymi w stałym kontakcie jest  specjalny wysłannik USA w Afganistanie, to nie uzyskano 

od nich oficjalnej zgody na przedłużenie okresu wycofania. W rezultacie decyzja spotkała się 

krytyką z ich strony i stonowanym ostrzeżeniem przed łamaniem porozumienia. W związku 

z czym można było się spodziewać ich siłowej reakcji po dacie 1 maja1. USA  

w przygotowaniu na działania talibów rozmieściły w regionie bombowce strategiczne B-52, 

lotniskowiec USS Enterprise, a do Afganistanu przetransportowano 650 żołnierzy 75 Pułku 

Rangers oraz artylerię rakietową HIMARS. Można spodziewać się kontrolowanego pokazu 

siły ze strony talibów – np. ostrzału jednej baz, aczkolwiek nie leży w ich interesie eskalacja 

napięcia, gdyż mogłyby spowodować gwałtowniejszą reakcję Amerykanów, w związku  

z czym takie operacje będą prawdopodobnie ograniczone. Niechęć do bardziej 

zdecydowanych działań może potwierdzać także fakt, że chociaż w ostatnim czasie 

intensywność walk z rządem w Kabulu wzrosła, jak do tej pory nie ogłosili swojej tradycyjnej 

ofensywy wiosennej – ważnego działania w wymiarze propagandowym. Warto także 
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wspomnieć, że decyzja o wycofaniu wojsk nie została obwarowana przez prezydenta Bidena 

żadnymi warunkami, przez co USA nie będą w stanie wykorzystać swojej obecności 

wojskowej do postępu w negocjacjach pokojowych. Z drugiej strony nie należy wykluczyć, 

że uzależnienie procesu wycofywania od sytuacji w Afganistanie mogłoby ostatecznie 

zniechęcić talibów do przestrzegania porozumienia z Dohy.Warto także zwrócić uwagę, że 

o ile ustalenie planu opuszczania Afganistanu w dużej mierze uwolniło od presji 

rebeliantów, o tyle nałożyło dodatkowy ciężar na rząd w Kabulu, gdyż jego pozycja będzie 

słabła wraz ze zmniejszaniem się liczby zagranicznych żołnierzy gwarantujących mu 

bezpieczeństwo.   

W Afganistanie pozostanie natomiast mały kontyngent wojskowy, którego celem będzie 

ochrona ambasady USA. Nie podano informacji, jak duża będzie ta jednostka, aczkolwiek 

można oczekiwać, że będzie ona stosunkowo duża w porównaniu do personelu 

dyplomatycznego. W obliczu opuszczenia Afganistan przez większość wojsk, to na tej 

placówce spocznie przekazywanie środków finansowych dla rządu w Kabulu i ograniczony 

nadzór nad ich dystrybucją. Chociaż w ten sposób w Afganistanie pozostanie obiecane 

przez prezydenta Bidena wsparcie dyplomatyczne, można się spodziewać, że przypadku 

pogorszenia sytuacji Amerykanie w szybkim tempie ewakuują pozostałych dyplomatów 

wraz z ochroną. 

Równolegle do wycofania USA podjęły kampanię dyplomatyczną, której celem jest 

doprowadzenie do porozumienia politycznego, które przerwie trwający konflikt  

w Afganistanie zanim zakończone zostanie wycofywanie sił. Rozmowy pokojowe między 

talibami a rządem w Kabulu były prowadzone w Katarze od września, ale zanotowano  

w nich bardzo mały postęp, dodatkowo utrudniany przez trwające walki. W marcu  

w mediach opublikowano list – sekretarza stanu USA Antonego Blinkena do 

najważniejszych polityków w Afganistanie, w którym zapowiadał zorganizowanie 

konferencji pokojowej pod egidą ONZ z udziałem państw regionu, na której przedstawiciele 

mieli usiąść do rozmów pokojowych i spróbować osiągnąć tymczasowe porozumienie oraz 

zawieszenie broni. Konferencja miała się odbyć w Turcji w kwietniu, ale dwa razy była 

przekładana i obecnie rozmowy planowane są po zakończeniu miesiąca Ramadan (po 12 

maja). Tymczasem USA starają się wywrzeć presję na talibów do udziału w niej poprzez 
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zbudowanie regionalnej koalicji, czego wyrazem są rm.in. rozmowy w formacie tzw. 

rozszerzonej trojki – USA, Chin, Rosji oraz Pakistanu. Nieobecny jak na razie był w tych 

dyskusjach Iran - drugi po Islamabadzie kluczowy gracz w Afganistanie. Szerszy konflikt 

interesów tego państwa z USA, m.in. na tle programu nuklearnego, będzie utrudniał 

wspólne działania w kwestii rozwiązania problemu Afganistanu. Trudno jednak ocenić, jaki 

efekt przyniosą te zabiegi dyplomatyczne. Pomimo że talibowie po podpisaniu 

porozumienia w Dosze uzyskali szerszą międzynarodową legitymizację, do tej pory nie 

reagowali na apele innych państw o ograniczenie działań wojennych. Jest zatem 

prawdopodobne, że nawet wspólna presja ze strony państw regionu może nie przynieść 

oczekiwanych przez USA rezultatów.  

Najpoważniejszą przeszkodą na drodze do porozumienia pokojowego będą jednak przede 

wszystkim stanowić czynniki wewnątrz Afganistanu. Pierwszym z nich jest brak konsensusu 

wśród głównych środowisk politycznych Kabulu i istnienie przynajmniej trzech planów na 

osiągnięcie pokoju – z czego dwa w ramach obozu rządzącego. Prezydent Ghani 

przedstawił własne propozycje w tej kwestii, stojący na czele Wysokiej Rady ds. 

Narodowego Pojednania Abdullah Abdullah wraz z sojusznikami przygotował inny projekt2. 

Zdecydowanie będzie to osłabiać pozycję Kabulu w wobec zjednoczonego ruchu talibów  

w przypadku jeśli doszłoby do rozmów pokojowych, ale może także grozić mniejszą 

motywacją do jego zawarcia. Drugi czynnik stanowi specyfika afgańskich negocjacji, które 

toczyły się do tej pory równolegle do prowadzonych walk. Z tego powodu najbardziej 

prawdopodobny może stać się scenariusz, w którym talibowie będą stopniowo eskalowali 

swoje działania przeciwko Kabulowi testując przy okazji granice przy jakich naraziliby się na 

poważniejszą reakcję Amerykanów. Ten sposób postępowania będzie wymuszał na stronie 

rządowej odpowiednią reakcję, przez co perspektywa rozmów mocno się oddali, a wraz  

z opuszczeniem Afganistanu przez wojska zagraniczne wojna wybuchnie z pełną mocą. 

Obecna sytuacja przypomina tę z początku lat 90’, kiedy ZSRR pozostawiło w Afganistanie 

rząd w Kabulu, który z ich pomocą finansową i wojskową funkcjonował jeszcze przez trzy 

lata do momentu, kiedy to wsparcie zostało wstrzymane. W 2021 r. sytuacja rządu w Kabulu 

może być gorsza niż wtedy, nawet pomimo obietnic dalszego finansowania sił 

bezpieczeństwa ze strony państw Zachodu. Lokalne siły bezpieczeństwa na dłuższą metę 

nie będą w stanie zadbać o utrzymanie swoich sił powietrznych i lądowych bez 
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pracowników zagranicznych, którzy takie możliwości im zapewniają. W przypadku 

pogarszającej się sytuacji luki po ANDSF będą wypełniać najprawdopodobniej milicje pod 

dowództwem lokalnych watażków, u których proces przygotowywania się na taki 

scenariusz już się rozpoczął.  

Twierdzenie prezydenta o tym, że udało się rozbić Al-Kaidę w Afganistanie, tym samym 

realizując celem zakładane przed interwencją w 2001 r., jest tak samo bliskie prawdy jak 

było kilka lat temu. Rzeczywiście udało się z znaczącym stopniu ograniczyć działalność tej 

organizacji, aczkolwiek jego całkowita likwidacja była i prawdopodobnie będzie niemożliwa 

na terytorium afgańskim, gdzie wiele terenów jest trudno dostępnych. Obecnie jej 

bojownicy oraz szereg innych ugrupowań działających w Afganistanie nie stwarza 

zagrożenia dla USA oraz ich sojuszników, jednak może się to zmienić w przyszłości. Żadna 

władza w tym państwie w przewidywalnej przyszłości nie będzie w pełni kontrolowała 

wszystkich terenów pod swoją teoretyczną jurysdykcją, co może stanowić szanse dla różnej 

maści grup terrorystycznych. Wydaje się jednak, że na chwilę obecną powtórka scenariusza, 

który miał miejsce po wyjściu Amerykanów z Iraku, kiedy Państwo Islamskie (PI) zajęło 

część jego terytorium i skąd zaczęło stanowić dla Europy zagrożenie terrorystyczne jest 

mało prawdopodobna. Cele talibów mają charakter przede wszystkim lokalny – są nimi 

walka z okupantami  oraz rządem w Kabulu postrzeganym przez nich jako marionetkowy. 

To odróżnia od PI, którego misją jest międzynarodowy dżihad . Warto także zwrócić uwagę 

na to, że nawet w przypadku wzmocnienia się ugrupowań terrorystycznych w Afganistanie 

w przyszłości, będą one stanowić zagrożenie w pierwszej kolejności dla państw regionu – 

republik Azji Centralnej, Pakistanu czy Chin. Pomimo tego przedstawiciele USA ostrzegli 

jednak, że będą monitorować sytuację w Afganistanie jeśli chodzi o działalność 

terrorystyczną, co mogłoby w przyszłości sprowokować ich do operacji wojskowych. 

Głównym wyzwaniem będzie jednak znalezienie bazy do stacjonowania jednostek 

samolotów bezzałogowych lub jednostek specjalnych gotowych do takich misji. Przeciwne 

obecności w republikach Azji Centralnej prawdopodobnie będą Chiny i Rosja, Pakistan jest 

bardzo niepewnym partnerem i sojusznikiem Chin, a Iran pozostaje poza wszelką dyskusją. 

Najbliżej położone będą zatem amerykańskie bazy znajdujące się w okolicach Zatoki 

Perskiej, co z racji dużej odległości od Afganistanu ograniczać będzie możliwości 
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operacyjne. Wydaje się zatem, że ciężar powstrzymania zagrożeń z tego państwa siłą rzeczy 

spocznie przede wszystkim na państwach regionu. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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The decision has been made – the US to fully withdraw from Afghanistan 

 

Przemysław Lesiński 

 

On April 14, the US president Joe Biden announced that the US forces and their allies would 

fully withdraw from Afghanistan before the 20th anniversary of 9/11 attacks. This way, he 

upheld the Doha agreement, which was signed by the US in February last year, although he 

decided to postpone the date of the final withdrawal by five months. The US president 

explained that his country had achieved the main objective set before the intervention – the 

destruction of Al-Qaida’s hide-outs. He also argued that prolonged foreign military 

presence would not help to end the conflict. With military withdrawal, the US will be able to 

focus on other goals, such as confrontation with China and fighting the consequences of the 

COVID-19 pandemic, although Washington will not stop monitoring terrorist threats 

coming from the region. 

The decision to withdraw was made without the Taliban’s approval, and thus was met with 

criticism from their side. Washington prepared itself for this scenario by sending additional 

forces to the region and to Afghanistan itself, to secure the withdrawal process. It can be 

expected that the Taliban will conduct some kind of controlled show of force in response to 

the US partially breaking the Doha agreement However, stronger escalation will not be in 

their interest considering the fact that foreign presence in Afghanistan will end soon. It is 

worth to point out that Biden’s decision to withdraw foreign troops is not conditional, so it 

could not be used further to pressure the Taliban to make progress during peace talks with 

the Afghan government. Simultaneously, the US has launched a diplomatic campaign with 

the purpose of reaching the peace agreement between the Taliban and Kabul before last 

soldiers leave Afghanistan. An international peace conference in Turkey with the 

participation of countries from the region is also planned, where both sides are supposed to 
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share power, is part of this effort. This is also probably the last attempt to jump-start the 

peace talks, which began last September but have not moved beyond their initial phase. So 

far, the conference has been already postponed twice, which makes its organisation less 

probable even if receives support from regional countries.   

Yet, the most serious threats to the possible peace agreement come from within 

Afghanistan. Firstly, there is no consensus among all legal political parties regarding peace 

talks, and thus Kabul’s position will be weakened compared to the seemingly united Taliban 

movement. Secondly, as military pressure from foreign forces disappears in the next few 

months, it seems likely that the Taliban will escalate their actions against lone security 

forces which will have to react the same way. This will intensify the conflict even further. 

However, in the long run, it remains uncertain whether local Afghan forces will be able to 

maintain their full land and air abilities. Most of the responsibilities regarding maintenance 

of vehicles and aircraft still lie with foreign contractors, who will probably leave Afghanistan 

along with foreign troops. It does not mean that the Taliban will conquer whole Afghanistan 

straight away, as local warlords, who are already preparing to fill the existing security gaps, 

will step up their engagement in the country. 


