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Streszczenie 

 
 30 lipca 2015 roku talibowie afgańscy za pośrednictwem 

swojej oficjalnej strony internetowej Al-Shahamat ogłosili 

śmierć swojego przywódcy i założyciela, mułły Moham-

mada Omara, Emira Wiernych. Tym samym odszedł 

ostatni z symboli 11 września, nieuchwytny, nieznany  

i stroniący od sławy lider talibów.  

 

 Potwierdzenie śmierci mułły Omara, który zmarł najpraw-

dopodobniej w 2013 roku, wynika z dynamiki negocjacyj-

nej między talibami a władzami Afganistanu oraz walki  

o władzę w centralnej radzie talibów w Kwecie.  

 

 Ogłoszenie śmierci Omara oznacza jednocześnie, że ze 

sceny politycznej Afganistanu zniknął filar walki o powrót 

do władzy talibów. Fakt ten burzy ostatni przewidywalny 

element afgańskiego chaosu.  
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Omar żywy i martwy:  
Afganistan po ogłoszeniu  

śmierci mułły Omara 
 

Talibowie afgańscy za pośrednictwem swojej 

strony internetowej Al-Shahamat, będącej ofi-

cjalnym kanałem ogłaszania stanowisk i ich 

własnej oceny toczącego się w Afganistanie 

konfliktu, ogłosili śmierć swojego przywódcy  

i założyciela, mułły Mohammada Omara, Emira 

Wiernych. W dniu 30 lipca 2015 obwieścili 

zgon Omara, bez podania daty ani okoliczności 

wydarzenia. Odszedł ostatni z symboli  

11 września, nieuchwytny, nieznany i stroniący 

od sławy lider talibów. Uniknął schwytania w 

2001 roku, unikał amerykańskich dronów oraz 

rajdów komandosów i trwał w ukryciu, prze-

kształcając się stopniowo z prostego wiosko-

wego mułły w symbol jednoczący rebelię, której 

nie zmogła najdłużej prowadzona przez Ame-

rykanów wojna.  
 
 
 

Obwieszczenie poprzedzone było dwoma istotnymi za-

powiedziami: około tygodnia wcześniej słabo znana gru-

pa afgańska Mahaz-e-Fedayyen na swoim profilu spo-

łecznościowym poinformowała, że Omar nie żyje od 

dwóch lat i że został zabity przez swoich współpracow-

ników. 28 lipca przedstawiciel afgańskich służb bezpie-

czeństwa NDS (Narodowy Dyrektoriat Bezpieczeństwa) 

przekazał prasie informację, że według władz afgańskich 

Omar zmarł w 2013 roku w szpitalu w pakistańskim Ka-

raczi.  

 

Talibowie zostali zatem niejako wywołani do tablicy  

w sprawie stanu zdrowia Omara i stanu kierownictwa 

ruchu, zwłaszcza, że Mahaz-e-Fedayyen prezentowała 

się dotychczas jako grupa podważająca rebeliancką 

hierarchię i przypisywała sobie działania stanowiące 

domenę talibów (m.in. zabójstwo dziennikarza Nilsa 

Hornera w Kabulu, zamach na siedzibę NDS w Dżalala-

badzie). Z kolei obwieszczenie ze strony NDS odczyty-

wano jako próbę zmuszenia rebeliantów do wyjaśnienia 

ich pozycji w trwającej w lipcu rundzie intensywnych 

kontaktów, mających doprowadzić do zawarcia porozu-

mienia pokojowego między rebelią a rządem prezydenta 

Aszrafa Ghaniego. 

 

Oświadczenie o śmierci Omara musiało być ambarasu-

jące dla przywódców ruchu, zwłaszcza, że dwa tygodnie 

wcześniej „mułła Omar” na tej samej stronie opublikował 

swoje tradycyjne, coroczne życzenia z okazji zakończe-

nia Ramadanu. Co prawda w życzeniach tych „Omar” 

nawiązał do toczących się rozmów pokojowych, jednak-

że ich rzeczywistym i niezmiennym od co najmniej 2010 

roku powodem jest upewnienie członków rebelii, że 

wciąż jest ona kierowana przez duchowego przywódcę, 

posiadającego boskie namaszczenie. 

  

Dochodzące z szeregów talibów pogłoski wskazywały na 

rosnące zniecierpliwienie bojowników i zamęt w ich sze-

regach, dzielących się stopniowo na frakcje pozbawione 

nadzoru centralnej figury. Wspomniany ruch Mahaz-e-

Fedayyen był najjaskrawszym przykładem dezercji  

z głównego nurtu, niemniej jednak najważniejszą oznaką 

wewnętrznego pęknięcia było istnienie co najmniej 

dwóch autonomicznych rad (szur) w Peszawarze i Kwe-

cie oraz otwarty spór dwóch indywidualności zarządza-

jących ruchem talibskim: mułły Achtara Mansura (rosz-

czącego sobie przywództwo polityczne) i mułły Abdula 

Zakira (uzdolnionego dowódcę wojskowego, byłego 

szefa MON Emiratu Islamskiego w latach 1998 - 2001). 

Konflikt tych dwóch osobistości został na chwilę zawie-

szony w styczniu 2014 roku, kiedy Zakir musiał salwo-

wać się ucieczką do Iranu, a prezentowana przez Mans-

ura linia pojednawczych sygnałów wobec rządu afgań-

skiego przeważała.  

 

Warto dodać, że pogłoski o śmierci lub odsunięciu mułły 

Omara od kierowania ruchem talibów krążyły po Kabulu 

od około 2010 roku. Sporadyczne kontakty dyplomatów 

zachodnich z talibami wskazywały, że ruch przechodzi 

kryzys przywództwa. Stało się to widoczne zwłaszcza na 

przełomie 2012 i 2013 roku, kiedy rozmówcy przestali 

przywoływać postać mułły Omara jako ostatecznej in-

stancji podejmującej decyzje w sprawie sytuacji w pro-

wincjach. Wśród spiskowo nastawionych członków ruchu 

popularna była plotka o zdjęciu parasola ochronnego 

nad Omarem, jaki roztaczała pakistańska służba spe-

cjalna ISI i wystawienie konwoju, którym poruszał się 

Omar, na ostrzał amerykańskich dronów w 2011 roku.  

 

Niezależnie od pogłosek o miejscu pobytu czy stanie 

zdrowia Omara, ewidentne okazały się podziały wśród 

rebeliantów na tle sensu kontynuowania wojny przeciw-

ko państwu afgańskiemu, które mimo wszystko odnosi 

sukcesy w rozciąganiu zasięgu swoich wpływów w pro-

wincjach kraju. Podziały te znajdowały swój wyraz  



 
 

/////////// 4 ///////////////////////////////////////////////////// Afganistan po ogłoszeniu śmierci mułły Omara //////////////////////////////////////////////////////////// 

w uporczywości niezwykle krwawych kampanii terrory-

stycznych i rebelianckich w okresie 2012 - 2014 i jedno-

cześnie w próbach znalezienia platformy dialogu z wła-

dzami afgańskimi lub siłami amerykańskimi w Afganista-

nie. Ta dwutorowość postawy talibów pozwoliła im  

w latach 2012 - 2014 prowadzić ostre „kampanie wio-

senne”, okraszane sukcesami taktycznymi i jednocze-

śnie przystępować do negocjacji z Amerykanami  

w sprawie wymiany jeńców lub działalności nieformalne-

go przedstawicielstwa („ambasady”) w Katarze czy Du-

baju. Podziały te pozwoliły analitykom NATO i ambasad 

zachodnich w Kabulu na formułowanie ocen, że przed-

stawiający się jako spójny ruch talibów w istocie podzie-

lony jest na trzy frakcje. Linią rozdziału tych ugrupowań 

jest charakter relacji ich liderów z pakistańskimi władza-

mi i służbami specjalnymi.  

 

Powszechnie uważano, że najbliżej władz pakistańskich 

stoją ugrupowania znane jako „sieć Hakkaniego”, operu-

jące w pakistańskim Waziristanie i wschodnich prowin-

cjach Afganistanu (Paktia, Chost, Paktika, częściowo 

Ghazni). Źródłem potęgi „sieci” były haracze ściągane  

z legalnego i nielegalnego przewozu dóbr przez granicę 

z Pakistanem (słynna „truck mafia”) oraz zbliżenie Hak-

kanich do wahabickiej odmiany islamu, co przyciąga 

bogatych sponsorów z krajów Zatoki Perskiej. Sieć Hak-

kanich, kierowana wcześniej przez prominentnego wete-

rana dżihadu przeciwko Sowietom, Dżalaludina, a obec-

nie przez jego syna Siradżudina, wykazywała wyjątkową 

sprawność w organizowaniu zamachów w miastach  

i dokonywaniu spektakularnych ataków na ambasady, 

hotele i restauracje uczęszczane przez obcokrajowców. 

Dla służb pakistańskich interesujące były powiązania 

„sieci Hakkaniego” z ugrupowaniami prowadzącymi wal-

kę z indyjskimi wpływami w Kaszmirze (Lashkar-e-

Tayyiba, Jaysh-e-Mohammad). Grupa ta od zawsze 

uznawana była za sprzeciwiającą się jakimkolwiek ne-

gocjacjom, a ich niechęć do kontaktów z NATO czy wła-

dzami afgańskimi była odwzajemniana - nie ma bowiem 

możliwości, by członkowie tej rodziny zdjęci zostali  

z amerykańskich lub ONZ-wskich list organizacji terrory-

stycznych, jeśli utrzymają swoją nieprzejednaną pozycję 

przeciwko jakimkolwiek negocjacjom.  

 

Drugą wyróżnioną grupą talibów byli ci, którzy przetrwali 

długoletnią wojnę z NATO i zachowali łączność, co 

prawda słabnącą, z liderem ruchu mułłą Omarem. Sta-

nowili oni de facto przywództwo polityczne i wojskowe 

rady w Kwecie. Stronnictwo to kierowane było przez 

mułłę Achtara Mansura, którego pozycję wzmacniały 

zdolności do pozyskiwania darczyńców z krajów arab-

skich oraz umiejętny podział środków wśród podległych 

mu komendantów. Grupę tę określić można jako „talibów 

tradycyjnych”, wierną ideałom obalonego w 2001 roku 

Emiratu Islamskiego i grupującą większość dawnych 

ministrów rządu talibskiego. Stronnictwo to odpowiadało 

za większość kampanii wojskowych w prowincjach połu-

dniowych Afganistanu (skąd wywodził się ruch talibów) 

oraz prezentowało się jako posiadające wyłączny dostęp 

do legendarnego Omara. Achtar Mansur regularnie 

ogłaszał swoje odezwy w imieniu Omara i choć brako-

wało mu charyzmy wodza rebelii (sam był tylko mini-

strem lotnictwa w rządzie talibów), to potrafił umiejętnie 

zmonopolizować kanały przekazywania rozkazów od 

Omara (albo własne rozkazy przedstawiać jako zaapro-

bowane przez Omara). Trzon organizacji stanowili 

wspomniany Achtar Mansur, a za dowódcę wojskowego 

i militarnego geniusza uznawany był mułła Abdul Zakir, 

który w styczniu 2014 roku ostro poróżnił się z Mansu-

rem i musiał uciekać do Iranu. Niezwykle wpływową 

postacią w trzonie talibów był również mułła Baradar 

(Abdul Ghani), aresztowany przez Amerykanów i Paki-

stańczyków w 2010 roku.  

 

Relacja tego stronnictwa (można ich nazwać również 

talibami głównego nurtu) ze służbami pakistańskimi była 

mieszana - w oczywisty sposób ISI zgadzało się na dzia-

łalność talibów w Kwecie, a jednocześnie zauważalna 

była niechęć jej przedstawicieli do przyznawania się, że 

są akceptowani w Pakistanie przez ISI. Autor kilkakrot-

nie spotykał się z przedstawicielami tego stronnictwa i za 

każdym razem rozmówcy podkreślali swój afgański pa-

triotyzm i niechęć do Pakistanu, ciągnącą się już od lat 

dziewięćdziesiątych, a zatem od czasów, kiedy rzekomo 

ISI stworzyło ruch talibów w Afganistanie, jako ekspozy-

turę swoich interesów i zabezpieczenie przed możliwo-

ścią wzrostu tam wpływów indyjskich. Członkowie tego 

stronnictwa utrzymywali wręcz, że kierownictwo ruchu, 

na czele z mułłą Omarem, nigdy nie opuściło Afganista-

nu i potrafiło sprytnie umykać pościgom i szpiegom 

Amerykanów. Ze swoich pakistańskich „opiekunów” 

żartowali i pogardzali nimi. Zabawna wydała się opo-

wieść o wizycie pakistańskiego oficera - słynnego puł-

kownika Imama, szpiega pakistańskiego uznawanego za 

twórcę talibów - w meczecie Ghazni, w którym zasnął 

zmożony haszyszem.  

 

Trzecią wyróżniającą się częścią ruchu talibskiego jest 

miriada grup zbrojnych operujących na pograniczu paki-

stańsko - afgańskim, na wysokości miasta Peszawar, 

składająca się z organizacji luźno związanych z ideą 

dawnego Emiratu Afganistanu, kierowanych przez „mło-

de wilki”, wyrąbujące sobie pozycję w rebelii i nie akcep-

tujące jakichkolwiek układów. Grupy te opierały się ja-
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kimkolwiek porozumieniom z Amerykanami, kwestiono-

wały przywództwo Omara i były blisko związane z ru-

chem tzw. talibów pakistańskich, tzn. tych, których głów-

nym celem jest obalenie rządu w Islamabadzie lub przy-

najmniej wykrojenie własnych terytoriów pasztuńskich  

z Pakistanu. Grupy te opierały się zarówno wpływom 

służb pakistańskich, jak i nie podporządkowały się 

„Omarowi”, kimkolwiek by on nie był w ostatnich latach. 

Interesujące jest, że spośród nich rekrutują się obecnie 

zalążki Państwa Islamskiego w Afganistanie.  

 

Mamy zatem trzy frakcje: kontrolowaną przez pakistań-

skie ISI, niechętną ISI, ale korzystającą z gościny Paki-

stańczyków oraz otwarcie zwalczającą władze w Isla-

mabadzie. Takiego właśnie podziału użył nowy prezy-

dent Afganistanu, Aszraf Ghani, apelując od dziesięciu 

miesięcy do rządu pakistańskiego: rozumiemy, że nie 

wszystkich talibów możecie zmusić do zawieszenia broni 

i podjęcia negocjacji, ale przynajmniej przyprowadźcie 

do stołu tych, których kontrolujecie. W zamian Ghani 

zaoferował Pakistańczykom daleko idące ustępstwa 

(szeroką współpracę służb wywiadowczych i szkolenie 

oficerów afgańskich w akademiach pakistańskich), czym 

naraził się zresztą na zarzuty o zdradę ze strony swego 

poprzednika, Hamida Karzaja.  

 

Pakistańczycy wypełnili swoją część układu: sprowadzili 

do chińskiego Urumczi i do miejscowości Muree pod 

Islamabadem tych talibów, których kontrolowali (zniena-

widzonych przez NATO Hakkanich i część szury w Kwe-

cie) i pozwolili rozmawiać im z Afgańczykami pod czuj-

nym okiem służb chińskich i amerykańskich. Jeszcze na 

początku lipca wydawało się, że obecna runda rozmów 

może doprowadzić do zawieszenia broni i dania słabną-

cym władzom w Kabulu chwili oddechu i szansy na nie-

zbędne reformy ekonomiczne. Obie strony były nawet  

w stanie zaakceptować zmiany w konstytucji w kierunku 

większej roli prawa szariackiego. Dla prezydenta Gha-

niego negocjacje i pokój są jedyną szansą na utrzyma-

nie władzy zdobytej w dziwacznych okolicznościach  

w 2014 roku, kiedy fałszerstwa wyborcze na korzyść 

wszystkich pretendentów uniemożliwiły wyłonienie pre-

zydenta, aż do czasu osobistej interwencji amerykań-

skiego sekretarza stanu, Johna Kerry’ego.  

 

Na tę pozytywną i dającą nadzieję na pokój dynamikę 

negocjacyjną nałożyły się jednak walki o władzę w cen-

tralnej radzie talibów w Kwecie. Mułła Omar najwyraźniej 

nie mógł już pozostawać jednocześnie żywy i martwy  

i przywódca głównej frakcji - Achtar Mansur, zdecydował 

się potwierdzić, że Emir Wiernych nie żyje, choć nie-

dawno jeszcze miał się całkiem dobrze i wydawał sążni-

ste odezwy. Mansur musiał ogłosić śmierć lidera teraz, 

kiedy, jego nieobecność stała się jaskrawa w świetle 

przełomowych szans na pokój.  

 

Mansur potrafi dbać o interesy finansowe ruchu i wydaje 

się kierować rebelią w stronę jakiejś formy układu z rzą-

dem, nie posiada jednak charyzmy wielkiego wojownika, 

skłócił się również z synem Omara, mułłą Jakubem, 

który najwyraźniej rościł sobie prawa do objęcia przy-

wództwa po ojcu. Na razie mułła Mansur jest górą, udało 

mu się zjednać Hakkanich, którzy weszli na najwyższe 

stanowiska w ruchu, udało mu się również utrzymać 

przekonanie sponsorów talibów - politycznych i finanso-

wych, że ruch wciąż jest w miarę zjednoczony i gotowy 

do walki (lub do pokoju). Szanse na dalsze negocjacje - 

które przecież tak dobrze toczyły się w lipcu - są już 

jednak mniejsze, gdyż talibowie zajęci są teraz własnymi 

rozgrywkami i napięciami w kierownictwie. Ze stanowisk 

zwalniani są dawni zausznicy Omara, dochodzą również 

wieści o strzelaninach w Kwecie i Karaczi, gdzie frakcje 

talibskie rzucają się sobie do gardeł. Napięcia w struktu-

rach wzmacniane są przez coraz mniejsze środki do-

stępne talibom, ponieważ sponsorzy zagraniczni wydają 

pieniądze w Syrii oraz Iraku i afgański front walki z Za-

chodem wydaje się im mniej atrakcyjny.  

 

Jednocześnie żywy i martwy Omar miał jedną zaletę - 

negocjacje z talibami miały adres, talibowie mieli twarz, 

nawet jeśli było to zamazane oblicze jednookiego mułły, 

który nie pozwalał się fotografować. Można było mieć 

nadzieję, że jeśli zaaprobuje on zawieszenie broni, to 

większość bojowników posłucha rozkazu. Obecnie jed-

nak, kiedy autorytetu zabrakło, nawet zawarcie porozu-

mienia może zostać podważone jednym krwawym za-

machem w Kabulu, zorganizowanym przez którąś z nie-

zadowolonych frakcji, która nie skorzystała z towarzy-

szących pokojowi apanaży. Czas na pokój nieuchronnie 

się kurczy, ponieważ Amerykanie stracili ochotę na kon-

tynuowanie bezproduktywnej wojny w skorumpowanym 

kraju i prawdopodobnie do końca 2016 roku zakończą 

całkowicie obecność wojskową. Wraz z wojskiem skoń-

czą się pieniądze na pomoc ekonomiczną i na utrzyma-

nie wielkiej afgańskiej armii, na której samodzielne 

utrzymanie nikogo tam nie stać. Afganistan przeżywa 

zapaść gospodarczą, wywołaną dziurą po zachodniej 

obecności, a brak reform politycznych i demoralizacja 

elit skłaniają do wspominania krwawej wojny domowej  

w latach dziewięćdziesiątych.  

 

Talibowie zawsze powtarzali, że ich silny i zwarty wokół 

Emira Wiernych ruch przetrwa zachodnią interwencję  

i pokaże, że choć Zachód ma zegarki, to oni mają czas. 
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Wszystko w Kabulu się zmieniało: prezydenci, genera-

łowie, dyplomaci, oni natomiast uporczywie stali przy 

swoim marzeniu o powrocie do zacofanej, ale swojskiej  

i w pewien sposób sprawiedliwej władzy w kraju. Ogło-

szenie, że filar tej władzy odszedł, zburzy nawet ten 

ostatni przewidywalny element afgańskiego chaosu.
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
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