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Streszczenie 

 
 Od połowy 2014 roku w Afganistanie organizowane są 

nowe struktury rebelianckie, które głoszą swoje 

podporządkowanie zwierzchnictwu Państwa Islamskiego 

i kalifa Abu Bakra Al Bagdadiego. Wywodzą się one 

zarówno z dotychczasowych szeregów afgańskich 

talibów, jak również rekrutują nowych bojowników.  

 

 Tworzą one konkurencję dla ruchu talibów i prezentują 

zagrożenie o nieznanej jeszcze skali wobec władz 

afgańskich. Jako nowość na afgańskim teatrze wojennym 

nie prezentują jeszcze istotnej zmiany, choć ich 

rozwojowi sprzyjać może dynamika wokół sytuacji w Syrii 

i Iraku oraz zwiększenie możliwości wsparcia 

finansowego ze źródeł dotychczas wspierających talibów.  
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Państwo Islamskie w 
Afganistanie:  

stan obecny i ocena 
perspektyw 

 

Pierwsze kontakty przedstawicieli Państwa 

Islamskiego z talibami afgańskimi nawiązane 

zostały w sierpniu 2014 roku. W trzech 

głównych radach talibskich (szurach) pojawili 

się emisariusze Abu Bakra Al Bagdadiego  

z ofertą finansową w wysokości kilku milionów 

dolarów oraz zaproszeniem do współdziałania 

z jego organizacją. Do końca ubiegłego roku 

dwie szury - mieszczące się w pakistańskim 

Miran Shah oraz w Peszawarze - formalnie 

podpisały dokumenty stowarzyszające ich 

działania z Państwem Islamskim. Główne 

punkty porozumień dotyczyły werbowania 

bojowników do walki na terenie Iraku i Syrii,  

a także organizacji obozów Państwa 

Islamskiego na pograniczu pakistańsko-

afgańskim. Główna rada talibska - szura  

w Quetta - odcięła się od tych porozumień. 
 
 

 
Przedstawiciele Państwa Islamskiego usiłowali 

przeciągnąć na swoją stronę najważniejszych 

przywódców obecnego ruchu talibów, przede wszystkim 

zamierzali pozyskać byłego ministra obrony Islamskiego 

Emiratu Afganistanu, mułłę Zakira. To jeden  

z najzdolniejszych talibskich przywódców trwającej od 

2008 roku intensywnej rebelii przeciwko władzom 

afgańskim oraz obecności w Afganistanie sił NATO. 

Uważany jest za architekta obecnej organizacji 

wojskowej talibów oraz osobę, która zaplanowała  

i przeprowadziła szereg afgańskich corocznych „ofensyw 

wiosennych” przeciwko wojskom ISAF. Jego pozyskanie 

dla sprawy Państwa Islamskiego ułatwione było przez 

zatargi, jakie Zakir wywoływał z resztą kierownictwa 

ruchu rebelianckiego od 2013 roku, chcąc przejąć nad 

nim kontrolę i uzyskać wpływ na operacje finansowe 

wspierające ruch talibów. Najwyraźniej w 2014 roku 

mułła Zakir zrezygnował jednak z bliższych relacji  

z Państwem Islamskim, zwłaszcza po tym, gdy  

dokonano na niego rzekomo bratobójczego zamachu  

i następnie pozbawiono stanowisk w organizacji 

wojskowej talibów. Nie przeszkodziło to jednak jego 

podkomendnym, mułłom Abdulowi Rauf Khadimowi oraz 

Rahimowi Muslimdostowi, którzy rozpoczęli formalną 

współpracę z Państwem Islamskim, najwyraźniej 

powodowani względami finansowymi. Podjęli się oni 

utworzenia struktur w południowej części Afganistanu, 

gdzie ich patron posiadał największe wpływy.  

 

Również we wschodniej części Afganistanu grupa 

komendantów związanych luźno zarówno z talibami, jak 

i bliską Al Kaidzie grupą rodziny Hakkanich zawiązała 

dwie organizacje: Ruch Dost Mohammada i Ruch 

Atiqullaha (od nazwisk poległych w walkach z ISAF 

komendantów), które formalnie miały reprezentować 

Państwo Islamskie w prowincjach Khost, Paktia  

i Nuristan. Grupy te kierowane były przez afgańskich 

bojowników, powracających z walk w Syrii, gdzie 

podporządkowani byli oni bezpośrednio przywódcy 

Państwa Islamskiego. Warto dodać, że Afgańczycy 

cieszą się wyjątkowo dobrą opinią w świecie rebelii na 

Bliskim Wschodzie, a Afganistan zawsze traktowany był 

jako laboratorium i poligon dla wszystkich bojowników 

walczących zarówno przeciwko Zachodowi, jak  

i miejscowym władzom. W Syrii wielu bojowników 

sunnickich z Afganistanu (głównie pasztuńskich talibów) 

przyłączyło się zarówno do Państwa Islamskiego, jak  

i do Frontu Al Nusra (będącego kopią Al Kaidy), ale 

odnotowano również obecność szyickich bojowników 

(głównie rekrutujących się spośród afgańskich 

Chazarów) walczących po stronie Baszara Al Asada.  

 

W Afganistanie w latach 2014-2015 powstało zatem 

kilka stronnictw deklarujących związki z Państwem 

Islamskim w rejonach wschodnim i południowym oraz 

niewielkie grupy na północy kraju, które składały się 

głównie z Turkmenów, Uzbeków i Ujgurów. 

 

Wspólną cechą wszystkich tych grup, które formalnie 

posługiwały się nazwą Kalifat Chorasanu (od 

historycznej nazwy tego regionu), była przeważnie niska 

ranga jego komendantów, którzy dopiero w nowej 

strukturze upatrywali szansy na wybicie się, a zwłaszcza 

na przyciągnięcie funduszy, które w ostatnich latach 

coraz słabiej płynęły z krajów tradycyjnie sponsorujących 

nieformalnie talibów (głównie z Zatoki Perskiej). Ponadto 

komendantów tych łączy niechęć do prowadzenia 

jakichkolwiek negocjacji pokojowych z rządem 

afgańskim, które w ostatnich latach nabrały nowej 

dynamiki i pewnej popularności wśród głównych 

przywódców ruchu talibów. Kolejną płaszczyzną 



 
 

/////////// 4 /////////////////////////////////////////////////////////////// Państwo Islamskie w Afganistanie ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

współpracy tych niewielkich i mało znaczących na razie 

grup jest również niechęć do szyickich Chazarów  

w Afganistanie i Pakistanie, która przejawiała się  

w coraz częstszych atakach na szyickie meczety oraz 

porwaniach szyickich robotników sezonowych (np.  

w Ghazni w 2014 roku porwano 30 szyitów, a połowa  

z nich została już zabita).  

 

Ocenić można, że obecnie w Afganistanie z Państwem 

Islamskim identyfikuje się około 3-4 tysięcy bojowników, 

których podległość jest często podwójna, nie zaprzestali 

oni bowiem swoich związków z talibami, nawet pomimo 

deklarowanej przez oba ruchy niechęci i sporadycznych 

potyczek. Duża część tych bojowników przybyła do 

Afganistanu z Pakistanu, gdzie na wiosnę 2014 roku 

przeprowadzono dużą operację wojskową w Północnym 

Waziristanie, która wypchnęła do Afganistanu liczne 

grupy zbrojne.  

 

Organizacje tworzące Kalifat Chorasanu nie ogłosiły 

jeszcze strategii, nie posługują się również machiną 

propagandową, która stała się wyznacznikiem 

sprawności Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. Wydaje 

się, że na obecnym etapie podzielają dwa cele 

strategiczne, wiążące je wciąż z talibami, a więc walkę  

z amerykańską obecnością w Afganistanie oraz 

zwalczanie irańskich wpływów w tym kraju. Zwłaszcza 

drugi z tych celów może okazać się zbieżny ze strategią 

Abu Bakra Al Bagdadiego. Organizacje te wciąż 

znajdują się na etapie tworzenia swoich struktur  

i pozyskiwania nowych bojowników, co wydaje się 

trudnym zadaniem przy deklarowanej przez te grupy 

chęci niewzniecania poważnych starć z talibami, którzy 

do tej pory mają monopol werbunkowy w Afganistanie. 

Wydaje się, że grupy te upatrują swoich szans przede 

wszystkim w akcji pozyskiwania funduszy pod szyldem 

Państwa Islamskiego, co może okazać się atrakcyjne, 

zwłaszcza, że talibowie odnotowują spadek wpływów 

finansowych w latach 2014 i 2015. Ukonstytuowaniu się 

ruchu nie sprzyja również brak wyrazistych  

i doświadczonych postaci, które ogłosiłyby przystąpienie 

do Kalifatu Chorasanu. Rolę inicjatora i przywódcy 

odgrywał do niedawna Rauf Khadim z grupy 

południowej, ale zginął w nalocie amerykańskim w lutym 

2015 roku.  

 

W odróżnieniu od struktur Państwa Islamskiego w Iraku  

i Syrii jego afgańska odmiana wydaje się blisko 

związana z miejscowymi strukturami władzy plemiennej. 

O ile w Syrii Państwo Islamskie wyraźnie występuje 

przeciwko plemionom oraz wprowadza osoby obce 

lokalnym strukturom (obcokrajowców, najemników oraz 

bojowników z Kaukazu), to w Afganistanie organizacja 

Kalifatu Chorasanu szanuje miejscowe hierarchie  

i deklaruje współpracę z plemionami. Nie odnotowano 

również, by bojownicy Chorasanu nakładali na 

miejscową ludność podatki lub domagali się wsparcia  

w postaci żywności czy udzielenia noclegów.  

Z pewnością nie dokonuje również podobnych do Syrii  

i Iraku spektakularnych zbrodni, które mogłyby 

zantagonizować miejscową ludność. Poza przypadkami 

porwań i zabójstw szyickich Chazarów nie dokonano 

jeszcze żadnej widowiskowej i propagandowo 

użytecznej egzekucji.  

 

Warto zauważyć, ze Kalifat Chorasanu wciąż jeszcze nie 

dokonał w Afganistanie spektakularnego zamachu  

w stolicy, który mógłby zaakcentować powstanie nowej 

siły na afgańskiej arenie. Próbowano przypisać 

Chorasanowi kilka zamachów, m.in. w Dżalalabadzie  

w kwietniu 2015 roku, ale ostatecznie odpowiedzialność 

spadała na dominujących w Afganistanie talibów. Jest to 

efektem organizacyjnej słabości zawiązującego się 

ruchu oraz monopolu na duże zamachy w miastach, jaki 

posiadają talibowie, a zwłaszcza grupa rodziny 

Hakkanich.  

 

Obce nowej organizacji są także idee światowego 

dżihadu czy stworzenia jednego, dużego państwa 

religijnego, jakie głoszą władze Państwa Islamskiego  

w Syrii oraz Iraku. Warto zauważyć, że Kalifat 

Chorasanu wciąż nie określił swojej pozycji (wrogości?) 

wobec istniejącego wciąż na uchodźstwie w Pakistanie 

Islamskiego Emiratu Afganistanu, obalonego w 2001 

roku przez Amerykanów. Abu Bakr al Bagdadi ogłosił się 

wprawdzie kalifem świata muzułmańskiego i wezwał 

wiernych do przyłączenia się, ale przecież to przywódcy 

talibów, mulle Omarowi należy się tytuł „Amir-e-

Mominen”, czyli „emira wiernych”. Tytułu tego talibowie 

nie zdjęli z Omara, nawet pomimo jego zniknięcia ze 

sceny afgańskiej około roku 2010. Swoją nazwę „Emirat” 

talibowie utrzymali po 2001 roku, a ich ostatnie zabiegi 

polityczne związane z otwarciem „ambasady” w Katarze 

i próby negocjacji z rządem afgańskim wskazują na duże 

przywiązanie do idei „rządu Emiratu na uchodźstwie”.  

 

Na obecnym etapie można ocenić, że pomimo 

deklarowanych związków z Państwem Islamskim, nowy 

ruch w Afganistanie wciąż jest na etapie mgławicowego 

kształtowania się i poszukiwania liderów zdolnych do 

pozyskiwania funduszy i organizujących spektakularne 

akcje. Nawet jeśli do opinii publicznej dochodzą 

informacje o sporadycznych starciach nowej organizacji 

Chorasanu z siłami rządowymi czy nawet z talibami, to 
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rzeczywista siła militarna lub polityczna tego ruchu 

pozostaje niewielka. Z pewnością nie odgrywa on roli ani 

zagrażającej władzom Afganistanu, ani też stanowiącym 

realną konkurencję dla talibów w oczach pasztuńskiej 

części społeczeństwa afgańskiego, która tradycyjnie 

popiera talibów i sprzeciwia się władzom w Kabulu. 

Warto nadmienić, że Afgańczycy pozostają bardzo 

„wsobni” w uprawianiu polityki i wojny, ale również  

w uprawianiu rebelii, a ich związki z Al Kaidą i Osamą 

bin Ladenem były przed 2001 rokiem raczej epizodami 

niż trwałą tendencją. Importowane do Afganistanu 

nowinki w rodzaju Państwa Islamskiego trudno się 

zakorzeniają, zwłaszcza jeśli nie zapewniają 

uczestnikom trwałych i perspektywicznych źródeł 

dochodów finansowych. Obecnie kierownictwo Państwa 

Islamskiego w Syrii i Iraku wydaje się ponadto mieć 

wystarczająco dużo problemów we własnym otoczeniu, 

by zdolne było do rozszerzania swoich wpływów na 

większą skalę również w Azji Centralnej. Niewątpliwie 

jednak myśl o rozszerzeniu Państwa Islamskiego na 

Afganistan i wzięcie w ten sposób Iranu w strategiczne 

kleszcze od zachodu i wschodu może wydawać się 

atrakcyjna, choć obecnie niemożliwa do realizacji. 

Osobną i ciekawą kwestią pozostaje sposób, w jaki 

zawiązanie się Chorasanu wykorzystują władze 

afgańskie, które znalazły nowy sposób na przyciągnięcie 

zainteresowania USA Afganistanem po zakończeniu 

misji ISAF. Prezydent Ghani uznał Kalifat Chorasanu za 

powód do wezwania do zwiększenia amerykańskiej 

obecności wojskowej w jego kraju, określając nową siłę 

jako „straszliwe zagrożenie” dla stabilności nie tylko 

Afganistanu, ale całego regionu. Retoryce tej sprzyja 

przykład iracki, gdzie wycofanie się wojsk 

amerykańskich i agresywna polityka szyickich władz 

doprowadziła do odrodzenia się dawnej sunnickiej Al 

Kaidy pod egidą Państwa Islamskiego. Władze 

afgańskie posługują się zatem przykładem tworzonego 

w Afganistanie Kalifatu Chorasanu, by utrzymać 

amerykańskie zainteresowanie ich krajem, a przede 

wszystkim by utrzymać strumień finansów płynących  

z USA do Afganistanu.   
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami 
międzynarodowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie 
wiedzy na temat globalnych problemów 
politycznych, społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych. Poprzez swoją działalność 
chcemy wspierać rozwój polskiego 
społeczeństwa obywatelskiego i świadomości 
społecznej na temat współczesnych stosunków 
międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze 
pozaeuropejskim. Szczególną uwagę 
przywiązujemy do promowania takich rozwiązań 
w polityce międzynarodowej, które 
charakteryzują się poszanowaniem praw i 
godności każdego człowieka, różnorodności 
kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i 
opinie zawarte w tej publikacji niekoniecznie 
odpowiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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