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Stosunek Pakistanu do wydarzeń  

w Afganistanie 

 

Przejęcie przez talibów władzy w Afganistanie to dobry obrót spraw dla Pakistanu: 

państwa, które od dawna ten islamski ruch wspierało. Islamabad będzie teraz jedną ze 

stolic o dobrych, a może nawet jednych z najlepszych stosunków z talibami. Mimo to 

ich relacje ulegną transformacji i bez wątpienia nie wszystkie ich aspekty będą 

pozytywne. Islamabad może udzielić pomocy rządowi talibów na co najmniej na trzy 

sposoby: (1) oferując wsparcie finansowe, humanitarne, technologiczne, itp.; (2) 

uznając rząd talibów i wspierając jego ogólną polityczną pozycję i (3) namawiając inne 

państwa do zawiązania formalnych stosunków z rządem talibów i do wspierania kraju 

pod ich władzą. Jest jednak bardzo możliwe, że w relacjach Islamabad-Kabul pojawią się 

i teraz punkty sporne. Mogą to być między innymi następujące aspekty: (1) dążność 

talibów do prowadzenia polityki niezależnej od Islamabadu; (2) działalność talibów 

pakistańskich (TTP) w Pakistanie; (3) kwestia spornej granicy i (4) kwestia afgańskich 

uchodźców. 

W nadchodzącym czasie sytuacja w Afganistanie może wytwarzać dla regionu,  

a czasem nawet dla bardziej odległych państw, trzy zagrożenia – (1) większą aktywność 

grup terrorystycznych, (2) wzrost nielegalnego handlu bronią i (3) przemytu narkotyków 

– a także jedno wyzwanie: zwiększony ruch uchodźców. Przemyt narkotyków  

i uzbrojenia zapewne wzrośnie, a Pakistan będzie dalej walczył z przemytnikami 
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narkotyków, ale prawdopodobnie nie z producentami w tych sytuacjach, w których są 

oni jasno powiązani z talibami. Jednakże stosunek Islamabadu do ugrupowań 

terrorystycznych będzie ambiwalentny: Pakistan będzie wspierać talibów afgańskich, 

ale zwalczać TTP (aż doprowadzi do kolejnego rozejmu z nim). Afgański oddział tzw. 

Państwa Islamskiego (ISKP) to w gruncie rzeczy ugrupowanie lokalne, które walczy  

z talibami. Póki ta wrogość trwa, ISKP nie uzyska wsparcia Islamabadu. Bardziej 

ambiwalentny jest stosunek Pakistanu do Al-Kaidy. Państwo to nie będzie tej 

organizacji prawdopodobnie zwalczać, ale ponieważ część jej członków kryje się na 

obszarach TTP, walka Pakistanu z TPP może utrudnić funkcjonowanie Al-Kaidzie (do 

czasu rozejmu). Islamabad będzie natomiast zapewne dalej udostępniać swoją 

przestrzeń powietrzną siłom amerykańskim, w tym do prowadzenia operacji 

wymierzonych w grupy przebywające na jego terytorium. W średnioterminowej 

perspektywie jednakże partnerstwo USA-Pakistan zapewne ostatecznie się zakończy,  

a wraz z nim ten dostęp może zostać zamknięty. Powstaną zatem warunki do 

odrodzenia się Al-Kaidy tak w Afganistanie, jak i w Pakistanie. 

 

Przejęcie przez talibów władzy w Afganistanie to dobry obrót spraw dla Pakistanu: 

państwa, które od dawna ten islamski ruch wspierało. Islamabad dotąd starał się ukrywać 

swoje związki z talibami, gdyż równocześnie współpracował z Amerykanami przeciw 

tymże talibom i Al-Kaidzie. Z czasem jednak poparcie to stanie się zupełnie jawne, na co 

wskazują chociażby ostatnie komentarze. W trakcie rozwijającej się w ostatnich 

miesiącach ofensywy talibów wypowiedzi pakistańskich polityków stopniowo ocieplały 

wizerunek islamskich rebeliantów, a po przejęciu przez nich Kabulu z Islamabadu dało się 

nawet usłyszeć okrzyki radości. W czerwcu minister spraw zagranicznych Pakistanu 

stwierdził, że nie byłoby sprawiedliwe winić tylko talibów za wzrost przemocy  

w Afganistanie1.W lipcu minister spraw wewnętrznych stwierdził, że talibowie „zmienili 

się’’ i że porozumienie pokojowe z nimi jest możliwe2. Sugerowano również, że skoro 

ofensywa talibów odnosi takie sukcesy, to musi znaczyć, że część społeczeństwa wita z ich 

otwartymi ramionami, a rząd w Kabulu nie ma legitymacji do władzy. Twierdził tak m.in. 
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doradca premiera Pakistanu ds. narodowego bezpieczeństwa na antenie CNN ledwo dwa 

dni przez upadkiem stolicy Afganistanu3. 

15 sierpnia, gdy talibowie wkraczali do Kabulu, pakistańska minister ds. zmian klimatu 

wyraziła radość z powodu upadku dotychczasowego rządu afgańskiego (uczyniła to  

w tweecie, który w ciągu godziny usunęła)4. Następnego dnia premier Imran Khan 

stwierdził, że „właśnie teraz oni [talibowie] złamali okowy niewoli w Afganistanie’’5. 

Zadowolenie wyrazili oczywiście także różni islamscy duchowni6, w tym także przywódca 

partii opozycyjnych, Maulana Fazlur Rehman, który napisał do talibów list z gratulacjami7. 

Islamabad będzie teraz zatem jedną ze stolic o dobrych, a może nawet jednych  

z najlepszych stosunków z talibami. Mimo to ich relacje ulegną transformacji i bez 

wątpienia nie wszystkie ich aspekty będą pozytywne. Islamabad może udzielić pomocy 

rządowi talibów co najmniej na trzy sposoby: (1) udzielając wsparcia finansowego, 

humanitarnego, technologicznego, itp.; (2) uznając rząd talibów i wspierając jego ogólną 

polityczną pozycję i (3) namawiając inne państwa do zawiązania formalnych stosunków  

z rządem talibów i do wspierania kraju pod ich władzą. Jest jednak bardzo możliwe, że  

w relacjach Islamabad-Kabul pojawią się i teraz punkty sporne. Mogą to być między innymi 

następujące aspekty: (1) dążność talibów do prowadzenia polityki niezależnej od 

Islamabadu; (2) działalność talibów pakistańskich w Pakistanie; (3) kwestia spornej granicy 

i (4) kwestia afgańskich uchodźców. 

 

Możliwe wsparcie Pakistanu dla rządu talibów 

 

Jak dotąd Pakistan pomagał talibom przede wszystkim pozwalając im się chronić na 

swoim terytorium i pomagając im przegrupować się i zregenerować siły (np. według 

niektórych doniesień ranni talibowie byli leczeni w pakistańskich szpitalach)8. Ponadto 

wywiad wojskowy Pakistanu (ISI) najpewniej wspierał finansowo co najmniej część talibów 

(sieć Haqqanich) i pomagał im w niektórych operacjach9; otrzymywali oni też od swoich 

protektorów zza południowej granicy sprzęt10. Część z chroniących się w Pakistanie 
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talibów miała również swobodę między innymi w osiedlaniu się na pograniczu  

i prowadzeniu tam interesów11. Terytorium Pakistanu odgrywa także ważną rolę  

w produkcji narkotyków, na których sprzedaży talibowie zarabiają krocie12. Teraz jednak 

tak długo, jak talibowie zachowają uzyskaną przez siebie pozycję w Afganistanie, część tej 

pomocy nie będzie już im potrzebna. Przy ich obecnej przewadze i w świetle wycofania się 

sił międzynarodowych nie mają już dłużej konieczności kryć się w Pakistanie i już teraz ich 

przywództwo powróciło do swojej ojczyzny. 

Rząd talibów nadal będzie jednak potrzebował ogromnego i będzie tak tym bardziej, im 

bardziej inne państwa i organizacje międzynarodowe będą się teraz decydować zakończyć 

swoje wsparcie. Pakistan udzielał zresztą pomocy Afganistanowi podczas poprzednich 

rządów talibów (1996-2001); między innymi budując sieć telefoniczną13.Tym niemniej, 

rząd w Islamabadzie nie ma takich możliwości jak dotychczasowy darczyńcy, samemu 

borykając się z wyzwaniami gospodarczymi i stojąc w cieniu potężnego zadłużenia w MFW 

i ChRL. Jeśli dotychczasowi darczyńcy zakończą swoją działalność w Afganistanie, rząd 

talibów może potrzebować wsparcia również z innych źródeł, ale to może także oznaczać, 

że inne podmioty zwiększą tam swoje wpływy. Dla Islamabadu idealna byłaby zatem 

sytuacja, w której rząd talibów utrzymałby swoją stabilność i dominację w Afganistanie, 

również dzięki wsparciu finansowemu i stosunkom gospodarczym z państwami innymi niż 

Pakistan, ale nie w stopniu, który pozwoliłby talibom uniezależnić się od Islamabadu. 

Ponadto Islamabad zapewne uzna rząd talibów, tak jak uczynił to podczas ich 

poprzedniego okresu władzy (jako jedno z trzech państw)14. Tym niemniej, będzie on 

raczej czekał, aż to samo uczynią inne kraje, aby nie być w tym kroku osamotnionym15. 

Zadzierzgnięcie oficjalnych stosunków z rządem talibami w sytuacji, gdy nie uczyniłby 

tego nikt (lub niemal nikt inny) stanowiłoby bowiem oficjalne potwierdzenie tajemnicy 

Poliszynela o więziach Islamabadu z tymi islamskimi radykałami. Ponadto zwiększyłoby to 

ryzyko nałożenia na Pakistan sankcji. Obecnie państwo to jest wpisane na szarą listę 

Financial Action Task Force (FATF) Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Część 

polityków i komentatorów w Stanach Zjednoczonych domaga się obecnie narzucenia na 

Pakistan sankcji16, wyrażając tym samym wściekłość na to państwo za podwójną grę, jaką 

zagrało ono w Afganistanie przez ostatnie dwadzieścia lat, gdyż tak przyczyniło się do 
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niepowodzenia amerykańskiej walki z talibami (chociaż w rzeczywistości o tej podwójne 

grze wiedziano od lat). W sytuacji, gdy państwa Zachodu dalej uważać będą talibów za 

organizację terrorystyczną i odrzucać będą możliwość zawarcia z nimi formalnych 

stosunków, uznanie rządu talibów przez Pakistan mogłoby być uznane za wspieranie 

organizacji terrorystycznej i tym samym przesunięcie tego państwa na czarną listę FATF 

MFW. To zaś otworzyłoby drogę do sankcji. Oczywiście dowody na to, że rząd  

w Islamabadzie pomaga terrorystom istniały już wcześniej. Teraz jednak, wraz  

z wycofaniem się sił USA z Afganistanu, partnerstwo Waszyngtonu z Islamabadem może 

ostatecznie się zakończyć, a tym samym wzrosnąć może polityczne poparcie dla idei 

sankcji.  

Stąd też Pakistan będzie zapewne w najbliższym czasie ostrożny w swojej dyplomacji 

wobec Kabulu. Wyzwaniem będzie również fakt, że talibowie przejęli władzę siłą, nie  

w wyniku porozumienia pokojowego (a Islamabad, tak jak niemal wszyscy, oficjalnie 

popierał ideę porozumienia). Islamabad będzie mógł jednak prawdopodobnie ten problem 

obejść jeśli tylko talibowie dokooptują do swojego rządu chociaż niektórych watażków  

i dotychczasowych polityków, którzy przeszli na ich stronę. Wówczas Pakistan będzie miał 

szansę przedstawić przyszły rząd w Kabulu jako powstały w wyniku porozumienia  

i reprezentujący szersze spektrum sił politycznych i grup etnicznych w Afganistanie.  

W istocie jednak będzie to rząd powstały w wyniku użycia siły i kapitulacji,  

a reprezentować on będzie najpewniej niemal tylko talibów. Mowa tu oczywiście  

o przyszłym, tworzącym się rządzie – nie obecnym, który talibowie określają mianem 

tymczasowego i w którym zasiadają tylko oni. Tym niemniej, minister informacji 

islamabadzkiego rządu powiedział niedawno, że uznanie rządu talibów powinno się 

dokonać w wyniku konsensusu państw regionu i potęg17. Tym bardziej zatem Pakistan 

będzie namawiać inne państwa – szczególnie te, z którymi jest w dobrych stosunkach (np. 

Chiny, Turcja, część państw arabskich) – by wraz z nimi nawiązały formalne stosunki  

z radykałami w Kabulu. Wzmocni to polityczną pozycję nie tylko talibów, ale i samego 

Islamabadu. 
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Możliwe przyszłe punkty sporne między Pakistanem a talibami 

 

Pierwszym powodem do potencjalnych tarć może być zatem dążność talibów do 

prowadzenia względnie niezależnej od Pakistanu polityki. Fakt, że dotąd przywództwo 

talibów ukrywało się w Pakistanie dawało temu państwu możliwość kontrolowania ich 

ruchów i kontaktów z nimi. Podczas dialogu pokojowego z talibami Islamabad stosował 

podejście „nic o nas bez nas”, to jest zachowywał się tak, jakby żadne negocjacje z talibami 

nie były możliwe bez jego pośrednictwa. Przywódców talibów, którzy próbowali tę barierę 

obejść, siły pakistańskie w niektórych wypadkach aresztowały i przetrzymywały. 

Przeniesienie negocjacji do Kataru i założenie tam biura politycznego talibów miało być 

umotywowane między innymi próbą obejścia tego pakistańskiego pośrednictwa. Teraz 

jednak, gdy przywódcy talibów wrócili do swojej ojczyzny, inne państwa i podmioty mogą 

bez takich utrudnień kontaktować się bezpośrednio z nimi, a tym samym Pakistan utracił 

jedno narzędzie nacisku. 

Ponadto, część talibów, mimo ogromnego wsparcia udzielonego im przez sąsiada, może  

z niechęcią wspominać fakt, że Islamabad równolegle współpracował z USA przeciw nim. 

Niektórych z przywódców talibów wszak Pakistańczycy wydali byli Amerykanom  

i niektórzy z nich tak trafili do Guantanamo: do tej grupy zalicza się mułła Khairullah 

Khairkhwa, obecny minister ds. informacji i jej rozpowszechniania w tymczasowym rządzie 

talibów (spędził w Guantanamo 12 lat). Dużą niechęcią do swojego dwulicowego 

protektora mogą pałać ci spośród przywódców talibów, których służby pakistańskie 

więziły, a w niektórych wypadkach podobno torturowały, właśnie za próby prowadzenia 

negocjacji z pominięciem Islamabadu. Do tej grupy zalicza się mułła Baradar (właśc. mułła 

Abdul Ghani Baradar), w chwili pisania tych słów wicepremier w przejściowym rządzie 

talibów (więziony przez pakistański wywiad przez 8 lat i wypuszczony dopiero po 

naciskach USA, by pozwolić mu prowadzić negocjacje)18. Według niektórych źródeł  

w przeszłości zdarzało się nawet, że Pakistan fizycznie eliminował tych dowódców talibów, 

którzy odmawiali wykonywanie jego poleceń19. 
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Prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że powołany w pewien czas po przejęciu Kabulu 

przejściowy rząd talibów włącza w swoje ramy zarówno czterech ministrów z bliższej 

Pakistanowi siatki Haqqanich, jak i wspomnianych wyżej przywódców, których Islamabad 

w przeszłości zdradził – takich jak wicepremier Baradar czy minister Khairkhwa. To 

Baradar stał ostatnio na czele politycznego biura talibów w Dosze; w ostatnich miesiącach 

był on także bodaj najaktywniejszym z wodzów talibów na arenie międzynarodowej 

odwiedzając m.in. Chiny, Rosję, Iran i Turkmenistan20. Khairkwa po wypuszczeniu  

z Guantanamo również pracował w biurze talibów w Katarze, a ostatnio miał podobno 

prowadzić rozmowy nawet z Indiami21. Ogłoszenie rządu talibów opóźniano przez tydzień  

i według (niemożliwych do potwierdzenia) doniesień powodem były ich wewnętrzne spory 

o podział władzy. Pogłoski te dotyczyły m.in. relacji Baradar-grupa Haqqanich, a taka linia 

sporu pokrywałaby się również z podziałami plemiennymi na „południowych’’  

i „wschodnich’’ talibów. Na samym początku tego okresu dyrektor pakistańskiego ISI gen. 

Faiz Hameed przybył do Kabulu22. Faktyczne powody wizyty nie są znane, ale ponownie 

spekulowano, że przybył on po to by uśmierzać spory w łonie przywództwa talibów. Do 

tych informacji doszły pogłoski na temat niepewnej pozycji mułły Baradara.  

Byłoby zatem na pewno zbytnim uproszczeniem pisać o podziale na frakcję 

„propakistańską’’ i „antypakistańską’’ w obecnym rządzie talibów, ale prawdopodobnie 

poprawne jest założenie, że w spektrum ich czołowych postaci występują różne odcienie 

stopnia niezależności od Pakistanu23. W ostatecznym rozrachunku, gdyby to było możliwe, 

talibowie na pewno preferowaliby pełną niezależność od Pakistanu i jakiegokolwiek 

innego państwa. 

Islamabad nadal zachowa jednak inne narzędzia nacisku, które utrzymają się niezależnie 

od tego, kto będzie rządził w obu państwach. Do takich zaliczają się kwestie takie jak 

interesy talibów w Pakistanie (w tym znaczenie terytoriom tego państwa dla 

narkobiznesu). Po roku 2001 r. fakt, że niektórzy z nich mieszkali i pracowali w Pakistanie 

sprawiał, że służbom tego państwa łatwo było ich namierzyć i w razie potrzeby wywarcia 

nacisku aresztować24 - pytanie, ilu z nich pozostaje tam teraz. Nadal jednak w arsenale 

Islamabadu spoczywa czynnik per excellence geopolityczny, to jest kwestia tranzytu. Jako 

że Afganistan nie ma dostępu do morza, handel i wszelkie inne typy dostaw drogą lądową 
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od strony Oceanu Indyjskiego mogą odbywać się jedynie przez terytorium Pakistanu bądź 

Iranu. Islamabad w przeszłości stosował tę pozycję jako kartę przetargową i element 

nacisku na Kabul. Tak samo zatem może w razie tarć zachować się wobec rządu talibów, 

np. blokując ruch ciężarówek lub narzucając dodatkowe cła. W tej sytuacji jako szczególna 

jawi się rola Iranu: im bardziej Teheran będzie współpracował z rządem talibów i im 

bardziej ułatwi tranzyt, jak również rozwinie handel z Afganistanem, tym bardziej 

zmniejszy się uzależnienie Kabulu od Islamabadu25.  

Drugim spornym punktem będzie zapewne kwestia talibów pakistańskich, to jest 

organizacji TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan). Afgańscy talibowie i pakistańscy talibowie to 

instytucjonalnie dwa różne ugrupowania, a na dodatek ich cele wydają się teoretycznie 

politycznie sprzeczne: dotąd afgańscy talibowie walczyli z rządem w Kabulu, a TTP  

z rządem w Islamabadzie. Równolegle jednak grupy te są wszak połączone więzami religii  

i ideologii, a także etnicznymi i plemiennymi. Więzy te spajają wspólnoty z dwóch stron 

granicy i stąd wzrost siły talibów afgańskich może łatwo przekładać się na wzrost siły ich 

pakistańskich odpowiedników nawet jeśli afgańscy talibowie nie będą popierać TTP26. 

Ujmując to inaczej: niejednokrotnie rozpętane przez różne podmioty demony 

muzułmańskiego radykalizmu na trudno dostępnym pasztuńskim pograniczu uzyskują 

niezależność od swoich początkowych patronów. Tak też może to się odbywać względem 

działań Islamabadu, który popierał afgańskich talibów, ale nie był w stanie powstrzymać 

przenoszenia się ich „modelu’’ organizacyjnego i ideowego na swoją stronę granicy. 

Według zeszłorocznych szacunków kilku tysięcy bojowników TTP skrywało się we 

wschodnim Afganistanie27. Rząd w Pakistanie o wspieranie TTP oskarżał dotąd Kabul  

i Nowe Delhi, ale jeśli teraz TTP zachowa siły i będzie dalej walczyć z siłami Islamabadu, 

trudniej będzie o dowody, że dzieje się dzięki protekcji podmiotów z zagranicy (rządy  

w Afganistanie wszak przejęli talibowie, a tym samym niemal zakończyła się także 

obecność indyjska w tym państwie). 

Przez ostatnie lata TTP naprzemiennie walczyło i utrzymywało kruchy rozejm z siłami 

Pakistanu, ale rok temu ponownie zjednoczyło się po okresie rozpadu28 i jest teraz 

wyraźnie silniejsze i aktywniejsze29. Rozpoczęło ono nową fazę walk z Islamabadem  

i dokonało kilkudziesięciu zamachów w ostatnich miesiącach, w tym kilku po przejęciu 
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przez afgańskich talibów Kabulu30. Będzie to również potencjalna zadra w stosunkach 

Pakistanu z Chinami, bo chociaż większość pakistańskich radykałów muzułmańskich nie 

krytykuje ChRL i nie podnosi głosu w sprawie Ujgurów, TTP jest tu jednym z wyjątków31. 

Organizacja ta kilkakrotnie atakowała chińskich obywateli w Pakistanie w poprzednich 

latach32. Ostatnio, 14 lipca, doszło do znacznego zamachu w Dasu (na terytoriach 

pasztuńskich), w wyniku którego zginęło dziewięciu obywateli ChRL. Rząd islamabadzki 

najpierw twierdził, że był to wypadek, potem zaś przyznał, że był to atak i oskarżył TTP (a 

także wywiad indyjski i afgański)33, co też powtórzyły media chińskie34. Jest możliwe, że 

mimo silnego partnerstwa Islamabadu z Pekinem, ChRL może naciskać, by rozliczne 

realizowane przez ich podmioty w Pakistanie projekty, przy których pracują chińscy 

obywatele, były lepiej chronione. To tym bardziej zmusi Islamabad do wzmożenia 

nacisków na rząd w Kabulu35. 

Pakistan miał podobno żądać od afgańskich talibów, by ograniczyli działalność TTP na 

swoim terytorium; według niektórych źródeł miano nawet zażądać wydania określonych 

przywódców TTP kryjących się w Afganistanie36. Afgańscy talibowie mieli jednak na to 

odrzec, że TTP to wewnętrzny problem Pakistanu37. Jak dotąd są przesłanki, że afgańscy 

talibowie rzeczywiście tak się będą zachowywać. W trakcie ich niedawnej ofensywy 

uwolnili oni wielu więźniów, w tym nie tylko członków swojego ruchu, ale także innych 

islamistycznych organizacji. Jednakże przy uwalnianiu swoich przeciwników – bojowników 

ISKP (lokalnego odłamu tzw. Państwa Islamskiego) – talibowie zamordowali ich 

przywódców, podczas gdy członków TTP najwyraźniej puścili wolno (a było ich ponoć 

kilkuset)38. W tej skomplikowanej sieci powiązań i rywalizacji między różnymi 

organizacjami i państwami szczególną rolę może odebrać sieć Haqqanich. Chociaż jest to 

zapewne najsilniej związana z pakistańskim establiszmentem część talibów afgańskich, 

równocześnie utrzymuje ona kontakty z TTP i pomaga mu, gdy to tymczasem walczy  

z Islamabadem39.  

Trzecim punktem spornym może być nieuznawana przez rząd talibów granica  

z Pakistanem. Pasztuni nie chcą – i zapewne długo nie będą chcieli – uznać narzuconej 

przez imperium brytyjskie Linii Duranda, która podzieliła ich terytoria na dwa obszary, 

spośród których jeden jest teraz pod kontrolą Afganistanu, drugi zaś Pakistanu. Kiedy  
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w ostatnich latach rząd w Islamabadzie zaczął ustawiać ogrodzenie wzdłuż porowatej linii 

granicznej, swoje niezadowolenie wyraził nie tylko (dotychczasowy) rząd w Kabulu, ale 

także afgańscy talibowie40. W Islamabadzie od początku państwa Pakistan utrzymują się 

obawy, że solidarność Pasztunów z obu stron mogłaby doprowadzić do wzmocnienia 

żądań połączenia terytoriów po obu stronach Linii Duranda pod egidą jednego państwa,  

a wszak również bojownicy ruchu talibów w większości rekrutują się z tej grupy etnicznej. 

Należy jednak przyznać, że żądania te bodaj nigdy dotąd nie zostały wyrażone przez 

podmiot na tyle silny, by mógł on zagrozić pozycji Islamabadu. Nie zmienia to jednak 

faktu, że obawy przed kwestionowaniem Linii Duranda jako granicy utrzymują się  

w Pakistanie i stanowią one być może nawet jeden z powodów, chociaż oczywiście nie 

usprawiedliwienie, dla ciągłych ingerencji Islamabadu w Afganistanie (obok innych 

czynników, takich jak walka o wpływy z Indiami w tym kraju). Nie wydaje się, by 

ostateczne rozwiązanie kwestii granicznej było możliwe nawet za władzy propakistańskich 

talibów41, ale być może Islamabad może przynajmniej liczyć na to, że teraz ryzyko 

rozpalenia się sporu wokół tej kwestii będzie mniejsze42. 

Czwartą kwestią mogą być uchodźcy: wielu ludzi z pewnością podejmie próby ucieczki 

przed wojną domową i surowym reżimem talibów. Po upadku Kabulu przedstawiciele 

rządu pakistańskiego ogłosili, że ich państwo nie zamierza przyjmować uchodźców 

afgańskich i że będzie ich co najwyżej przetrzymywać w obozach przy granicy, a następnie 

odsyłać do ojczyzny. Iran i Pakistan to dwa państwa, gdzie obecnie przebywa 

zdecydowanie najwięcej uchodźców z Afganistanu43. Nie jest obecnie jasne, jak talibowie 

będą traktować obywateli swojego państwa próbujących uciec przez granicę, ale tak czy 

inaczej jeśli będą ją oni masowo przekraczać (w tym nielegalnie), a Pakistan będzie na to 

odpowiadał złym traktowaniem uchodźców, może to spowodować niezadowolenie 

obecnych władz Kabulu. 

 

Znaczenie sytuacji dla RP 
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W nadchodzącym czasie sytuacja w Afganistanie może wytwarzać dla regionu, a czasem 

nawet dla bardziej odległych państw, wzrost trzech zagrożeń – (1) aktywności grup 

terrorystycznych, (2) nielegalnego handlu bronią i (3) rosnącego przemytu narkotyków  

– a także nasilenie jednego wyzwania: ruchu uchodźców. Powstaje zatem pytanie, jakie 

znaczenie będzie miała postawa Pakistanu względem tych kwestii. 

Zagrożenie terrorystyczne zostanie opisane niżej. Terytorium Pakistanu odgrywa też 

bardzo ważną rolę w przemycie narkotyków z Afganistanu, skąd trafiają one do Europy 

albo pośrednio przez Bliski Wschód albo bezpośrednio drogą lotniczą44. O ile jest prawdą, 

że Islamabad podejmuje pewne działania przeciw przemytnikom, zapewne nie będzie on 

uderzał w prowadzoną przez talibów produkcję (chyba że miałby to czynić jako element 

nacisku na nich). W efekcie przejęcia niemal całego Afganistanu przez talibów i postawy 

Islamabadu wobec tego ruchu produkcja i przemyt narkotyków mogą zatem wzrosnąć.  

Jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, grupy i ruchy obecne w regionie AfPak można 

podzielić na trzy kategorie: lokalne, ponadregionalne i globalne. Talibowie pakistańscy  

i afgańscy to lokalne grupy terrorystyczne; nie wykazują aspiracji do działania poza swoim 

regionem i w tym sensie nie stanowią zagrożenia dla świata. Drugą kategorią są grupy 

skrywające się w regionie Afganistanu-Pakistanu, ale działające, lub pragnące działać, 

przeciw innym okolicznym państwom, jak: Jundullah (przeciw rządom Iranu i Pakistanu), 

niektóre pakistańskie grupy dżihadystyczne działające w Kaszmirze (przeciw Indiom), 

Islamski Ruch Uzbekistanu (przeciw rządowi Uzbekistanu) czy Islamski Ruch Wschodniego 

Turkiestanu (przeciw ChRL). Część z nich może teraz uzyskać większą swobodę działania  

w Afganistanie. Jednakże organizacje radykalnych Uzbeków i Ujgurów kryjące się w tym 

państwie są od dawna bardzo nieliczne i od lat informacje dostępne na ich temat są bardzo 

skąpe; ich możliwości mogą być zatem i tak bardzo niewielkie. To samo dotyczy ich 

domniemanej obecności na pograniczu po stronie pakistańskiej. Ponadto ze względu na 

swoje partnerstwo z Pekinem Islamabad będzie zapewne dokładał starań, by osłabić 

działalność radykalnych Ujgurów, a mając poprawne stosunki z Taszkentem nie będzie 

miał politycznego interesu w ułatwianiu działań Uzbekom.  

Jednakże antyindyjskie grupy kaszmirskie, które dotąd chroniły się na pograniczu mogą 

teraz uzyskać większą swobodę działań (i nie będą już musiały wspierać swoich 
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zwycięskich sojuszników: talibów). Pakistan zaś z pewnością będzie je zachęcać do 

atakowania Indii i tym wspierać. Jeśli wojna w Afganistanie faktycznie się zakończyła, 

może dojść do wzrostu działań terrorystycznych w indyjskim Kaszmirze. Tak dokładnie 

stało się w latach 90., gdy po wycofaniu się wojsk sowieckich w 1989 r. wielu islamskich 

bojowników przeniosło się do Kaszmiru. Według informacji ONZ z maja 2020 r.,  

w Afganistanie u boku talibów walczyło do teraz kilka tysięcy bojowników antyindyjskich 

grup pakistańskich (Laszkar-e-Tajjaba, Dźeiś-e-Muhammad)45. Tym bardziej zatem należy 

odradzać podróże polskich obywateli do tego regionu (co MSZ już czyni). Ponadto należy 

obserwować, czy działalność tych grup nie rozlewa się poza Kaszmir na inne regiony Indii  

– wcześniej postępowały w ten sposób takie pakistańskie grupy jak Laszkar-e-Tajjaba, ale 

w ostatnich latach takie ugrupowania ograniczyły się, lub zostały zmuszone do 

ograniczenia się, do indyjskiego Kaszmiru. 

Do „globalnych’’ organizacji terrorystycznych obecnych w regionie AfPak – to jest 

mających światowe aspiracje i najszerzej rozpiętą siatkę komórek – należą Al-Kaida i tzw. 

Państwo Islamskie. To drugie jest jednak w praktyce w Afganistanie bardziej lokalną małą 

grupą składającą się głównie z regionalnych bojowników, którzy zmienili swoje barwy. 

Obecnie talibowie prowadzą walki z tym miejscowym odłamem Państwa Islamskiego 

(ISKP) i tak długo jak panuje ta wrogość, Pakistan również nie będzie przyjazny wobec 

tego ugrupowania. 

To pozostawia w centrum zainteresowania Al-Kaidę (AQ): ugrupowanie, z którego 

powodu rozpoczęła się amerykańska interwencja w Afganistanie. Jej członkowie kryją się 

po obu stronach granicy, ale organizacja została w dużej mierze rozbita i przyjmuje się, że 

jej możliwość działania znacznie się zmniejszyła, co oczywiście nie powinno jednak nas 

zwalniać z zachowywania ostrożności. W tym kontekście rola Islamabadu również jawi się 

jako dwuznaczna. To wszak w Pakistanie krył się Osama bin Laden i trudno wierzyć 

wyjaśnieniom, że nie wiedziała o tym choćby część tamtejszych sił zbrojnych i wywiadu 

wojskowego46. Ponadto kontakty z AQ utrzymuje cały szereg radykalnych islamskich 

organizacji, w tym nie tylko antypakistańskie TTP, ale także bliższa Pakistanowi sieć 

Haqqanich47. Wreszcie należy pamiętać, że w ramach porozumienia pokojowego z Dohy 

talibowie zobowiązali się nie dopuścić do prowadzenia przez Al-Kaidę i inne organizacje 
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działań przeciw USA z terytorium Afganistanu, ale nie zamierzają oni wyganiać organizacji 

ze swojego kraju48. Abstrahując już od tego, czy należy wierzyć w takie obietnice (a nie 

należy), zostały one wszak złożone przez afgańskich talibów, nie pakistańskich – i nie 

dotyczyły terytorium Pakistanu.  

Członkowie AQ obecni po stronie pakistańskiej według doniesień skrywają się na 

pasztuńskim pograniczu (szczególnie w regionie Chajber-Pasztunchwa), gdzie  

w przeszłości współpracowali m.in. z obecnymi członkami TTP49. Stąd na przykład 

ofensywa przeprowadzona przez siły Islamabadu przeciw TTP w 2014 r. (Zarb-e-Azb) miała 

również doprowadzić do ograniczenia możliwości działań Al-Kaidy50. Z kolei wsparcie 

organizacji bin Ladena miało pomóc TTP odrodzić się i przegrupować w ostatnich trzech 

latach51. AQ nie jest zatem najpewniej dla Islamabadu sama w sobie ani sojusznikiem ani 

wrogiem, ale jej pozycja na pakistańskim pograniczu będzie zależeć od stosunków 

tamtejszego rządu z innymi miejscowymi ugrupowaniami terrorystycznymi, szczególnie 

TTP. Biorąc pod uwagę niedawne zamachy terrorystyczne dokonane przez TTP, należy się 

spodziewać mocnej odpowiedzi sił Islamabadu i należy monitorować, jak wpłynie to na Al-

Kaidę. 

Kolejnym czynnikiem w relacjach Islamabadu z AQ są Stany Zjednoczone. Jak 

wspomniano, Pakistan prowadził podwójną grę wobec USA w walce z talibami i Al-Kaidą, 

ale w każdym z tych dwóch wypadków z innych powodów. Wojnę z talibami wspierał pod 

przymusem, zaś przy zwalczaniu z Al-Kaidą najwyraźniej współpracował ze względu na 

korzyści otrzymywane w zamian od Amerykanów. Dla Islamabadu sens miało przedłużanie 

poszukiwania tej przywódców siatki terrorystycznej, takich jak bin Laden, jak najdłużej, 

aby przez ten okres zdążyć uzyskać jak największe wsparcie Waszyngtonu (pieniądze  

i uzbrojenie). Drugim powodem ambiwalentnego podejścia mogły być reakcje 

pakistańskich muzułmańskich radykałów, którzy sprzeciwili się współpracy z Pakistanem. 

Prezydent Musharraf, który zdecydował się na tę kooperację, stał się kilka razy celem 

terrorystycznych ataków swoich podwładnych i obywateli, ale wiele lat później i tak nazwał 

bin Ladena „męczennikiem”. Takiego samego zwrotu używał niedawno obecny premier 

Pakistanu. Jednakże zakończenie obecności amerykańskiej i współpracy Amerykanów  

z Pakistanem oznaczać będzie, że Islamabad nie tylko nie będzie miał powodu dzielić się 
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informacjami o członkach AQ, ale również powodu, by tę organizację chronić, bo od lat nie 

może już liczyć na gratyfikację USA. W tym sensie działalność Al-Kaidy przestanie być po 

prostu dla Islamabadu tak ważna. Jedynym istotnym czynnikiem będzie udostępnianie 

przestrzeni powietrznej siłom amerykańskiej, bo jedynie za to Pakistan może domagać się 

w zamian pewnych korzyści. 

Przejęcie władzy przez talibów uniemożliwiło Amerykanom zachowanie choćby małych sił 

w Afganistanie. Według niektórych źródeł rozważano opcję korzystania z bazy  

w Pakistanie, ale biorąc pod uwagę obecny stan relacji Islamabad-Waszyngton nie wydaje 

się to prawdopodobne52. Waszyngton utrzymuje, że nadal jednak zachował możliwość 

działania „spoza horyzontu”, to jest dokonywania bombardowań z dużej odległości, ale 

skuteczność takiej strategii pozostaje wątpliwa (nieudany i fatalny w skutkach kontratak 

na ISKP po zamachu na lotnisku w Kabulu został najwyraźniej przeprowadzony z Zatoki 

Perskiej). Tak czy inaczej będą one musiały być realizowane nad terytorium Pakistanu. 

Islamabad zapewnia obecnie, że będzie dalej udostępniać swoją przestrzeń powietrzną 

siłom amerykańskim53, a zatem być może również do prowadzenia operacji wymierzonych  

w grupy przebywające w jego granicach. W średnioterminowej perspektywie jednakże 

partnerstwo USA-Pakistan zapewne ostatecznie się zakończy, a wraz z nim ten dostęp 

może zostać zamknięty. Powstaną zatem warunki do odrodzenia się Al-Kaidy tak  

w Afganistanie, jak i w Pakistanie. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Pakistan’s possible reactions to Taliban takeover of Afghanistan 

 

Krzysztof Iwanek 

 

The Taliban takeover of power in Afghanistan is a positive development for Pakistan:  

a country which has been supporting the Islamic radicals for a long time. Islamabad will now 

belong to a group of states with good, or possibly one of the best, relations with the 

Taliban. However, the nature of their ties will partially transform and inevitably not all of 

their aspects will be positive. Islamabad is likely to support the Taliban government in three 

broad ways: (1) by offering financial, humanitarian, technological and other forms of 

support; (2) by recognising the Taliban government and supporting its overall political 

position and (3) by persuading other countries to establish formal ties with the Taliban 

government and to support the country under its rule.  

However, Pakistan’s economic and technological capabilities to help Afghanistan will 

remain limited and not comparable in scale to those of the donors of the last twenty years. 

Assuming that international aid will cease (or that most of it will be frozen), Afghanistan will 

be forced to look for other sources of support, and Pakistan will find itself unable to fill the 

gap on its own. In this case, new donors may step in. If this scenario unfolds, it will be both  

a positive outcome for Islamabad (as the Taliban government will gain a better position) 

and a risk for it, as new donors may also become influential in the country. For Pakistan, the 

best scenario would be a Taliban-ruled Afghanistan, the government of which is recognised 

by many countries and supported by some of them, as well as a one that has sound 

economic relations with various actors, but not to a degree which would make the Taliban 

independent of Pakistan, or would bring them under strong influences of other countries. 
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As for the recognition issue, Islamabad will most likely recognise the Taliban government 

but is will prefer to do it with countries, not alone. Being the first state to recognise would 

be read as an official confirmation of an open secret that Pakistan has been supporting the 

Taliban. It should be noted that there is a lot of anger in the US about how Islamabad has 

played a double game with Washington. The Pakistani establishment has been in fact 

playing this game for twenty years now, but today, with the US out of Afghanistan (and 

therefore no longer cooperating with Pakistan in its war there), and with the US-Pakistan 

partnership in tatters, the United States may be more willing to punish Islamabad. In case 

the Taliban are considered terrorist organisation in the West and their government remains 

unrecognised by Western countries, while Pakistan recognises it, this will be a case that may 

be taken up by International Monetary Fund’s Financial Action Task Force (FATF) to 

consider Islamabad a supporter of terrorist groups. This, in turn, could lead to Pakistan 

being moved to FATF’s black list and being subject to sanctions. To avoid this scenario, 

Islamabad will wait for other countries to recognise the Taliban government, as that would 

grant them more international legitimacy. Pakistan’s interior affairs minister has already 

declared that such a move should be taken in consensus with regional states and world 

powers. It is likely that Islamabad is trying to convince the countries it enjoys good relations 

with (such as China, Turkey and some of the Arab states) to recognise but the results of such 

actions remain to be seen. 

Another issue is that Pakistan, like nearly all actors, declared its support for an Afghan-led 

and Afghan-owned peace process. Instead, what transpired was a Taliban-led violent 

takeover of power. In case Islamabad recognizes the Taliban government, it will rightly 

accused of breaching its earlier declarations of supporting the peace process. To go around 

this challenge, Islamabad will likely wait for the Taliban to coopt at least some of the 

politicians and warlords, to declare that a government thus formed is inclusive enough 

(though in reality it will be completely Taliban-dominated) and that it was formed through 

peaceful negotiations (although it is being created as a result of a surrender). 

As for possible challenges in future Pakistan-Taliban relations, these may include: (1) the 

Taliban’s attempts to pursue their policies independently of Pakistan; (2) the activities of 

Taliban Pakistan (TPP) in Pakistan; (3) the issue of the disputed border and (4) the issue of 
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Afghan refugees coming to Pakistan. It must be remembered that Islamabad had arrested 

some of the Taliban and turned over a few of them to the US. Islamabad’s chief leverage 

over the Taliban was based on the fact that many of them were hiding in Pakistan, and the 

forces of the host country could easily locate and detain them. This also allowed Islamabad 

to insist on its go-between position in peace talks with the Taliban: Pakistan behaved as if 

no one could contact the Taliban leaders present in its territory without Islamabad being a 

mediator. This was one of the reasons why eventually the negotiations were shifted to a 

neutral ground (Doha), and a reason while earlier those Taliban commanders who had 

attempted to proceed with such talks without Pakistan’s involvement were arrested by its 

forces (such as Mullah Abdul Ghani Baradar who spent 8 years in a Pakistani prison).  

Now, however, the Taliban no longer need to hide in Pakistan, and their leadership has 

already moved back to its home country. Other countries and entities will thus be able to 

contact the Taliban leadership directly, in Afghanistan, without Islamabad’s involvement. 

Moreover, the Taliban, like previous Kabul governments, are unlikely to recognise the 

Durand Line as the border of the two countries (they had also refused to do so in the past), 

although this issue does not have to become a major irritant in their relations. It is also 

possible that the Kabul government will be unhappy with the Pakistani government pushing 

the Afghan refugees back to their homeland (as this is what the Islamabad government is 

declaring it will do; Pakistan is already hosting large numbers of Afghan refugees).  

Much more importantly, Islamabad will demand from the Taliban to act against the Tehrik-

e-Taliban Pakistan (TTP), i.e. the Pakistani Taliban. The TTP and Afghan Taliban have 

separate political goals (the former fights against the government in Islamabad, the latter 

fought against the Kabul government) but they remain connected by ties of religion, 

ideology, as well as ethnic and tribal affinities. The TTP has reunited last year and since then 

has conducted many terrorist attacks against Pakistani forces, including in the weeks after 

the fall of Kabul. Moreover, TTP resurgence may be an irritant in Islamabad’s relations with 

Beijing. Contrary to many other Pakistani Muslim radicals, the TTP is vocal in its criticism of 

China, and in the past has attacked PRC citizens (the organisation is blamed for an attack 

which occurred in July this year and claimed lives of several Chinese nationals working in 

Pakistan). Some of the TTP members are apparently hiding in Afghanistan and take 
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advantage of the porous border. Islamabad has been pressing the Afghan Taliban to react 

but so far it seems they have declared neutrality. The Afghan Taliban were to reply to 

Islamabad’s demands that the TTP is Pakistan’s internal problem, and they have apparently 

freed many TTP members from Afghan jails. While the Islamic State-Khorasan Province 

(ISKP) leaders released from those jails have been murdered by the Afghan Taliban, the TTP 

members have been allowed to walk away freely. Afghan Taliban’s stand on the TTP is thus 

very likely to irk Islamabad. 

Nonetheless, even in case of such challenges Islamabad will probably remain in good 

relations with a substantial part of the Taliban, such as the Haqqani Network. Moreover, 

Pakistan will retain its geographical leverage over Afghanistan no matter who rules in both 

countries. As Afghanistan is landlocked, the land transit from the direction of the Indian 

Ocean can only reach it via the territories of Iran and Pakistan. Islamabad may always play 

this transit card against Kabul, as it has in the past (for instance, by blocking the trucks from 

entering Afghanistan). This means that the degree of Pakistan’s geographical leverage over 

Afghanistan will also depend on Tehran’s involvement: the more Iran enhances its transit 

capacities to Afghanistan, and the more it develops its economic relations with Kabul, the 

more Pakistan’s leverage will decrease. 

For Europe, the Taliban victory will probably lead to a further rise of three threats: (1) 

international terrorism; (2) illegal arms trade and (3) drug smuggling. It will also pose the 

challenge of a growing number of Afghan refugees. As for the first factor, members of 

Pakistan-backed anti-Indian groups who are present in Afghanistan, such as Lashkar-e-

Tayyaba or Jaish-e-Muhammad, may now shift to Indian Kashmir, further fueling the 

region’s instability (the same process took place in 1990s, after the Soviet withdrawal from 

Afghanistan). In turn, Uighur and Uzbek groups hiding in the APak region are most probably 

very small, and Islamabad is not expected to support them in any way, given its relations 

with Uzbekistan and close partnership with China, respectively.  

Moreover, from a more particularly European perspective, there are two terrorist 

organisations in Afghanistan which harbor ambitions that may be termed global: Islamic 

State and Al-Qaeda (AQ). The Afghan chapter of ISKP has been significantly weakened, 

however, and in fact consists of local fighters who changed their affiliation. Given that 
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Afghan Taliban and ISKP are currently fighting each other, Pakistan will not support the 

latter. This leaves the question of Al-Qaeda. The organisation is neither Islamabad’s friend 

nor foe, but its members in Pakistan are apparently hiding in the territories of the TTP. Thus 

in case, Pakistani forces initiate another campaign against the TTP (which now appears 

likely), this will may indirectly result in the weakening of AQ’s position as well, at least until 

a truce is signed.  

Moreover, with the US forces gone from Afghanistan and unlikely to use a base in Pakistan, 

American army will have to depend on ‘over the horizon’ capabilities to strike terrorist 

targets in the region. This, however, will require the usage of Pakistan’s airspace. So far, 

Islamabad is promising to keep it open for US army. But eventually, the American 

withdrawal from Afghanistan will likely result in the end of the already difficult and 

weakened Washington-Islamabad partnership. In case this happens, Pakistan will probably 

close its airspace for US forces. These and other aspects will create conditions for Al-

Qaeda’s resurgence in Afghanistan and Pakistan. 


