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Za pięć dwunasta – sytuacja wewnętrzna 

w Afganistanie tuż przed wycofaniem się 

sił zagranicznych 

 

Po ogłoszeniu w połowie kwietnia przez prezydenta Bidena decyzji o wycofaniu  

z Afganistanu, pozostałe państwa misji Resolute Support zintensyfikowały swoje 

działania w tym zakresie. Do końca czerwca, a więc zdecydowanie przed ogłoszonym 

przez USA terminem 11 września, państwo to opuścili m.in. wojskowi z Niemiec, 

Włoch i Polski, a kontyngent amerykański ma uczynić to samo do końca sierpnia. 

Radykalnemu zmniejszeniu liczby żołnierzy zagranicznych towarzyszyło zdecydowane 

pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa. Talibowie przeprowadzili zakrojoną na szeroką 

skalę kampanię, w rezultacie której pod ich kontrolę między majem a czerwcem 

przeszło (w zależności od źródeł) między 50 a 80 z 390 dystryktów, a na początku lipca 

proces ten był kontynuowany. Często towarzyszyły temu walki, chociaż doszło także 

do licznych kapitulacji ze strony sił bezpieczeństwa i lokalnych milicji.  

Wydaje się, że ostatnie zaostrzenie sytuacji bezpieczeństwa mogło ostatecznie 

pogrzebać szanse na pokojowe rozwiązanie konfliktu w Afganistanie. Po licznych 

sukcesach talibowie nie będą mieli w najbliższym czasie interesu, aby realnie wznowić 

rozmowy pokojowe. Wymagałoby to podjęcia przez siły bezpieczeństwa udanej 

kontrofensywy, co w świetle dotychczasowych porażek wydaje się być mało 
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prawdopodobne. Dotychczasowe zdobycze terytorialne talibów należy uznać za 

znaczne, aczkolwiek nie musi to wcale doprowadzić do rychłego upadku rządu  

w Kabulu. Jak na razie większość z utraconych terenów ma małe znaczenie 

strategiczne, a ich utrzymanie wymagało nieproporcjonalnie dużych środków. Dlatego 

wycofanie się z niektórych pozycji było spowodowane konsolidacją sił bezpieczeństwa. 

Dopiero kolejne miesiące pokażą, na ile obie strony będą w stanie uzupełnić 

poniesione straty i kontynuować dotychczasowe działania (w przypadku talibów) lub 

zintensyfikować działania ofensywne (siły bezpieczeństwa).  

Wśród utraconych przez Kabul dystryktów znalazły się także pozycje ważniejsze ze 

strategicznego punktu widzenia, takie jak przejście graniczne z Tadżykistanem lub 

dystrykt leżący na drodze łączącej centrum z południem kraju, co w pierwszym 

przypadku ograniczy dochód z ceł, a w drugim możliwość udzielenia wsparcia 

prowincjom na południe od Kabulu. Talibowie zajęli również pozycje położone wokół 

większych ośrodków miejskich i centrów prowincji, przez co w kolejnych miesiącach 

mogą podjąć próby ich zdobycia, jeśli nie zostaną z nich wyparci. Najpoważniejszymi 

wyzwaniami dla rządu centralnego będzie jednak zatrzymanie spadku morale wśród sił 

bezpieczeństwa w następstwie kampanii propagandowej talibów i licznych 

kapitulacjach oddziałów ANDSF (Afghan National Defense and Security Forces) oraz 

lokalnych milicji. Można oceniać, że ostatnie zmiany na stanowiskach ministrów 

resortów siłowych nastąpiły właśnie z tego powodu – ich celem będzie zwarcie szyków 

w szeregach i przygotowanie do walki w kolejnych miesiącach. 

Warto także zwrócić uwagę na to, że chociaż w ostatnim okresie walki toczyły się na 

terenie całego Afganistanu, to główne wysiłki talibów skupiły się na północy kraju. 

Stanowi to ich sukces propagandowy, gdyż ich korzenie wywodzą się z południa kraju 

zamieszkanego przez pasztuńską grupę etniczną. Ostatnie zdobycze rebeliantów na 

północy stanowią poważny cios dla polityków innych mniejszości – przede wszystkim 

Uzbeków i Tadżyków. W obliczu niemocy sił bezpieczeństwa zaczęli oni tworzyć nowe 

milicje do walki z zagrożeniem. To zadanie może być jednak utrudnione, ponieważ 

wiele terenów pozostaje obecnie poza ich kontrolą. Istnienie takich równoległych 

struktur siłowych, funkcjonujących niezależnie od rządu centralnego, będzie grozić 
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traceniem przez niego wpływów poza Kabulem. Dodatkowo zagrożenie to wzmacnia 

niepewna sytuacja na scenie politycznej. Jak do tej pory pomimo niebezpieczeństwa 

ze strony talibów różne stronnictwa nie były w stanie wypracować wspólnego 

stanowiska wobec procesu pokojowego, a nawet korzystały z sytuacji kryzysowych do 

osiągnięcia własnych celów. W najbliższym czasie osłabi to pozycję Kabulu zarówno  

w przypadku mało prawdopodobnego wznowienia rozmów pokojowych jak  

i kontynuowania działań wojennych. 

Pomimo wycofania większości żołnierzy, w stolicy Afganistanu mają pozostać 

mniejsze kontyngenty wojskowe USA, do ochrony ambasady tego państwa oraz 

prawdopodobnie Turcji do utrzymania lotniska w Kabulu. Szczególnie ten drugi punkt 

ma być istotny dla funkcjonowania zagranicznych placówek dyplomatycznych, gdyż 

stanowi ewentualną drogę ewakuacji w przypadku pojawienia się zagrożenia dla 

stolicy. W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa można 

spodziewać się, że dyplomaci z takiej możliwości skorzystają, przez co pod znakiem 

zapytania stanie utrzymanie niezbędnej Kabulowi pomocy finansowej Jak do tej pory 

nie udało się natomiast rozwiązać kwestii szkolenia oddziałów afgańskich oraz 

serwisowania floty powietrznej, czego nie są w stanie zapewnić Afgańczycy. 

Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym będzie to miało miejsce za 

granicą (np. w państwach Zatoki Perskiej), aczkolwiek to rozwiązanie siłą rzeczy 

ograniczy tempo tych działań i może być niewystarczające dla utrzymania przez Kabul 

wysiłku wojennego na odpowiednim poziomie. 

 

Do końca czerwca proces wycofywania żołnierzy zagranicznych z Afganistanu zostanie  

w większości zakończony. Po tym, jak w połowie kwietnia prezydent Biden ogłosił swoją 

decyzję o wycofaniu wojsk przed datą 11 września, stanowiącą równocześnie 20 rocznicę 

zamachów w Nowym Jorku, pozostałe państwa misji zintensyfikowały swoje działania na 

rzecz opuszczenia Afganistanu. W ostatnim tygodniu czerwca zakończenie misji w tym 

państwie ogłosiły Polska, Włochy oraz Niemcy, a Brytyjczycy byli tego bliscy. Jedynie USA 

planowało wydłużyć ten proces do końca sierpnia. Największa baza przerzutowa  

w Bagram została przekazana siłom afgańskim na początku lipca. Równolegle do 
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wycofania miało miejsce zaostrzenie walk spowodowane kampanią talibów. Według 

różnych źródeł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy (od początku maja) mieli oni przejąć od 

50-ciu do prawie 80 z 387 dystryktów. Część z nich wpadła w ręce talibów poprzez 

poddanie się sił bezpieczeństwa lub lokalnych milicji. Członkowie tych formacji często było 

wypuszczani z niewoli po złożeniu obietnicy, że nie powrócą do struktur bezpieczeństwa. 

W innych miejscach ANDSF  zmuszone zostały do opuszczenia posterunków w obliczu 

przewagi przeciwnika bądź też wycofały się w związku z przyjętym planem 

bezpieczeństwa. W trakcie podjętych działań talibowie przestrzegali  ustaleń tzw. umowy 

pokojowej z Dohy, zgodnie z którymi mieli powstrzymać się od ataków na siły zagraniczne, 

dzięki czemu opuszczanie Afganistanu miało miejsce bez zakłóceń.  

Wydaje się, że zdecydowane pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa towarzyszące 

wycofaniu żołnierzy zagranicznych oddala nadzieje na zakończenie konfliktu  

w Afganistanie poprzez rozmowy pokojowe i pokazuje, jak nierealistyczne były inicjatywy 

dyplomatyczne podejmowane przez USA w ostatnich miesiącach. Chociaż po podpisaniu 

przez Amerykanów tzw. porozumienia pokojowego z talibami w lutym ub.r., ci pierwsi 

oczekiwali, że dojdzie do stałego ograniczenia przemocy, bo takie miały być 

nieupublicznione ustalenia umowy, to ostatecznie do tego nie doszło. Ostatnie dwa 

miesiące pokazały, że uzasadniona była krytyka porozumienia pokojowego jako 

dokumentu oznaczającego de facto porażkę misji w Afganistanie, którego głównym celem 

było wycofanie wojsk, a nie rozpoczęcie prawdziwego procesu pokojowego. W obecnej 

chwili nie widać perspektyw na wznowienie rozmów. Talibowie tradycyjnie zainicjowali 

kampanię wiosenną, chociaż w przeciwieństwie do poprzednich lat (z wyjątkiem 2020 r.) 

tego nie ogłaszali. Po ostatnich sukcesach nie mają na razie interesu w tym, żeby 

przystąpić do realnych rozmów pokojowych, zwłaszcza zważywszy na fakt, że będą 

walczyć teraz tylko z lokalnymi siłami bezpieczeństwa. Dlatego też należy uznać, że 

dopiero znaczące sukcesy tych ostatnich formacji mogłyby zmienić sztywne stanowisko 

talibów. Dotychczasowe porażki ANDSF wskazują jednak, że będzie to mniej 

prawdopodobny scenariusz.   
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Blitzkrieg talibów na północy Afganistanu 

 

Ostatnie postępy talibów można uznać za znaczące biorąc pod uwagę ich zasięg 

terytorialny oraz tempo. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie rząd w Kabulu 

będzie skazany na szybki upadek, na co wskazywała niedawna ocena amerykańskich 

agencji wywiadowczych. Warto zauważyć, że znaczenie strategiczne wielu ze zdobytych 

terytoriów nie jest duże, natomiast ich utrzymanie jest trudne z powodu konieczności 

zaopatrzenia drogą powietrzną oraz wysłaniem posiłków. Chociaż w wielu miejscach 

dochodziło do poddania się oddziałów ANDSF i lokalnych milicji, w części zostały one 

wycofane wcześniej właśnie z wymienionych powyżej powodów1. Podjęcie takich decyzji 

przez dowódców afgańskich było jednak konieczne, aby zachować część sił do obrony 

ważniejszych celów. Warto także zauważyć, że pomimo strat terytorialnych, siłom 

bezpieczeństwa udało się odzyskać niektóre dystrykty, na razie pojedyncze. Chociaż 

obecnie inicjatywa jest zdecydowanie po stronie talibów, którzy są w stanie przeprowadzić 

ataki w niemal każdym zakątku Afganistanu, to jednak ostatnie działania mogły im 

przynieść spore straty w ludziach (nie ma dostępnych wiarygodnych danych), co może, ale 

nie musi spowolnić ich postępy w kolejnych miesiącach. Po stronie ANDSF zdolność do 

uzupełnienia strat będzie determinowała, czy będą w stanie przejść do kontrofensywy.   

Chociaż można uznać, że większość terenów zajętych przez talibów ma małe znaczenie 

strategiczne, to jednak miało miejsce kilka wyjątków. Wśród nich znalazły się m.in. 

wspomniany dystrykt Imam Saheb w prowincji Kunduz2, gdzie znajduje się przejście 

graniczne do Tadżykistanu czy Sajjedabad w centralnej prowincji Wardak, przez który 

przechodzi główna droga na południe kraju. W pierwszym przypadku siły bezpieczeństwa 

wycofały się do Tadżykistanu3, a ze swojej strony talibowie wznowili ruch na granicy  

i zaczęli pobierać własne opłaty. Dla rządu jest to nie tylko prestiżowa porażka, ale 

przegrana, która będzie miała wymierny skutek w postaci spadku wpływów do budżetu  

w kolejnych miesiącach. W drugim przypadku kontrola nad fragmentem szlaku na 

południe poważnie ograniczy możliwość udzielenia pomocy np. prowincji Ghazni, gdzie 

talibowie także zdobyli pozycje w pobliżu jej stolicy4. Dodatkowo oddziały rebeliantów  

w maju podjęły nieudaną próbę ataku na stolicę prowincji Laghman, graniczącej  
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z prowincją stołeczną Kabul od wschodu oraz podeszły pod takie miasta jak np. Mazar-e 

Szarif (prowincja Balch), Maimana (Farjab), Kunduz (Kunduz), Ghazni (Ghazni) czy Pul-e 

Chomri (Baghlan). Jeśli siłom bezpieczeństwa nie uda się zabezpieczyć tych terenów  

w kolejnych miesiącach, należy się spodziewać ataków na wspomniane stolice prowincji5. 

W ostatnich tygodniach talibowie prowadzili również z sukcesami działania w prowincjach 

Parwan oraz Kapisa, co w kolejnych miesiącach może stanowić dogodną pozycję 

wyjściową do ataku na Kabul.  

Chociaż dotychczasowych strat terytorialnych nie należy jeszcze uznawać za punkt 

przełomowy konfliktu, porażki te mogą negatywnie wpłynąć na morale sił bezpieczeństwa 

i narodu. Talibowie skwapliwie wykorzystywali swoje sukcesy w mediach 

społecznościowych, publikując liczne nagrania przedstawiające poddanie sił 

bezpieczeństwa oraz lokalnych milicji. Wydaje się, że to będzie stanowiło najpoważniejszą 

konsekwencję tych wydarzeń, chociaż trudno ocenić realną skalę kapitulacji. Jeśli rządowi 

nie uda się powstrzymać tego procesu, może z czasem utracić wpływ na sytuację 

bezpieczeństwa. Zapewne z tego powodu doszło do roszad na głównych stanowiskach  

w resortach siłowych – w ministerstwach spraw wewnętrznych i obrony. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na ten drugi przypadek – na jego czele stanął Bismillah Mohammadi, 

Tadżyk w przeszłości pełniący funkcje ministerialne, a także znaczący dowódca 

wywodzący się jeszcze z Sojuszu Północnego – stronnictwa, które walczyło z talibami 

jeszcze w latach 90. Nominowanie go na to stanowisko może mieć znaczny wpływ na 

morale wojska i policji zwłaszcza na północy kraju i powstrzymać szerzącą się falę 

kapitulacji. Drugą poważną stratą w ostatnich miesiącach po stronie sił bezpieczeństwa 

była duża ilość utraconego sprzętu. Część została zniszczona w następstwie walk, ale 

znaczną ilość udało się przejąć talibom w prawdopodobnie dobrym stanie. W kolejnych 

miesiącach może wpłynąć to negatywnie na zdolności ofensywne ANDSF. Istnieje także 

niebezpieczeństwo, że część sprzętu zostanie wykorzystana przez talibów w działaniach 

przeciwko siłom bezpieczeństwa.   

Warto zwrócić uwagę, że celem obecnej kampanii talibów jest głównie północ kraju. Nie 

oznacza to, że południe czy wschód Afganistanu są dużo spokojniejsze, ale to  

w prowincjach północnych zanotowali największe zdobycze. Stanowi to tym większy 
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propagandowy sukces talibów, gdyż kojarzeni byli przede wszystkim z południem 

Afganistanu. Jest to na pewno znaczący cios dla rządu, aczkolwiek główny problem będzie 

to stanowić dla polityków spoza pasztuńskiej grupy etnicznej, którzy swoje poparcie 

czerpią właśnie z tych regionów. Mając na uwadze fakt, że w latach 90. to północ kraju 

najdłużej stawiała opór, kampanię talibów można uznać również za działanie prewencyjne 

– ograniczy ono możliwości tworzenia ruchu oporu przez lokalnych przywódców i nie 

pozwoli na powtórkę scenariusza z przeszłości6. Osłabienie wspomnianych polityków 

może nabrać znaczenia w przypadku, gdyby wznowiono rozmowy pokojowe – pozycja 

polityków reprezentujących Tadżyków (np. prowincje Balch i Tachar) i Uzbeków (Farjab  

i Dżouzdżan) nie będzie już tak znacząca. 

Dotychczasowe działania rebeliantów uwidoczniły również kolejne zagrożenie dla rządu  

w Kabulu. Od kilku miesięcy podnoszone było hasło zbrojenia i tworzenia lokalnych 

oddziałów w odpowiedzi na ataki talibów. Proponowali to politycy tacy jak Ismail Chan czy 

Ahmad Masud (syn legendarnego przywódcy z czasów wojny z ZSRR). W ostatnich 

tygodniach proces ten nabrał tempa i wydaje się, że będzie trudno go powstrzymać, gdyż 

wymagałoby to zdecydowanie lepszej postawy ze strony ANDSF i odniesienia przez nie 

trwalszych sukcesów w walce z talibami. Dla rządu będzie to nieść ze sobą zagrożenie  

w postaci coraz silniejszych równoległych struktur siłowych – problemu, którego nie udało 

się rozwiązać przez ostatnie 20 lat. Teraz zaś sytuacja może powrócić do punktu wyjścia. 

W przypadku utrzymania się tego procesu będzie to groziło przerodzeniem się konfliktu  

w wojnę domową, gdzie z talibami walczyć będą różne ośrodki władzy. Warto 

przypomnieć, korzystając z analogii historycznej, że jedną z przyczyn upadku afgańskiego 

reżimu komunistycznego w latach 90. było to, że nieopłacane milicje przestały wspierać 

rząd i przeszły do opozycji. Jest też możliwe, że ostatnie działania talibów mogą zapobiec 

realizacji scenariusza wojny domowej, aczkolwiek będzie to groziło całkowitym przejęciem 

przez nich władzy. 

 

Polityczny pat 
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Należy również zwrócić uwagę na dodatkowo niepewną sytuację na scenie politycznej. 

Chociaż zagrożenie ze strony talibów7 powinno stanowić motywację do osiągnięcia 

konsensu wśród legalnie działających środowisk politycznych, jak do tej pory do niego nie 

doszło. W ostatnich miesiącach przejawem podziału wśród elit było niejednolite 

stanowisko wobec procesu pokojowego i kilka różnych propozycji tymczasowego 

porozumienia z rebeliantami. Wydawało się również, że bardzo zaawansowane są 

rozmowy dotyczące utworzenia kompromisowej Wysokiej Rady Państwa8, aczkolwiek nie 

udało się na razie rozwiązać sporu wokół jej składu i ostatecznych kompetencji. Problemy 

Kabulu pojawiły się również w relacjach z hazarską mniejszością etniczną, w chwili kiedy 

doszło do konfliktu zbrojnego z Ali Purem – jednym z ważniejszych komendantów 

wywodzących się z tej grupy. Konflikt ten ostatecznie zakończył się prestiżową porażką 

rządu, gdyż pomimo zaangażowanych środków siły bezpieczeństwa nie były w stanie go 

pojmać. Spór miał także miejsce wokół wyznaczenia gubernatora prowincji 

nieuznawanego przez partię Dżombesz-e Melli reprezentującą Uzbeków i po trwających 

blisko miesiąc protestach Kabul również musiał się z tej decyzji wycofać. Wszystkie 

powyższe zdarzenia pokazują, że afgańskie elity polityczne jak do tej pory nie były w stanie 

się porozumieć, co w kolejnych miesiącach może dramatycznie osłabić pozycję rządu. Brak 

wspólnego stanowiska będzie również negatywnie wpływał na pozycję negocjatorów 

afgańskich w przypadku mało prawdopodobnego wznowienia rozmów pokojowych  

z talibami w Dosze. 

 

„Kontynuacja” wsparcia USA 

  

W Afganistanie USA pozostawią mniejszy kontyngent – 650 żołnierzy, którzy będą strzegli 

ambasady oraz terenu, który został jej właśnie przekazany i gdzie mieściło się do niedawna 

dowództwo sił zagranicznych. Można oczekiwać, że będą pełnili również rolę przy 

zabezpieczeniu tzw. Zielonej Strefy: dzielnicy położonej w centrum Kabulu, gdzie znajduje 

się wiele placówek dyplomatycznych. Dodatkowo będą prawdopodobnie wraz z tureckimi 

żołnierzami ochraniać lotnisko w tym mieście. Bliskie ma być porozumienia między USA  
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a Turcją, na mocy którego to drugie państwo będzie w dalszym ciągu pełniło tę funkcję, tak 

jak ostatnich latach w trakcie misji Resolute Support. Utrzymanie pod kontrolą tego węzła 

komunikacyjnego będzie szczególnie istotne dla wszystkich państw, które w dalszym 

ciągu mają placówki dyplomatyczne w Kabulu – stanowi ono naturalną drogę ewakuacji  

w przypadku pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Talibowie skrytykowali 

porozumienie w kwestii lotniska twierdząc, że ich celem jest, aby żaden zagraniczny 

żołnierz nie pozostał w Afganistanie, jednocześnie przedstawiając gwarancje 

bezpieczeństwa dla przedstawicielstw dyplomatycznych. Mało prawdopodobne jest 

jednak, że zostanie to wzięte pod uwagę przez inne państwa – zwłaszcza zachodnie. 

Wydaje się również, że pomimo podejmowanych prób przekonania Afgańczyków  

o utrzymaniu wsparcia – czego przejawem jest m.in. pozostawienie działających placówek 

dyplomatycznych w Kabulu, w przypadku pojawienia się zagrożenia ataku ze strony 

talibów dyplomaci zostaną szybko stamtąd ewakuowani. Należy również wątpić, że  

w takim scenariuszu będzie kontynuowana pomoc finansowa od państw darczyńców, od 

której w dużym stopniu zależy funkcjonowanie rządu afgańskiego. 

Chociaż Amerykanie w trakcie ostatniej wizyty prezydenta Aszrafa Ghaniego oraz 

przewodniczącego Wysokiej Rady ds. Narodowego Pojednania Abdullaha Abdullaha 

podtrzymali swoje wcześniejsze obietnice dotyczące wsparcia finansowego, wciąż nie 

zostały ogłoszone informacje dotyczące przyszłych szkoleń afgańskich sił bezpieczeństwa, 

a szczególnie oddziałów specjalnych. Będzie się ono najprawdopodobniej odbywało poza 

granicami Afganistanu, ale w takim przypadku jego tempo może być niewystarczające na 

potrzeby równoległego prowadzenia działań wojennych. W dalszym ciągu trwa również 

poszukiwanie możliwości serwisowania afgańskiej floty powietrznej, co do tej pory 

wykonywane było przez zagranicznych mechaników zatrudnianych przez departament 

obrony. Także w tym przypadku należy wątpić, aby utrzymywanie jakichkolwiek maszyn 

poza granicami Afganistanu będzie następowało w wystarczającym tempie. Opóźnienie to 

wpłynie zatem negatywnie na sytuację na polu walki9. Wydaje się, że dwa powyższe 

czynniki – szkolenie sił bezpieczeństwa oraz naprawa statków powietrznych – będą 

nabierały znaczenia w kolejnych miesiącach w związku ze wyczerpaniem sił 

bezpieczeństwa w następstwie prowadzonych działań.    



10 | Przemysław Lesiński 
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1 Warto także wspomnieć, że podobne działania były podejmowane już w ubiegłych latach. Przy pomocy 
Amerykanów został opracowany plan bezpieczeństwa, który zakładał podział dystryktów na trzy kategorie  
– pod kontrolą rządu, sporne oraz pod kontrolą talibów. W tych ostatnich przewidziane było prowadzenie 
przede wszystkim działań zaczepnych. W nowej sytuacji bezpieczeństwa, do której doszło po decyzji  
o wycofaniu sił zagranicznych i wynikającego z tego ograniczenia w działaniach przeciwko talibom, liczba 
dystryktów w ostatniej kategorii zdecydowanie wzrosła. 
2 Pod kontrolę talibów przeszły również mniej znaczące przejścia graniczne – Chanam w północnej prowincji 
Tachar (granica z Tadżykistanem) oraz Dand-e Patan we wschodniej prowincji Paktia (granica z Pakistanem). 
3 Tadżykistan zezwolił na przekraczanie granicy przez afgańskie siły bezpieczeństwa, co do początku lipca 
miało miejsce co najmniej trzy razy – łącznie ponad 1000 członków ANDSF ratowało się ucieczką. Z kolei 
Uzbekistan nie zezwolił na takie działanie – Afgańczycy, którzy przekroczyli granicę zostali niedługo potem 
przetransportowani z powrotem. 
4 Podobna sytuacja miała miejsce wokół stolicy prowincji Farjab - Majmanie, która jest otoczona ze wszystkich 
stron przez terytoria kontrolowane przez talibów, czy w prowincji Baghlan, która łączy centrum Afganistanu  
z północą kraju – dystrykt Baghlan-e Dżadid leżący na tej drodze także wpadł w ręce rebeliantów.  
5 Przy czym Pul-e Chomri już w czerwcu stało się celem ataków, chociaż siłom bezpieczeństwa udało się je 
odeprzeć. Zagrożony będzie również Tirin Kot (stolica prowincji Uruzgan), która jest na tyle słabo 
skomunikowana z resztą kraju, że stosunkowo trudno będzie jej bronić oraz Laszkar Gah (Helmand),  
w prowincji, gdzie talibowie są najsilniejsi. Obie są położone w ważnym regionie – ruch talibów wywodzi się 
m.in. z tych prowincji. 
6 Kate Clark, Obaid Ali, A Quarter of Afghanistan’s Districts Fall to the Taleban amid Calls for a ‘Second 
Resistance’, 2.07.2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-quarter-of-
afghanistans-districts-fall-to-the-taleban-amid-calls-for-a-second-resistance/ [dostęp: 6.07.2021]. 
7 Oprócz talibów Afganistan jest również poważnie dotknięty kolejną falą epidemii Covid-19 - wariantu Delta 
„sprowadzonego” z Indii oraz suszą w następstwie niewystarczających opadów śniegu w zimie. 
8 Organ, którego powołanie przewidywało porozumienie między przewodniczącym Wysokiej Rady ds. 
Pojednania Narodowego – Abdullahem Abdullahem oraz prezydentem Aszrafem Ghanim po wyborach 
prezydenckich. Według umowy mieli w nim zasiadać czołowi politycy państwa i doradzać prezydentowi  
w najważniejszych kwestiach państwowych.   
9 Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku floty pojazdów naziemnych używanych przez afgańskie siły 
bezpieczeństwa. W tym wypadku nie należy wykluczyć, że utrata części z nich w wyniku działań talibów 
jedynie przyspieszyła naturalny proces – i tak nie byłyby w stanie utrzymać części z nich. 
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Last moments. Afghanistan’s internal situation right before the 

withdrawal of foreign forces 

 

Przemysław Lesiński 

 

After the US president announced the decision to withdraw American forces from 

Afghanistan, other countries taking part in the mission Resolute Support also intensified 

their efforts to move out more promptly. Soldiers from Germany, Italy and Poland have 

already left Afghanistan, and the American contingent is expected to do the same by the 

end of August, all of which is taking place much before the earlier announced withdrawal 

deadline (September 11). The radical reduction in the number of foreign soldiers led to  

a drastic worsening of the security situation. The Taliban undertook a wide-scale military 

campaign, as a result of which between May and June they have captured between 50 and 

80 of the country’s 390 districts (depending on the sources). This process continues at the 

time of writing in early July. The taking over of many districts was preceded by fighting, 

although in many cases government forces (Afghan National Defense and Security Forces) 

and local militias simply surrendered. 

It seems that this recent worsening of the security situation means that the chance for  

a peaceful resolution of the conflict has been finally lost. After their many successes, the 

Taliban see no interest in reviving the peace talks in the coming time. Forcing them to 

return to negotiations would first require a successful counteroffensive of government 

forces, which in the light of their recent losses appears unlikely. The rebels’ territorial gains 

are substantial, although they might not necessarily lead to a quick fall of the Kabul 

government. Most of the lost territories are of little strategic value, while retaining them 
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would require a disproportionate amount of resources. Thus, the withdrawal of government 

forces from some of the positions was a part of a broader consolidation of the Afghan army. 

Only the next months will reveal to what degree both sides will be able to regenerate after 

the losses they sustained, and how able they will be to continue with their assaults (in the 

case of the Taliban) or counteroffensive measures (in the case of government forces and 

militias). 

Yet, the list of captured districts also includes strategically important positions, such as the 

border crossing with Tajikistan, as well as a district which connects the centre of the country 

with its southern parts. The first development will lead to the government losing a part of its 

income from custom duties, while the second one will mean that the government forces 

lost their ability to help the provinces located south of Kabul. The Taliban have also taken 

over positions in the vicinity of the country’s largest city and centres of provinces, which 

means that unless they are driven back, in the coming months they will attempt to capture 

those urban territories. However, one of the most serious challenges for the government 

will be to halt the fall of its soldiers’ morale, which has been seriously undermined not only 

by the aforementioned acts of surrender, but also by the Taliban propaganda campaign. It 

may be assumed that this was the reason behind the recent cabinet changes (the 

replacement of the defence minister and the internal affairs minister). In other words, the 

Kabul government is preparing to consolidate and fight. 

It is also noteworthy that although the recent fights occurred across the country, the 

Taliban have focused on its northern parts. This is also a propaganda success for them, since 

their roots lay in the Pashtun-dominated south Afghanistan. Taliban victories in the north 

have seriously undermined the position of the politicians who represent the minorities, 

primarily the Uzbeks and the Tajiks. In the face of the government forces’ weakness, these 

groups have started to form their own militias. This process will prove to be challenging, 

however, as many of these minorities’ territories are currently not under their control. 

Moreover, the existence of such parallel, independent security structures will be an 

additional obstacle for the central government, as this will create a risk of it losing influence 

outside Kabul.  
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The uncertain political situation is a yet another challenge for the country. Despite the 

looming Taliban threat, various Afghan political factions were unable to work out  

a common stance on the peace processes, and some have even used the crisis to fulfill their 

own goals. These political circumstances will weaken the position of the Kabul government 

even further – both during the further military operations, as well as in the unlikely event of 

reviving the peace negotiations. 

While most of the foreign soldiers have either withdrawn or will do so in the coming time, 

smaller contingents of US forces are to remain in the capital to protect their embassy.  

Some Turkish soldiers are also likely to stay to defend the Kabul airport. The latter aspect is 

of crucial importance for the functioning of foreign diplomatic missions in the capital of 

Afghanistan, as the airport offers an evacuation route in case Kabul is threatened with an 

attack. The other unresolved issues include the training of Afghan soldiers and the 

maintenance of aircraft, as Afghanistan is incapable of doing this by itself. The most likely 

scenario is that maintenance operations will be taking place in other countries (e.g., some of 

the Gulf states) but this will make these procedures slow, and the solution may decrease the 

capabilities of Kabul-led forces below the necessary level. 


