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Wstęp 
 

Upadek systemu dwubiegunowego oraz rozpowszechnienie modelu liberalnej 

demokracji jako swego rodzaju wzorca z Sèvres dla państw przechodzących transformację 

ustrojową prowokowało wielu myślicieli do formułowania tez, w myśl których zakończył się 

w dziejach historii etap, kiedy państwa i narody zmuszone były dochodzić swoich praw przy 

pomocy siły zbrojnej 1 . Zapobiegać temu miał wszechstronny system prawa 

międzynarodowego oraz  system tzw. interlocking institutions, czyli współpracujących ze 

sobą organizacji i sojuszy międzynarodowych, stojących na straży światowego pokoju i 

bezpieczeństwa2. Ponadto, już „w 1982 roku na forum brytyjskiego parlamentu ówczesny 

prezydent USA, Ronald Reagan, zasugerował, że państwa, których systemy ustrojowe 

posiadają wbudowane mechanizmy ochrony praw i wolności jednostek, będą realizować 

powściągliwą politykę zagraniczną i akcentować pokojowe intencje w stosunkach z innymi 

państwami”3. 

  

Wbrew tym założeniom, zarówno wydarzenia z początku lat 90. ubiegłego wieku 

(konflikty na Bałkanach i w Afryce), jak i obecnie (postępująca destabilizacja Bliskiego 

Wschodu, wojna rosyjsko-gruzińska czy rosyjsko-ukraińska) pokazują, iż w XXI wieku 

użycie siły zbrojnej wciąż pozostaje jednym ze sposobów osiągania korzyści politycznych, 

uzyskania i utrzymania władzy nad terytorium danego państwa lub regionu, eliminacji 

politycznych oponentów, narzucania określonego ustroju czy zapewnienia dostępu do 

bogactw naturalnych 4 . Pomimo powszechnie obowiązujących regulacji prawa 

międzynarodowego, które wykluczają użycie metod siłowych w rozwiązywaniu sporów oraz 

czuwających nad egzekwowaniem tych zasad organizacji międzynarodowych (z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych na czele5), konflikty zbrojne wciąż nie zostały wyeliminowane, a 

                                                           
1  Z najpopularniejszą wśród nich tezą o „końcu historii” sformułowaną przez amerykańskiego politologa 
Francisa Fukuyamę. Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań, 1996.  
2 Na temat koncepcji „interlocking institutions” (zazębiających się instytucji”) patrz artykuł Manfreda Wörnera, 
Sekretarza Generalnego NATO w latach 1988-1994 pt. A Vigorous Alliance,   
A Motor for Peaceful Change in Europe, w „NATO Review”, no. 6, vol. 40, December 1992, na 
http://www.nato.int/docu/review/1992/9206-1.htm .  
3 Za: B. Wiśniewski, Teoria demokratycznego pokoju, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia 
badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 49.  
4 O przyczynach wojen patrz m.in. J. Garrett, Przyczyny wojny i warunki pokoju, [w:] J. Baylis, J. Witrz, C.S. 
Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie, Wprowadzenie do studiów strategicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, s. 19-42. 
5 Więcej na ten temat patrz: J. Morris, Prawo, polityka i użycie siły, [w:], J. Baylis et consortes, Strategie we 
współczesnym świecie…, op.cit., s. 118 i nn.  

http://www.nato.int/docu/review/1992/9206-1.htm
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zażegnywanie ich dramatycznych konsekwencji - destabilizacji państw i całych regionów, 

ubóstwa, głodu, niedorozwoju społeczno-ekonomicznego -  pozostaje w gestii społeczności 

międzynarodowej. Tendencje do siłowego rozwiązywania konfliktów (w ostatnich latach 

przede wszystkim w wyniku głównie sporów wewnątrzpaństwowych oraz aktywności 

organizacji terrorystycznych) nie ustają i wciąż pochłaniają wiele ofiar, choć, jak zauważa 

Roman Kuźniar, „wzrosły natomiast nasze oczekiwania odnośnie do stopnia bezpieczeństwa, 

spadła tolerancja dla zagrożeń oraz rozbudowane zostały różnorodne instytucje i instrumenty 

międzynarodowe, które mają zapewnić całemu światu, poszczególnym narodom, a nawet 

jednostkom (human security!) lepsze niż do tej pory bezpieczeństwo6”. 

Istotnie, w ostatnich latach jesteśmy świadkami niezwykle intensywnych działań 

organizacji międzynarodowych wyposażonych w szczególny mandat zapewnienia pokoju i 

bezpieczeństwa na rzecz ochrony społeczeństw zagrożonych konfliktem. W roku 2006 

rozpoczęła np. działalność Komisja Budowania Pokoju ONZ (UN Peacebuilding Commision) 

wraz z wspierającym jej aktywność Funduszem Budowania Pokoju (Peacebuilding Fund). 

Działania na rzecz stabilizacji sytuacji międzynarodowej są też trwale wpisane w działalność 

Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej, a także 

międzynarodowych instytucji finansowych czy środowiska organizacji pozarządowych. 

Aktywności tej towarzyszy swoista inflacja koncepcji, których wdrażanie ma zdaniem ich 

autorów i promotorów istotnie zminimalizować ryzyko używania siły i destabilizacji 

poszczególnych państw i regionów. Na znaczeniu zyskały projekty, by wymienić tylko 

niektóre z nich, takie jak wypromowana przez Boutrosa Boutrosa Ghalego koncepcja 

dyplomacji prewencyjnej7, proces budowy środków zaufania i bezpieczeństwa (Confidence 

and Security Building Measures - CSBMs), wymuszanie pokoju (peace-enforcement), wojny 

prewencyjnej, budowania pokoju po konflikcie (post-conflict peace-building), 

odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect – R2P), interwencji humanitarnej, 

dyplomacji wojskowej (defence diplomacy), czy w końcu reformy sektora bezpieczeństwa8. 

                                                           
6 Zob. R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] R. Kuźniar, Z. Lachowski 
(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Zagrożenia-Koncepcje-Instytucje, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 210. Warto podkreślić, że po drugiej wojnie światowej liczba 
organizacji międzynarodowych wzrosła pięciokrotnie (z 955 do ponad 5 tys. !). 
7 Patrz np. B. B. Ghali, Program dla pokoju. Dyplomacja prewencyjna, tworzenie pokoju i utrzymanie pokoju.. 
Raport Sekretarza Generalnego przygotowany w następstwie oświadczenia przyjętego przez spotkanie na 
szczycie Rady Bezpieczeństwa 31 stycznia 1992 roku A/47/277-S/24111 z 17 czerwca 1992 roku, PISM, 
Warszawa 1995, s.45 i n. 
8 Więcej na ten temat patrz: M.S. Lund, Preventing violent conflicts: a strategy for preventive diplomacy, United 
States Institute of Peace Press, Washington, 1999; K.M. Cahill, Preventive wars: Stopping wars before they start, 
Routledge, New York, 2000; B.W. Jentleson (red.), Opportunities missed, opportunities seized. Preventive 
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Większość tych koncepcji odnosi się jednak tylko do wycinka rzeczywistości i 

pozostaje w relacji do etapu konfliktu (zapobieganie-prewencja, wymuszanie pokoju, 

odbudowa po konflikcie). Nie proponują one bardziej uniwersalnej formuły postępowania w 

sytuacji zagrożenia konfliktem mającej zapobiec jego wybuchowi lub nawrotowi, choć 

problem szeroko pojętej reformy niektórych sfer życia publicznego w państwie zagrożonym 

wybuchem konfliktu lub po jego zakończeniu pojawia się zarówno w koncepcji dyplomacji 

prewencyjnej, jak i w koncepcji budowania pokoju po konflikcie. Ta ostatnia zakłada bowiem 

relatywnie kompleksowe reformy (lub stworzenie od podstaw) efektywnych instytucji 

rządowych, wsparcie procesu demokratyzacji, pojednania politycznego pomiędzy 

dotychczasowymi adwersarzami, przeprowadzenie procesu demobilizacji, rozbrojenia i 

reintegracji (DDR – Demobilisation, Disarmament, Reintegration).  

 

W tym kontekście jako szczególnie interesująca w sensie badawczym jawi się 

koncepcja reform sektora bezpieczeństwa (Security Sector Reform – SSR)9 . Duże grono 

                                                                                                                                                                                     
diplomacy in the post-Cold War world, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Boston, 2000; G.J. 
Gunter, Doctrine and practice of preventive war: its impact on European security, Peace Research Institute, 
Frankfurt/M, 2004; A.D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa, 2006; J. Kranz, Wojna, pokój czy uspokajanie; współczesne dylematy użycia siły zbrojnej,  Fundacja 
Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 2006; R. Thakur, The United Nations, peace and 
security: from collective security to the responsibility to protect, Cambridge University Press, Cambridge, 2006; 
H.J. Sokalski, Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa, 2007; M.W. Doyle, Striking first: preemption and prevention in international 
conflict Princeton Woodstock, Princeton University Press, Princeton, 2008; R. Bzostek, Why not preempt, 
security, law, norms and anticipatory military activities, Aldershot; Burlington: Ashgate, 2008; A.J. Bellamy, 
Responsibility to Protect, Polity Press, Cambridge, Malden, 2009; V. Chetail Vincent (red.), Post-conflict peace-
building: a lexicon, Oxford University Press, Oxford, 2009; A.J. Bellamy, P. Williams, S. Griffin, 
Understanding peacekeeping, Polity Press, Cambridge, 2010; P.D. Williams, Studia nad bezpieczeństwem, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012;  W. Kostecki, Strach i potęga: bezpieczeństwo 
międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2012:  
9 Patrz np. D. Hendrickson, A Review of Security-Sector Reform, CSDG Working Paper no. 1, Centre for 
Defence Studies, King’s College, London, 1999; D. Hendrickson, A. Karkoszka, The Challenges of Security 
Sector Reform, [w:] SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 
University Press: Oxford, s. 175-201; M. Chalmers, Security Sector Reform in Developing Countries: An EU 
Perspective. Saferworld and Conflict Prevention Network, London/Ebenhausen, 2000; T. Edmunds, Security 
Sector Reform: Concepts and Implementation, DCAF Working Paper no. 3, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, Geneva, 2002; J. Chanaa, Security Sector Reform: Issues, Challenges and Prospects, 
Adelphi Papers, no. 344, Oxford University Press: Oxford, 2002; A. Bryden, P. Fluri (red.), Security Sector 
Reform: Institutions, Society and Good Governance, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003; M. 
Brzoska, Development Donors and the Concept of Security Sector Reform, DCAF Occasional Paper no. 4, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2003; W. Germann, T. Edmunds (red.), 
Towards Security Sector Reform in Post Cold War Europe. A Framework for Assessment, Nomos, Baden-Baden, 
2003; H. Wulf, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries, Berghof Handbook for 
Conflict Resolution, Dialogue Series No 2, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 
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badaczy analizujących tę koncepcję uznaje bowiem, iż umiejętne przełożenie jej założeń na 

język praktyki może przyczynić się do znaczącego zmniejszenia podatności państw, które ją 

wdrożyły, na (ponowne) pogrążenie się w konflikcie zbrojnym, lub, w bardziej ograniczonym 

wymiarze, na wystąpienie problemów wygenerowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie 

sektora bezpieczeństwa. Na atrakcyjność badawczą koncepcji SSR największy wpływ ma 

zatem niewątpliwie jej oczywisty walor praktyczny. Jak podkreślają eksperci, właściwie 

wdrożona reforma sektora bezpieczeństwa może zatrzymać w państwie postkonfliktowym 

naturalne tendencje do niestabilności i zagwarantować trwały pokój głównie poprzez 

zapewnienie, iż jedynym organem autoryzowanym do użycia siły, w celu nie innym niż 

egzekwowanie prawa (w wymiarze wewnętrznym) lub odparcia ataku (np. w przypadku 

napaści z zewnątrz, zgodnie z zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych prawem do 

indywidualnej lub zbiorowej samoobrony) będą legalne, podlegające obywatelskiej kontroli 

władze państwa. To im mają podlegać organy bezpieczeństwa, których działania powinny być 

regulowane przez normy prawne. Poza tym, w opinii wielu badaczy, SSR stanowi także 

warunek sine qua non powodzenia innych procesów kluczowych dla rekonstrukcji kraju 

(odbudowa systemu społeczno-ekonomicznego itp.) w myśl zasady „no reconstruction 

without security” (bez zapewnienia bezpieczeństwa niemożliwa jest odbudowa struktur 

państwa). 

O ile uzna się powyższe założenia za prawdziwe, właściwie przeprowadzona reforma 

sektora bezpieczeństwa może być obecnie traktowana za jeden z głównych, jeśli nie 

najważniejszy, instrument procesu odbudowy kraju po zakończeniu konfliktu zbrojnego, co 

ma istotne znaczenie nie tylko dla sytuacji określonego państwa, ale także wpływa na 

stabilność i bezpieczeństwo regionu, a nawet, w przypadku państw będących w posiadaniu 

broni nuklearnej i jej nośników, na bezpieczeństwo w wymiarze globalnym. Niezwykle 

istotny jest fakt, iż SSR jest ostatecznie procesem ukierunkowanym na wzmocnienie 

instytucjonalne państwa i jako taki może zapobiegać narastającemu i szeroko opisanemu już 

w literaturze przedmiotu zjawisku „upadania” państw (failing lub failed state)10. Z powodu 

dysfunkcjonalności, korupcji, upolitycznienia itp., instytucje sektora bezpieczeństwa stanowią 
                                                                                                                                                                                     
Berlin, 2004; H. Born, A. Schnabel (red.), Security Sector Reform in Challenging Environments, DCAF Yearly 
Books, LIT 2009, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2009; S. McFate, 
Securing the future; A Primer on Security Sector Reform in Conflict Countries, United Stated Institute of Peace 
Special Report, Washington, 2009; M. Sedra (red.), The future of Security Sector Reform, The Center for 
International Governance Innovation, Ontario, 2010. 
10  A. Mania, R. Kłosowicz, Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012. 
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nierzadko poważne zagrożenie nie tylko dla własnych obywateli, lecz mogą i najczęściej stają 

się dogodnym obszarem dla rozwoju działalności organizacji terrorystycznych (przypadek 

Somalii, Jemenu, Afganistanu, a obecnie także Syrii i Libii), których aktywność stanowi 

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.  

O ile początkowo (w latach 60. i 70.) koncept SSR był traktowany głównie jako 

użyteczny instrument redukcji biedy (poprzez taką alokację dochodów z budżetu, by więcej 

środków kierowano na sferę rozwojową, a mniej na obronność i wydatki zbrojeniowe) czy 

jako element transformacji systemowej państw pokomunistycznych w kierunku 

demokratyzacji, to w chwili obecnej SSR jest widziana przede wszystkim jako sposób na 

stabilizowanie państw postkonfliktowych 11 . Stabilizujący wpływ reform sektora 

bezpieczeństwa został dość wcześnie dostrzeżony przez społeczność międzynarodową, która, 

także w myśl zasady R2P, coraz częściej decyduje się (choć w różnym zakresie) na 

podejmowanie odpowiedzialności za rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i zażegnywanie 

ich dramatycznych skutków. Dlatego kwestia reform sektora bezpieczeństwa coraz częściej 

pojawia się w kontekście szeroko pojętych operacji pokojowych prowadzonych przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych, Sojusz Północnoatlantycki czy Unię Europejską - jako 

główna lub dodatkowa część składowa mandatu. Nie sposób wymienić wszystkich misji 

zainicjowanych po zakończeniu zimnej wojny, w ramach których podjęto, na mniejszą lub 

większą skalę, działania w zakresie SSR. W przypadku NATO – analiza mandatu 

uruchomionych przez Sojusz operacji wskazuje, że reforma sektora bezpieczeństwa była 

częścią składową niemal wszystkich misji tej organizacji w ostatnich latach (z wyjątkiem 

operacji o wyłącznym komponencie bojowym, jak w przypadku Libii, misji antypirackich 

prowadzonych na morzu czy operacji typu Air Policing) – KFOR w Kosowie, NTM-I w Iraku 

czy ISAF i NTM-A w Afganistanie. Działania w tej sferze odnajdujemy także w ramach tzw. 

zintegrowanych misji ONZ (jak np. w United Nations Mission in Burundi - ONUB, United 

Nations Mission in the Democratic Republic of Congo - MONUC czy United Nations 

Stabilisation Mission in Haiti  - MINUSTAH). Własne programy w sferze SSR prowadzą 

również organizacje takie jak OECD czy Bank Światowy, a także państwa indywidualnie - z 

różnych powodów (głównie politycznych), decydują się na pomoc w tej sferze państwom tego 

typu pomocy potrzebującym (Wielka Brytania w Demokratycznej Republice Konga, państwa 

nordyckie, Belgia, Holandia itp.). Wiele operacji jest uruchamianych wyłącznie w celu 
                                                           
11  Po raz pierwszy termin ten pojawił się w przemówieniu Clare Short, ówczesnej minister rozwoju 
międzynarodowego Wielkiej Brytanii. Za M. Brzoska, Development Donors and the Concept of Security Sector 
Reform, Occasional Paper 4, DCAF, Geneva, November 2003, s. 2-3. 
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przeprowadzenia w danym państwie SSR – tylko w ciągu ostatnich kilku lat mniej lub 

bardziej rozbudowany program reform sektora bezpieczeństwa znalazł się w mandacie 

kilkunastu misji unijnych12. 

Warto podkreślić, że w ostatnich latach, kiedy na znaczeniu zyskały takie zagrożenia 

bezpieczeństwa państw jak terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia czy 

międzynarodowa przestępczość zorganizowana, reforma sektora bezpieczeństwa jest też coraz 

częściej elementem programu reformy wysoko rozwiniętych państw zachodnich, które, 

szczególnie po zamachach z 11 września w Stanach Zjednoczonych czy aktach terroryzmu w 

państwach takich jak Hiszpania (2004) i Wielka Brytania (2005), zmuszone zostały do 

niekiedy daleko idących przeobrażeń w sferze sektora bezpieczeństwa w celu jego 

dostosowania do nowych warunków i optymalizacji jego działań.  

Niezwykle interesującym wyzwaniem dla badaczy koncepcji SSR jest ogromna 

złożoność i wielowymiarowość tego procesu. Wynika ona przede wszystkim z prostego faktu, 

iż na politycznej mapie świata trudno byłoby odnaleźć dwa identyczne organizmy 

państwowe, nawet jeśli łączą je pewne podobieństwa w sferze panującego ustroju, potencjału 

społeczno-ekonomicznego, kultury organizacyjnej instytucji odpowiadających za 

bezpieczeństwo itp. Wdrażanie SSR musi także uwzględniać etap rozwoju, na jakim znajduje 

się dane państwo – pomimo podobieństwa założeń ogólnych, inne aspekty będą brane pod 

uwagę w krajach wysoko rozwiniętych demokracji liberalnych, które, zwłaszcza przy obecnej 

ogromnej presji społecznej na obniżanie wydatków na obronność, niezwykle rzadko decydują 

się na gruntowną przebudowę sektora bezpieczeństwa, a inne w państwach borykających się z 

dziedzictwem wieloletniego konfliktu zbrojnego, który nadwerężył lub całkowicie zniszczył 

istniejące wcześniej struktury państwowe. Różna będzie też sekwencja wprowadzanych 

zmian – w krajach, gdzie dopiero niedawno doszło do zażegnania działań zbrojnych, 

priorytetem będzie zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa obywatelom, w odróżnieniu np. 

od państw stabilnych, gdzie potrzeba ta jest zasadniczo spełniona. Niezwykle interesującym 

zjawiskiem jest również przenikanie się działań w zakresie reform sektora bezpieczeństwa z 

innymi działaniami. Złożoność procesu SSR jest dla większości badaczy dość dużym 

wyzwaniem, a w literaturze przedmiotu toczą się spory o definicję reform sektora 

bezpieczeństwa i jej faktyczny zakres podmiotowy i przedmiotowy, gdyż ze swej natury 

odbywa się ona na styku różnych przedsięwzięć w sferze działalności publicznej. Jeden ze 

znakomitych polskich znawców tego przedmiotu, Andrzej Karkoszka, wymienia ich aż 
                                                           
12 Więcej na ten temat zob.: http://www.csdpmap.eu/ . 

http://www.csdpmap.eu/
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kilkanaście - wśród nich są np. wprowadzanie norm prawnych w funkcjonowaniu 

państwowego sektora bezpieczeństwa, promocja indywidualnych praw człowieka w ramach 

struktur sektora bezpieczeństwa i w wypełnieniu poszczególnych zadań, konwersja zdolności 

wojskowych etc13. Dzięki temu SSR może wywołać potężny efekt transformacyjny w wielu 

instytucjach państwa, także tych usytuowanych formalnie poza sektorem bezpieczeństwa. 

Jak można skonstatować – odkąd pojawiły się pierwsze definicje i koncepcje SSR - 

myślenie o reformie sektora bezpieczeństwa, definiowanie tego procesu (przede wszystkim 

odejście od koncepcji państwowo-centrycznej na rzecz paradygmatu human security) i jego 

koncepcja uległy znaczącym modyfikacjom. Warto zauważyć, iż w warstwie pojęciowej 

bliższe rzeczywistości byłoby mówienie o „procesie reform sektora bezpieczeństwa”, gdyż z 

założenia są to działania długoterminowe, zwłaszcza obecnie, kiedy kładzie się nacisk na 

wdrażanie wieloletnich programów naprawczych. W miarę rozwoju koncepcji podkreśla się 

potrzebę holistycznego podejścia do SSR, podczas gdy dwie, trzy dekady temu preferowano 

działania fragmentaryczne, obejmujące swym zakresem tylko pewien ograniczony wycinek 

rzeczywistości. Wydaje się także, że pod pewnymi warunkami, proces reform sektora 

bezpieczeństwa ma szansę stać się jednym z najpoważniejszych motorów zmian, właśnie w 

państwach wychodzących z konfliktu choć jego implementacja jest naturalnie obarczona 

wieloma ryzykami.  

Dodatkowym bodźcem dla podjęcia badań nad tym tematem jest także coraz bogatszy 

materiał teoretyczny i faktograficzny, jakim dysponują badacze w analizie procesu SSR. Jak 

już wspomniano, procesy reform sektora bezpieczeństwa zostały zakończone lub trwają 

przynajmniej w kilkudziesięciu państwach i są przeważnie dobrze udokumentowane w 

literaturze (głównie anglojęzycznej), zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Szczególnie cenne pod tym względem są publikacje genewskiego Centre for Democratic 

Control of Armed Forces (DCAF), United States Institute for Peace, International Institute for 

Strategic Studies (IISS), a także ISIS Europe czy Centre for Security Governance. Pomimo 

dużej intensywności badań prowadzonych nad tematem SSR przez różne ośrodki badawcze w 

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i niektórych państwach europejskich, w literaturze polskiej 

zagadnienie to nie znalazło jednak jak dotąd szerszego odzwierciedlenia. Z wyjątkiem lat 90., 

kiedy zainteresowanie procesami SSR było uwarunkowane koniecznością dostosowania się 

instytucji polskiego sektora bezpieczeństwa do standardów tego typu instytucji w państwach 
                                                           
13 Zob. A. Karkoszka, Reforma sektora bezpieczeństwa: Założenia i problemy implementacji [w:] R. Kuźniar, Z. 
Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Zagrożenia – Koncepcje - Instytucje, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 296. 
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zachodnich (członków NATO) i chęcią przystąpienia Polski do Sojuszu 

Północnoatlantyckiego, w okresie późniejszym temat ten nie był podejmowany w polskich 

badaniach naukowych.  

Niniejsza dysertacja jest próbą wypełnienia tej luki. Prezentowany problem badawczy 

jest o tyle istotny w kontekście polskim, iż, jak już wspomniano, coraz ambitniejsze i 

rozbudowane programy SSR stają się składową mandatów operacji organizacji 

międzynarodowych, w których uczestniczą polskie siły zbrojne14. Od wielu lat angażują się 

one, w relatywnie dużej skali, w misje organizowane przez NATO, Unię Europejską, tzw. 

„koalicje chętnych” oraz, do pewnego stopnia, Organizację Narodów Zjednoczonych. Nie 

ulega wątpliwości, że reformy sektora bezpieczeństwa będą istotnym zagadnieniem 

funkcjonującym w programach tych organizacji także w przyszłości, a rola Polski w tych 

procesach również będzie wzrastać. Istotnym tego przykładem jest udział Polskich 

Kontyngentów Wojskowych (PKW) w operacje NATO: NTM-I w Iraku, ISAF i NTM-A w 

Afganistanie, KFOR w Kosowie, a także EUTM w Mali czy planowaną Resolute Support w  

Afganistanie. Zdolność Polski do efektywnego angażowania się w tego typu misje będzie 

zatem istotnym czynnikiem, przez pryzmat którego polskie wojsko będzie oceniane jako 

wartościowy i kompetentny sojusznik. Należy przy tym podkreślić, iż „perspektywa 

techniczna” w SSR (czyli umiejętności szkolenia sił zbrojnych państw-gospodarzy), choć 

istotna, jest jednak drugorzędna. Proces reform sektora bezpieczeństwa jest bowiem tylko z 

pozoru przedsięwzięciem technicznym. Najistotniejsze przy jego realizacji są kwestie 

polityczne oraz staranna analiza uwarunkowań tego procesu i przyjmowanych koncepcji, 

które w efekcie zadecydują o powodzeniu misji lub przeciwnie – o jej spodziewanej porażce. 

Poszerzona wiedza na temat instrumentów, jakimi należy posługiwać się przy analizowaniu 

koncepcji SSR powinna być zatem niezbędnym prerekwizytem dla podejmowania decyzji o 

ewentualnym zaangażowaniu Polski w tego typu projekty, zwłaszcza że oprócz nakładów 

ludzkich zaangażowanie to generuje istotne koszty finansowe. Z tego też względu rozważania 

i wnioski zawarte w niniejszej dysertacji mogą posłużyć nie tylko poszerzeniu perspektywy 

badawczej tym obszarze, lecz również stanowić pomocne narzędzie dla elit rządzących przy 

podejmowaniu decyzji o ewentualnym zaangażowaniu Polski w tego typu operacje. 

 Mając na uwadze powyższe uwarunkowania (brak rozbudowanych analiz teoretycznych 

tematyki SSR z jednej strony versus rosnące zaangażowanie Polski w realizację programów 
                                                           
14 Patrz np. B. Pacek, (2015), Polscy żołnierze w Afganistanie 2002-2014, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Warszawa. 
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SSR w ramach różnych operacji z drugiej) niniejsza dysertacja podejmuje problem reform 

sektora bezpieczeństwa w kontekście postkonfliktowym na przykładzie programu 

realizowanego w Afganistanie po 2011 roku. Badanie procesu SSR w państwach 

znajdujących się w sytuacji po konflikcie należy do dość skomplikowanych, ale zarazem 

niezwykle interesujących wyzwań badawczych. Jak już wspomniano, specyfika tego 

kontekstu wynika przede wszystkim z faktu, iż zakres działań podejmowanych w ramach SSR 

jest tu ponadstandardowo szeroki, poziom ingerencji podmiotów zewnętrznych dużo większy 

niż w pozostałych omawianych kontekstach, a rokowania co do jego powodzenia niezwykle 

pesymistyczne. Według danych SIPRI w ponad połowie państw, w których doszło do 

zakończenia konfliktu, w ciągu pięciu lat następuje jego odnowienie 15 . W wielu z nich 

realizowano mniej lub bardziej rozbudowane programy SSR, dlatego istotna jest odpowiedź 

na pytanie, dlaczego efektywność procesu SSR jest niekiedy tak niska. Przypadek 

Afganistanu jest w tym kontekście niezwykle interesujący, gdyż to właśnie w tym kraju 

społeczność międzynarodowa (w tym Polska w ramach operacji ISAF oraz operacji UE) 

podjęła się realizacji jednego z najbardziej wielowymiarowych, ambitnych i rozłożonych w 

czasie programów SSR.  

 W niniejszej dysertacji podjęte rozważania otwiera rok 2001, kiedy doszło do 

interwencji sił koalicyjnych w Afganistanie w następstwie odmowy rządu talibów wydania 

sprawców zamachu na World Trade Center i Pentagon w Stanach Zjednoczonych. Jej 

przedmiotem jest analiza procesu budowy afgańskich sił zbrojnych (Afghan National Army – 

ANA) po roku 2001. Przyjęty okres badawczy obejmuje działania, które rozpoczęto w sferze 

SSR tuż po interwencji koalicji sił międzynarodowych w Afganistanie w roku 2001, a kończy 

w roku 2014, kiedy możliwe jest dokonanie dość precyzyjnej oceny wysiłków procesu 

tworzenia ANA wedle nowych koncepcji przyjętych przez administrację Baracka Obamy i 

rządu Islamskiej Republiki Afganistanu w roku 2009. Jest to również naturalna cezura ze 

względu na ostateczne wycofanie się z Afganistanu misji ISAF. W dysertacji wyodrębniono 

kilka przedziałów czasowych w procesie tworzenia ANA, a jako kryterium ich wyznaczenia 

przyjęto zmianę koncepcji tworzenia tych sił przez głównych architektów reform – 

administrację Stanów Zjednoczonych oraz rząd Afganistanu. Ze względu na wagę przedziału 

czasowego 2001-2002, kiedy podjęto nieudane próby konsolidacji istniejących po 2001 r. 

formacji militarnych w siły zbrojne odbudowującego się państwa afgańskiego, zadecydowano 
                                                           
15 The Human Security Report 2005, The Human Security Centre at the University of British Columbia 2005, 
Oxford, Oxford University Press. 
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o ich opisaniu w odrębnym podrozdziale. Próby te miały ogromny wpływ na ukształtowanie 

się ostatecznej koncepcji struktury, a także celów i zadań, jakie postawiono przed ANA.  

Celem rozprawy jest przeprowadzenie badania, czy główne założenia i zasady przyjęte 

w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa dla państw postkonfliktowych znalazły 

zastosowanie w przypadku tworzenia sił zbrojnych w Afganistanie. W proponowanej 

rozprawie doktorskiej poddano zatem ewaluacji działania społeczności międzynarodowej i 

rządu afgańskiego na rzecz stworzenia sił zbrojnych wedle kryteriów i reguł przyjętych w 

koncepcji reform sektora bezpieczeństwa - w szczególności zasady „local ownership” (czyli 

legitymizacji społecznej oznaczającej konieczność zainicjowania lub przynajmniej akceptacji 

przyjętego programu reform przez lokalne elity polityczne i społeczne) przejrzystości, 

odpowiedzialności, zdolności do reakcji, efektywność i wydajności, udziału, orientacji na 

konsensus oraz rządów prawa. 

W rozprawie przyjęto również istotne założenie, iż Afganistan jest państwem, które 

można zaklasyfikować jako postkonfliktowe. Po 2001 r., ale także w latach późniejszych 

spełniał on bowiem warunki przyjęte w literaturze przedmiotu, które pozwalają takie 

założenie poczynić. Jako „postkonfliktowy” określa się bowiem taki okres w historii danego 

państwa, w którym otwarte walki pomiędzy dotychczasowymi stronami (w tym wypadku 

siłami talibów a siłami koalicji międzynarodowej OEF oraz wspierającymi ją ugrupowaniami 

Sojuszu Północnego) zakończyły się, choć sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje napięta 

i łatwo o eskalację działań zbrojnych, zwłaszcza w przypadku, jeśli aktywni dotychczas 

bojownicy nie poddali się jeszcze procesowi demobilizacji i rozbrojenia. W takiej sytuacji, 

jak podkreśla Lakhdar Brahimi, można już (w odróżnieniu od stanu wojny) czynić starania o 

utworzenie instytucji państwa, które zapewnią trwały pokój. Jak podkreśla się w literaturze 

przedmiotu, data ustalenia momentu, od którego uznaje się dane państwo za postkonfliktowe 

często jest arbitralna (zazwyczaj za jej początek uznaje się zdobycie znacznej przewagi jednej 

ze stron – np. zdobycie stolicy państwa i głównych punktów strategicznych na jego 

terytorium lub/oraz podpisanie porozumienia pokojowego pomiędzy walczącymi stronami). 

W przypadku Afganistanu oba te warunki (zdobycie przewagi nad siłami talibów, 

porozumienia zawarte w Bonn w grudniu 2001 r.) zostały spełnione. Warto podkreślić, że 

kontynuacja walk, nawet o znacznym nasileniu, nie cofa państwa do stanu wojny tak długo, 

jak działają w nim ustanowione instytucje państwa, a zawarte porozumienie nie zostało 

zerwane. W zależności od dynamiki zmian i tempa odbudowy instytucji państwowych 
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przyjmuje się, że okres postkonfliktowy trwa ok. 10 lat pod warunkiem wszakże, iż osiągnięte 

rezultaty są trwałe, a państwo nie pogrążyło się ponownie konflikcie16.  

Problemem badawczym rozprawy jest ustalenie związku pomiędzy procesem 

tworzenia sił zbrojnych a koncepcją reform sektora bezpieczeństwa. Główne pytanie 

badawcze niniejszej dysertacji dotyczy zatem tego, jakie są przyczyny ograniczonego sukcesu 

wysiłków nakierowanych na budowę afgańskich sił zbrojnych po 2001 r. przez siły koalicji 

międzynarodowej oraz rząd afgański. Przedstawiony problem badawczy uściślają następujące 

pytania szczegółowe: Czy główni aktorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie reformy 

sektora bezpieczeństwa w Afganistanie przedstawili w odpowiednim czasie spójną koncepcję 

reform, której realizacja mogła doprowadzić do stworzenia narodowych sił zbrojnych 

zdolnych do wykonania postawionych przed nimi zadań? Jakie były założenia koncepcji 

reform sektora bezpieczeństwa w Afganistanie i do jakiego stopnia odzwierciedlały one 

teoretyczne założenia koncepcji SSR dla państw postkonfliktowych? Czy przy formułowaniu 

koncepcji i podczas kolejnych etapów jej implementacji uwzględniono realia polityczne, 

zarówno w Afganistanie, jak i po stronie społeczności międzynarodowej, w jakich je 

podejmowano? Do jakiego stopnia uwzględniono wnioski płynące z prób budowy 

narodowych sił zbrojnych w Afganistanie przed rokiem 2001? Czy w procesie planowania 

reform wzięto pod uwagę uwarunkowania obiektywne, takie jak: zasoby ludzkie, materialne, 

ekonomiczne, jakimi dysponowały władze Afganistanu i społeczność międzynarodowa po 

2001 r.? Do jakiego stopnia podejmowane po 2001 r. działania na rzecz stworzenia 

Afgańskiej Armii Narodowej pokrywały się z przyjętymi koncepcjami? Czy działania 

podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz budowy ANA okazały się 

efektywne? 

Na podstawie dotychczas przeanalizowanych materiałów postawiono hipotezę, która 

stwierdza, że zignorowanie lub niewystarczające wysiłki nakierowane na implementację 

                                                           
16 Patrz: P. Collier, A. Hoeffler, M. Soderbom, „On the duration of Civil War”, Journal of Peace Research, Vol. 
41, No. 3 (May 2004), s. 253-273; J.D. Fearon, „Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer than Others?”, 
Journal of Peace Research, May 2004, Vol. 41, s. 275-301, L. Brahimi, State building in crisis and post-conflict 
countries, 7h Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, 26-29 June 2007, 
Vienna, Austria, (wystąpienie dostępne na: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan026305.pdf),  

 

 
 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan026305.pdf
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zasad i reguł reform przyjętych w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa w procesie 

tworzenia Afgańskiej Armii Narodowej są główną przyczyną ograniczonych pozytywnych 

efektów prowadzonych reform. Skuteczność budowania tego typu formacji zależy bowiem od 

konsekwentnego wdrażania całego zestawu założeń i zasad SSR dla państw 

postkonfliktowych, które obejmują m.in.: 

1. Określenie spójnego programu reform, który musi być adaptowany do 

dynamicznie zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych; nie 

może on także kolidować z innymi działaniami społeczności międzynarodowej i 

rządu danego państwa. 

2. Uwzględnienie szeregu uwarunkowań obiektywnych, wśród których najważniejsze 

to: doświadczenia wynikające z poprzednich prób tworzenia tego typu formacji, 

zasoby ludzkie, materialne i ekonomiczne. 

3. Konieczność zadbania o to, by przyjęte rozwiązania nie były narzucane przez 

aktorów zewnętrznych zaangażowanych w proces SSR ze względu na ryzyko ich 

odrzucenia przez lokalne elity (tzw. zasada local ownership). 

4. Właściwą identyfikację podmiotów państwowych i pozapaństwowych (tzw. core i 

non-core security actors), które odgrywają kluczową rolę w procesie SSR w 

danym kraju. 

5. Symultaniczne wdrażanie reguł dobrego rządzenia (tzw. good governance), gdyż 

pominięcie którejkolwiek z nich ogranicza lub całkowicie niweluje pozytywne 

efekty reform. 

Prezentowany w niniejszej dysertacji problem badawczy jest przedmiotem coraz 

intensywniejszych studiów, zarówno ze strony środowiska akademickiego, jak i praktyków 

reform sektora bezpieczeństwa. Analiza wysiłków podejmowanych w ramach SSR, nie tylko 

w odniesieniu do budowy sił zbrojnych w państwach postkonfliktowych, ale także w innych 

obszarach (budowy bądź reformy innych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa w państwie) pokazuje, iż niezwykle rzadko efekt końcowy odpowiada 

pierwotnym założeniom. Prowadzi to do krytyki koncepcji SSR, w szczególności w aspekcie 

możliwości jej realizacji w tzw. warunkach dalekich od idealnych, kiedy w danym państwie 

dochodzi do powtarzających się wybuchów przemocy na większą lub mniejszą skalę, a 
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władze centralne są zbyt słabe, by przeciwdziałać postępującej destabilizacji17. Jak twierdzi 

Mark Sedra, o ile nie brakuje literatury wyjaśniającej koncepcję SSR, zarówno w jej 

wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym oraz studiów i analiz poświęconych konkretnym 

przypadkom wdrażania SSR, o tyle niezwykle rzadko można wskazać proces SSR, który 

zakończył się pełnym sukcesem i który mógłby służyć jako model idealny, swoisty wzorzec 

do powielania i implementacji w innych państwach18. 

 

Krytycy koncepcji reform sektora bezpieczeństwa wskazują na jej zasadnicze słabości, 

wśród których wymienia się przede wszystkim nieprecyzyjność samego pojęcia SSR 

(wynikającej po części z dynamicznego przenikania się teorii i praktyki), pod którym badacze 

i praktycy rozumieją różne procesy, niekiedy włączając w jego zakres wszelkie działania 

związane z odbudową państwa, które choćby w niewielkim zakresie tyczyły się komponentu 

związanego z kwestiami bezpieczeństwa. Ponadto, pożądaną uniwersalność koncepcji SSR 

ogranicza bez wątpienia kontekstowość i zróżnicowanie warunków, w jakich jest 

implementowana (od państw przechodzących transformację ustrojową do państw 

postkonfliktowych, które także wykazują zmienne charakterystyki). Istotnym ograniczeniem 

jest również arbitralność pomiaru wskaźników, które mają świadczyć o poziomie 

implementacji zasad i reguł przyjętych w reformie sektora bezpieczeństwa, odzwierciedlająca 

się chociażby w dylemacie, do jakiego stopnia można forsować implementację jednej z reguł 

kosztem drugiej (np. reguły przejrzystości wobec reguły zdolności do działania, zasady „local 

ownership” w odniesieniu do reguły efektywności etc.), a także do jakiego stopnia 

uzasadnione są próby „przenoszenia” zasad wypracowanych w kręgu liberalnych demokracji 

zachodnich do państw funkcjonujących wedle innych wzorców ustrojowych i kulturowych. 

Wskazuje się przy tym na subiektywność dokonywanych ewaluacji stopnia wdrożenia SSR w 

danym państwie, który uzależniony jest od szeregu uwarunkowań wewnętrznych. Wzmacnia 

to argument krytyczny dotyczący kontekstualności modelu SSR i trudności określenia stałego 

katalogu norm i zasad, które miałyby się nań składać. Skłania także do formułowania 

zarzutów, iż koncepcja SSR nie służy w istocie realizacji swojego podstawowego celu, jakim 

w środowisku postkonfliktowym jest zapobieżenie nawrotowi przemocy i niestabilności, ale 

                                                           
17  A. Schnabel, Ideal Requirements versus Real Environments in Security Sector Reform [w:] Born Hans, 
Schnabel Albrecht (red.) Security Sector Reform in Challenging Environments, DCAF Yearly Books, LIT 2009, 
s. 3-36. 
18 M. Sedra (red.), The future of Security Sector Reform…, op.cit., s. 102-103. 
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forsowaniu własnej agendy politycznej przez podmioty weń zaangażowane (głównie 

donatorów zewnętrznych), a nawet narzucenia politycznej dominacji poprzez przejęcie 

kontroli nad sektorem bezpieczeństwa w danym kraju.  

Zakwestionowanie przez niektórych badaczy możliwości aplikacji przyjętego obecnie 

modelu SSR odnosi się w szczególności do kontekstów postkonfliktowych. Wskazuje się 

bowiem, iż niezwykle rzadko w państwach tych istnieją warunki określane jako wyjściowe i 

niezbędne dla implementacji SSR, a do których zaliczono m.in.: potrzebę konsensusu 

pomiędzy wszystkimi liczącymi się podmiotami lokalnymi dotyczącego programu reform, 

konieczność zapewnienia minimalnych warunków bezpieczeństwa w państwie, istnienie 

przynajmniej zrębów funkcjonujących i stabilnych instytucji bezpieczeństwa w kraju, 

zapewnienie finansowania i wsparcia dla implementacji programu, który ze swej natury 

zakłada osiąganie celów długoterminowych 19 . Na tak zdefiniowaną matrycę warunków 

koniecznych do implementacji SSR nakładają się cele i interesy podmiotów zewnętrznych, 

które w kontekście postkonfliktowym pełnią rolę głównych liderów reform i w większości 

przypadków narzucają własne koncepcje realizacji SSR.  

 

Spełnienie warunków wstępnych oraz pogodzenie agendy wewnętrznej i zewnętrznej 

okazuje się możliwe w bardzo niewielu przypadkach, dlatego wśród badaczy tematu pojawia 

się uzasadniony postulat rekonceptualizacji reformy sektora bezpieczeństwa. Z jednej strony 

wskazuje się przede wszystkim na konieczność ograniczenia zakresu celów, jakie stawia się 

przed SSR, którą, jak podkreśla M. Sedra nie należy traktować jako panaceum na wszystkie 

problemy danego państwa, ale wyłącznie jako jedno z użytecznych narzędzi w procesie 

osiągania trwałej stabilizacji. Podkreśla on przy tym niezaprzeczalną wartość normatywnej 

zawartości koncepcji SSR, przy jednoczesnej konieczności adaptacji tego modelu do 

zmieniających się dynamicznie uwarunkowań wewnętrznych. Z drugiej strony postulat 

odejścia od swego rodzaju „modelu idealnego SSR” nie powinien, zdaniem badaczy, 

doprowadzić do nadmiernego zawężenia tego konceptu do modelu praktykowanego w okresie 

zimnej wojny, kiedy skupiano się wyłącznie na szkoleniach i dostarczaniu sprzętu i 

                                                           
19  G. Cawthra, R. Luckham (red), Governing Insecurity, Democratic Control of Military and Security 
Establishments in Transitional Democracies, Palgrave, Zed Books, London, s. 22; N. Ball, Enhancing Security 
Sector Governance: A Conceptual Framework for UNDP, October 9, s. 7, na: 
http://www.ssrnetwork.net/uploaded_files/3202.pdf); J. Chanaa (2002), Security Sector Reform: Issues, 
Challenges and Prospects…, op.cit., s. 55. 

http://www.ssrnetwork.net/uploaded_files/3202.pdf
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uzbrojenia dla sił zbrojnych, a zaniedbywano kluczową sferę „governance”20. 

 

Dotychczasowa krytyka koncepcji reform sektora bezpieczeństwa jest poparta 

wieloma przykładami empirycznymi. Badania te prowadzą jednakże do niejednoznacznych 

wniosków, dlatego bez wątpienia procesy te powinny być poddane dalszej analizie. Trwający 

od ponad dekady proces budowy sił zbrojnych w Afganistanie stanowi doskonały przykład do 

badań modelu SSR w państwie postkonfliktowym, zwłaszcza że eksperci nie są zgodni co do 

oceny jego efektywności. Jak do tej pory proces ten nie został poddany wszechstronnej i 

kompleksowej analizie ani w literaturze obco-, ani polskojęzycznej. Dostępne opracowania 

dostarczają wprawdzie bogatego materiału faktograficznego, jednak niezwykle rzadko 

odnoszą się one w sposób krytyczny do założeń i zasad przyjętych w koncepcji SSR, 

pozwalając na ich weryfikację w tym konkretnym kontekście. 

 

Proponowane w niniejszej pracy badanie ma na celu wyjaśnienie, czy ograniczone 

(zdaniem autorki dysertacji) efekty procesu tworzenia Afgańskiej Armii Narodowej są 

wynikiem niedostatecznej dbałości zaangażowanych podmiotów w implementację zasad i 

reguł przyjętych w koncepcji SSR czy wynikają one z niedoskonałości modelu SSR, o 

których wspominano wcześniej. Badanie to pozwoli na ponowną ocenę wartości naukowej i 

normatywnej koncepcji reform sektora bezpieczeństwa, identyfikację jej słabości i 

niedostatków, a także uwypuklenie elementów zasługujących na dalsze analizy. Wnioski z 

prowadzonego badania pozwolą także na ocenę perspektyw utrzymania efektywnych sił 

zbrojnych w Afganistanie po roku 2014, kiedy dojdzie do istotnej zmiany uwarunkowań, a 

mianowicie wycofania sił społeczności międzynarodowej, które, przynajmniej w założeniu, 

miały stanowić czynnik stabilizujący oraz sprzyjający wdrażaniu SSR w tym kraju. 

 

Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano 

usystematyzowania teoretycznych aspektów reform sektora bezpieczeństwa, szczególnie w 

kontekście dwóch paradygmatów: „bezpieczeństwa jednostki” („human security”) i „dobrego 

rządzenia” („good governance”). Opisano skomplikowany problem definiowania SSR w 

literaturze przedmiotu zarówno na gruncie naukowym, jak i w wymiarze praktycznym. 

Zidentyfikowano również podmioty sektora bezpieczeństwa oraz przywołano podstawowe 

zasady, których wdrożenie stanowi warunek sine qua non zapewnienia możliwie jak 

                                                           
20 M. Sedra (red.), The future of Security Sector Reform…, op.cit., s. 109-111. 
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największej efektywność tych działań. Wskazano także zasadnicze różnice celów i kierunków 

reform w różnych grupach państw - kolejno w grupie państw rozwijających się, państw 

przechodzących transformację ustrojową w kierunku demokracji, grupie państw 

postkonfliktowych oraz demokracji zachodnich.  

W rozdziale pierwszym zarysowano także ogólne kryteria, wg których dokonuje się 

oceny efektywności podejmowanych w ramach SSR działań. Wśród nich największe 

znaczenie ma kwestia tzw. local ownership czyli legitymacji społecznej, jaką musi uzyskać 

wdrażany program reform. Jak każdy proces gruntownych zmian w funkcjonowaniu instytucji 

państwa napotyka on bowiem na szereg barier (politycznych, kulturowych, finansowych etc.), 

których przezwyciężenie bywa niezwykle trudne. Ponadto, wskazano na problem tzw. 

podejścia holistycznego (czyli konieczności umiejscowienia reform w kontekście szerszej 

agendy transformacyjnej) w procesie wdrażania reform sektora bezpieczeństwa jako jednego 

z najważniejszych czynników warunkujących efektywność podejmowanych działań.  

Rozdział drugi podejmuje problematykę reform sektora bezpieczeństwa w grupie 

państw postkonfliktowych. W niniejszej dysertacji wyodrębniono problematykę 

teoretycznych aspektów SSR w tej grupie państw w osobnym rozdziale ze względu na fakt, iż 

bada ona sytuację w Afganistanie, a zatem państwie przechodzącym transformację po 

zakończeniu konfliktu zbrojnego. Jak już wspomniano, specyfika tego kontekstu zakłada 

zastosowanie bardzo poszerzonego katalogu działań w ramach SSR, w tym np. rozbrojenie 

walczących stron, redukcję i reorganizację rozbudowanych w okresie trwania konfliktu sił, 

demobilizację lub reorganizację uzbrojonych grup pozapaństwowych, pozostających poza 

kontrolą państwa, konfiskatę i zabezpieczenie nadmiaru broni i uzbrojenia etc. Wymusza 

także użycie innego zestawu instrumentów do ich implementacji, które mogą jednakże ulegać 

zmianie w kontekście dynamicznie zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i 

zewnętrznych. W rozdziale tym szczególną uwagę zwrócono zatem na identyfikację 

podmiotów reformy sektora bezpieczeństwa w kontekście postkonfliktowym, w szczególności 

sił zbrojnych, lecz także podmiotów pozapaństwowych, wśród których istotną rolę mogą 

odgrywać: ugrupowania partyzanckie lub rebelianckie, milicje, przywódcy klanów, 

komendanci wojskowi (z ang. warlordzi), grupy terrorystyczne i kryminalne, najemnicy, 

prywatne firmy wojskowe etc. Wskazano także na podstawowe metody ich angażowania lub 

eliminacji w procesy reform sektora bezpieczeństwa wg zaproponowanego przez E. van 
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Veena kryterium tzw. reverse stakeholder mapping (określanie wiarygodności i siły 

oddziaływania poszczególnych podmiotów w danym społeczeństwie), takich jak 

wynegocjowanie porozumienia politycznego, socjalizacja, marginalizacja lub 

powstrzymywanie i izolacja, a także fizyczna eliminacja niektórych podmiotów. 

  

W niniejszym rozdziale wskazano także na rolę i szczególne wyzwania, jakie stoją 

przed podmiotami zewnętrznymi we wdrażaniu SSR w kontekście postkonfliktowym. 

Omówiono także czynniki warunkujące efektywność wdrażanych programów SSR ze 

szczególnym uwzględnieniem działań społeczności międzynarodowej, uwarunkowań 

wewnętrznych w danym państwie (sytuacja polityczna, stan finansów państwa) oraz kwestii 

formowania programu SSR w specyficznym kontekście postkonfliktowym. Zwrócono przy 

tym uwagę na fakt, iż to, co jest największym atutem państw przechodzących transformację 

po zakończeniu konfliktu zbrojnego, czyli deficyty w wielu sferach życia społecznego 

implikujące potrzebę kompleksowych reform, stanowi jednocześnie największą przeszkodę w 

implementacji SSR. Możliwość „absorpcji” tak gruntownych zmian jest bowiem właśnie w 

tego rodzaju państwach bardzo ograniczona, a zbyt skomplikowana i kompleksowa agenda 

transformacyjna może okazać się dla nowotworzonych instytucji państwa ciężarem nie do 

udźwignięcia. 

W rozdziale trzecim przedstawiono historyczne uwarunkowania dla tworzenia 

afgańskich sił zbrojnych. Zaprezentowano wysiłki podejmowane przez elity rządzące w tym 

kraju oraz główne założenia, motywy i cele, jakie im przyświecały w procesie budowy tej 

formacji. Jest to szczególnie istotne w kontekście utrwalonego w części piśmiennictwa na ten 

temat stereotypu, iż w Afganistanie niemożliwe jest stworzenie armii narodowej, która 

pozostałaby lojalna wobec rządu centralnego, a jednocześnie skuteczna w realizacji zadań, 

jakie przed nią stawiano. W rozdziale tym zaprezentowano zatem kolejno próby budowy 

afgańskich sił na przełomie XIX i XX wieku, po zakończeniu drugiej wojny światowej, w 

latach 70. (łącznie z procesem szybkiej dezintegracji pod koniec lat 70., kiedy doszło do 

inwazji ZSRR na Afganistan), w czasie rebelii mudżahedinów, a także w latach 90., kiedy do 

władzy doszło ugrupowanie talibów.  

Rozdział czwarty prezentuje wszystkie istotne obiektywne uwarunkowania 

wewnętrzne reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie po 2001 r. Opisano w nim, 

oprócz uwarunkowań geograficzno-klimatycznych, aktualną kondycję społeczeństwa 
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afgańskiego ze szczególnym uwzględnieniem potencjału demograficznego, jego kompozycję 

etniczno-religijną. Wiele miejsca poświęcono również problematyce uchodźców, co ma to 

niezwykle istotne znaczenie w kontekście potencjału rekrutacyjnego, który został poważnie 

nadwerężony przez prawie 30 lat nieprzerwanie toczących się działań zbrojnych na terenie 

kraju. Ponadto, w rozdziale tym scharakteryzowano również współczesną sytuację 

ekonomiczną kraju (w tym możliwości generowania dochodu narodowego dzięki bogatemu 

potencjałowi surowcowemu), co ma kluczowe znaczenie dla kwestii utrzymania stanów 

osobowych oraz potencjału bojowego armii w dłuższej perspektywie czasowej.  

W rozdziale piątym przedstawiono ewolucję koncepcji reformy sektora 

bezpieczeństwa w odniesieniu do afgańskich sił zbrojnych po roku 2001, z uwzględnieniem 

zmieniających się dynamicznie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Rozdział 

kolejny koncentruje się na weryfikacji tego, czy przyjęte koncepcje zostały w pełni 

implementowane. Opisano zatem kolejno proces formowania sił zbrojnych po 2001 roku, 

strukturę instytucjonalną Afgańskiej Armii Narodowej (w tym poszczególnych formacji w jej 

ramach) oraz działalność operacyjną. Zwrócono także uwagę na rozwój afgańskiego 

szkolnictwa wojskowego jako istotnego czynnika rozwoju i podtrzymania idei narodowych sił 

zbrojnych w społeczeństwie afgańskim. W końcu, zidentyfikowano również najważniejsze 

problemy, z jakimi borykano się w ostatniej dekadzie przy formowaniu afgańskich sił 

zbrojnych. 

W rozdziale siódmym dokonano próby oceny wysiłków nakierowanych na stworzenia 

Afgańskiej Armii Narodowej. W ocenie tej posłużono się kryteriami sformułowanymi w 

koncepcji reform sektora bezpieczeństwa dla środowisk postkonfliktowych takimi jak 

spójność implementowanej strategii SSR, kryteria ilościowe i jakościowe oraz warunki, które 

wspomagały lub zakłócały proces reform nakierowany na budowanie ANA. Wiele uwagi 

poświęcono przy tym ewidentnej dwutorowości polityki Stanów Zjednoczonych, głównego 

„architekta” reform SSR w Afganistanie.  

W celu potwierdzenia hipotezy i udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze w 

pierwszej kolejności zgromadzono materiał badawczy dotyczący koncepcji reform sektora 

bezpieczeństwa. Analizie treści poddano przede wszystkim te opracowania, które podejmują 

problem definicji SSR, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Ze względu 

na temat pracy szczególną uwagę poświęcono kwestii definiowania SSR w państwach 

postkonfliktowych. Przegląd wspomnianej literatury pozwolił na wyznaczenie struktury 
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pojęciowo-terminologicznej wykorzystanej w analizie przypadku wdrażania SSR w państwie 

postkonfliktowym. Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż zakres przedmiotowy, jak 

i przedmiotowy pojęcia SSR jest przedmiotem intensywnej debaty w literaturze przedmiotu. 

Zarysowany w niniejszej pracy schemat teoretyczny pozwolił ostatecznie na selektywne 

potraktowanie istniejącego materiału badawczego, wykorzystanego w dalszych częściach 

pracy.  

 

Przedstawiony w niniejszej dysertacji problem badawczy był analizowany poprzez 

zastosowanie kilku metod badawczych: obserwacyjną, analizy i krytyki dokumentów 

źródłowych i piśmiennictwa oraz metodę porównawczą. Ponadto, część ewaluacyjna pracy 

opiera się także na wywiadach z przedstawicielami afgańskiego Ministerstwa Obrony, Sztabu 

Generalnego, Afgańskiej Armii Narodowej, doradcami rządu afgańskiego w tej dziedzinie 

oraz ekspertami, którzy poruszają tę tematykę w swojej działalności badawczej. 

Przeanalizowano także najważniejsze raporty sporządzone przez instytucje afgańskie 

(rządowe oraz pozarządowe), amerykański Departament Obrony, a także ośrodki badawcze 

zajmujące się stałym monitoringiem procesu implementacji SSR w Afganistanie (Afghan 

Analyst Network, International Crisis Group, RAND Corporation). Obserwacji poddano także 

doniesienia medialne dotyczące rozwoju i działalności ANA na przestrzeni ostatniej dekady 

oraz wybrane dokumenty udostępnione przez Wikileaks. Zostały one następnie 

skonfrontowane z zawartością oficjalnych dokumentów, które stanowią podstawę prawną i 

polityczną dla formowania koncepcji i realizacji SSR w Afganistanie. 

 

Analiza dokumentów, jak i piśmiennictwa (analiz, raportów etc.) poświęconego tej 

tematyce pozwoliły na usystematyzowanie stanu wiedzy na temat przeprowadzanej reformy 

sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, określenie poziomu faktycznej implementacji jej 

założeń w odniesieniu do Afgańskiej Armii Narodowej, a także na identyfikację głównych 

problemów, jakie napotykano w tym procesie. W niniejszej dysertacji dokonano również 

krytycznej oceny działań podmiotów zaangażowanych we wdrażanie reform oraz podjęto 

próbę wskazania najważniejszych błędów, które przyczyniły się do tego, iż w ostatecznym 

rozrachunku rezultaty w sferze budowy sił zbrojnych znacznie odbiegają od przyjętych 

założeń. W pracy sformułowano również prognozę rozwoju ANA po wycofaniu się wojsk 

NATO w 2014 r. i wynikające z tego faktu zagrożenia dla jej przyszłego funkcjonowania.  
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Jeśli chodzi o aspekty teoretyczne SSR poruszone w niniejszej dysertacji, szczególnie 

wartościowe okazały się opracowania autorów renomowanego szwajcarskiego ośrodka 

badawczego DCAF (the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), 

którego prace niemal w całości koncentrują się na tej tematyce. Skorzystano z Roczników 

przygotowywanych przez Centrum, a także opracowań szczegółowych, które prezentują 

konkretne aspekty SSR zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.  

 

Niezwykle istotny walor badawczy dla niniejszej dysertacji mają również te 

opracowania, które zostały stworzone przez autorów opisujących kwestie reformy sektora 

bezpieczeństwa w Afganistanie na podstawie badań terenowych. Są wśród nich tacy znawcy 

tematu jak: Antonio Giustozzi, Mark Sedra, Thomas Ruttig czy nieżyjący już Michael Bhatia. 

Cennym źródłem informacji dla autorki niniejszej pracy były również materiały zebrane w 

trakcie kursu dla wyższej kadry wojskowej i cywilnej pt. „Security, Stability, Transformation 

and Reconstruction”, prowadzonego przez George C. Marshall European Center for Security 

Studies w Garmish Partenkirchen, a także dzięki udziałowi autorki w eksperckich 

konferencjach tematycznych zorganizowanych przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze. 

Dodatkowo, skompletowanie niedostępnej w Polsce literatury było możliwe dzięki licznym 

wyjazdom studyjnym oraz przeprowadzonym kwerendom bibliotecznym, a także wywiadom 

przeprowadzonym osobiście przez autorkę z przedstawicielami administracji publicznej, 

ekspertami i innymi badaczami tematu w Afganistanie, Pakistanie, Indiach, Stanach 

Zjednoczonych, a także Rosji. Cennym źródłem bieżących informacji na temat procesu 

reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie okazały się również tematyczne serwisy 

internetowe, wśród których są: Afghan Analyst Network, e-Ariana, portale NATO 

poświęcone operacji ISAF i NTM-A oraz serwisy prasowe: Afghanistan Today, Pajhwok 

Afghan News oraz Reuters Afghanistan. 
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Rozdział I                  

Reforma sektora bezpieczeństwa – aspekty teoretyczne 

1. Problemy definicyjne 

Złożoność i wielowymiarowość procesu reform sektora bezpieczeństwa, relatywnie 

nieduża liczba publikacji naukowych poświęconych tej tematyce oraz przemożny wpływ, jaki 

na definiowanie SSR wywierają organizacje międzynarodowe lub państwa zaangażowane w 

realizację tych reform od strony praktycznej, sprawiają iż w literaturze przedmiotu nie 

funkcjonuje ujednolicona, uniwersalna definicja reform sektora bezpieczeństwa. W ujęciu 

najbardziej ogólnym określa się ją jako „proces utworzenia nowoczesnych, efektywnych, 

profesjonalnych i poddanych demokratycznej kontroli struktur bezpieczeństwa” lub 

„przekształcenie [w założeniu – w kierunku ich usprawnienia – przyp. autorki] systemu 

bezpieczeństwa, na który składają się wszystkie instytucje (w tym przypisane im role, sfery 

odpowiedzialności i działania), przyczyniające się do powstania dobrze funkcjonującego 

środowiska bezpieczeństwa w państwie. Instytucje te powinny być zarządzane w sposób, 

który uwzględnia normy demokratyczne i tzw. zasady dobrego rządzenia (ang. good 

governance).1 W Raporcie Sekretarza Generalnego ONZ reformę sektora bezpieczeństwa 

określa się z kolei jako „proces oceny, przeglądu i wdrożenia, a także monitorowania i 

ewaluacji prowadzony przez władze państwa, którego celem jest stworzenie efektywnego i 

przewidywalnego środowiska bezpieczeństwa dla funkcjonowania państwa i wszystkich jego 

obywateli, z poszanowaniem praw człowieka i rządów prawa”2. W podobnym duchu o 

reformie sektora bezpieczeństwa pisze Sean McFate, ekspert Amerykańskiego Instytutu 

Badań nad Pokojem (USIP), autor raportu poświęconego tematyce SSR: „SSR jest 

skomplikowanym przedsięwzięciem obejmującym transformację instytucji i organizacji, które 

bezpośrednio zajmują się zwalczaniem zagrożeń dla państwa i jego obywateli. […] Celem 

SSR jest instytucjonalizacja profesjonalnego, efektywnego i apolitycznego sektora 

                                                 
1 Zob. Security Sector Reform and Governance: Policy and Good Practice, DAC Reference Document, OECD, 
Paris 2004, s. 16.  
2 Zob. „Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting security sector reform, 
Report of the Secretary-General”, A/62/659–S/2008/39, 23 January 2008, s. 6.  
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bezpieczeństwa, który będzie miał legitymację społeczną pośród obywateli, których ma 

chronić i przed którymi ponosi odpowiedzialność3”. 

 

Przytoczone powyżej definicje, pomimo pewnych różnic między nimi, zawierają dwa 

wspólne elementy: odnoszą się do instytucji, które tworzą tzw. sektor bezpieczeństwa w 

państwie oraz wskazują na potrzebę ich reformy według określonego wzorca - akcentują 

konieczność zmiany koncepcji funkcjonowania tych instytucji w taki sposób, by nie tylko 

działały one w sposób efektywny i zaspokajały potrzeby bezpieczeństwa wszystkich 

obywateli państwa, lecz także respektowały szereg zasad, w tym normy demokratyczne. 

Relatywna czytelność tych założeń jest jednak pozorna, a „zawartość” definicji SSR stała się 

w literaturze przedmiotu pretekstem do wielu polemik. Są one pochodną dyskusji o bardziej 

unwersalnym charakterze i stanowią odzwierciedlenie dynamiki zmian, jakie dokonały się w 

międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa i jego postrzeganiu w ciągu dwóch ostatnich 

dekad. Najważniejsze elementy tych przeobrażeń to odejście od definiowania bezpieczeństwa 

w wąsko rozumianym, polityczno-militarnym kontekście, uznanie jednostki jako punktu 

odniesienia dla formułowania polityki bezpieczeństwa (tzw. paradygmat human security4) 

oraz prawa tej jednostki do funkcjonowania w państwie przestrzegającym norm 

demokratycznych i kierującym się zasadami tzw. dobrego rządzenia (ang. good governance). 

 

Przeformułowaniu uległo przede wszystkim samo pojęcie „bezpieczeństwa”, zarówno 

w jego sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym5. O ile logika dwublokowej rywalizacji 

nakazywała przez kilka dziesięcioleci po zakończeniu drugiej wojny światowej koncentrować 

się głównie na ochronie suwerenności i integralności terytorialnej państw, w latach 90. XX 

wieku na znaczeniu zyskały koncepcje bezpieczeństwa energetycznego6, ekonomicznego, 

                                                 
3 S. McFate, Securing the future; A Primer on Security Sector Reform in Conflict Countries, United Stated 
Institute of Peace Special Report 2009, USIP, September 2009, www.usip.org . 
4 Jedną z najobszerniejszych prezentacji koncepcji „bezpieczeństwa ludzkiego” zawiera raport Komisji ONZ ds. 
Bezpieczeństwa Ludzkiego (UN Commission on Human Security) opracowany pod przewodnictwem Sadako 
Ogaty i Amartya Sena, która została powołana w wyniku refleksji Szczytu Milenijnego ONZ. Pełną jego wersję 
zob. „Human Security Now”, Commission on Human Security, New York 2003, na: http://www.humansecurity-
chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf . 
5 Patrz np. E. Cziomer, Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] E. Cziomer Erhard, L.W. Zyblikiewicz, Zarys 
współczesnych stosunków międzynarodowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 2007, s. 163 
i nn. 
6 Nie sposób przytoczyć wszystkich opracowań poruszających kwestie tzw. sekurytyzacji kolejnych dziedzin 
życia społecznego w niezywkle bogatej w tym aspekcie literaturze przedmiotu. Najobszerniej zostały one 
przedstawione m.in. w B. Buzan, O. Waever, Jaap de Wilde, Security. A New Framework for Analysis, Lynne 

http://www.usip.org/
http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf
http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf
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ekologicznego, teleinformatycznego itp7. Przedmiotem zabiegów państw (w szczególności 

demokracji zachodnich) i społeczności międzynarodowej stało się ponadto zapobieganie 

dynamicznemu rozwojowi nowych zagrożeń: międzynarodowego terroryzmu (w tym 

cyberterroryzmu), proliferacji broni masowego rażenia, katastrofom ekologicznym, 

szantażom energetycznym, przestępczości zorganizowanej itp.  

 

Dla formowania koncepcji reform sektora bezpieczeństwa największe znaczenie ma 

jednak zmiana podmiotowego ujęcia bezpieczeństwa. Liczne przypadki masowych naruszeń 

praw człowieka w konfliktach toczących się w latach 90. na Bałkanach, na kontynencie 

afrykańskim czy na obszarze b. ZSRR stały się istotnym przyczynkiem dla zmiany punktu 

odniesienia w definiowaniu podmiotów bezpieczeństwa: z państwa i jego instytucji, elit 

rządzących (szczególnie w kontekście ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz) na jednostkę i 

grupę społeczną (etniczną, religijną etc.). Na znaczeniu zyskał paradygmat tzw. 

bezpieczeństwa ludzkiego (human security), który zakłada konieczność zapewnienia ochrony 

jednostki od wszelkich (a zatem nie tylko militarnych), zagrożeń, które mogłyby zagrozić jej 

egzystencji. Podkreśla się przy tym, iż zagrożenia te mogą mieć swoje źródło zarówno w 

działaniu instytucji państwa, które nie wahają się uciekać do przemocy wobec obywateli 

kontestujących narzucony porządek ustrojowy lub gospodarczy, lecz także w działaniach w 

pozostających poza kontrolą państwa podmiotów pozapaństwowych - grup przestępczych, 

prywatnych milicji zbrojnych etc. Paradygmat human security nakazuje zatem dążyć do 

zapewnienia jednostce takich warunków egzystencji, w których jest ona „wolna od strachu” i 

„wolna od niedostatku”8. Sytuuje on zatem problem reform sektora bezpieczeństwa w 

całkiem nowym kontekście. Przede wszystkim naturalnie poszerza on krąg instytucji 

(państwowych i pozapaństwowych), jakie oddziaływują, zarówno w sensie pozytywnym, jak i 

negatywnym, na kreowanie środowiska bezpieczeństwa w państwie - od sił zbrojnych i policji 

po służby graniczne, wywiad, prywatne milicje, kartele handlujące narkotykami itp. 9 W 

                                                                                                                                                         
Riener Publishers, United Kingdom and United States, 1998. Patrz także R. Zięba, Instytucjonalizacja 
bezpieczeństwa europejskiego…, op.cit. 
7 Zob. np. M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa, 2009. 
8 B. Buzan, People, States & Fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War period: An 
Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era, European Consortium for Political 
Research, Colchester, 2007; także R. Paris, „Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?”, International 
Security, Fall 2001, Vol. 26, No. 2, s. 87-102. 
9 D. Hendrickson, A. Karkoszka, op.cit., s. 175-176. 
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przypadkach skrajnych, w sytuacji upadku instytucji państwa lub ich długotrwałej 

niezdolności do działania, narzuca także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w danym 

kraju na społeczność międzynarodową poprzez powołane przez nią instytucje o zasięgu 

globalnym (ONZ) lub regionalnym (NATO, Unia Afrykańska). 

 

W tym kontekście istotny wpływ na definiowanie reformy sektora bezpieczeństwa ma 

również teoria governance10. W najbardziej generalnym ujęciu opiera się ona na założeniu, iż 

w dobie globalizacji obserwujemy daleko posuniętą fragmentację i deregulację środowiska 

międzynarodowego, a wielość podmiotów (w szczególności pozapaństwowych - od jednostki, 

rodziny, grupy społecznej, poprzez biznes, organizacje obywatelskie, media, organizacje 

międzynarodowe), jakie się nań składają oraz sieć formalnych i nieformalnych relacji 

pomiędzy nimi mają kluczowy wpływ na jego funcjonowanie. Ma to ogromne znaczenie z 

perspektywy zarządzania/rządzenia każdą ze sfer życia społecznego – nakazuje bowiem 

analizować faktyczny wpływ (zgodnie z założeniami tzw. good governance – dobrego 

rządzenia) każdego z podmiotów na jej funkcjonowanie, a nie wyłącznie sektora instytucji 

państwowych. Te same założenia odnoszą się do sektora bezpieczeństwa, w którym 

wspomniane wyżej zjawiska fragmentacji i deregulacji również występują. Wiele zadań, które 

w przeszłości były prawie wyłącznie domeną państw (zapewnianie bezpieczeństwa na 

określonym terytorium, szkolenia sił bezpieczeństwa, pozyskiwanie danych 

wywiadowczych), jest obecnie realizowanych przez podmioty pozapaństwowe, w 

szczególności prywatne firmy wojskowe itp.11. Wzrasta także rola, szczególnie w wysoko 

rozwiniętych demokracjach zachodnich, społeczeństwa obywatelskiego - mediów, instytutów 

badawczych, think-tanków w formułowaniu celów i kierunków polityki bezpieczeństwa 

państw. Jak już wspomniano, w przypadkach skrajnych – publiczne instytucje sektora 

bezpieczeństwa (wojsko, policja) nie istnieją lub istnieją w formie zredukowanej, nie 

obejmując zasięgiem swojego działania znacznych obszarów terytorium państwa (w 

literaturze przedmiotu państwa takie określane są zwykle terminem państw upadłych - ang. 

                                                 
10 Interesującą analizę na temat wpływu teorii governance na sektor bezpieczeństwa przedstawił H. Hänggi w 
artykule „Approaching Peacebuilding from a Security Governance Perspective” [w:] A. Bryden and H. Hänggi, 
Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, DCAF 2005, s. 5-9. 
11 Zob. np. S. Chesterman, Ch. Lehnardt, From Mercenaries to Market, The Rise and Regulation of Private 
Military Companies, Oxford University Press, Oxford, 2007. 
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failed states12), a najważniejszy kontekst tworzą tam struktury nieformalne, pozostające poza 

wpływem oddziaływania rządu13.  

 

Warto podkreślić, że pomimo uznania wartości i znaczenia podmiotów 

pozapaństwowych na kreowanie środowiska bezpieczeństwa jednostki, koncepcja SSR 

pozostaje jednak państwowocentryczna w tym sensie, iż w ostatecznym rozrachunku 

inicjowany w danym kraju preces reformy sektora bezpieczeństwa jest, przynajmniej w 

początkowym okresie, ukierunkowany głównie na wzmocnienie instytucji państwa, które 

wciąż ponosi największą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sektora 

bezpieczeństwa.  

 

2. Podmioty reform sektora bezpieczeństwa 

 

Jak już wspomniano, paradygmaty „human security” oraz „governance”, poprzez 

wskazanie znaczenia innych niż tradycyjnie zaliczanych do sektora bezpieczeństwa instytucji 

wpłynęły na swego rodzaju inflację podmiotów, które powinny znaleźć się w orbicie 

zainteresowań badawczych w kontekście reform sektora bezpieczeństwa. O ile przy 

tradycyjnie definiowanych zagrożeniach przedmiotem analiz były z założenia instytucje 

sektora wojskowego (lub szerzej – instytucje autoryzowane do użycia siły) obecnie podkreśla 

się potrzebę przekształceń w obrębie wszystkich instytucji, które mają nie tylko bezpośredni, 

lecz także pośredni wpływ na funkcjonowanie środowiska bezpieczeństwa w państwie. Wg 

Malcolma Chalmersa „sektor bezpieczeństwa tworzą te wszystkie instytucje, które mają 

mandat do użycia siły, nakazania użycia siły lub zagrożenia jej użyciem w celu ochrony 

państwa i jego obywateli, jak również te instytucje o charakterze cywilnym, które są 

                                                 
12 Obszerne analizy dotyczące tego problemu zob np. F. Fukuyama, State-Building: Governance and World 
Order in the 21st Century, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2004, R.I. Rotberg, „Failed States in a World of 
Terror, Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 (July/August 2002), s. 127–140. Także: E. Newman, Failed States and 
International Order: Constructing a Post-Westphalian World, Contemporary Security Policy, Vol. 30, No.3, 421-
443 oraz: H. Hutin Hervé, Une analyse en terms de statebuilding et de seuil de capacité institutionelle [w:] 
Fontanel Jacques (red.), Economie Politique de la Securité Intarnationale, l’Harmattan, Paris, 2010, na: 
http://www.conferenceordredemalte.org/documents/utiles/securiteintetconflitafghan1.pdf. 
13 Patrz np N. Reynolds, (2008), L’Afghanistan, Etat failli? De la récente stratégie de la « communauté 
internationale », EchoGéo, na: http://echogeo.revues.org/2303. 

http://www.conferenceordredemalte.org/documents/utiles/securiteintetconflitafghan1.pdf
http://echogeo.revues.org/2303
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odpowiedzialne za ich zarządzanie i kontrolę”14. Najpełniejszą ich listę przedstawiają Dylan 

Hendrickson i Andrzej Karkoszka - według ustaleń autorów na sektor bezpieczeństwa w 

państwie składają się 4 kategorie podmiotów, z czego tylko pierwsze trzy to instytucje 

państwowe15. Należą do nich: 

 

1) organizacje autoryzowane do użycia siły (określane także mianem „podstawowych”, 

głównych aktorów bezpieczeństwa – ang. core security actors) – siły zbrojne, policja, 

żandarmeria, organizacje paramilitarne, służby wywiadu (wojskowego i cywilnego) i inne 

służby działające w warunkach niejawności, straż graniczna, siły ochrony wybrzeża, 

instytucje odpowiadające za nadzór celny, siły rezerwy oraz lokalne siły bezpieczeństwa (np. 

obrona cywilna, straż narodowa, ochrona prezydencka, milicje);  

 

2) instytucje zarządzające i nadzorujące o charakterze cywilnym: prezydent, premier, 

parlament oraz jego wybrane komisje (obrony, spraw zagranicznych itp.), ministerstwa 

obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, instytucje doradcze w zakresie 

bezpieczeństwa narodowego, instytucje uznane za tradycyjne autorytety w danym państwie, 

instytucje finansowe (ministerstwo finansów, instytucje audytorskie), organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 

3) instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości i egzekwowaniem prawa: sądy, 

ministerstwo sprawiedliwości, prokuratura, służby więziennictwa, kryminalne służby śledcze, 

komisje praw człowieka, rzecznik praw obywatelskich, służby reedukacyjne, tradycyjne, 

uznane przez społeczności lokalne instytucje wymiaru sprawiedliwości (rady plemienne, rady 

starszych itp.)16;  

 

4) tzw. instytucje fakultatywne/pozastatutowe (non-statutory) – instytucje te dzielą się na 

dwie subkategorie –  pozostające poza porządkiem prawnym danego państwa: armie 

wyzwoleńcze, partyzantka, milicje związane z poszczególnymi stronnictwami politycznymi 

                                                 
14 M. Chalmers, Security Sector Reform in Developing Countries:  An EU Perspective, London/Ebenhausen: 
Saferworld and Conflict Prevention Network, January 2000, s. 6. 
15 Zob. D. Hendrickson, A. Karkoszka, „The Challenges…”, op.cit, s. 179.  
16 D. Chuter, Understanding Security Sector Reform, Journal of Security Sector Management, Vol. 4, Nr 2 , 
April 2006, s. 14. 
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oraz działające w ramach porządku prawnego: prywatne firmy ochroniarskie, prywatne firmy 

wojskowe (w określonych przypadkach mają one prawo używania siły); 

 

Warto zauważyć, iż w opublikowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. 

Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP) „Human Development Report 

2002” zaproponowano również kategorię piątą –  szeroko definiowaną opinię publiczną - 

grupy zrzeszające osoby zajmujące się profesjonalnie problemami bezpieczeństwa państwa, 

media, instytuty badawcze, lobbingowe, organizacje religijne, grupy skupiające społeczności 

lokalne wokół określonego problemu dotyczącego bezpieczeństwa itp.17. 

 

Nie ulega wątpliwości, że przytoczony powyżej katalog instytucji, które w założeniu 

wpływają lub powinny wpływać na funkcjonowanie środowiska bezpieczeństwa w państwie, 

jest bardzo rozbudowany, zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym18. Role, 

jakie przypisuje się poszczególnym podmiotom są jednak bardzo zróżnicowane i choć w 

analizie funkcjonowania sektora bezpieczeństwa nie sposób jest żadnej z wymienionych 

instytucji pominąć, nie ulega wątpliwości, iż w zależności od kontekstu (tradycyjnego 

umiejscowienia danej organizacji/grupy w konkretnym państwie, systemu politycznego itp.), 

ich znaczenie dla rozwiązania określonego problemu, z jakim mierzy się dane państwo w 

wymiarze bezpieczeństwa, nie będzie takie samo.  

 

Warto również zauważyć, iż częstokroć dysfunkcja jednej lub kilku instytucji 

uruchamia proces demontażu kolejnych lub wręcz całego subsystemu, w jakim są one 

naturalnie umiejscowione. Np. brak sprawnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości 

oddziałuje w sposób negatywny na pracę policji, instytucji penitencjarnych etc. W istocie, 

niezwykle rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy problemy jednej instytucji nie będą rzutowały 

na inne, stąd przekonanie wielu autorów o tym, iż SSR jest reformą systemową, obejmującą 

swym zasięgiem wszystkie funkcjonalnie powiązane ze sobą podmioty. 
                                                 
17 Patrz Human Development Report 2002, Deepening democracy in a fragmented world, UNDP, Oxford 
University Press, New York 2002, s. 87. 
18 Choć, jak zauważa D. Law, w większości rozważań na temat instytucjonalnego wymiaru SSR pomija się 
wpływ, szczególnie koncepcyjny, jaki wywierają obecnie na kreowanie środowiska bezpieczeństwa struktury 
międzynarodowe – sojusze, którymi związane jest dane państwo czy organizacje międzynarodowe, które w 
niektórych krajach odgrywają przemożny wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie sektora bezpieczeństwa. 
Więcej na ten temat zob. D. Law, Security Sector Reform in the Euro-Atlantic Region: Unfinished Business, [w:] 
A. Bryden, H. Hänggi (red.), Reform and Reconstruction of the Security Sector,  DCAF, LIT 2004, s. 31-37. 

http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=18849&nav1=4
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Marina Caparini zwraca także w tym kontekście szczególną uwagę na rolę i kondycję 

społeczeństwa obywatelskiego - organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, mediów – 

w kontekście ich znaczenia dla SSR. Poprzez aktywny monitoring prowadzonej przez 

państwo polityki bezpieczeństwa (w formie prezentowania niezależnych opinii i analiz 

zawierających propozycje alternatyw dla podejmowanych przez władze państwa 

przedsięwzięć), pełni ono ważną rolę kontrolną i doradczą, istotnie zwiększając tym samym 

prawdopodobieństwo właściwego funkcjonowania sektora bezpieczeństwa (o ile grupy te 

działają w warunkach niezależności)19. Zdaniem Caparini, pominięcie grup społeczeństwa 

obywatelskiego w reformach np. sektora policyjnego, który w większości przypadków 

funkcjonuje “najbliżej” obywatela, ma niezwykle negatywny wpływ na efektywność 

podejmowanych reform. 

 

3. Problem “dobrego rządzenia” w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa 

 

O ile właściwa “identyfikacja” podmiotów konstytuujących sektor bezpieczeństwa w 

danym państwie stanowi pierwszy etap w inicjowaniu reform sektora bezpieczeństwa, kolejny 

zakłada wskazanie problemu, dysfunkcji, z jaką zmagają się określone instytucje. Kluczowym 

problemem SSR jest bowiem kwestia właściwego zarządzania sektorem bezpieczeństwa tak, 

by nie tylko nie stanowił on zagrożenia dla obywateli, lecz spełniał przypisane mu funkcje 

ochronne. Choć nie sposób wymienić wszystkich potencjalnych nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu instytucji tego sektora, wśród najczęściej spotykanych wymienia się: 

bezzasadne używanie siły wobec oponentów politycznych lub dla osiągnięcia korzyści 

finansowych, hamowanie rozwoju ekonomicznego państwa poprzez realizację 

rozbudowanych programów zbrojeniowych, ekstensywne finasowanie sił bezpieczeństwa 

pomimo braku istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, faworyzowanie jednej grupy 

etnicznej lub politycznej w formowaniu kadr w instytucjach sektora bezpieczeństwa, 

korupcję, klientelizm, brak profesjonalizmu, angażowanie się instytucji bezpieczeństwa 

(wojska, policji, służb wywiadowczych) w działalność przestępczą itp. 

 

                                                 
19 M. Caparini, Response to Herbert Wulf’s paper, Berghoff Handbook, op. cit. s. 4-7. 
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W literaturze przedmiotu panuje pogląd, iż eliminacja większości tych dysfunkcji jest 

możliwa dzięki wdrożeniu zasad „good governance”20, których trwałe zakorzenienie w 

kulturze instytucjonalnej państwa powinno stać się rękojmią właściwego funkcjonowania 

sektora bezpieczeństwa21. Należą do nich: 

 zasada przejrzystości (ang. transparency) – jej realizacja odbywa się w dwóch 

wymiarach; po pierwsze oznacza ona prawo społeczeństwa obywatelskiego i grup, które 

go reprezentują do swobodnego pozyskiwania informacji (choć z wyłączeniem tych, 

kórych ujawnienie mogłoby narazić na szwank bezpieczeństwo państwa) o założeniach, 

celach, kierunkach i efektach prowadzonej przez władze państwa polityki bezpieczeństwa 

oraz przeznaczanych na te cele środkach finansowych;  

po drugie, zasada przejrzystości oznacza prawo cywilnych władz państwa (prezydenta, 

minstra obrony narodowej, komisji parlamentarnych itp.) do uzyskiwania informacji na 

temat działalności służb bezpieczeństwa (wojska, policji, agencji wywiadowczych itp.)22. 

 

 zasada odpowiedzialności (ang. accountability) – uznawana za jeden z kluczowych 

warunków dobrego rządzenia; zakłada, iż instytucje sektora bezpieczeństwa (w 

szczególności instytucji mających największy wpływ na podejmowanie decyzji w 

państwie - rządu, parlamentu itp.) powinny być odpowiedzialne przed wszystkimi 

podmiotami, których te decyzje, w sposób pośredni lub bezpośredni, dotyczą; dla 

instytucji wojskowych będzie to przede wszystkim oznaczać odpowiedzialność i 

podporządkowanie władzom cywilnym mającym legitymizację demokratyczną. Podkreśla 

się tu także rolę społeczeństwa obywatelskiego (organizacji pozarządowych, mediów, 

instytutów badawczych), które jest uprawnione do monitorowania polityki 

bezpieczeństwa, kontestowania bądź popierania decyzji i działań podejmowanych przez 

władze państwowe, prowadzenia publicznej debaty na ten temat itp. 

                                                 
20 Zob. H. Hänggi, Making Sense of Security Sector Governance, [w:] H. Hänggi, T. Winkler (red.), Challenges 
of Security Sector Governance, LIT, Münster, 2003, s. 3-22. 
21  Za A. Schnabel, Ideal Requirements versus Real Environments in Security Sector Reform [w:] H. Born, A. 
Schnabel (red.) Security Sector Reform in Challenging Environments, Yearbook 2009, DCAF, LIT Verlag 2009, 
s. 4-7 
22 Więcej na ten temat zob. Nicole Ball, Tsjeard Bouta, Luc van de Goor, Enhancing Democratic Governance of 
the Security Sector: An Institutional Assessment Framework, Prepared by the Clingendael Institute for the 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands Ministry of Foreign Affairs / The Netherlands Institute 
of International Relations ‘Clingendael’ 2003, s. 35-36 
[http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030800_cru_paper_ball.pdf].  
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 zasada udziału (ang. participation) – oznacza możliwość uczestnictwa i wpływania, 

bezpośredniego lub poprzez reprezentantów, wszystkich grup społecznych (formalnych i 

nieformalnych, bez względu na przynależność etniczną, polityczną, religijną, płeć itp.) na 

działalność instytucji bezpieczeństwa; warunkiem sine qua non aktywnego uczestnictwa 

jest jednak swobodny dostep do informacji, wolność zrzeszania się, soboda formułowania 

i wyrażania poglądów itp. Zasada ta jest szczególnie istotna w społeczeństwach 

spolaryzowanych, wieloetnicznych, gdzie wykluczenie danej grupy może narazić na 

istotny szwank jej interesy w sferze bezpieczeństwa; 

 

 zasada rządów prawa (ang. rule of law) – oznacza, iż działalność wszystkich instytucji 

sektora bezpieczeństwa musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem; powinno 

ono uwzględniać międzynarodowe standardy praw człowieka (w szczególności 

uregulowania dotyczące praw mniejszości); prawidłowe funkcjonowanie sektora 

bezpieczeństwa jest uzależnione od istnienia w państwie niezależnego sądownictwa oraz 

profesjonalnych, nieskorumpowanych instytucji zajmujących się egzekwowaniem 

obowiązującego prawa; 

 

 zasada zdolności do reakcji (ang. responsiveness) –  odnosi się głównie do instytucji 

bezpośrednio odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w państwie i oznacza ich 

zdolność do właściwej, szybkiej i profesjonalnej reakcji w przypadku wystąpienia 

zagrożenia; zdolność odpowiadania na potrzeby społeczne w sferze bezpieczeństwa; 

 

 zasada efektywność i wydajności (ang. effectiveness i efficiency) – wiąże się z zasadą 

zdolności do reakcji; zakłada, iż działania instytucji sektora bezpieczeństwa muszą 

przynosić określone rezultaty, realizować zadania, jakie są im przypisane, jednocześnie 

wykorzystując w sposób możliwie optymalne te środki (finansowe, materialne), jakie 

mają do swojej dyspozycji. Wymaga to profesjonalizmu23, a także właściwego i 

efektywnego zarządzania tymi instytucjami; Zakłada się również, iż instytucje sektora 

                                                 
23 N. Ball zwraca uwagę na fakt, iż profesjonalizm ma dwa wymiary: zdolność do działania, lecz także 
respektowania obowiązujących norm. Więcej na ten temat zob. N. Ball, T. Bouta, L. van de Goor, Enhancing 
Democratic Governance of the Security Sector…, op.cit.,  s. 61-67. 
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bezpieczeństwa powinny ze sobą współpracować i efektywnie koordynować swoje 

działania nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale i międzynarodowym, odnajdując się w 

szerokim kontekście instytucji regionalnych, ponadregionalnych i globalnych; jak 

pokreślają niektórzy autorzy zasada ta odnosi się też do efektywnego kontrolowania sił 

przez organy cywilne24. 

 

 zasada orientacja na konsensus (ang. consensus orientation) – oznacza konieczność brania 

pod uwagę potrzeb i opinii wszystkich grup społecznych, które powinny uczestniczyć w 

kreowaniu wizji polityki bezpieczeństwa, jaką ma kierować się dane państwo; oznacza 

konieczność uwzględnienia szerokiego kontekstu kulturowego, społecznego, 

historycznego, tradycji itp.; dla sektora bezpieczeństwa oznacza to potrzebę kierowania 

się w swoich działaniach strategią ustaloną w procesie szerokich konsultacji społecznych, 

wypracowanej na drodze konsensusu25. 

 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dla prawidłowego funkcjonowania sektora 

bezpieczeństwa konieczna jest implementacja wszystkich tych zasad jednocześnie – realizacja 

większości z nich, choć w wielu przypadkach możliwa do osiągnięcia w izolacji od 

pozostałych, nie jest bowiem wystarczająca dla właściwego zarządzania instytucjami sektora 

bezpieczeństwa. Zapewnienie szerokiego udziału grup społecznych w decyzjach dotyczących 

funkcjonowania sektora bezpieczeństwa nie gwarantuje np. skuteczności działania jego 

instytucji. Podobnie zwierzchnictwo władz cywilnych nad siłami zbrojnymi. Z drugiej strony, 

profesjonalizm i efektywność działania instytucji sektora bezpieczeństwa nie musi oznaczać, 

iż działają one zgodnie z obowiązującym prawem26.  

 

Wdrożenie wszystkich spośród wymienionych wyżej reguł ma zatem gwarantować, iż 

instytucje sektora bezpieczeństwa będą nie tylko zdolne do podejmowania przypisanych im 

zadań (zdolność do reakcji), ale nie staną się jednocześnie instrumentem umacniania pozycji 

jednej opcji politycznej, grupy narodowościowej, klanu etc. Przejrzystość, orientacja na 

                                                 
24 M. Caparini, Response to…, op.cit., Berghoff, s. 5-7. 
25 N. Ball dodaje do tego zasadę apolityczności instytucji sektora bezpieczeństwa: N. Ball, T. Bouta, L. van de 
Goor, Enhancing Democratic Governance of the Security Sector…, op.cit.,  s. 63. 
26 Np. R. Luckham podaje w tym kontekście przykłady przewrotów wojskowych w wielu państwach Ameryki 
Łacińskiej w latach lat 60. i 70. Zob. G. Cawthra, R. Luckham (red.), Governing Insecurity, Democratic Control 
of Military and Security Establishments in Transitional Democracies, Palgrave 2002, s. 8. 
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konsensus, zapewnienie możliwie jak najszerszego udziału wszystkich zainteresowanych grup 

społecznych w procesie kształtowania polityki bezpieczeństwa (zarówno w jej wymiarze 

wewnętrznym, jak i zewnętrznym) ma zapobiegać nadużyciom, manipulacji, wyeliminować 

korupcję, nieuczciwe praktyki lobbingowe itp. 

 

Jednakże, wielu autorów wskazuje również na szereg trudności, jakie mogą w praktyce 

pojawić się w procesie wdrażania ww. zasad. Przede wszystkim, w przypadku niektórych z 

nich niezwykle trudno byłoby ustalić kryteria oceny27, czy są one realizowane w sposób 

satysfakcjonujący – np. jaki poziom przejrzystości w działaniach instytucji sektora 

bezpieczeństwa (w szczególności takich jak wywiad) należałoby uznać za wystarczający?; 

Jakiego rodzaju decyzje powinny stać się przedmiotem konsultacji społecznych? Nie ulega 

wątpliwości, iż ocena ta w każdym z analizowanych przypadków będzie do pewnego stopnia 

subiektywna, uzależniona od kultury instytucjonalnej sektora bezpieczeństwa w danym kraju. 

Nie istnieje bowiem, nawet w grupie państw demokracji zachodnich, jeden model 

funkcjonowania tych instytucji. Choć zwyczajowo angażują się one na przykład w dość 

intensywny proces konsultacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie polityki 

bezpieczeństwa (np. w trakcie ustalania treści białych ksiąg obrony), różnice w postrzeganiu 

roli społeczeństwa obywatelskiego bywają w tych krajach kolosalne. O ile np. w państwach z 

kręgu kultury anglosaskiej decyzje dotyczące udziału sił zbrojnych w operacjach 

międzynarodowych są, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączną domeną instytucji 

władzy wykonawczej (prezydenta, premiera), z ograniczoną rolą kontrolną przewidzaną dla 

ustawodawcy, w Niemczech czy Hiszpanii rola parlamentu jest kluczowa28. Trudności z 

realizacją zasad udziału czy orientacji na konsensus wynikają również z faktu, iż zwyczajowo 

                                                 
27 Jednakże kryteria takie zostały przyjęte w Sojuszu Północnoatlantyckim wobec państw kandydujących do 
członkostwa. W opublikowanym we wrześniu 1995 r. dokumencie pt. „Studium o rozszerzeniu NATO”, wśród 
warunków koniecznych do spełnienia w związku ze staraniami o członkostwo w NATO wymieniano wówczas 
m.in.: ustanowienie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi oraz przejrzystość procesu planowania obronnego i 
planowania budżetów obronnych. Podkreślono także, iż siły zbrojne państwa-kandydata powinny być zdolne do 
podjęcia zadań w zakresie kolektywnej obrony i uczestnictwa w nowych misjach Sojuszu. Zob. NATO, The 
NATO Handbook; The 1995 Study on NATO's Enlargement, 1995, na: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm. 
28 Więcej na temat roli parlamentów w procesie decyzyjnym dotyczącym udziału sił zbrojnych w operacjach 
międzynarodowych zob. raport pt. Parliamentary Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: the 
European and National Levels, przygotowany przez DCAF dla Podkomitetu Bezpieczeństwa i Obrony 
Parlamentu Europejskiego, z października 2007 na: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe348610_/PE348610_en.pdf. Patrz także B. 
Wojna, Udział sił zbrojnych w misjach poza granicami państwa - nowe ustawodawstwo Hiszpanii, „Biuletyn 
PISM” nr nr 86 (331) z 30 listopada 2005 r.  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe348610_/PE348610_en.pdf
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decyzje w sferze polityki bezpieczeństwa podejmowane w ramach sektora bezpieczeństwa 

pozostają domeną elit. Nawet w demokracjach zachodnich, które najchętniej dzielą się 

informacjami na temat kierunków, metod i celów polityki bezpieczeństwa i obrony 

(publikując np. tzw. Białe Księgi), większość społeczeństwa nie rozwija kompetencji w tej 

dziedzinie, nie wykazuje nią zainteresowania i nie przejawia woli angażowania się w decyzje 

w tym obszarze29. 

 

Na arbitralność oceny poziomu wdrożenia zasad „good governance” wobec sektora 

bezpieczeństwa zwraca również uwagę Herbert Wulf. Zauważa on mianowicie, iż przyjęcia 

paradygmatu „good governance” może niekiedy doprowadzić do swego rodzaju „rozmycia” 

istoty procesu SSR i poszerzać w nieskończoność pojemność tego pojęcia. Jako przykład 

autor przytacza proces wdrażania zasady zdolności do reakcji, która zakłada osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu profesjonalizmu sił zbrojnych, policji itp., a co za tym idzie ich 

modernizację (np. poprzez zakupy odpowiedniego uzbrojenia itp.)30. W takiej sytuacji trudno, 

zdaniem autora, o ustalenie limitu działań, jakie wchodzą w zakres reform sektora 

bezpieczeństwa31.  

 

Jednym z istotniejszych dylematów, na jaki zwracono uwagę w literaturze przedmiotu, 

jest również możliwość osłabienia efektywności działania instytucji sektora bezpieczeństwa 

(zasada zdolności do reakcji) poprzez zbyt silną presję na przestrzeganie zasad przejrzystości, 

udziału czy orientacji na konsensus – czyli forsowanie jednej zasady kosztem drugiej. Jak 

zauważa Robin Luckham, proces demokratyzacji (bo do tego sprowadza się właściwie 

implementacja niektórych opisywanych powyżej zasad) w niektórych sytuacjach raczej 

podnosi, zamiast obniżać, poziom napięć politycznych, przez co osiągnięcie celu nadrzędnego 

– zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa obywateli może być zahamowane32. 

                                                 
29 Obszerną analizę tej kwestii zob. specjalny numer Contemporary Security Policy, Vol. 26, Issue 3, 2005, 
poświęcony opisowi mechanizmów procesów decyzyjnych w różnych państwach europejskich w kwestii 
programu obrony przeciwrakietowej.  
30 H. Wulf, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries…, op.cit., s. 3. 
31 Istotna dla rozstrzygnięcia tego problemu wydaje się opinia Nicole Ball, która podkreśla, iż SSR obejmuje 
tylko te działania, które są związane ze sferą zarządzania (governance) tym sektorem. Wszelkie inne aktywności 
należy traktować jako działania związane z SSR. Zob. N. Ball, Dilemmas of Security Sector Reform: Response to 
„Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries”, Berghof Handbook, op.cit., s. 2.  
32 G. Cawthra, R. Luckham (red.), Governing Insecurity…, op.cit., s. 6-10. Patrz także: M. Knight, „Security 
Sector Reform, Democracy, and the Social Contract: From Implicit to Explicit”, Journal of Security Sector 
Management. Vol. 7, No. 1/2009. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713634773~tab=issueslist~branches=26#v26
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Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest szczególnie możliwe w państwach 

postkonfliktowych, gdzie nacisk powinien być położony na wzmacnianie efektywności 

rekonstruowanych, legalnych instytucji bezpieczeństwa niż na forsowanie procesu 

demokratyzacji, który ze swej istoty zakłada rywalizację. Nie oznacza to jednak, iż powinno 

się go zaniechać, zważywszy na to, iż, jak podkreśla Luckham „demokracja stała się w 

środowisku międzynarodowym jedyną akceptowalną formą rządów”. Podobnego zdania jest 

Nicole Ball, która zakłada, iż bez procesu demokratyzacji („good governance” versus 

„democratic governance”) nie można mówić o efektywnej reformie sektora bezpieczeństwa33, 

a priorytetem powinno być zapewnienie, by instytucje sektora bezpieczeństwa, w 

szczególności siły bezpieczeństwa (wojsko, policja) były odpowiedzialne zarówno wobec 

władz państwa, jak i społeczeństwa obywatelskiego, a także by dzialały zgodnie z regułami i 

normami demokratycznymi oraz obowiązującym prawem. 

 

Wsród istotnych problemów, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zwalczanie 

terroryzmu międzynarodowego stało się jednym z najważniejszych celów polityki 

bepieczeństwa wielu państw, pojawia się również dylemat, czy w imię zapewnienia swobody 

i skuteczności działania instytucjom powołanym do mierzenia się z tym zagrożeniem, można 

ograniczyć obowiązywanie zasady rządów prawa, w szczególności w tym ich aspekcie, który 

odnosi się do ograniczania swobód obywatelskich (np. na rzecz poszerzania kompetencji 

instytucji sektora bezpieczeństwa w sferze pozyskiwania wrażliwych danych, inwigilacji 

obywateli podejrzanych o działalność terrorystyczną itp.), a nawet ignorowania zakazanych 

przez prawo międzynarodowe praktyk takich jak tortury, poniżające traktowanie itp34.  

 

Jak wynika z przytoczonych powyżej przykładów, wdrażanie zasad „good 

governance” jest poroblematyczne nie tylko w krajach, które stały się areną konfliktu 

zbrojnego czy rozpoczęły proces transformacji ustrojowej. Pojawienie się nowych zagrożeń 

zmusza także te państwa, które legitymują się długą tradycją przestrzegania norm 

demokratycznych, do nieustannej weryfikacji zasad, jakimi kierują się w zarządzaniem 

instytucjami sektora bezpieczeństwa i poszukiwania kompromisu, który, z jednej strony, 

                                                 
33 Patrz N. Ball, Dilemmas of Security Sector Reform…, op.cit., s. 2.  
34 Patrz M. Caparini, Response to…, op.cit., s. 8-10. 
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pozwoli tym instytucjom działać w sposób efektywny, a z drugiej, nie doprowadzi do 

obniżenia demokratycznych standardów. 

 

Podsumowując ten wątek rozważań, warto na końcu przytoczyć poglądy Davida 

Chutera, który przestrzega przed swego rodzaju „normatywną utopią” przy określaniu zasad, 

którymi powinna rządzić się reforma sektora bezpieczeństwa. Wskazuje tu na przykład 

korupcji, która stała się “modną wymówką, służącą do wyjaśniania wszystkich problemów 

Afryki”.  Tymczasem, jak twierdzi Chuter, nie istnieje możliwość całkowitego wyplenienie 

korupcji tak długo, jak „duże ilości pieniędzy i ludzka słabość będą się okazjonalnie 

spotykać”. Także, jak zauważa autor, nie da się zlikwidować korupcji w sytuacji, kiedy 

kontrola nad instytucjami państwowymi będzie jedyną drogą do uzyskania dobrobytu. Nawet 

obecnie państwa zachodnie, które zazwyczaj są inicjatorami reform sektora bezpieczeństwa w 

innych państwach, nie są przecież wolne od tego procederu.  Podobnie ma się, wg Chutera, 

kwestia zasady „przejrzystości” działań, która nigdy nie będzie pierwszorzędnym problemem 

w państwach, które dopiero weszły na drogę transformacji35. 

 

4. Cele i kierunki reformy sektora bezpieczeństwa 

 

W najbardziej generalnym ujęciu celem reformy sektora bezpieczeństwa jest 

zapewnienie, by instytucje sektora bezpieczeństwa działały w sposób efektywny i mogły w 

pełni realizować przypisane im zadania, wśród których najistotniejszym pozostaje ochrona 

obywateli państwa przed przemocą ze strony różnych podmiotów (państwowych i 

niepaństwowych). Oczywistym jest fakt, iż w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się 

dane państwo, cel ten może być realizowany na bardzo różnych poziomach. Cel reformy 

sektora bezpieczeństwa, choć generalnie pozostaje ten sam, w przypadku różnych grup 

państw będzie jednak wymagał skoncentrowania się na zupełnie innych problemach. Deficyty 

bezpieczeństwa są bowiem generowane przez różne zjawiska, a celem SSR będzie w 

pierwszej kolejności eliminowanie patologii najbardziej zagrażających fizycznemu 

przetrwaniu obywateli36.  

                                                 
35 D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, op.cit., s. 21. 
36 Najważniejsze z nich, jak np.: niedoinwestowanie (lub przeciwnie – przeznaczanie zbyt wielu środków 
finansowych na funkcjonowanie instytucji sektora bezpieczeństwa), brak kontroli nad instytucjami sektora 
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Większość badaczy przedmiotu prezentuje pogląd, iż do najistotniejszych czynników 

określających cele i kierunki reform sektora bezpieczeństwa jest kontekst, w jakim jest ona 

przeprowadzana37. Działania stanowiące część składową procesu reform sektora 

bezpieczeństwa, liczba i charakter podmiotów będących przedmiotem SSR, jego cele i 

metody osiągania tych celów, rodzaj używanych instrumentów, sekwencja podejmowanych 

działań oraz czynniki warunkujące ich efektywność zależą bowiem w największym stopniu 

od indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się dane państwo. Najważniejsze kryteria, jakimi 

posługują się badacze przedmiotu dla ustalenia kontekstu wdrażania SSR to przede wszystkim 

natura systemu politycznego (demokracja, autokracja, system w procesie transformacji w 

kierunku demokracji itp.), poziom rozwoju ekonomicznego społeczno-gospodarczego oraz 

specyfika sytuacji bezpieczeństwa w omawianym kraju (to kryterium ma szczególnie istotne 

znaczenie dla wyodrębnienia grupy państw w sytuacji postkonfliktowej). Pozwoliły one na 

wyodrębnienie czterech grup państw, w których reforma sektora bezpieczeństwa przybiera 

określone, specyficzne formy. Są to: 

 

(1) grupa państw rozwijających się – kryterium dla wyodrębnienia tej grupy państw 

stanowi niski poziom rozwoju gospodarczego, a kluczowym problemem jest 

zapewnienie warunków dla rozwoju ekonomicznego państwa, 

(2) grupa państw przechodzących transformację w kierunku demokratycznego systemu 

politycznego i gospodarki rynkowej, 

(3) grupa państw w procesie odbudowy po zakończeniu konfliktu zbrojnego (o 

charakterze między- lub wewnątrzpaństwowym) – w tym kontekście istotna jest 

przede wszystkim specyficzna sytuacja bezpieczeństwa danego państwa, gdzie 

priorytetem staje się zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa obywatelom, 

(4) grupa państw rozwiniętych, tzw. demokracji zachodnich, z ustabilizowaną sytuacją 

bezpieczeństwa; 

 

                                                                                                                                                         
bezpieczeństwa (wojskiem, policją, służbami wywiadowczymi) wymienia D. Law w artykule Security Sector 
Reform in the Euro-Atlantic Region..., op.cit. s. 26. 
37 Zob. m.in. A. Bryden, H. Hänggi, Reforming and Reconstructing the Security Sector [w:] A. Bryden and H. 
Hänggi, Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, DCAF 2005, s. 24-26. 
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Podział ten, jakkolwiek uproszczony, wskazuje przede wszystkim na ogromną 

różnorodność uwarunkowań dla procesu reform sektora bezpieczeństwa38. O ile np. w grupie 

państw rozwiniętych demokracji zachodnich zainicjowanie SSR będzie miało przede 

wszystkim na celu ulepszenie, usprawnienie funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w 

obliczu nowych zagrożeń, w grupie państw postkonfliktowych kontekst dla SSR jest 

diametralnie inny – będzie go w większości wyznaczać sytuacja poważnej destabilizacji i 

dysfunkcji instytucji sektora bezpieczeństwa. Sytuacja, w jakiej znajduje się dane państwo 

będzie zatem decydująca dla ukierunkowania SSR – w zależności od kontekstu ma ona 

przyczynić się do rozwoju gospodarczego państwa, zapobieżenia nawrotowi wybuchu 

konfliktu, poprawy bezpieczeństwa obywateli itp.39 

 

4.1 Cele SSR w grupie państw rozwijających się 

 

Jak już wspomniano we wstępie, pojęcie reformy sektora bezpieczeństwa po raz pierwszy 

pojawiło się w dyskursie nt. polityki rozwojowej40. Reforma, a w szczególności jej wymiar 

ekonomiczny, postrzegana była jako istotny instrument eliminacji biedy poprzez taką alokację 

funduszy w budżecie państwa, która pozwoli na redukcję wydatków związanych 

utrzymywaniem sił zbrojnych, zakupami uzbrojenia itp. na rzecz zwiększania inwestycji w 

innych sektorach41. W latach 90. najwięksi donatorzy pomocy dla tzw. grupy państw 

rozwijających się zwrócili uwagę na fakt, iż część oferowanych tym państwom środków 

finansowych może, wbrew intencjom darczyńców, zasilać budżety rozbudowanych w okresie 

zimnej wojny instytucji wojskowych lub posłużyć do finansowania zbrojeń42. Od państw 

otrzymujących pomoc oczekiwano, iż zredukują swoje wydatki na cele militarne (zwłaszcza 

                                                 
38 Podział ten zakwestionowała Nicole Ball. Wg Ball charakterystyka sektora bezpieczeństwa w wielu państwach 
nie pozwala zakwalifikować ich do żadnej z proponowanych grup. Zamiast tego, autorka proponuje siedem 
kryteriów, na podstawie których należy dokonywać charakterystyki kontekstu kraju, w jakim przeprowadza się 
SSR. Są to kryteria: polityczne, psychospołeczne, normatywne, gospodarcze, instytucjonalne, społeczne i 
geopolityczne. Zob. N. Ball, „Enhancing Security Sector Governance: A Conceptual Framework for UNDP”, 
October 9, 2002: www.undp.org/bcpr/ruleoflaw/index.htm.  
39 T. Edmunds pisze np. o kolejnych o generacjach SSR. Zob. T.  Edmunds, „Security Sector Reform: Concepts 
and Implementation”, DCAF Working Paper, No. 86, October 2002. 
40 Jedną z obszerniejszych analiz na ten temat zob. M. Brzoska, Development Donors and the Concept of 
Security Sector Reform…, op. cit., s. 3-22. 
41 M. Brzoska, Development Donors…, op.cit., s.5. 
42 Zob. H. Wulf, Security sector reform in developing and transitional countries…, op.cit. Także A. Bailes, 
Introduction: The EU and Security Sector Reform, [w:] D. Spence, P. Fluri (red.), The European Union and 
Security Sector Reform, John Harper Publishing, 2008,  s. xiv-xv. 

http://www.undp.org/bcpr/ruleoflaw/index.htm
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jeśli w tym samym czasie ubiegały się one o niskooprocentowane pożyczki), a środki 

pozyskane dzięki tym redukcjom przeznaczą na cele rozwojowe43. W tym duchu utrzymany 

został opublikowany w 1984 r. raport Niezależnej Komisji ds. Rozwoju Międzynarodowego 

(Independent Commission on International Development), której patronował były kanclerz 

Niemiec Willy Brandt44. Na zmniejszenie wydatków na cele wojskowe naciskały również 

instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy – wielkość 

przyznawanej pomocy częstokroć uzależniano wówczas od istotnych redukcji wydatków na 

sektor bezpieczeństwa. Ponadto, w latach 90., po zakończeniu zimnej wojny od państw 

oczekiwano realizacji tzw. „dywidendy pokojowej” – zmniejszenie ryzyka wybuchu konfliktu 

zbrojnego miało stanowić impuls dla relokacji środków finansowych z celów wojskowych na 

cywilne. Głównym punktem odniesienia dla reform sektora bezpieczeństwa w tym 

konkretnym kontekście było państwo i jego instytucje, choć dawcy pomocy rozwojowej 

niechętnie podejmowali współpracę bezpośrednio z instytucjami sektora wojskowego. 

Szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki, gdzie wojskowe reżimy obejmowały 

władzę w wyniku zamachów stanu, były one postrzegane jako represyjne i pozbawione 

legitymacji demokratycznej, dlatego chętnie stosowano wobec nich politykę warunkowości45. 

 

O ile zatem celem polityki rozwojowej, najogólniej rzecz ujmując jest eliminacja 

ubóstwa, o tyle reforma sektora bezpieczeństwa, w tym kontekście rozumiana początkowo 

głównie jako istotne ograniczenia wydatków na zbrojenia, była wówczas traktowana jako 

jeden z instrumentów do osiągnięcia tego celu. Założenia te uległy jednak modyfikacji pod 

wpływem kilku istotnych spostrzeżeń. Przede wszyskim pojawiły się trudności z przyjęciem 

obiektywnego kryterium, które pozwoliłoby na określenie wydatków danego państwa jako 

„wystarczające”, a także z ustaleniem najbardziej korzystnej z punktu widzenia rozwoju 

państwa relacji wydatków na cele cywilne do wydatków wojskowych46. Wiele państw 

                                                 
43 Idea, w której podkreśla się zasadność redukowania wydatków zbrojeniowych w celu powiększania zasobów 
kierowanych na rozwój pojawiła się już w latach 50., kiedy Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło stosowną 
rezolucję na ten temat (724A). W 1973 r. po raz pierwszy zaś Zgromadzenie Ogólne zebrało się na specjalnym 
posiedzeniu w sprawie rozbrojenia i rozwoju (Special General Assembly on Disarmament and Development). 
Za: M. Brzoska, Development Donors…,op.cit. s. 5-6.  
44 Więcej na temat działań tej Komisji patrz http://www.brandt21forum.info/About_BrandtCommission.htm .  
45 Zob. H. Wulf, Security sector reform in developing and transitional countries, op.cit, s. 3-4. Także M. 
Brzoska, Development donors.., op.cit. s. 3. 
46 Zwłaszcza że działalność sektora bezpieczeństwa może być także finansowana z przychodów 
pozabudżetowych (np. generowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu militarnego, całkowicie lub częściowo 

http://www.brandt21forum.info/About_BrandtCommission.htm
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zgłaszało przy tym zastrzeżenia co do prawdziwych intencji donatorów i warunkowości 

oferowanej pomocy (zwłaszcza, jak zaznacza M. Brzoska, zdarzały się przypadki, iż niektóre 

państwa zabiegały o ograniczenie pomocy rozwojowej, a jednocześnie realizowały duże 

kontrakty na uzbrojenie z tym samym partnerem). Artykułowano również obawy, iż reforma 

sektora bezpieczeństwa posłuży jako pretekst do wejścia podmiotom zewnętrznym w 

posiadanie wrażliwych danych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, co 

może mieć niezwykle niekorzystny wpływ na jego sytuację bezpieczeństwa.   

 

Założenie, iż prosta redukcja wydatków na sektor bezpieczeństwa doprowadzi do 

eliminacji biedy i wzrostu rozwoju ekonomicznego, w wielu przypadkach również okazało się 

fałszywe47. Nie wszędzie zaistniała bowiem pozytywna korelacja pomiędzy obniżeniem 

poziomu wydatków na cele wojskowe a faktycznym przyśpieszeniem rozwoju gospodarczego 

państwa. Szczególnie w krajach, gdzie sektor bezpieczeństwa (siły zbrojne, ale także inne 

formacje) był jedynym z głównych pracodawców, szybka demobilizacja bez zapewnienia 

alternatywnych źródeł zarobkowania może prowadzić do gwałtownego zubożenia wielu 

obywateli, wywołać protesty na masową skalę i nasilać zjawisko wstępowania tych osób w 

szeregi grup przestępczych48. To z kolei w dość krótkiej perspektywie wpływa negatywnie na 

stabilność w danym kraju, zniechęca potencjalnych inwestorów, a w rezultacie hamuje 

rozwój. Niejednokrotnie instytucje sektora bezpieczeństwa, w szczególności armia, były także 

jedynymi instytucjami publicznymi mogącymi efektywnie zapewnić porządek (poprzez 

hamowanie tendencji separatystycznych, wpływu radykalnych stronnictw religijnych itp.), 

zatem redukcja wydatków na ich utrzymanie mogło wpłynąć niekorzystnie na przetrwanie 

państwa w pożądanym kształcie ustrojowym czy terytorialnym. Zwracano przy tym uwagę na 

fakt, iż liczebność armii czy policji powinna być każdorazowo skorelowana z rodzajami 

zagrożeń, do których zwalczania są one powołane. 

   

                                                                                                                                                         
znacjonalizowanych). Zob. A. Hendrickson, N. Ball, Off-Budget Military Expenditure and Revenue: Issues and 
Policy Perspectives for Donors, CSDG Occasional Papers, DFID, King’s College London, 2002, s. 1 i nn.  
47 Zob. np. R. Williams, Africa and the challenge of security sector reform , [w:] Building Stability in Africa: 
Challenges for the New Millennium, Monograph No 46, February 2000, na 
http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No46/Africa.html; D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, 
op.cit., s. 14. 
48 W kwestii tych zastrzeżeń zob. np. Raport „Supporting Security” wydany przez brytyjski Department for 
International Development na http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/supportingsecurity.pdf, s. 13. 

http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No46/Africa.html
http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No46/Africa.html
http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/supportingsecurity.pdf
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Wszystkie te czynniki doprowadziły do zakwestionowania przez niektórych badaczy 

zasadności traktowania SSR jako instrumentu reduckji biedy, a szerzej instrumentu polityki 

rozwojowej49. Częściej wskazuje się na konieczność wielowymiarowego podejścia do SSR w 

tej grupie państw, wychodzącego poza uproszczony mechanizm redukcji wydatków 

obronnych. Podkreśla się przy tym znaczenie efektywnego zarządzania środkami 

budżetowymi i pozabudżetowymi (down-sizing versus right-sizing), przejrzystości w 

planowaniu wydatków obronnych itp50. 

 

4.2. Cele SSR w grupie państw przechodzących transformację ustrojową 

 

Kolejną, dużą grupą państw, w której od początku lat 90. XX wieku zainicjowano 

niezwykle intensywne procesy reform sektora bezpieczeństwa to kraje Europy Środkowej i 

Wschodniej, które po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego 

uzyskały pełną swobodę formułowania celów i kierunków polityki bezpieczeństwa. W tej 

grupie państw SSR realizowana była w szerokim kontekście transformacji ustrojowej w 

kierunku demokratycznego systemu politycznego i społecznego oraz gospodarki 

wolnorynkowej. Za wyjątkiem niektórych państw Bałkanów Zachodnich, które na kilka lat 

stały się areną wyniszczającego konfliktu zbrojnego, transformacja ta przebiegała zasadniczo 

w sposób pokojowy, a sytuacje, kiedy zagrożone było bezpośrednio fizyczne bezpieczeństwo 

obywateli czy większych grup społecznych zdarzały się sporadycznie. 

 

Wyzwaniem dla reform sektora bezpieczeństwa w tej grupie stała się zatem taka 

rekonstrukcja instytucji sektora bezpieczeństwa, dzięki której można byłoby wyeliminować 

odziedziczone po poprzedniej epoce negatywne zjawiska. Głównym z nich było 

przekształcenie wielotysięcznych, stworzonych na potrzeby wojny totalnej sił zbrojnych (a co 

za tym idzie redukcja ekstensywnych programów zbrojeniowych) oraz towarzyszących im 

rozbudowanych biurokracji wojskowych, likwidacja służb bezpieczeństwa wewnętrznego, 

których zadaniem była ochrona systemu politycznego, wdrożenie zasad demokracji oraz 

„good governance” tak, by wyeliminować wszechobecną korpucję, brak profesjonalizmu, 
                                                 
49 Więcej na ten temat zob. R. Williams, Africa and the challenge…, op.cit;   
50 Patrz “Code of Good Practices on Fiscal Transparency” opublikowany przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy w marcu 2001, zrewidowany w 2007 r. Tekst dokumentu dostępny na 
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf . 

http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
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marnotrawstwo środków finansowych itp. 51 Warto zauważyć, iż również w tym kontekście 

głównym adresatem tych reform były instytucje państwa, choć w warunkach rodzącej się 

kultury demokracji, coraz większą rolę w debacie na temat celów i kierunków polityki 

bezpieczeństwa zaczęły odgrywać instytucje społeczeństwa obywatelskiego (organizacje 

pozarządowe, media, think tanki, instytuty badawcze). Także ich zaangażowanie 

doprowadziło do tego, iż na przestrzeni dekady lat 90. jednym z ważniejszych celów polityk 

bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej52 stało się członkostwo w Sojuszu 

Północnoatlantyckim, który zasadniczo wsparł te dążenia, stając się swoistą „siłą napędową” 

reform sektora bezpieczeństwa w tych krajach53. Jak już wspomniano, we wrześniu 1995 r. 

NATO przyjęło dokument, w którym określono najważniejsze kryteria, jakie powinni 

spełniać kandydaci do członkostwa. W okresie późniejszym aż do chwili obecnej 

zasadniczym elementem procesu akcesyjnego do NATO jest satysfakcjonujący postęp w 

sferze SSR, oceniany rokrocznie na podstawie indywidualnych planów tworzonych dla 

poszczególnych państw.  

 

Choć prawdopodobieństwo powodzenia reformy sektora bezpieczeństwa w państwach 

przechodzących transformację ustrojową jest oceniane przez znawców przedmiotu jako 

wysokie (kluczową rolę odgrywa tu wysoka motywacja – w przypadku państw z Europy 

Środkowiej i Wschodniej perspektywa członkostwa w NATO54), wielu z nich zwraca uwagę 

na fakt, iż także w tej grupie państw szereg czynników przyczynia się do zniwelowania 

potencjalnych pozytywnych efektów reform. Wśród najważniejszych z nich wskazuje się 

przede wszystkim opór przed zmianami ujawniany przez część establishmentu polityczno-

wojskowego, który swoją pozycję uzyskał jeszcze przed rozpoczęciem procesu transformacji 

                                                 
51 W szczególnej sytuacji znalazły się państwa takie jak Estonia, Litwa i Łotwa. W odróżnieniu od innych 
państw należących do bloku wschodniego, po wycofaniu się wojsk ZSRR z ich terytoriów były one zmuszone do 
stworzenia większości instytucji sektora bezpieczeństwa od nowa. Zob. J. A. Trapans, Criteria for Success or 
Failure in Security Sector Reform: The Case of Latvia, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, 
2002. Także B. Górka-Winter, „Miejsce Estonii, Litwy i Łotwy w europejskiej architekturze bezpieczeństwa”, 
Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 2, nr 3 (7), PISM, Warszawa 2002, s. 17-51. 
52 Jak podkreślają D. Hendrickson i A. Karkoszka, zupełnie inne są perspektywy SSR w krajach Europy 
Wschodniej. Zob. tychże ‘The Challenges…”, op.cit., s. 192. Na ten temat także N. Ball, które wskazuje również 
na bardzo nikły potencjał państw postsowieckich z Azji Środkowej w kwestii powodzenia SSR. Zob. N. Ball, 
Ball, Dilemmas of Security Sector Reform…, op. cit, s. 5. 
53 W mniejszym stopniu siłą napędową tej transformacji, w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, stały się 
także inne organizacje: Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
54 Zob. H. Hendrickson, A. Karkoszka, Security sector reform and donor policies, [w:] A. Schnabel, H.G. 
Ehrhart (red.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, United Nations University Press, Tokyo, 
New York, Paris, 2006, s. 20. 
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demokratycznej i brakuje mu wystarczającej motywacji do tego, by zmienić poglądy lub zrzec 

się przywilejów55, wprowadzane zmiany postrzega zaś jako zagrożenie dla swoich interesów; 

także brak wystarczających środków finansowych na związane z reformami inwestycje 

(większość państw tej grupy przez wiele lat borykała się z dramatycznymi skutkami 

wieloletnich zaniedbań gospodarczych), brak konsekwencji w realizacji przyjętych planów, 

spory polityczne wobec kształtu i tempa reform itp56. 

 

4.3 Cele SSR w grupie państw postkonfliktowych57 

 

Jak już wspomniano we wstępie, reforma sektora bezpieczeństwa w grupie państw, 

które w nieodległej perspektywie były areną konfliktu zbrojnego (w szczególności o 

charakterze wewnątrzpaństwowym) jest postrzegana jako jeden z najbardziej obiecujących 

instrumentów transformacji tych państw w kierunku ich trwałej stabilizacji. Zainicjowanie 

procesu reform sektora bezpieczeństwa ma tu przede wszystkim na celu, w pierwszej 

kolejności, zapewnienie fizycznej ochrony ludności cywilnej (a zatem istnieje silne 

ukierunkowanie na wzmocnienie lub utworzenie narodowych sił bezpieczeństwa w danym 

kraju, które możliwie jak najszybciej byłyby w stanie podjąć się zadania ochrony najbardziej 

zagrożonych grup społecznych58). W odróżnieniu od omówionych powyżej kontekstów 

rozwojowego i transformacyjnego, w państwach postkonfliktowych adresatami reform 

sektora bezpieczeństwa muszą stać się również podmioty funkcjonujące poza porządkiem 

prawnym danego państwa (zdelegalizowane milicje plemienne, grupy skoncentrowane wokół 

lokalnych komendantów wojskowych, grupy partyzanckie zwalczające legalne władze 

państwa itp.), których działania mogą w największym stopniu przyczynić się do fiaska 

prowadzonych reform. Wiele z nich czerpało bowiem realne korzyści z sytuacji konfliktu 

(kontrola nad złożami surowców, dochody z przemytu, nielegalnego obrotu bronią, 

                                                 
55 Np. L. Nathan wskazuje, że ogromnym problemem dla elit wywodzących się z konwencjonalnych sił 
zbrojnych było dostrzeżenie nowego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa. Więcej na ten temat patrz L. Nathan, 
Obstacles to Security Sector Reform in New Democracies, Berghof Handbook, op.cit., s. 4-5 na 
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_nathan.pdf .  
56 Patrz Ch. Donnelly, Learning from Security Sector Reform in Central and Eastern Europe [w:] A. Bryden, H. 
Hänggi, Reform and Reconstruction of the Security Sector,, DCAF Yearbook 2004, s. 45-65; Także A. Trapans, 
Criteria for Success…op. cit., s. 13. 
57 Ze względu na temat niniejszej rozprawy kwestia SSR w kontekście postkonfliktowym zostanie szerzej 
omówiona w odrębnym rozdziale. 
58 Zazwyczaj obowiązek ten przyjmują na siebie, w początkowym etapie, siły koalicji międzynarodowych pod 
kierunkiem ONZ, które przystępują następnie do szkolenia lokalnych sił bezpieczeństwa.  

http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_nathan.pdf
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=18849&nav1=4
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narkotykami itp.), zatem ich motywacja do podporządkowania się nowym ustaleniom 

politycznym bywa niekiedy minimalna.  

 

Najbardziej odległym i trudnym do osiągnięcia celem reformy sektora bezpieczeństwa 

w tej grupie państw jest ich trwała stabilizacja. Wdrożenie reguł „good governance”, a w 

szczególności zasady udziału, gwarantującej wszystkim grupom społecznym (etnicznym, 

religijnym) możliwość wpływania na przyszły kształt instytucji państwa ma w założeniu 

zapobiec sytuacji, w której będą one skłonne ponownie użyć siły w egzekwowaniu prawa do 

czynnego partycypowania w życiu politycznym kraju. Ogromnych trudności może również 

nastręczać zapewnienie odpowiedniego poziomu profesjonalizmu, a co za tym idzie 

efektywności instytucji sektora bezpieczeństwa. Wieloletnie uwikłanie kraju w konflikty 

zbrojne prowadzi w większości przypadków do wyczerpania się jego potencjału, zarówno w 

sensie materialnym (zniszczona infrastruktura, ograniczone możliwości zarobkowania w 

sektorach innych niż militarny), jak i osobowego (eliminacja fizyczna, postępujący 

analfabetyzm, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, emigracja wykształconych warstw 

społecznych itp.).  

 

Jak zgodnie podkreśla większość znawców przedmiotu, perspektywy powodzenia 

reform sektora bezpieczeństwa w kontekście postkonfliktowym są najmniej obiecujące. 

Stawiane przed SSR cele są bowiem możliwe do realizacji tylko pod warunkiem 

umieszczenia tej reformy w kontekście szerszej agendy transformacyjnej (proces post-conflict 

peace-building), która zakłada głębokie przemiany także w innych niż sektor bezpieczeństwa, 

wymiarach (ekonomicznym, społecznym, politycznym)59. Bardziej niż w pozostałych 

kontekstach, sukces SSR jest także warunkowany przez aktywny udział podmiotów z 

zewnątrz (państw-donatorów, organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy 

organizacje bezpieczeństwa regionalnego, międzynarodowe instytucje finansowe), ich 

gotowość do wzięcia odpowiedzialności za trudny i złożony proces, którego pozytywne 

efekty nie są zazwyczaj odczuwalne w krótkim okresie czasu.  

 

 

                                                 
59 Patrz H. Wulf, Security Sector Reform in Developing…, op.cit., s. 6-7. 
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4.4. Cele SSR w grupie rozwiniętych demokracji zachodnich 

 

W ciągu ostatnich dwóch dekad cele i kierunki reform sektora bezpieczeństwa 

wyznaczyły w głównej mierze dwa istotne procesy: rozpad systemu dwublokowego, który 

zmusił te kraje do gruntownej przebudowy instytucji sektora bezpieczeństwa oraz pojawienie 

się nowych zagrożeń bezpieczeństwa, wśród których najważniejszą rolę przypisuje się 

rozwojowi międzynarodowego terroryzmu, proliferacji broni masowego rażenia i środków jej 

przenoszenia, przestępczości zorganizowanej etc. W szczególności ataki terrorystyczne z 11 

września 2001 r. (a także te przeprowadzone później Londynie i Madrycie) uwidoczniły, iż 

nawet te państwa, które, szczególnie w okresie pozimnowojennym, uznawały możliwości 

zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom za relatywnie wysokie, powinny dokonać 

istotnych modyfikacji w strategiach, którymi się kierują i wdrożyć stosowne środki zaradcze 

dla ich realizacji. Jak określiła to M. Caparini, pomimo zmian na lepsze, bezpieczeństwo 

okazało się być „stałą troską” tych państw60.  

 

Reformom sektora bezpieczeństwa w demokracjach zachodnich przyświecają zatem 

dwa główne cele. Po pierwsze konieczne jest stworzenie instytucji (lub przekształcenie już 

istniejących), które będą w stanie w optymalny sposób odpowiadać na aktualne zagrożenia i 

znacząco zmniejszać podatność państw na wystąpnienie nowych, negatywnych zjawisk w tej 

sferze. Analiza strategii bezpieczeństwa tych państw (głównie członków Unii Europejskiej i 

Sojuszu Północnoatlantyckiego) wskazuje, iż upatrują one tych zagrożeń w zjawiskach takich 

jak: terroryzm, proliferacja rakiet balistycznych, możliwość ataku przy użyciu broni 

masowego rażenia (zarówno przez aktorów państwowych, jak i pozapaństwowych), 

niestabilność generowana przez państwa upadłe. Oznacza to przede wszystkim, w kontekście 

wewnętrznym, wzmocnienie formacji zajmujących się ochroną granic, krytycznej 

infrastruktury (transportowej, energetycznej), służb wywiadowczych, imigracyjnych itp. 

Istotnym działaniem było wdrożenie nowych, zaostrzonych procedur w ich fukcjonowaniu (w 

szczególności w sferze kontroli ruchu osobowego), zapewnienie wymiany danych pomiędzy 

nimi, koordynacja działań, wsparcie ich w sensie technicznym itp61. W kontekście 

                                                 
60 M. Caparini, Response to…, op. cit. s. 3.  
61 Szczegółowa analiza polityki Stanów Zjednoczonych w tej sferze zob. J. Stevenson, US ‘Homeland Security’ 
Reforms in the Aftermath of 9/11, [w:] H. Hänggi, T. Winkler, (red.), Challenges of Security Sector Governance, 
LIT: Münster, 2003, s. 25 i nn. 
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zewnętrznym konieczne okazało się natomiast wzmocnienie ekspedycyjnyego charakteru 

części sił wojskowych, z uwagi na konieczność ich dyslokacji poza terytorium państwa (aby 

zapewnić ich udział w operacjach pokojowych, stabilizacyjnych itp.) 62.  

 

Po drugie, celem SSR w tych państwach będzie zapewnienie, by instytucje te 

kierowały się w swych działaniach zasadami „good governance”. Pomimo faktu, iż w tej 

grupie państw są one zazwyczaj trwale wpisane w kulture instytucjonalną i ugruntowane w 

tradycji demokratycznej, ostatnie lata pokazały jednak ogromne deficyty w tej sferze. Wiele 

działań we wzmiankowanej powyżej sferze instytucjonalnej, pomimo ich racjonalnego 

uzasadnienia ze strony władz, budzi jednak poważne watpliwości i spotyka się z narastającą 

krytyką obywateli. Znacznie poszerzone kompetencje wewnętrznych służb bezpieczeństwa, 

problem stosowania metod takich jak podtapianie, wymuszanie zeznań, inwigilacja w 

działaniach operacyjnych, przetrzymywanie osób podejrzanych o działalność terrorystyczną 

(niechlubne przypadki więzień prowadzonych przez amerykańską agencję wywiadowczą 

CIA) ponownie zainicjowały debatę na temat relacji pomiędzy koniecznością efektywnego 

działania na rzecz bezpieczeństwa państwa, a zasadami „rule of law”, odejście od których 

mogłoby mieć groźne konsekwencje. Istotnym przykładem na żywotność tej debaty jest też 

np. problem polityki Stanów Zjednoczonych w kwestii obrony przeciwrakietowej oraz działań 

instytucji (w tym przypadku Agencji Obrony Przeciwrakietowej), które ze względu na 

priorytetowe potraktowanie tej kwestii przez administrację G.W. Busha uzyskały 

nadzwyczajne prawa w sferze pozyskiwania uzbrojenia (jak choćby odejście od reguły „fly 

before you buy”, utajnianie wyników części testów rakiet przechwytujących)63. 

 

* * * 

Nie ulega wątpliwości, iż „zawartość” procesu reform sektora bezpieczeństwa, stopień 

jego złożoności i skalę trudności będzie przede wszystkim wyznaczał kontekst (rozwojowy, 

transformacyjny, pokonfliktowy), w jakim jest ona przeprowadzana. Ukierunkowanie SSR 

decyduje również o tym, jakie podmioty zewnętrzne i w jakim zakresie będą zaangażowane w 

realizację tego procesu (międzynarodowe organizacje finansowe, sojusze wojskowe). 
                                                 
62 Zob. F. Isturiz, Military forces’ training for post-conflict peace building operations, [w:] A. Schnabel, H.G. 
Ehrhart (red.) Security Sector Reform…, op.cit., s. 74 i nn. 
63 Zob. Limiting Missile Defenses, Nuclear Weapons & Global Security, August 28, 2008, na: 
http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/limiting-missile-defenses.html  

http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/limiting-missile-defenses.html
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Kluczowy wpływ na zainicjowanie i wdrażanie SSR będą mieli aktorzy zewnętrzni w 

przypadku państw postkonfliktowych, gdzie słabość i dysfuncyjność instytucji państwowych 

zazwyczaj nie pozwala, przynajmniej we wstępnej fazie wdrażania SSR na ich efektywne i 

pełne zaangażowanie w ten proces. Minimalny (i raczej wyłącznie koncepcyjny) będzie 

wpływ podmiotów z zewnątrz na przebieg SSR w państwach wywodzących się z kręgu 

demokracji zachodnich, które są w stanie podjąć się realizacji tego procesu właściwie bez 

wsparcia zewnętrznego.  

 

Warto podkreślić, iż nie w każdym kontekście podjęcie procesu reform sektora 

bezpieczeństwa będzie uznane przez elity polityczne (lub ich część) danego kraju za 

pożądane. Jak już wspomniano, szczególnie w grupie państw rozwijających się, konieczność 

podjęcia SSR, szczególnie w forsowanym wówczas wymiarze fiskalnym, nie spotkało się z 

zadowoleniem elit politycznych. Także niektóre kraje postkomunistyczne, choć zasadniczo 

sprzyjały reformom, artykułowały obawy o jej dalekosiężne konsekwencje (np. w wymiarze 

społecznym).  

 

5. Czynniki warunkujące efektywność reform sektora bezpieczeństwa 

 

Wielość kontekstów oraz różnorodność akcentów i kierunków, w jakich się ona 

realizuje sprawia, iż określenie spójnego katalogu czynników decydujących o możliwości 

osiągnięcia pozytywnego efektu wdrażanych przemian jest niezwykle trudne. Z oczywistych 

względów zostały one określone przede wszystkim w wyniku analizy działań praktycznych – 

sukcesów i porażek SSR realizowanej w różnych państwach.  

 

Bodaj najważniejszym czynnikiem uznanym za warunek powodzenia procesu reform 

sektora bezpieczeństwa okazała się tzw. zasada „local ownership”.64 Wielu znawców 

przedmiotu wskazuje bowiem na fakt, iż SSR tylko pozornie ma charakter techniczny65. 

Wdrożenie reguł „dobrego rządzenia” jest w istocie procesem wysoce politycznym i bez 

                                                 
64 Brakuje w polskiej literaturze przedmiotu adekwatnego tłumaczenia tego pojęcia. Oznacza ono, iż wszelkie 
konkretne propozycje reform oraz zasady ich wdrażania powinny być zaakceptowane przez władze danego 
państwa oraz jego społeczeństwo.    
65 Więcej na ten temat zob. Sean McFate, Securing the future…, op.cit. Patrz też L. Nathan, Local Ownership of 
Security Sector Reform: A Guide for Donors, London, January 2007, s. 13. 
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świadomości elit sprawujących władzę w danym państwie (choć także tych będących w 

opozycji), iż są one faktycznie gospodarzami, głównymi decydentami w tym procesie, efekty 

zmian nie będą ani szybkie, ani trwałe66. Jak podkreśla Nathan „reforma polityki 

bezpieczeństwa, instytucji i ich aktywności w danym państwie musi być określona i 

implementowana przez podmioty lokalne, a nie aktorów zewnętrznych”67. Kwestia ta jest tym 

bardziej istotna, iż w większości kontekstów mamy do czynienia w mniejszym lub większym 

zakresem ingerencji podmiotów z zewnątrz w sferę, której funkcjonowanie decyduje o 

faktycznej suwerenności państwa. Dlatego, jak podkreśla wielu autorów, proces ten powinien 

być, w każdej z faz, od etapu formułowania koncepcji, po jej realizację, możliwie jak 

najbardziej przejrzysty i inkluzywny dla wszystkich jego uczestników (wertykalnie i 

horyzontalnie - „national ownership” versus „governmental ownership”).  

   

Wskazując rolę legitymacji społecznej we wdrażaniu SSR wielu autorów wskazuje na 

duże niebezpieczeństwo jej utraty, nawet jeśli początkowo lokalne elity sprzyjały reformom. 

Dzieje się tak m.in. w przypadku rozpoczęcia współpracy z podmiotami, które, w 

szczególności w grupie państw postkonfliktowych, uznawane są za głównego winowajcę 

destabilizacji (osoby/grupy oskarżane o zbrodnie ludobójstwa, łamanie praw człowieka itp.). 

Także w przypadku wykluczenia niektórych wpływowych sił (politycznych, etnicznych, 

religijnych) w danym państwie z wpływu na formułowanie koncepcji i wdrażanie SSR może 

skutkować wzrostem ich determinacji opóźniania, utrudniania, lub nawet zahamowania 

reform. Istotny problem pojawia się wówczas, gdy destabilizator wciąż stanowi istotną siłę 

polityczną lub ma poparcie wojska lub innych grup zbrojnych. 

 

Ogromny problem z uzyskaniem legitymacji społecznej dla proponowanego kształtu 

reform może również wynikać z faktu, iż konkretne propozycje nie przystają do kontekstu 

kulturowego, w jakim mają być wdrażane lub stoją w sprzeczności z tradycją lub 

przekonaniami religijnymi/światopoglądowymi dominującymi w danym kraju. Laurie Nathan 

podaje przykład oficerów w Afryce Południowej, którzy najpierw służyli w warunkach 

apartheidu, a później nakazano im prowadzić politykę kompletnie różną od tej, do której byli 

                                                 
66  Obszerne przedstawienie tej kwestii zob. T. Donais (red.), Local Ownership and Security Sector Reform, 
DCAF, LIT Verlag 2008.  
67 Patrz L. Nathan, Local Ownership…, op.cit, s. 9. 
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przyzyczajeni przez lata edukacji (zezwolono na zakładanie związków zawodowych w armii, 

kładziono nacisk na defensywny charakter doktryny obronnej, przejrzystość procesu 

planowania polityki obronnej itp.). W państwach muzułmańskich taki opór mogą wzbudzić 

naciski na akceptację kobiet jako kandydatów do służby wojskowej czy policyjnej; w 

społeczeństwach kastowych – możliwość uzyskania wyższej rangi przez osoby wywodzące 

się z kasty niższej itp. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki (chociaż nigdzie w literaturze nie 

spotkamy się z pełnym zakwestionowaniem reguł „good governance”, potrzebą 

demokratyzacji itp.) wielu autorów wskazuje się na absolutną konieczność akceptacji 

lokalnych uwarunkowań, co będzie wymagało uwzględnienia kontekstu kulturowego 

przeprowadzanych reform i powstrzymania się od forsowania rozwiązań, na które państwo na 

danym etapie nie jest gotowe cywilizacyjnie68.  

 

Zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki, większość znawców przedmiotu zgadza się 

także z koniecznością umiejscowienia SSR w szerszym kontekście przemian społecznych 

(tzw. podejście holistyczne). Zasadność tego argumentu ilustruje chociażby przykład reform 

sektora wojskowego, podejmowanego w większości państw przechodzących transformację 

ustrojową. Nacisk na redukcję stanów osobowych armii, choć uzasadniony w kontekście 

“pokojowej dywidendy” i wskazany z ekonomicznego punktu widzenia, wpływał jednak w 

sposób negatywny na inne sfery działalności państwa – skutkował np. wzrostem bezrobocia, 

gwałtownym obciążeniem budżetu w związku z koniecznością wypłaty odpraw, rekompensat, 

świadczeń emerytalnych osobom, które były zwalniane ze służby. Symptomatyczny jest w 

tym kontekście przykład Niemiec, gdzie redukcja armii i przekształcanie jej w formację 

sprofesjonalizowaną uszczupliło zasoby osobowe w placówkach służbie zdrowia, które w 

istotnym stopniu opierały się na pracy osób odbywających służbę zastępczą poza siłami 

zbrojnymi.  

 

Jak podkreślają Herbert Wulf i Adedeji Ebo, efektywność procesu SSR zależy zatem 

od umiejscowienia go w szerszym kontekście agendy transformacyjnej, w której 

bezpieczeństwo jest tylko jednym, choć kluczowym, z elementów. W kontekście 

                                                 
68 Na ten temat patrz też prace R. Williamsa, który dokonał obszernego studium wdrażania koncepcji SSR w 
państwach afrykańskich [w:] R. Williams, „African armed forces and the challenges of security sector 
transformation” w A. Schnabel, H.G. Ehrhart (red.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding…, 
op.cit., s. 45-73. 
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postkonfliktowym np. gwałtowna demobilizacja (zarówno w szeregach sił zbrojnych, jak i 

wśród nieformalnych grup – milicji plemiennych, prywatnych armii warlordów itp.) może 

skutkować gwałtownym napływem siły roboczej na rynek pracy i jeśli, w stosownym czasie, 

osoby te nie znajdą źródeł alternatywnego zarobkowania, najprawdopodobniej ponownie 

zasilą szeregi partyzantki, grup przestępczości zorganizowanej itp69. Proces SSR musi być 

zatem ściśle skorelowany z reformami na gruncie społeczno-gospodarczym.  

 

Kolejnym czynnikiem warunkującym efektywność jest zapewnienie ciągłości procesu 

zainicjowanych reform. Bez względu na kontekst, reforma sektora bezpieczeństwa jest 

zawsze procesem złożonym i wielowymiarowym, a zatem z definicji czaso- i 

kosztochłonnym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku państw postkonfliktowych, które 

w większości przypadków są prawie całkowicie zależne od pomocy finansowej dostarczanej 

przez donatorów zewnętrznych, którzy nader często skłonni są raczej realizować projekty 

typu „quick-impact”. Długotrwałe obciążenie budżetu z racji wydatków na ten cel powoduje 

bowiem w dłuższym okresie czasu narastającą kontestację podatników, zwłaszcza iż 

pozytywne efekty SSR są zazwyczaj odłożone w czasie. 

 

Wreszcie, jak wskazuje Wulf, w przypadku niektórych państw, sukces reform sektora 

bezpieczeństwa nie będzie w ogóle możliwy. Wskazuje on przede wszystkim na grupę tych 

państw, gdzie konflikt zbrojny nie został w istocie zakończony lub istnieje istotny problem 

permanentnego braku bezpieczeństwa70. 

 

6. Podsumowanie 

 

Niepodobna podjąć się próby podsumowania wszystkich aspektów istotnych z punktu 

widzenia reformy sektora bezpieczeństwa. Należy jednak wskazać, iż jej wpływ na 

funkcjonowanie współczesnych państw znacznie wykracza nawet poza szeroko rozumianą 

sferę bezpieczeństwa państwa. Jak podkreślają Michael Brzoska i Herbert Wulf, reforma 
                                                 
69 Problem jest szczególnie palący w przypadku tzw. dzieci-żołnierzy, których powrót na rynek pracy, bez 
wdrożenia odpowiednich programów edukacyjnych, jest w warunkach pokojowych bardzo utrudniony. 
Szczegółowe informacje na ten temat zob. oficjalna witryna internetowa organizacji Coalition to Stop the Use of 
Child Soldiers - http://www.child-soldiers.org/home. Patrz też Raport „Child Soldiers Global Report 2008” na  
http://www.childsoldiersglobalreport.org/ . 
70 Zob. H. Wulf, Security Sector Reform…, op.cit., s. 6.  

http://www.child-soldiers.org/home
http://www.childsoldiersglobalreport.org/
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sektora bezpieczeństwa realizuje się właściwie na kilku płaszczyznach: politycznej, 

ekonomicznej, społecznej i instytucjonalnej71. Ta pierwsza dotyka sfery cywilnej kontroli nad 

instytucjami sektora bezpieczeństwa w dość szerokim aspekcie – włączając w to instytucje 

społeczeństwa obywatelskiego, media, organizacje pozarządowe itp. Wymiar ekonomiczny 

kładzie nacisk na właściwą alokację środków finansowych w ramach sektora, z naciskiem na 

kwestie wydajności i gospodarności. Podkreśla się tu niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą 

zarówno niedoinwestowany, jak i przeinwestowany sektor bezpieczeństwa. W wymiarze 

społecznym wskazuje się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obywateli 

(ich życie, mienie, zdrowie) bez względu na źródło zagrożenia (instytucje państwa, wróg 

zewnętrzny itp.). W końcu, w wymiarze instytucjonalnym SSR oznacza potrzebę 

transformacji instytucji sektora bezpieczeństwa w kierunku uzyskania przez nie 

satysfakcjonującego poziomu profesjonalizmu, właściwego podziału kompetencji i zadań 

pomiędzy nimi oraz takie określenie relacji, które będą sprzyjały, a nie hamowały 

efektywność realizacji celu nadrzędnego: zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego 

obywateli. 

 

Jak podkreśla Alyson Bailes, pomimo dość bogatych rozważań, zarówno w literaturze 

naukowej, jak i na gruncie praktycznym (własne koncepcje w tej sferze rozwinęły przede 

wszystkim OECD, Unia Europejska, do pewnego stopnia NATO), definicja procesu SSR 

wciąż jest przedmiotem wielu polemik72. Wielość kontekstów i wyzwań sprawia, iż trudno 

jednoznacznie zdefiniować wszystkie konkretne działania, jakie się na ten proces składają. 

Ponadto, wciąż budzi kontrowersje kwestia, kto ma ostatecznie decydować o kształcie 

wprowadzanych reform – nawet przy stosowaniu w dobrej wierze zasady local ownership, 

ostatecznie, w szczególności w kontekście państw postkonfliktowych, główne koszty reform 

ponoszą zwykle donatorzy zewnętrzni, rezerwując sobie prawo kształtowania lub modyfikacji 

koncepcji SSR zgodnie z własną wizją. Rodzi do szereg problemów, gdyż w nader wielu 

przypadkach podmioty zewnętrzne-liderzy reform posiadają dość słabą orientację w 

lokalnych warunkach dla SSR i forsują rozwiązania przyjęte i akceptowalne na obszarze 

demokracji zachodnich, ale bezużyteczne w środowisku bezpieczeństwa w “państwach-

odbiorcach” reform. 

                                                 
71 Za: H. Wulf, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries…, op.cit., s.5. 
72 A. Bailes, Introduction: The EU and Security Sector Reform…, op.cit., s. XIV. 
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Analizując proces reform sektora bezpieczeństwa nie sposób także abstrahować od 

wpływu na kształtowanie się jej poszczególnych elementów, jaki wywierają podmioty 

najbardziej zaangażowane w realizację SSR w praktyce. Są to przede wszystkim organizacje 

międzynarodowe (OECD, NATO, Unia Europejska, ONZ, Bank Światowy) oraz 

indywidualniei donatorzy - zazwyczaj wysoko rozwinięte państwa zachodnie (w 

szczególności Wielka Brytania, Norwegia, Republika Federalna Niemiec, Szwajcaria, Belgia, 

Holandia, Japonia). W ostatnich latach, zwłaszcza na skutek zaangażowania w kampanie 

militarne w Iraku i Afganistanie, jednym z najaktywniejszych aktorów na polu SSR stały się 

również Stany Zjednoczone. Wbrew ujęciom teoretycznym, które kładą nacisk przede 

wszystkim na aspekt zarządzania instytucjami sektora bezpieczeństwa, podmioty zewnętrzne 

najczęściej formułują programy SSR według mandatu, jaki został im powierzony oraz własnej 

filozofii rozwiązania problemu, abstrahując od rygorów podejścia naukowego. Wiele 

organizacji stosuje również inną terminologię (jak np. “reforma sektora bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości” – „justice and security sector reform’ przez UNDP) dla podkreślenia, że 

czynnik sprawiedliwości zajmuje równoważną do sfery bezpieczeństwa pozycję i nie może 

być traktowany jako jej część składowa; w nomenklaturze zaproponowanej przez OECD 

mowa jest natomiast o reformie systemu bezpieczeństwa” dla zaznaczenia również 

pozamilitarnego charakteru tego procesu73). Jak podkreśla Chuter, dyskusja nad 

definiowaniem SSR nie jest też wolna od wpływów politycznych. Niektóre instytucje w 

państwie, chcąc wywierać wpływ nad ten proces, mogą aktywnie lobbować na rzecz ich 

uznania za podmiot SSR74.   

 

Trafnego podsumowania przytoczonych powyżej dyskusji dokonał A. Karkoszka. 

Jego zdaniem „reforma sektora bezpieczeństwa może być pojmowana jako nowa, uniwersalna 

formuła określająca wszechstronny proces zmian zachodzących we wzajemnych relacjach 

między wyspecjalizowanymi instytucjami państwowymi i społecznymi we wszystkich 

aspektach dotyczących bezpieczeństwa indywidualnego, społecznego i narodowego”. 

Głównym celem tych zmian jest „bardziej demokratyczny system rządzenia, lepsze 

                                                 
73 Zob. The OECD/DAC’s Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice, 2007 Edition 
dostępny na http://www.oecd.org/development/incaf/38406485.pdf . 
74 Patrz D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, op.cit., s. 8. 

http://www.oecd.org/development/incaf/38406485.pdf
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zarządzanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie i wzmocnienie bezpieczeństwa, 

wzmocnienie ochrony praw człowieka i wolności indywidualnych zarówno w ramach samych 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i podczas wypełniania ich zadań, 

wreszcie większa wewnętrzna i zewnętrzna stabilizacja państwa”75.  

                                                 
75 Zob. A. Karkoszka, Reforma sektora bezpieczeństwa: Założenia i problemy implementacji, [w:] R. Kuźniar, Z. 
Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Zagrożenia-Koncepcje-Instytucje, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych. Warszawa 2003, s. 292-294. 
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Rozdział II 

Reforma sektora bezpieczeństwa w grupie państw postkonfiktowych 

 

Reforma sektora bezpieczeństwa w państwach postkonfliktowych jest procesem 

niezwykle złożonym i wielowymiarowym1. Jego specyfikę, w przeciwieństwie do państw o 

ustabilizowanej sytuacji politycznej, określa bowiem o wiele szersze spektrum czynników niż 

to, które zwykle uwzględnia się w analizie SSR w pozostałych kontekstach. Warunki 

polityczne, ekonomiczne i społeczne są tam najdalsze od idealnych2. W tej grupie państw 

kluczowe znaczenie ma bez wątpienia skomplikowana sytuacja bezpieczeństwa. Pomimo 

formalnego zakończenia działań zbrojnych, niezwykle rzadko walki ustają jednocześnie na 

terytorium całego kraju3. W szczególności w sytuacji konfliktu wewnątrzpaństwowego 

ogniska konfliktu są wygaszane stopniowo, a w wielu przypadkach dochodzi do ich stałego 

odnawiania się. Wśród najczęstszych powodów takiej sytuacji są: niezadowolenie wielu grup 

(klanów etnicznych, religijnych etc.) z osiągniętego porozumienia politycznego (lub jego 

brak) i zbrojne próby wymuszenia jego rewizji, chęć kontroli nad tymi obszarami w państwie, 

gdzie znajdują się zasoby naturalne, postrzeganie walki zbrojnej jako jedynej szansy na 

utrzymanie się w obliczu braku alternatywnych źródeł zarobkowania itp. 

 

Z tego też powodu, w odróżnieniu od pozostałych kontekstów, jednym z kluczowych 

czynników analizy procesu SSR musi być właściwe określenie podmiotowego zakresu 

reform, który ponad wszelką wątpliwość obejmuje swoim zasięgiem nie tylko odradzające się 

struktury legalnej władzy (w tym tzw. core security actors), ale także całe spektrum aktorów 

pozapaństwowych, których działalność wpływa na sytuację bezpieczeństwa w państwie. Jak 

                                                 

1 Kryterium dla wyodrębnienia tej grupy państw stanowi nieodległe w czasie zawieszenie działań zbrojnych, 
rozejm lub podpisanie porozumienia pokojowego. Patrz np. H. Hänggi, Conceptualising Security Sector Reform 
and Reconstruction [w:] A. Bryden, H. Hänggi (red.) Reform and Reconstruction of the Security Sector, DCAF 
Yearbook 2004, s. 5-6. 
2 Za tzw. warunki idealne dla przeprowadzenia reform sektora bezpieczeństwa uznano m.in.: zakończenie 
działań zbrojnych, zgodę wszystkich skonfliktowanych stron na rozbrojenie i na podjęcie rywalizacji o władzę w 
kraju przy użyciu metod pokojowych, zgoda wszystkich stron na przeprowadzenie SSR i na wypracowanie 
wspólnych, akceptowalnych dla wszystkich rozwiązań w tym obszarze. Więcej na ten temat patrz:  A. Schnabel, 
Ideal Requirements versus Real Environments in Security…, op.cit.,  DCAF, s. 13-16.  
3 Zob. D.M. Law, The Post-Conflict Security Sector…, op.cit., s. 2. 
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argumentuje E. van Veen, złożoność sytuacji postkonfliktowej wynika właśnie z konieczności 

uwzględnienia wielości podmiotów, którzy konstytuują sferę „governance” w państwie4.  

 

Specyfika kontekstu postkonfliktowego wpływa również na konstrukcję konkretnych 

programów reform sektora bezpieczeństwa, które, z oczywistych względów, są zazwyczaj 

wieloetapowe i daleko bardziej „pojemne” od tych prowadzonych w państwach 

postkomunistycznych czy rozwiniętych demokracjach zachodnich. Wśród najważniejszych i 

najbardziej palących problemów do rozwiązania kluczowe pozostaje jak najszybsze 

zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wszystkim społecznościom: powracającym do kraju 

uchodźcom, grupom najbardziej narażonym na przemoc: mniejszościom etnicznym, 

kobietom, dzieciom. Celem maksimum, a zarazem najbardziej odsuniętym w czasie, jest z 

kolei takie przekształcenie sfery governance w państwie, by instytucje sektora 

bezpieczeństwa nie tylko nie stanowiły zagrożenia dla własnych obywateli, lecz były również 

w stanie zapewnić im skuteczną ochronę zarówno przed zagrożeniami natury wewnętrznej, 

jak i zewnętrznej. Istotnym wyzwaniem badawczym jest w tym kontekście ustalenie, jakie 

konkretnie działania, i w jakiej sekwencji, powinny zostać podjęte, by SSR pozwoliła na 

zapobieżenie nawrotom konfliktu5.  

 

W końcu, rozważania na temat procesu reform sektora bezpieczeństwa muszą 

zakończyć się próbą wskazania tych czynników, które warunkują powodzenie 

podejmowanych przedsięwzięć oraz określenia perspektyw ich powodzenia. Oczywistym jest 

przy tym, iż w państwach postkonfliktowych proces politycznej stabilizacji państwa, 

wyrażający się w choćby fragmentarycznej odbudowie jego najważnejszych instytucji (rządu, 

sektora legislacyjnego, sądowniczego), a kluczowy dla powodzenia SSR, jest zazwyczaj 

bardzo powolny, co znacząco opóźnia pozytywne efekty reform6. Nie sprzyja im również 

                                                 
4 Zob. E. van Veen, „Reverse Stakeholder Mapping: On the Need for Actor-Based SSR Strategizing in Post-
Conflict Environments”, Journal of Security Sector Management, Cranfield Security Sector Management Team, 
Cranfield University, Shrivenham, UK, Volume 6, Number 2 – July 2008, s.15. 
5 M. Brzoska, Development Donors and the Concept of Security Sector Reform…, op. cit., s. 32. 
6 Stopień dysfunkcji instytucji państwowych odpowiadających za sektor bezpieczeństwa jest w tej grupie państw 
niekiedy tak znaczny (zwłaszcza w sytuacji całkowitej blokady ich działania w trakcie trwania konfliktu 
zbrojnego), iż niektórych badaczy skłoniło to do wysunięcia propozycji modyfikacji natury terminologicznej. 
Zwrócono bowiem uwagę na fakt, iż w przypadku niektórych państw posługiwanie się pojęciem „reform sektora 
bezpieczeństwa” nie określa precyzyjnie charakteru działań, jakie w rzeczywistości zostają zainicjowane. 
Skłaniają się oni raczej do posługiwania się terminem „rekonstrukcji sektora bezpieczeństwa” (Security Sector 
Reconstruction). Dla klarowności wywodu niniejszej pracy, zwłaszcza w jej aspekcie porównawczym, oraz z 
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klimat tymczasowości, który towarzyszy powoływanym tylko na określony czas instytucjom 

(zazwyczaj do czasu przeprowadzenia demokratycznych wyborów), a także fatalna kondycja 

ekonomiczna kraju oraz rozbite struktury społeczne, emigracja lub fizyczna eliminacja elit itp. 

 

Warto przy tym zauważyć, iż jednym z istotnych czynników, który budzi wiele 

kontrowersji i dylematów w kontekście przeprowadzania reformy sektora bezpieczeństwa w 

państwach postkonfliktowych jest pierwszoplanowa rola, jaką odgrywają w tym procesie 

aktorzy zewnętrzni (państwa-donatorzy, organizacje międzynarodowe). Słabość 

instytucjonalna i gospodarcza krajów, w których inicjuje się SSR powoduje, iż to właśnie na 

podmiotach z zewnątrz spoczywa ciężar realizacji reform, szczególnie w jej początkowym 

okresie. Niekiedy elementy reform są wdrażane już na etapie uruchamianej w danym kraju 

(po zakończeniu konfliktu lub nawet w trakcie jego trwania) operacji pokojowej. Wiele 

postanowień w tej sferze jest też implementowanych, choć w bardzo ogólnej formie, do treści 

porozumień pokojowych zawieranych po zakończeniu konfliktu7. Co oczywiste, im mniej 

wydolne są instytycje państwa, tym rola podmiotów zewnętrznych zwiększa się, co może w 

perspektywie doprowadzić do niespełnienia jednego z podstawowych kryteriów efektywności 

SSR – zapewnienia „local ownership” i podważenia legitymizacji wprowadzanych zmian 

przez różne grupy społeczne. Tym bardziej, że, jak zauważa David Law, w państwach tych 

reforma sektora bezpieczeństwa rozpoczyna się zanim władze państwa ukonstytuują się w 

wyniku demokratycznych wyborów8. 

 

Z drugiej strony, nie sposób pominąć faktu, iż zaangażowanie podmiotów 

zewnętrznych jest przeważnie wynikiem głębokich dysfunkcji tego sektora w danym 

państwie, a konsekwencje tych nieprawidłowości mogą mieć wymiar regionalny, a nawet, w 

przypadku państw dysponujących bronią jądrową, globalny. Poza tym, to podmioty 

zewnętrzne ponoszą w głównej mierze finansowy ciężar reform, co obliguje je (zarówno w 

sensie politycznym, jak i prawnym) do sprawowania kontroli nad toczącym się procesem. 

                                                                                                                                                         
uwagi na fakt, iż termin ten nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniony w literaturze przedmiotu, posłużono się 
tradycyjnym pojęciem „reformy sektora bezpieczeństwa”.  
7 Bardzo interesującej i drobiazgowej analizy tych zapisów w porozumieniach zawartych w kilkunastu 
państwach (m.in. Mozambiku, Burundi, Gwatemali) dokonał E. Hutchful w studium pt. „Security Sector Reform 
Provisions in Peace Agreements”, Global Facilitation Network for Security Sector Reform (GFN-SSR), January 
2009.  
8 Patrz D.M. Law, The Post-Conflict Security Sector…, op.cit., s. 2. 
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Analiza kwestii SSR w kontekście postkonfliktowym skłania zatem również do zadania 

pytania o to, w jaki sposób ma kształtować się dynamika relacji pomiędzy aktorami 

wewnętrznymi a zewnętrznymi przy realizowaniu SSR, gdzie powinna być wytyczona 

granica ingerencji aktorów zewnętrznych w toczący się proces. Jak podkreśla David Chuter 

„osoby zaangażowane w realizację SSR muszą zaakceptować fakt, (…) iż to, co proponują, 

nie jest postrzegane jako bezstronne, altruistyczne doradztwo techniczne, ale część planu 

dominacji i politycznego podporządkowania sobie państw biednych przez państwa bogate”9. 

 

 

1. Cele i zadania reformy sektora bezpieczeństwa w kontekście postkonfliktowym 

 

W środowisku postkonfliktowym hierarchię i dynamikę realizacji celów SSR 

wyznacza wiele różnych czynników. Wśród nich najistotniejsza jest aktualna sytuacja 

bezpieczeństwa w państwie. Jak podkreśla Michael Bhatia, dominująca w środowisku 

postkonfliktowym „kultura przemocy”, jako naturalna konsekwencja prowadzonych niekiedy 

od dziesięcioleci działań zbrojnych10, powoduje iż priorytetem staje się eliminacja skrajnego 

deficytu fizycznego bezpieczeństwa jego obywateli możliwie na jak największym obszarze 

terytorium państwa. Jak twierdzi D. Law, celem nie jest tu, przynajmniej w perspektywie 

krótkoterminowej, budowa i reforma infrastruktury instytucjonalnej, ale stworzenie 

środowiska, które będzie temu procesowi sprzyjało w przyszłości11.  

 

Najważniejsze projekty, jakie musi objąć reforma sektora bezpieczeństwa w środowisku 

postkonfliktowym w możliwie nieodległej perspektywie czasowej to zatem12: 

 Redukcja i reorganizacja rozbudowanych w okresie trwania konfliktu sił zbrojnych, 

które częstokroć pozostają poza kontrolą cywilną lub są nią objęte w znikomym 

stopniu 

 Demobilizacja lub reorganizacja ugrupowań pozapaństwowych posługujących się siłą, 

pozostających poza kontrolą państwa (prywatnych milicji, partyzantki itp.)13 

                                                 
9 D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, op.cit. s. 20.  
10 M. V. Bhatia, M. Sedra, Afghanistan, Arms and Conflict. Armed groups, Disarmament and Security in a Post-
War Society, Contemporary Security Studies, Routledge, London & New York 2008, s. 11 i nn. 
11 Patrz też D.M. Law, The Post-Conflict Security Sector…, op.cit. s. 2-3.  
12 H. Hänggi, Conceptualising Security Sector Reform and Reconstruction…, op.cit., s. 8. 
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 Konfiskata i zabezpieczenie nadmiaru broni i uzbrojenia znajdującego się zarówno w 

posiadaniu rządu, jak i w rękach sprywatyzowanych ugrupowań zbrojnych 

 Stworzenie klimatu zaufania wśród lokalnych społeczności, w szczególności tych 

najbardziej poszkodowanych w wyniku trwania konfliktu14 

 

Pierwsze trzy cele prowadzą w istocie do odzyskania przez państwo kontroli nad 

użyciem siły zbrojnej, co, jak podkreśla Herbert Wulf, jest warunkiem sine qua non 

rzeczywistego wkroczenia danego kraju na drogę do ustanowienia trwałego pokoju15.  

 

W perspektywie długoterminowej jako cel maksimum dla SSR wskazuje się takie 

skonstruowanie instytucji sektora bezpieczeństwa, które, m.in. poprzez zapewnienie 

prawidłowych relacji pomiędzy nimi (zgodnie z regułami good governance) będą w stanie 

zapobiec nawrotowi konfliktu zbrojnego. Jak podkreślono w wydanym przez Komitet 

Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Development 

Assistance Committee – DAC) kompendium na temat reformy sektora bezpieczeństwa, celem 

SSR w środowisku postkonfliktowym jest efektywne i ciągłe dostarczanie bezpieczeństwa 

oraz wymiaru sprawiedliwości16. 

 

Określenie celów i przedsięwzięć koniecznych dla osiągnięcia tak postawionych celów 

będzie zatem wymagało przede wszystkim dokonania przeglądu funkcjonowania sektora 

bezpieczeństwa przed wybuchem konfliktu oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego władze 

państwa nie były w stanie zapobiec jego wystąpieniu i eskalacji. Ma to szczególne znaczenie 
                                                                                                                                                         
13 W literaturze przedmiotu nie ma zgody co do tego, czy procesy rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji byłych 
stron walczących (ang. Disarmament, Demobilisataion and Reintegration – DDR), a także likwidacji broni 
lekkiej i strzeleckiej (Small Arms and Light Weapons - SALW) oraz rozminowywanie należy zaliczyć do 
procesu SSR, czy są to działania jedynie towarzyszące, choć będące niezbędnym prerekwizytem dla SSR. Na ten 
temat patrz np. A. Bryden, T. Donais, H. Hänggi, Shaping a Security Governance Agenda in Post-Conflict 
Peacebuilding, Policy Paper – №11, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 
Geneva, November 2005, s. 15 na: http://www.dcaf.ch/_docs/pp11_security-governance-post-conflict-
peacekeeping.pdf . Patrz też A. Bryden, Linkage between DDR and SSR - Understanding the DDR-SSR Nexus: 
Building Sustainable Peace in Africa, United Nations Office of the Special Adviser on Africa (OSAA), 2007. 
14 Wielu autorów zwraca uwagę na fakt, iż istotnym elementem budowania tego zaufania jest osądzenie osób 
podejrzanych o przestępstwa popełnione w czasie trwania konfliktu. W większości przypadków generuje to 
jednak pewne dylematy – wiele z nich nadal dysponuje bowiem znacznymi wpływami politycznymi, zatem ich 
antagonizacja może wpływnąć negatywnie na realizację SSR. Z drugiej strony – społeczeństwo otrzymuje 
sygnał, iż przemoc i działanie wbrew prawu nie spotyka się z karą.  
15 Na ten temat patrz obszerne opracowanie H. Wulfa: Good Governance Beyond Borders: Creating a Multi-
level Public Monopoly of Legitimate Force, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), Occasional Paper – № 10, Geneva, April 2006. 
16 OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice, op.cit., s. 21.  

http://www.dcaf.ch/_docs/pp11_security-governance-post-conflict-peacekeeping.pdf
http://www.dcaf.ch/_docs/pp11_security-governance-post-conflict-peacekeeping.pdf
http://www.dcaf.ch/Publications/Publication-Detail?lng=en&id=34308
http://www.dcaf.ch/Publications/Publication-Detail?lng=en&id=34308
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w przypadku konfliktów wewnątrzpaństwowych, gdyż odbudowa tych instytucji w sposób, 

który ignorowałby te ustalenia, mogłaby zwiększać zagrożenie ponownego wybuchu działań 

zbrojnych poprzez utrwalenie rozwiązań patologicznych i istniejących deficytów. Przegląd 

taki powinien również ustalić zakres potrzeb (ludzkich, materialnych, rozwiązań prawnych) 

sektora bezpieczeństwa w oparciu o analizę zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Na podstawie 

tych ocen zwykle przygotowuje się dokumenty o charakterze strategicznym (narodowe 

strategie bezpieczeństwa i obrony oraz dokumenty niższej rangi, precyzujące konkretne 

postanowienia w danej sferze oraz odpowiednie rozwiązania legislacyjne17), które określają 

kierunki podejmowanych reform. Szczególnie istotne jest w tym kontekście klarowne 

określenie ról poszczególnych instytucji: rządu, parlamentu, ministerstw, sił zbrojnych, policji 

itp., tak by budować ich kompetencje w perspektywie długoterminowej.  

 

Jak już wspomniano w rozdziale pierwszym, przyjęte ustalenia, choć bezwzględnie 

powinny odzwierciedlać specyfikę polityczną, kulturową, społeczną oraz religijną danego 

państwa, nie mogą pominąć reguł „good governance”, których wdrożenie jest uznawane za 

rękojmię efektywności podejmowanych działań. W kontekście postkonfliktowym, podobnie 

jak w przypadku pozostałych grup państw, istotna jest kwestia relacji procesu demokratyzacji 

do reform sektora bezpieczeństwa18.  

 

Jak podkreśla wielu autorów, o ile na poziomie najbardziej ogólnym określenie 

generalnego celu SSR w środowisku postkonfliktowym jako „zapobieżenie nawrotowi 

konfliktu zbrojnego” nie budzi zasadniczych wątpliwości, o tyle jego uszczegółowienie, a 

następnie zarysowanie konkretnych sposobów postępowania oraz sekwencji ich realizacji jest 

już problemem o wiele bardziej złożonym. Zaznacza się, iż osiągnięcie tego samego celu, jak 

                                                 
17 Jak podkreśla L. Nathan „solidne ustawodawstwo jest niezbędnym instrumentem dla wysiłków zmierzających 
ku zmniejszeniu wpływów nieformalnych aktorów bezpieczeństwa, budowania kultury poszanowania praw 
czlowieka oraz zapewnienia trwałości podejmowanych reform tak, by nie były one zależne od woli kilku 
jednostek”. Istotne jest również to, by odpowiednie dokumenty prawne ustalały klarowny podział obowiązków i 
sfer odpowiedzialności poszczególnych instytucji sektora bezpieczeństwa, procedury użycia siły, sposoby 
finansowania sektora bezpieczeństwa itp. Zob. L. Nathan, No Ownership, No Commitment: A Guide to Local 
Ownership of Security Sector Reform, op.cit., s. 19-20. 
18 Jak zauważają autorzy opracowania poświęconego SSR w państwach Afryki Zachodniej, proces 
demokratyzacji, choć niewątpliwie sprzyja SSR, niekoniecznie prowadzi do demokratycznego zarządzania 
sektorem bezpieczeństwa. Patrz A. Bryden, B. N'Diaye, 'F. Olonisakin, Security Sector Governance in West 
Africa, Turning Principles to Practice, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 
November 2005 na: http://www.dcaf.ch/_docs/pp08_security_sector_governance_west_africa.pdf . 
 

http://www.dcaf.ch/_docs/pp08_security_sector_governance_west_africa.pdf
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np. cywilnej kontroli nad armią, w dwóch różnych krajach będzie wymagało implementacji  

zupełnie innej strategii dochodzenia do tego celu; inny będzie również czas jej realizacji, w 

zależności od uwarunkowań lokalnych19. Ponadto, jak wskazuje E. van Veen jednym z 

czynników, który wpływa na skalę trudności przy realizacji określonego celu są dynamicznie 

zmieniające się warunki w środowisku postkonfliktowym, co musi wpływać na modyfikacje 

celów i zadań, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej20. Autor ten 

podkreśla, iż zmiany te są nieuniknione, gdyż sektor bezpieczeństwa jest szczególnie podatny 

na wstrząsy, a niektórzy partnerzy reform (rząd, organizacje społeczne, lokalni komendanci 

wojskowi) mogą zmienić swoje nastawienie w następstwie różnych czynników i okoliczności, 

wycofać swoje poparcie dla niektórych rozwiązań i wywierać nacisk na redefinicję 

wdrażanych strategii. Wśród najważniejszych dylematów w określaniu strategii SSR w 

środowisku postkonfliktowym wskazuje się również kwestię możliwych sprzeczności, jakie 

mogą pojawić się w realizacji celów krótko- i długoterminowych. Bezwzględny wymóg 

zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa obywateli w możliwie jak najkrótszym okresie czasu 

(a zatem nacisk na wydajność) może stać w sprzeczności z zamiarami formowania sektora 

bezpieczeństwa wg reguł good governance (zasad partycypacji, wydajności, przejrzystości 

itp.). 

 

Spostrzeżenia te prowadzą badaczy procesu SSR w kontekstach postkonfliktowych do 

wniosków, iż strategiczne cele reform i towarzyszące im strategie realizacji powinny być 

określane w sposób, który uwzględnia naturalną dynamikę zmian (szczególnie w sferze 

politycznej, jak np. możliwej zmiany ugrupowań rządzących), co zwiększa 

prawdopodobieństwo ich osiągnięcia w zakładanym okresie czasu21. Dlatego podkreśla się 

również, iż pakiet inicjowanych działań i stawianych przed reformą celów nie powinien być 

zanadto rozległy i dotyczyć wielu dziedzin życia społecznego właśnie ze względu na ryzyko 

uzależnienia sukcesu implementowanych reform od zbyt wielu zmiennych. 

 

 

 

                                                 
19 D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, op.cit.., s. 21. 
20 E. van Veen, Reverse Stakeholder Mapping: On the Need for Actor-Based SSR Strategizing in Post-Conflict 
Environments.., op.cit., s.1-5. 
21 Ibidem,  s. 5. 
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2. Podmioty reform sektora bezpieczeństwa w kontekście postkonfliktowym 

 

Analiza licznych opracowań poświęconych kwestii SSR w środowisku 

postkonfliktowym nie pozostawia wątpliwości, iż właściwa identyfikacja wszystkich 

podmiotów wywierających wpływ na sferę security governance w danym państwie, ich 

pozycji oraz motywacji i zamiarów, jest kluczem dla określenia programu reform oraz metod 

jego wdrażania. Szczególnie w kontekście postkonfliktowym ich liczba i zróżnicowanie oraz 

generowany wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na środowisko bezpieczeństwa 

ma ogromne znaczenie dla określenia agendy SSR oraz warunków jej efektywnej realizacji.  

 

W tym kontekście należy zatem wskazać na trzy kategorie podmiotów, które, 

szczególnie w początkowym okresie, wywierają kluczowy wpływ na realizację agendy 

transformacyjnej w państwach postkonfliktowych. Pierwszą z nich stanowią niewątpliwie 

instytucje państwowe autoryzowane do użycia siły, a w szczególności siły zbrojne22. W 

środowisku postkonfliktowym częstokroć to właśnie formalne instytucje sektora 

bezpieczeństwa, uwikłane w bieżącą politykę, fatalnie zarządzane i słabo opłacane, stanowią 

o deficycie fizycznego bezpieczeństwa obywateli23, nie tylko bezpośrednio, poprzez 

skłonność do agresywnych zachowań wobec ludności cywilnej, ale też pośrednio, kiedy, na 

skutek braku profesjonalizmu, nieodpowiedniemu wyszkoleniu czy braku niezbędnego 

sprzętu nie są w stanie zapewnić niezbędnej ochrony24. Druga kategoria podmiotów to zbrojni 

aktorzy pozapaństwowi (ang. non-statutory; armed non-state actors), w większości 

przypadków pozostający poza porządkiem prawnym danego państwa. Ich pozycja, zakres i 

siła oddziaływania oraz sieć nieformalnych powiązań tworzą niezwykle zróżnicowaną 

mozaikę, komplikując kontekst SSR w państwach postkonfliktowych. Trzecią kategorię 

podmiotów stanowią aktorzy zewnętrzni – organizacje międzynarodowe, donatorzy, a w 

szczególności siły zbrojne wchodzące w skład uruchamianej w danym państwie operacji 

pokojowej (w szczególności typu peace-keeping czy peace-building). Kontekst 

                                                 
22 W niektórych państwach, w zależności od kontekstu historycznego, politycznego bądź kulturowego, to nie siły 
zbrojne, ale inne formacje (policja, siły typu żandarmeryjnego) będą stanowiły oś, wokół której ogniskować się 
będzie reforma sektora bezpieczeństwa. 
23 Patrz A. Ebo, „The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and 
challenges, Conflict, Security & Development, Vol. 7, Issue 1 April 2007 , s. 27 – 60. 
24 Zob. E. Newman, A. Schnabel (red.), Recovering from civil conflict: Reconciliation, Peace and Development, 
Frank Cass, London 2002, s. 1-6. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713411970
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713411970~tab=issueslist~branches=7#v7
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g772891926
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postkonfliktowy, w którym instytucje państwa nie są w stanie, przynajmniej w początkowym 

okresie, podjąć się realizacji przypisanych im zadań sprawia, iż działania tych podmiotów 

mają kluczowe znaczenie przy inicjowaniu reform sektora bezpieczeństwa, a ich rola i 

wpływy częstokroć nie słabną nawet po dłuższym okresie czasu. 

 

2.1 Siły zbrojne jako podmiot SSR w kontekście postkonfliktowym 

 

Jak podkreśla Albrecht Schnabel, w kontekście postkonfliktowym kluczową rolę w 

zainicjowaniu SSR odgrywają siły zbrojne, które “muszą przejść transformację z podmiotu 

zagrażającego bezpieczeństwu państwa w jego protektora”, a w dalszej perspektywie 

(szczególnie po wycofaniu się z terytorium państwa sił wchodzących w skład operacji 

pokojowych) wziąć na siebie odpowiedzialność za utrzymanie stanu pokoju25. 

 

Formowanie legalnych sił zbrojnych w państwach postkonfliktowych może przebiegać 

według różnych modeli. Wiele zależy tu od uwarunkowań politycznych, kulturowych, 

społecznych, pozycji armii, jaką zajmuje w danym państwie, a także percepcji zagrożeń, 

możliwości finansowych państwa26. Zwyczajowo wskazuje się na konieczność redukcji 

ekstensywnych stanów osobowych (zgodnie z założeniem, iż sytuacja konfliktu doprowadziła 

do mobilizacji i zwiększenie liczbności armii), choć, jak podkreśla wielu autorów, nie jest to 

regułą; np. w sytuacji poważnego zagrożenia zewnętrznego – jak np. prowadzących 

agresywną politykę państw sąsiadujących – konieczne mogą być działania przeciwne. 

Kolejnym czynnikiem jest ustanowienie cywilnej (w sensie – obywatelskiej) kontroli nad 

armią, zapewnienie (w przypadku państw wielonarodowych) odpowiedniej równowagi 

etnicznej (przy czym nie chodzi li tylko o kryterium ilościowe, ale także jakościowe – czyli 
                                                 
25 Ibidem. 
26 D. Chuter zwraca z kolei uwagę na fakt, iż w każdym kraju siły zbrojne mają swoją specyfikę, której 
rozpoznanie jest kluczowe dla efektywności przeprowadzonych reform. Wyróżnia on: (a) tradycyjne armie 
narodowe (wywodzące się z tradycji europejskiej, które w chwili obecnej są pod kontrolą cywilnego 
zwierzchnictwa; (b) armie, które odegrały istotną rolę państwowotwórczą (tzw. nation-building militaries) – np. 
w Stanach Zjednoczonych, niektórych państwach Ameryki Łacińskiej itp. (c) armie wyzwolenia narodowego – 
powstały jako emanacja ruchów antykolonialnych (w krajach takich jak Namibia, Indonezja), a w wielu 
państwach, szczególnie afrykańskich, gdzie granice sztucznie dzielą plemiona i grupy etniczne, miały być 
formacją, wokół której buduje się tożsamość narodowa obywateli tych nowopowstałych państw;  (d) armie 
rewolucyjne – powstały z pobudek ideologicznych i walczyły głównie w wojnach domowych, przeciwko 
oponentom politycznym (Angola, Mozambik, chińska PLA); (e) armie postkolonialne – funkcjonują w tych 
państwach, które osiągnęły niepodległość drogą pokojową, w większości kolonii brytyjskich i francuskich; (f) 
armie tworzone na wzór tych istniejących w państwach zachodnich (w krajach takich jak Korea Południowa, 
Tajlandia). Patrz: D. Chuter, Understanding Security Sector Reform…, op.cit., s. 10-11. 
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sprawiedliwą i adekwatną obsadę stanowisk dowódczych). W wielu przypadkach konieczne 

będzie  stworzenie sił zbrojnych zupełnie od początku, poprzez rozwiązanie uprzednio 

istniejących formacji (np. wówczas, gdy istniejące grupy odmawiają np. podporządkowania 

się legalnym władzom państwa lub mają fatalny odbiór społeczny – kojarzą się z 

popełnianymi w trakcie trwania konfliktu zbrodniami wojennymi; także w przypadku 

postrzegania ich przez społeczeństwo jako uwikłanych w zbrodnie wojenne) lub ich scalenie 

(w przypadku rozbicia sił zbrojnych na zwalczające się frakcje).  

 

2.2. Aktorzy pozapaństwowi 

 

Sytuacja konfliktu, szczególnie bardzo rozciągniętego w czasie, jest czynnikiem 

sprzyjającym sformowaniu licznej niekiedy grupy aktorów pozapaństwowych, o 

zróżnicowanej pozycji i zakresie wpływów27. Generuje to pytania o konieczność ich 

włączania (lub przeciwnie: bezwględnej izolacji) w proces SSR, tym bardziej że nigdy nie 

stanowią oni grupy jednolitej - różny jest również ich stosunek i relacja do instytucji państwa, 

a także wzajemne pomiędzy nimi powiązania28. Ich znaczenie dla powodzenia (lub fiaska) 

procesu SSR jest bezdyskusyjne, i choć proces określania ich rzeczywistego statusu w 

państwie, motywacji, uwikłań politycznych bywa niezwykle skomplikowany, jest też 

niezbędny dla wypracowania efektywnych metod postępowania z tymi podmiotami. Wielu 

autorów podkreśla, iż to aktorzy pozapaństwowi powinni być najważniejszym punktem 

odniesienia dla SSR. Bruce Baker i Eric Scheye twierdzą, iż większość podmiotów 

zapewniających bezpieczeństwo (tzw. security providers) w kontekstach postkonfliktowych 

to aktorzy pozapaństwowi, operujący na poziomie lokalnym, zdecentralizowani, łatwiej 

adaptowalni i częstokroć lepiej i efektywniej (także w sensie kosztów) zaspokajający potrzeby 

ludności29. Programy w sferze SSR muszą tę rzeczywistość uwzględniać, co oznacza odejście 

                                                 
27 Interesujące opracowanie na temat mechanizmów powstawania grup zbrojnych patrz K. Schlichte, „With the 
State or against the State? The Formation of Armed Groups”, Contemporary Security Policy, Vol. 30, No 2 
(August 2009), s. 246-264. Także D.E. Davis, „Non-State Armed Actors, New Imagined Communities, and 
Shifting Patterns of Sovereignty and Insecurity in the Modern World, Contemporary Security Policy, 30:2, s. 
221-245. Na temat tzw. prywatyzacji przemocy patrz też H. Wulf, Good Governance Beyond Borders…, op.cit., 
s. 12-14. 
28 E. van Veen, Reverse Stakeholder Mapping…, op.cit., s. 4. 
29 Wg danych przytoczonych przez OECD, aktorzy pozapaństwowi i nieformalne mechanizmy ich działania 
stanowią ochronę (także w obszarze wymiaru sprawiedliwości) dla ok. 80-90 % społeczności w krajach 
postkonfliktowych, a także w państwach, gdzie sektor instytucji publicznych jest słabo rozwinięty. Patrz: 
Enhancing the Delivery of Justice and Security: Governance, Peace, and Security, OECD, Paris 2007, s.27. 



 63 

od państwowocentrycznego postrzegania rzeczywistości postkonfliktowej (choć nie oznacza 

to, iż powinno się pomijać sferę formalnych instytucji państwa - raczej szukać naturalnych z 

nią powiązań)30. 

 

Jedną z najdokładniejszych typologii podmiotów pozapaństwowych dysponujących siłą 

zbrojną dokonał Ulrich Schneckener31. Wskazuje on, iż najczęściej mamy do czynienia z 

ośmioma grupami:  

 

 rebelianci lub partyzantka  (ang. partisans, franc tireurs) – główną motywacją tych grup 

jest osiągnięcie konkretnych celów politycznych - najczęściej “wyzwolenie” (cudzysłów 

autora) określonej klasy społecznej lub grupy narodowościowej poprzez obalenie 

istniejącego rządu (lub w czasach kolonializmu – administracji kolonialnej), secesję 

danego regionu itp.; w przypadku sukcesu stanowią zalążek przyszłych legalnych sił 

zbrojnych nowego państwa; w  toku działań zbrojnych otrzymują zazwyczaj mniejsze lub 

większe (moralne i logistyczne) wsparcie społeczeństw, które reprezentują, jak również 

sprzyjających im rządów innych państw lub organizacji pozapaństwowych; 

 milicje (formacje paramilitarne) – są to nieregularne jednostki wojskowe działające w 

imieniu władz państwa lub przynajmniej przez nie tolerowane; ich zadaniem jest 

zwalczanie rebeliantów; w zależności od okliczności częstokroć w toku trwania konfliktu 

zbrojnego uniezależniają się i dążą do realizacji własnego programu politycznego32; 

 przywódcy klanów – należą do tradycyjnych, lokalnych autorytetów; stoją na czele 

poszczególnych plemion, klanów, grup etnicznych lub religijnych; swoją pozycję 

zawdzięczają zazwyczaj tradycji, w wyniku dziedziczeniu lub posiadania specyficznych 

cech (wiek, szczególne umiejętności przewodzenia grupie); zazwyczaj kontrolują niezbyt 

rozległe regiony peryferyjne w danym kraju poprzez grupy zbrojne rekrutujące się ze 

społeczności, którym przewodzą; 
                                                                                                                                                         
Patrz też: B. Baker, E. Scheye, „Multi-Layered Justice and Security Delivery in Post-Conflict and Fragile 
States”, Conflict, Security and Development, vol. 7, no. 4, s. 503-528. 
30 B. Baker, E. Scheye, op.cit., s. 503-528. 
31 Zob. U. Schneckener, Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Security Governance, [w:] A. Bryden , 
M. Caparini, Private Actors and Security Governance, Münster, LIT, 2006, s. 23-40. 
32 Jako przykład w literaturze podaje się np. grupę Mkhedrionich, która w pierwszej połowie lat 90. walczyła 
przeciwko separatystom abchaskim w Gruzji, jednocześnie pozostając poza kontrolą państwa. Patrz np. Ch. 
Zürcher, The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, New York, 2009, s. 139-148. 
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 warlordzi (komendanci wojskowi) – to lokalni potentaci, kontrolujący pewną część 

terytorium państwa podczas trwania konfliktu, a także przez pewien czas po jego 

zakończeniu; dysponują własnymi formacjami zbrojnymi (prywatnymi armiami) oraz 

czerpią korzyści z prowadzonych w kraju działań wojennych33 i działaności biznesowej 

(eksploatacja złóż, obrót narkotykami, opodatkowywanie lokalnej ludności34); w 

literaturze przedmiotu podkreśla się, iż zaklasyfikowanie danego przywódcy jako 

warlorda bywa niejednoznaczne, gdyż przez część społeczności mogą być postrzegani 

jako legitymizowani przywódcy polityczni, zwłaszcza w sytuacji słabości rządu, który nie 

jest w stanie chronić ludności na całości lub części terytorium państwa; wg Kimberley 

Martena utrwalenie się zjawiska warlordyzmu w kraju niesie za sobą poważne 

konsekwencje, z zagrożeniem stabilności państwa włącznie; podkreśla się, że właściwie 

są oni  nastawieni immanentnie przeciw państwu i procesom pokojowym, gdyż zazwyczaj 

na nich tracą35; 

 

 grupy terrorystyczne - ich główną motywacją jest osiągnięcie określonych celów 

politycznych (sformułowanych w kontekście określonych ideologii) poprzez zastraszanie 

społeczeństwa (porwania, branie zakładników, sabotaż, zamachy samobójcze, zamachy 

bombowe itp.); zazwyczaj są one zorganizowane w grupy o trudnej do zidentyfikowania 

strukturze, zróżnicowanej liczebności i zasięgu oddziaływania36; 

 

 grupy kryminalne – zaliczają się do nich wszelkiego rodzaju struktury mafijne, syndykaty, 

gangi, fałszerze, przemytnicy, piraci itp. Grupy te są motywowane przede wszystkim 

zyskiem finansowym, choć mają również określone interesy polityczne (szczególnie w 
                                                 
33 Bardzo obszerną analizę zjawiska warlordyzmu w perspektywie komparatystycznej przeprowadził m.in. K. 
Marten. Argumentuje on, iż grupa warlordów charakteryzuje się czterema cechami. Po pierwsze, korzystają oni 
z dezintegracji władz centralnych uzyskując kontrolę nad relatywnie niewielkimi obszarami terytorium państwa. 
Po drugie, ich działalność jest motywowana partykularnym interesem ekonomicznym, a nie ideologią. Po 
trzecie, ich autorytet wypływa z charyzmy oraz opieki (patronatu), jaką otaczają osoby uznające ich 
zwierzchnictwo. W końcu, działalność warlordów prowadzi do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa 
– politycznej fragmentacji, utrudnień w obrocie handlowym, braku przewidywalności itp. Patrz K. Marten, 
„Warlordism in Comparative Perspective”, International Security, no. 3, Winter 2006/7, s. 48-58.  
34 Na ten temat zobacz np. obszerną monografię Williama Reno, w której dokonano interesującej analizy 
zjawiska warlordzmu w czterech krajach afrykańskich (m.in. Liberii, Sierra Leone, Kongo, Nigeria). W. Reno, 
Warlord Politics and African States, Boulder, Lynne Rienner, 1999. 
35  D. Jung, K. Schlichte, From Interstate War to Warlordism: Changing Forms of Collective Violence in the 
International System [w:] H. Wiberg, Ch. Scherrer (red.) Ethnicity and Intra-State Conflicts, Types Causes and 
Peace Strategies, Ashgate, 1999, s. 47. 
36 Patrz np. M. Madej, Zagrożenia asymetryczne państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 131 i nn.  
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przypadku grup przestępczości zorganizowanej, która chce wpływać na organizacje 

państwowe w celu zapewnienia sobie bezkarności i swobody działania poprzez 

zastraszanie, przekupstwo, zabójstwa itp.); ich działalność opiera się na nielegalnym 

obrocie różnymi dobrami, oszustwach, przemycie, zabójstwach na zlecenie; 

 

 najemnicy i prywatne firmy militarne (private security companies - PSC, private military 

companies – PMC) – rekrutują się z ochotników, przyjmowanych w drodze otwartego 

naboru, którzy odpłatnie świadczą swoje usługi w sferze ochrony (szczególnie na terenach 

niestabilnych, gdzie toczące się działania zbrojne utrudniają prowadzenie działalności 

gospodarczej), szkoleń, pomocy logistycznej; do ich pracodawców zalicza się: państwo, 

inne prywatne firmy, warlordzi; o ile najemnictwo wciąż pozostaje nielegalne, działalność 

pracowników prywatnych firm wojskowych jest już zalegalizowana37;  

 

 „maruderzy” – grupy te rekrutują się z szeregów zdemobilizowanych formacji zbrojnych; 

są z reguły słabo zorganizowane, utrzymują się z grabieży dokonywanych na ludności 

cywilnej; 

 

Wg Schneckenera pozapaństwowe grupy zbrojne różnią się pomiędzy sobą motywami 

działania (cele polityczne versus interes ekonomiczny), podejściem do zmian (akceptacja 

versus obrona status quo), aspiracjami terytorialnymi (warlordzi, rebelianci, przywódcy 

klanów i niektóre milicje zazwyczaj chcą utrzymania kontroli nad określonym terytorium w 

odróżnieniu od terrorystów czy tzw. maruderów), sposobem osiągania swoich celów 

(przemoc fizyczna, psychiczna itp.). Schneckener zaznacza również, iż przedstawiona 

typologia to swego rodzaju model idealny, a w skomplikowanej rzeczywistości 

postkonfliktowej możliwe są różne zmiany i ewolucje dokonujące się pod wpływem 

dynamicznie zmieniających się uwarunkowań (autor podkreśla m.in., iż w sprzyjających 

okolicznościach zwykli „maruderzy” mogą się stać się warlordami). 

To, co zdaniem Scheckenera łączy te wszystkie grupy to brak zainteresowania 

wzmacnianiem instytucji państwa, co ma kluczowe znaczenie z puntu widzenia reform 

sektora bezpieczeństwa. Również Caroline Holmqvist stwierdza, iż sytuacja, w której 

                                                 
37 Więcej na ten temat zob. H. Wulf, Good Governance Beyond Border…, op.cit., s. 15-19. 
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instytucje państwowe pozwalają odgrywać tym podmiotom dominującą rolę w sferze 

zapewniania bezpieczeństwa - tracą swoją legitymację. Grupy te, z pewnymi wyjątkami, 

stanowią bowiem zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli38.  

W literaturze przedmiotu proponuje się również możliwe strategie postępowania w 

odniesieniu do tych grup. Wśród nich jest np. wynegocjowanie porozumienia politycznego– 

szczególnie z tymi podmiotami, które reprezentują znaczącą siłę polityczną na danym 

terytorium (przywódcy klanów, warlordzi). Inną strategią jest socjalizacja – w perspektywie 

krótko- i średnioterminowej polega na ukazywaniu korzyści z włączania się w procesy 

konsolidacji państwa; strategia ta jest skuteczna w przypadku podmiotów posiadających 

agendę polityczną, ale o mniejszej sile oddziaływania na społeczeństwo. Inne metody to: 

przekupstwo (szczególnie skuteczna wśród grupy motywowanych interesem ekonomicznym), 

amnestia (choć z uwzględnieniem kontrowersji, jakie może budzić). Wobec grup o mniejszej 

lub słabej sile oddziaływania Scheckener proponuje strategię marginalizacji lub 

powstrzymywania i izolowania. Ponadto podkreśla się przydatność metod takich jak „dziel i 

rządź”, polegających na konfliktowaniu rywalizujących ze sobą ugrupowań, a także środków 

koercji – fizycznej eliminacji szczególnie niebezpiecznych podmiotów lub utrudniania ich 

dzialalności poprzez cały wachlarz sankcji (odcięcie od dostaw broni poprzez embarga, strefy 

zakazu lotów, sankcje ekonomiczne, zamrożenie zagranicznych aktywów, ustanowienie 

trybunałów dla zbrodniarzy wojennych itp). W odniesieniu do wszystkich tych strategii autor 

zaznacza, że ich stosowanie możliwe jest prawie wyłącznie w perspektywie długoterminowej 

i wymaga znacznego oraz długotrwałego zaangażowania społeczności międzynarodowej, 

zarówno w sferze politycznej, jak i finansowej39.  

Strategie postępowania wobec aktorów pozapaństwowych może komplikować fakt, iż 

różne podmioty zajmujące się wdrażaniem SSR (rząd, organizacje międzynarodowe) 

częstokroć prezentują odmienne stanowiska co do ich znaczenia i statusu (np. uznanie danej 

grupy za organizację terrroystyczną bądź nie – przykładem są tu np. różne pozycje na listach 
                                                 
38 Patrz C. Holmqvist, Engaging Armed Non-State Actors in Post-Conflict Settings [w:] A. Bryden, H. Hänggi, 
Security Governance and Post-conflict Peacebuilding, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, DCAF, Berlin, Lit Verlag, 2005, s. 45-48. 
39 O możliwych sposobach postępowania z aktorami pozapaństwowymi zob. też. C. Holmqvist, Engaging Armed 
Non-State Actors in Post-Conflict Settings [w:] A. Bryden, H. Hänggi, Security Governance and Post-conflict 
Peacebuilding, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF, Berlin, Lit Verlag, 2005, s. 
49-52 oraz D. Petrasek, Ends and means: human rights approaches to armed groups, International Council on 
Human Rights Policy, Geneva, September 2000, s. 39-56. 
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organizacji terrorystycznych, które sporządziły Stany Zjednoczone i Unii Europejskiej), co 

determinuje zupełnie różne strategie postępowania wobec nich (vide brak możliwości 

podejmowania negocjacji z grupami terrorystycznymi). Niektórzy autorzy podkreślają 

również moralne dylematy, jakie mogą towarzyszyć decyzji o podjęciu współpracy z daną 

grupą, zwłaszcza kiedy istnieją dowody na jej uwikłanie w nielegalną działalność. 

Jak podkreśla Ervin van Veen, zastosowanie konkretnych strategii postępowania 

wymaga oczywiście uprzedniego określenia znaczenia danej grupy dla sytuacji 

bezpieczeństwa w państwie. Jego zdaniem właściwą metodą jest tu oznaczenie relnej siły i 

wiarygodności, jaką prezentują te podmioty (tzw. reverse stakeholder mapping). Możliwe 

rozwiązania zaproponowano w tabeli poniżej40: 

 

     Wiarygodność /Siła 

  

Aktorzy o niewielkiej sile i 

niskiej wiarygodności  

 

(ignorować) 

B 

Aktorzy o niewielkiej sile i dużej 

wiarygodności  

 

(wzmacniać możliwości oddziaływania) 

C 

 

Aktorzy o dużej sile 

oddziaływania i niewielkiej 

wiarygodności 

(neutralizować lub zachęcać do 

współpracy) 

D  

 

Aktorzy o dużej sile oddziaływania  

i dużej wiarygodności 

 

 

(angażować do współpracy) 

 

2.3. Aktorzy zewnętrzni wobec SSR  

 

Jak już wspomniano, aktywność podmiotów zewnętrznych w sferze SSR w kontekstach 

postkonfiktowych jest bardzo intensywna i wieloaspektowa. Odpowiedzialność za wdrożenie 

SSR jest zazwyczaj dzielona pomiędzy aktorów zewnętrznych a rząd, choć w pewnych 
                                                 
40 Zob. E. van Veen, Reverse Stakeholder Mapping…, op.cit., s. 8 na podstawie G. Johnson, K. Scholes (red.), 
Exploring Public Strategy, Pearson Education Ltd., Harlow, 2001, s. 175. 



 68 

warunkach instytucje powołane przez społeczność międzynarodową mogą nawet zastąpić 

władze państwa. Do głównych podmiotów zewnętrznych zaliczamy tutaj: dowództwo sił 

pokojowych, indywidualnych donatorów, z czego niektórzy występują w formule tzw. 

państwa wiodącego (ang. lead nation), które bierze odpowiedzialność za całość lub część 

działań w sferze SSR, komisje specjalne ds. SSR ustanawiane przez organizacje 

międzynarodowe, międzynarodowe instytucje finansowe, prywatne firmy (PMCs), 

organizacje pozarządowe itp. Bardzo często formalną pieczę i obowiązek koordynacji i 

nadzoru bierze na siebie Organizacja Narodów Zjednoczonych albo organizacja regionalna, 

która następnie poszukuje partnerów (swego rodzaju „podwykonawców”) do realizacji 

konkretnych działań. 

 

Nie ulega wątpliwości, że wśród tych podmiotów szczególną rolę odgrywają 

interweniujące z zewnątrz siły zbrojne. Także po zakończeniu działań zbrojnych niezwykle 

rzadko dochodzi do natychmiastowego wycofania wojsk międzynarodowych z danego 

obszaru. Dużo częściej mamy do czynienia z reorganizacją tego zaangażowania, np. w postaci 

uruchomienia nowej operacji (pod egidą ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej) 

o zmienionym mandacie, a jednym z najistotniejszych jego elementów jest reforma sektora 

bezpieczeństwa. Jak podkreśla Schnabel, szczególnie na początku siły międzynarodowe 

“mają do odegrania kluczową rolę w politycznej, ekonomicznej i społecznej transformacji 

społeczeństwa, które ze stanu wojny chce wkroczyć na ścieżkę trwałego pokoju, a sama ich 

obecność może zapobiec nawrotowi przemocy”41.  

 

Wśród niewątpliwych zalet zewnętrznego zaangażowania w realizację SSR wymienia 

się możliwość uzyskania legitymizacji tego procesu wśród spoleczności lokalnych w 

przypadkach, gdy jest on inicjowany przez organizacje międzynarodowe, zwłaszcza ONZ (a 

nie państwa indywidualnie, co zawsze budzi dylematy i daje podstawę do formułowania 

zarzutów natury politycznej). Podmioty zewnętrzne, wśród których dominują wysoko 

rozwinięte gospodarczo państwa demokracji zachodnich, są również w stanie, przynajmniej 

na początkowym etapie reform, zapewnić odpowiednie finansowanie realizowanych 

                                                 
41 A. Schnabel, H.G. Erhart, Post-conflict Societies and the Military: Challenges and problems of Security Sector 
Reform, [w:] A. Schnabel, H.G. Erhart (red.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, Tokyo, 
United Nations University Press, 2005, s. 6-9.  
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programów.  Problem z zaangażowaniem aktorów z zewnątrz polega zaś na tym, iż zazwyczaj 

stanowią oni grupę niezwykle liczną, której brakuje spójnej wizji, a nader często poszczególni 

jej członkowie starają się realizować własny interes polityczny, stojący w sprzeczności z 

zakładanymi dla SSR celami. Ta kwestia jest szczególnie istotna, kiedy stawką powodzenia 

SSR jest nie tylko zapewnienie trwałego bezpieczeństwa w państwie postkonfliktowym, ale 

także w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a nawet w wymiarze globalnym. Priorytetem dla 

aktora zewnętrznego może być zatem bezpieczeństwo jego kraju i będzie on wówczas 

naciskał na realizację w pierwszej kolejności tych projektów, które go do tego celu przybliżą, 

niezależnie od negatywnych skutków dla całości SSR42. Poza tym, projekty, które 

„przychodzą z zewnątrz” nie zawsze spotykają się z pozytywnym odbiorem społecznym, 

zwłaszcza gdy proponowana wizja reform nie uwzględnia kontekstu lokalnego, opinii 

społeczności lokalnych, lub donator nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań finansowych. 

Spostrzeżnia te prowadzą do konkluzji, iż aktorzy zewnętrzni zaangażowani w reformy 

sektora bezpieczeństwa powinni, poprzez swoją postawę, dawać rękojmię podlegania tym 

samym regułom „good governance” (w szczególności w sferze przejrzystości prowadzonych 

przez nie działań, profesjonalizmu itp.), które chcą wdrażać w państwach, którym pomagają. 

 

 

3. Czynniki warunkujące efektywność SSR w środowisku postkonfliktowym 

 

Złożoność uwarunkowań procesu SSR w środowisku postkonfiktowym – w tym 

niestabilna sytuacja wewnętrzna oraz duża liczba aktorów zaangażowanych w tworzenie 

programu i jego implemetację sprawia, iż w literaturze przedmiotu wymienia się przynajmniej 

kilkanaście czynników mających wpływ na efektywność podejmowanych w kontekście SSR 

reform. Dla klarowności wywodu niniejszej pracy pogrupowano je w kilka kategorii. 

Pierwsza odnosi się do działań społeczności międzynarodowej, druga do uwarunkowań 

wewnętrznych, trzecia zaś do formowania programu SSR.  

 

3.1 Postawa społeczności międzynarodowej  

                                                 
42 Dylemat ten jest m.in. przestawiony przez E. van Veena, który zastanawia się, czyje bezpieczeństwo powinno 
być punktem wyjścia dla SSR, w sytuacji, gdy interesy obydwu podmiotów (państwa przyjmującego i donatora) 
nie są zbieżne, patrz E. van Veen, Reverse Stakeholder Mapping…, op.cit., s.4. 
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Jak już wspomniano, ze względu na wyjątkowo duże, w porównaniu z innymi 

kontekstami, zaangażowanie aktorów zewnętrznych w proces tworzenia programu i 

implementacji SSR w państwach postkonfliktowych, sposób działania społeczności 

międzynarodowej (w rozumieniu wszystkich podmiotów zewnętrznych, zaangażowanych 

bezpośrednio lub pośrednio w ten proces) wskazuje się w literaturze przedmiotu jako jeden z 

kluczowych czynników dla powodzenia wdrażanych programów. Analiza wielu sytuacji, w 

których podmioty zewnętrzne wzięły na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie reform 

pokazuje, iż do najczęstszych problemów związanych z tym zaangażowaniem należy przede 

wszystkim brak właściwego rozeznania warunków wewnętrznych (szczególnie w sensie 

politycznym, kulturowym itp.), w jakich reformy są przeprowadzane. Sprzyja to 

negatywnemu odbiorowi proponowanych w sferze SSR rozwiązań przez władze lokalne i/lub 

określone grupy społeczne (niekiedy także innych partenerów zewnętrznych) i odbiera im 

szanse legitymizacji, a w rezultacie realizacji podejmowanych działań. 

 

Wiąże się z tym kwestia omawianej w rozdziale pierwszym kwestii „local 

ownership”. W środowiskach postkonfliktowych, kiedy początkowa możliwość przyjęcia na 

siebie odpowiedzialności za przeprowadzane reformy przez instytucje władzy państwowej 

jest znikoma, wśród aktorów zewnętrznych istnieje naturalna tendencja do „zawłaszczania” 

procesu SSR i pomijania, izolowania podmiotów wewnętrznych, zarówno państwowych, jak i 

pozapaństwowych (często na skutek błędnych kalkulacji co do ich wagi w relacji do SSR, 

nieufności wobec partnerów podejrzewanych o korupcję czy inne nieuczciwe praktyki), 

szczególnie w procesie konsultacji, na etapie tworzenia programu reform. Kreuje to 

niekorzystne wrażenie narzucania rozwiązań i obniża pradopodobieństwo pozytywnej 

recepcji proponowanych działań43. Ogromnego znaczenie kwestia zapewnienia „local 

ownership” nabiera w krajach, gdzie doszło do interwencji zbrojnej i niektóre grupy 

społeczne mogą być szczególnie negatywnie nastawione do zmian, kwestionując 

wiarygodność intencji państw interweniujących. 

 

                                                 
43 L. Nathan twierdzi np., że postawa donatorów z zewnątrz często jest mieszanką „wyższości i naiwności”. Są 
oni np. przekonani o możliwości zastosowania rozwiązań pochodzących z państw zachodnich we wszystkich 
innych warunkach, nie uznają kompetencji lokalnych podmiotów, szybko rozczarowują się zbyt powolnym, ich 
zdaniem, tempem reform itp. Patrz L. Nathan, No Ownership, no commitment…, op.cit.. 
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Kolejnym problemem, związanym przede wszystkim z dużą liczbą aktorów 

zewnętrznych zaangażowanych w realizację SSR jest zbyt duża liczba i niespójność 

podejmowanych przedsięwzięć, wynikająca przede wszystkim z obiektywnego faktu 

trudności koordynacji działań wszystkich liczących się graczy (wewnętrznych i 

zewnętrznych), jak również ze słabej (często intencjonalnie, choćby w wyniku rywalizacji, 

różnicy interesów, powielania się mandatów do podejmowania określonych działań, różnic w 

kulturach instytucjonalnych) komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Częstokroć 

ten brak koordynacji ujawnia się już na poziomie wewnętrznym, kiedy brakuje określonych 

mechanizmów konsultacyjnych pomiędzy różnymi instytucjami (ministerstwami obrony, 

spraw wewnętrznych, sprawiedliwości itp.) odpowiedzialnymi za poszczególne elementy 

programu SSR i prowadzi w dalszej perspektywie do rozmywania się odpowiedzialności. 

Dlatego jednym z istotniejszych czynników warunkującycm efektywność SSR w środowisku 

postkonfliktowym jest spójność i umiejętność koordynacji podejmowanych działań - choć 

należy tu poczynić realistyczne założenie, iż pełne ich zestrojenie przy tak dużej liczbie 

zaangażowanych aktorów i wielości podejmowanych działań (ich liczba wyklucza również 

zazwyczaj możliwość scedowania całości wysiłków związanych z SSR na jedno państwo lub 

organizację) jest możliwe tylko w określonym stopniu. 

 

Kolejną istotną kwestią odnoszącą się do problemu zaangażowania aktorów 

zewnętrznych w proces SSR jest ich gotowość do ponoszenia długotrwałego wysiłku 

związanego z reformami. Proces SSR w środowisku postkonfliktowym, ze względu na 

nadzwyczajne trudności w jego wdrażaniu, związane przede wszystkim z niestabilną i szybko 

się zmieniającą sytuacją wewnętrzną, zazwyczaj przekracza przyjęte początkowo terminy. 

Przyczynia się to do pojawienia się problemów natury finansowej, zmniejsza się również 

prawdopodobieństwo zapewnienia profesjonalnej, znającej miejscowe realia grupy doradców, 

(w tym również zapewnienie kolejnych rotacji wojsk i ich właściwego wyposażenia, jeśli 

procesowi towarzyszy stała obecność zewnętrznych sił wojskowych). Szczególnie brak 

spektakularnych, mierzalnych efektów podejmowanych działań prowadzi do zniechęcenia 

(tzw. donor fatigue) i ograniczania środków na realizację reform (lub do położenia nacisku na 

tzw. quick-impact projects), często pod presją rodzimej opinii publicznej, jeśli dodatkowo 

realizacja SSR wiąże się z ryzykiem utraty życia lub zdrowia żołnierzy czy policjantów 

służących w danej misji. W związku z tym istotnym warunkiem efektywności SSR będzie 
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trwała gotowość zaangażowanych w nią podmiotów zewnętrznych do podtrzymywania 

swojego zaangażowania, zarówno finansowego44, jak i materialnego w dłuższym okresie 

czasu.  

 

Szczególnym partnerem zewnętrznym, który jednakże nie musi być bezpośrednio 

zaangażowany w proces SSR, a którego postawa jest kluczowa dla powodzenia procesu 

reform są państwa sąsiadujące. Ich negatywne nastawienie do przeprowadzanych zmian, 

wynikające m.in. z poczucia zagrożenia własnych interesów w sferze bezpieczeństwa, może 

prowadzić do storpedowania działań podejmowanych w ramach agendy SSR – począwszy od 

zabiegów politycznych na różnych forach (szczególnie skuteczne jeśli jest członkiem Rady 

Bezpieczeństwa ONZ lub istotną siłą na forum organizacji regionalnych) po wpływanie na 

sprzyjające sobie, a wrogie wobec ugrupowania rządzącego frakcje, dostarczanie im broni 

poprzez nieszczelne granice, sponsorowanie nielegalnych ugrupowań zbrojnych itp. 

 

Powyższe rozważania wskazują na to, iż postawa aktorów zewnętrznych 

zaangażowanych w proces SSR w środowisku postkonfliktowym ma kluczowe znaczenie dla 

efektywności podejmowanych w jej ramach przedsięwzięć. Spójna wizja reform, stworzona 

przy znaczącym udziale i akceptacji społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, 

koordynacja wysiłków pomiędzy wszystkimi biorącymi w niej udział podmiotami oraz 

zdolność ich kontynuacji, zarówno w wymiarze materialnym, jak i finansowym to trzy 

najważniejsze czynniki warunkujące efektywność SSR po stronie aktorów zewnętrznych 

uczestniczących w jej realizacji.  

 

 

3.2 Postawa lokalnych elit politycznych i „local ownership” 

 

Truizmem będzie stwierdzenie, iż pozytywne nastawienie lokalnych elit politycznych 

do inicjowanego w państwie procesu reform sektora bezpieczeństwa jest warunkiem sine que 

non ich powodzenia (zaznaczyć przy tym należy, iż jest to warunek stały, bez względu na 

                                                 
44 Jak twierdzi E. Van Veen, o ile na początkowym etapie reform lokalne możliwości absorpcji środków 
kierowanych na realizację reform są często niewystarczające, o tyle w późniejszym okresie czasu trend ten się 
odwraca. Zob. E. Van Veen, Reverse Stakeholder Mapping…, op.cit, s. 10. 
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grupę państw, w jakiej SSR jest jest wdrażana).  W literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, 

iż proces SSR tylko z pozoru należy do sfery technicznej. W istocie większość 

proponowanych rozwiązań ma swój istotny aspekt polityczny (reforma sił zbrojnych może np. 

wiązać się z likwidacją niektórych frakcji czy grup paramilitarnych, które stanowią silne 

wsparcie dla posiadających wpływy w kraju liderów politycznych, warlordów itp.), dlatego 

zawsze wywołuje poważne kontrowersje. Jak pisze Laurie Nathan „SSR jest reformą głęboko 

polityczną, jako że odnosi się do najbardziej wrażliwego sektora w państwa; może ona 

zakwestionować dotychczasowy układ sił, naruszyć czyjeś interesy i podać w wątpliwość 

przyjęte do tej pory założenia; dlatego może ona wywołać duże opory w państwie, jak 

również doprowadzić do napięć na linii państwo - inni aktorzy (…)”45. 

 

Większość badaczy podkreśla jednakże, iż powodzenie SSR wymaga pozytywnego 

nastawienia do przeprowadzanych reform głównej siły politycznej w kraju (pod warunkiem 

jednakże, że do niej należy kontrola nad sektorem bezpieczeństwa w państwie), która zgodzi 

się przyjąć na siebie rolę inicjatora reform. Chodzi przy tym nie tylko o udział przedstawicieli 

lokalnych sił politycznych w procesie określania zalożeń i kierunków reform, ale również na 

stopniowym przejmowaniu przez nich odpowiedzialności za wdrażanie SSR.  

 

Jednakże, na każdym etapie tego procesu mogą pojawić się określone trudności. 

Dynamika zmian na wewnętrznej scenie politycznej może sprawić, iż do władzy dojdą 

ugrupowania nieprzchylne toczącemu się procesowi i domagające się zmian (zwłaszcza że 

początkowo instytucje państwa, do momentu wyborów, mają przeważnie charakter 

tymczasowy46). W środowiskach postkonfliktowych standardem jest również duża 

fragmentacja sceny politycznej, brak profesjonalizmu, uwikłanie oficjalnych przedstawicieli 

władzy państwowej w korupcję itp. Problemy mogą również wyniknąć z zarówno 

przedwczesnego, jak i zbyt późnego scedowania odpowiedzialności na lokalne instytucje 

państwa. W pierwszym przypadku mogą one nie udźwignąć ciężaru odpowiedzialności za 

kontynuację reform i doprowadzić do ich zahamowania. W przypadku drugim możemy mieć 

do czynienia z efektem podobnym - instytucje państwa, przez lata izolowane od 

                                                 
45 L. Nathan, No Ownership, no commitment, op.cit., s. 8. 
46 W istocie SSR może być blokowana już na tym etapie. Politycy w nią zaangażowani, przez wzgląd na 
reelekcję, mają tendencję do uciekania przed rozwiązaniami kontrowersyjnymi, mogącymi skonfliktować ich z 
potencjalnymi wyborcami.  
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podejmowania decyzji przez partnerów zewnętrznych nie zdołały nabyć kompetencji do 

podejmowania dalszych działań w sferze SSR, cechuje je również przeważnie niechęć do 

podejmowania jakichkolwiek inicjatyw w tym zakresie. Jak podkreśla Nathan “niezależnie od 

powodów, dla których instytucje władzy lokalnej nie są gospodarzami reform, sytuacja taka 

nie sprzyja rozwojowi i demokracji; dominacja i paternalizm ze strony aktorów zewnętrznych 

prowadzą do niezadowolenia, oporu i inercji wśród lokalnych instytucji, które nie identyfikują 

się z rozwiązaniami pochodzącymi z zewnątrz. (…) To, co jest konieczne to nie lokalne 

poparcie dla programów tworzonych przez donatorów, ale raczej poparcie donatorów dla 

projektów inicjowanych lokalnie”47. 

 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie efektywności podejmowanych 

reform jest również opór, jaki mogą one wywoływać u grup, które widzą w nich zagrożenie 

dla swoich interesów. Szczególnie w krajach, gdzie konflikt zbrojny toczył się przez wiele lat, 

wiele podmiotów czerpie korzyści - polityczne i materialne - z niestabilności, jaką generują 

działania wojenne. Proces SSR może zatem uderzać w ich interesy, a jeśli dysponują one dużą 

siłą polityczną i militarną, wysiłki reformatorskie mogą zostać wręcz zniweczone. Jak 

podkreśla wielu badaczy, negatywnym skutkom tego zjawiska można zapobiec już na etapie 

początkowym, np. przy zawieraniu porozumienia pokojowego, którego stronami powinny być 

wszystkie liczące się siły w danym kraju. 

 

Warunkiem efektywności reform sektora bezpieczeństwa w kontekście wewnętrznym 

będzie zatem zapewnienie możliwie jak największej przychylności lokalnych sił politycznych 

(także tych, które nie sprawują w danym momencie władzy) dla tego procesu, także za cenę 

nieuniknionych kompromisów czy rezygnacji z niektórych rozwiązań, nawet jeśli 

obiektywnie uznawane byłyby one pożądane. Impuls do podjęcia reform, a potem określenie 

ich kształtu i kierunku musi wyjść od podmiotów lokalnych, a na każdym ich etapie to one 

powinny sprawować pieczę nad toczącym się procesem. Co oczywiste, w praktyce, 

szczególnie w kontekście postkonfliktowym jest to warunek niezwykle trudny do spełnienia 

                                                 
47 Niektórzy autorzy podkreślają, iż lokalne władze, świadome ograniczeń budżetowych państwa, godzą się na 
narzucony przez donatorów program SSR, którego w istocie nie akceptują, co w ostatecznym rozrachunku 
prowadzi do mniej lub bardziej otwartego hamowania reform. Wspomina o tym np. F. Ginwala, kanclerz 
Uniwersytetu w Kwazulu Natal, członek ministerialnej komisji przeglądowej w sprawie służb wywiadowczych 
w RPA, we wstępie do wspomnianego opracowania L.. Nathan pt. “No Ownership, No commitment”. 
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w „postaci idealnej”. Wydaje się, iż dochodzenie do punktu, w którym lokalne władze będą 

pełnoprawnymi gospodarzami SSR samo w sobie jest procesem, rzadko natomiast realnym 

punktem wyjścia. 

 

3.3  Określanie programu reform 

 

Choć uwarunkowania reform w krajach postkonfliktowych znacząco się od siebie 

różnią, wpływając na kształt tworzonych programów SSR, w literaturze przedmiotu podjęto 

próby określenia pewnych ogólnych zasad, wg których należy je formułować. Najważniejsze 

z nich to: właściwa identyfikacja problemów, z którymi boryka się sektor bezpieczeństwa w 

danym państwie, zapewnienie odpowiedniej sekwencji wprowadzanych zmian i zadbanie o 

ich spójność, wreszcie zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. Co istotne, 

program SSR musi uwzględniać szerszy kontekst działań postkonfliktowej odbudowy 

państwa i być kompatybilny z przedsięwzięciami prowadzonymi w innych sektorach. Autorzy 

reform powinni również uwzględnić realia budżetowe przy formułowaniu swoich propozycji. 

 

Wśród najczęstszych problemów, jakie pojawiają się przy realizacji agendy SSR, to 

przede wszystkim zaniedbywanie pewnych przedsięwzięć kosztem realizacji innych. Jako że 

kontekstem dla SSR jest w omawianych państwach zazwyczaj operacja pokojowa, duży 

wpływ na jej sformułowanie i implementację ma dowództwo operacji, umacniając tendencję 

do koncentrowania się np. na szkoleniach wojsk i dostarczaniu uzbrojenia dla 

nowopowstających sił bezpieczeństwa. Inne aspekty, takie jak sfera zarządzania (szczególnie 

w takich wymiarach jak demokratyzacja, przejrzystość)48, budowanie relacji pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami częstokroć są zaniedbywane.  

 

Kolejną istotną kwestią jest dążenie wielu podmiotów zewnętrznych do uzyskania, ze 

względów finansowych i wizerunkowych, szybkich rezultatów podejmowanych działań.  

Powoduje to zwiększoną presję na realizację tzw. projektów typu quick-impact, których 

efekty są widoczne w krótkim czasie po rozpoczęciu ich realizacji (budowa obiektów 

użyteczności publicznej, dostarczanie wyposażenia itp.), przy jednoczesnym spychaniu na 

                                                 
48 Na ten temat patrz Security Sector Reform in Post-Conflict Peacebuilding, DCAF Backgrounder, 5/2009. 
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dalszy plan działań (np. wieloletnie szkolenia dla wyższej kadry dowódczej, zapewnienie 

alternatywnych źródeł zarobkowania dla osób zdemobilizowanych, by obniżyć 

prawdopodobieństwo ich powrotu do szarej strefy, w której działają nielegalne ugrupowania 

zbrojne), których pozytywne efekty będą odczuwalne w dalszej perspektywie czasowej.  

 

Szczególnie istotnym elementem programu reform sektora bezpieczeństwa w 

państwach postkonfliktowych, o czym była już mowa w pkt 3.1, jest zabezpieczenie środków 

finansowych na ich realizację. Wielokrotnie sektor bezpieczeństwa jest pomijany w 

szacunkach dotyczących potrzeb danego państwa (tzw. postconflict needs assessment - 

PCNA). Jak stwierdzają autorzy raportu na ten temat, Peter Middlebrook i Gordon Peake, w 

krajach postkonfliktowych koszty reform są szczególnie wysokie, dlatego kwestie 

dostępności i zarządzania środkami powinno być traktowane jako jedno z najistotniejszych 

uwarunkowań przy planowaniu SSR49. Niejednokrotnie partnerzy zewnętrzni proponują 

bowiem rozwiązania, które przekraczają możliwości budżetowego danego państwa, ignorując 

kontekst finansowy. Skutkiem tego jest konieczność łożenia na reformy ze źródeł 

zewnętrznych, co w dłuższym okresie czasu prowadzi do popadania państwa w zależność od 

pomocy finansowej. Ważne jest zatem takie oszacowanie potrzeb, by z jednej strony, 

instytucje sektora bezpieczeństwa otrzymały konieczny dla sprawnego działania zastrzyk 

finansowy, a z drugiej inwestycja ta nie wpłynęła negatywnie na możliwość rozwoju innych 

sfer życia społecznego. Jak podkreślają autorzy raportu błędne oszacowanie kosztów 

proponowanych reform może mieć wręcz katastrofalne skutki: zdarza się bowiem, iż po kilku 

latach realizacji programu reform koniecznie jest obniżenie pensji lub drastyczne 

zmniejszenie rozmiaru sił zbrojnych czy policyjnych, co prawie zawsze wiąże się z 

redefinicją ich zadań i może, szczególnie w kontekście postkonfliktowym, dość szybko 

przełożyć się na zmniejszenie bezpieczeństwa obywateli50.  Receptą na uniknięcie tych 

problemów jest niewątpliwie uwzględnienie sektora bezpieczeństwa w całościowych planach 

dotyczących finansowania odbudowy państwa. Także, określenie rozmiaru sił zbrojnych i 

innych formacji tworzących sektor bezpieczeństwa, ich zadań (mają chronić wyłącznie 

                                                 
49 Zob. P. Middlebrook, G. Peake, Right-Financing Security Sector Reform, [w:] Policy Paper Series on Public 
Finance in Post-Conflict Environments, Center on International Cooperation, New York, January 2008, s. 4 i nn. 
50 Podkreśla się przy tym, iż w rzeczywistości do tej pory nie doszło do wypracowania spójnej metodologii w 
zakresie szacowania kosztów postkonfliktowej odbudowy kraju, brakuje również instytucji, która 
dysponowałaby uniwersalną ekspertyzą w tym zakresie. Zazwyczaj są to zatem działania ad-hoc, podejmowane 
zanim jeszcze ukonstytuują się instytucje zajmujące się kwestiami finansowymi w danym kraju. Ibidem, s.  2-7. 
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obywateli swojego kraju czy przeciwnie – posiadać zdolności umożliwiające zwalczanie 

zagrożeń w kontekście regionalnym bądź nawet globalnym?), zarobków funkcjonariuszy 

musi brać pod uwagę długoterminowe możliwości budżetowe danego kraju. 

 

4. Wnioski 

 

Pomimo uznania kluczowego znaczenia SSR dla zapobieżenia nawrotowi konfiktu 

wielu badaczy wypowiada się sceptycznie o możliwości powodzenia reform sektora 

bezpieczeństwa w kontekstach postkonfliktowych. Zwraca się przede wszystkim uwagę na 

fakt, iż słabe instytucje państwowe i ich zazwyczaj niewielka siła oddziaływania nie dają 

żadnej rękojmi efektywej realizacji przyjętego programu, zwłaszcza jeśli jednocześnie mamy 

do czynienia z permanentnym brakiem funduszy, szybko słabnącym zainteresowaniem 

procesem reform wśród reprezentantów społeczności międzynarodowej oraz utrzymującym 

się negatywnym wpływem aktorów pozapaństwowych, kwestionujących nowoprzyjęte 

rozwiązania. 

 

Z drugiej strony, Alan Bryden i Heiner Hänggi zauważają, iż kontekst ten może być 

również sprzyjający dla przeprowadzenia gruntownych zmian51. Przedłużająca się sytuacja 

niestabilności, hamująca możliwości rozwoju, wzmaga społeczną presję na przeprowadzenie 

reform i zapewnia, przynajmniej na początkowym ich etapie, duży kapitał zaufania dla jej 

inicjatorów. Głównym miernikiem powodzenia SSR będzie przede wszystkim określenie 

stopnia, do jakiego udało się zredukować przemoc, a także poziomu profesjonalizmu i 

zdolności do samodzielnego działania (bez znaczącego wsparcia z zewnątrz) lokalnych sił 

bezpieczeństwa (a zatem kryterium jakościowe, a nie ilościowe, wyrażające się przede 

wszystkim w liczbie wyszkolonych żołnierzy czy funkcjonariuszy innych formacji) i poziomu 

zaufania, jakim cieszą się w społeczeństwie.  

 

Jak wynika z powyższych rozważań, trudno jest jednoznacznie i arbitralnie określić 

perspektywy efektywnej realizacji reform sektora bezpieczeństwa w państwach 

postkonfliktowych. Na jej wpływ, oprócz wymienionych w pkt. 3 najważniejszych czynników 

                                                 
51 A. Bryden, H. Hänggi, Reforming and Reconstructing the Security Sector [in:] A. Bryden, H. Hänggi, Security 
Governance in Post-Conflict Peacebuilding, DCAF 2005,  s. 31. 
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warunkujących ma niewątpliwie sytuacja wyjściowa państwa w momencie inicjowania SSR, 

w tym okres trwania konfliktu, jego skala, siła potencjalnych separatyzmów. Wielu autorów 

zwraca jednocześnie uwagę na fakt, iż perspektywy powodzenia SSR można w 

rzeczywistości określić już na podstawie analizy sytuacji sprzed konfliktu – jeśli w państwie 

nie ma tradycji demokratycznej, za to jest postrzegane przez swoich obywateli wyłącznie jako 

instrument represji, odbudowa zaufania do instytucji sektora bezpieczeństa jest mało 

prawdopodobna, a nawyk poszukiwania ochrony poza jego strukturami, u pozapaństwowych 

aktorów zbrojnych będzie trudny do zmiany.  

 

Ograniczony efekt jest zatem wpisany w naturę SSR w kontekście postkonfliktowym.  

Skomplikowane uwarunkowania i dynamicznie ewoluująca sytuacja wewnętrzna wyklucza 

zastosowanie prostych recept i rozwiązań, nie sprawdza się również zazwyczaj bezpośrednie 

„przeniesienie” modelu reform wypracowanego dla konkretnego kraju do innego52. 

Formułowane w związku z reformami oczekiwania nie mogą abstrahować od realiów także 

dlatego, iż bardziej niż w innych kontekstach efekty SSR są uzależnione od realizacji szerszej 

agendy transformacyjnej. Mamy tu jednocześnie do czynienia z pewnym paradoksem. Z 

jednej strony, w państwach postkonfliktowych, duży stopień dysfunkcji oficjalnych instytucji 

i deficyty w wielu sferach życia społecznego implikują potrzebę kompleksowych reform. Z 

drugiej strony, możliwość absorpcji tak gruntownych zmian jest właśnie w tego rodzaju 

krajach bardzo ograniczona, a zbyt skomplikowana i „pojemna” agenda transformacyjna 

może okazać się ciężarem nie do udźwignięcia. 

                                                 
52 Specyficzna sytuacja, w jakiej znajdują się niektóre państwa może np. prowadzić do przyjęcia rozwiązań 
niekonwencjonalnych, takich jak np. rezygnacja z utrzymywania sił zbrojnych, jeśli uznano je za stałe 
zagrożenie bezpieczeństwa w regionie (pokazuje to choćby ostatni Raport Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw 
Człowieka z 2010 r. w sprawie przestępstw, jakich dokonywały wojska Ruandy w Demokratycznej Republice 
Konga w latach 90). Właśnie z tego względu w niektórych państwach afrykańskich rozważa się obecnie 
zastępowanie armii siłami policyjnymi.  
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Rozdział  III 

Armia afgańska w XIX i XX wieku – koncepcje funkcjonowania, struktura, 
główne problemy 
 

Proces reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, zapoczątkowany w 2002 roku 

po obaleniu reżimu talibów, charakteryzuje niezwykła złożoność uwarunkowań, zarówno 

natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Składają się na nie przede wszystkim: skomplikowana 

historia nowożytnego państwa afgańskiego, brak ciągłości władzy państwowej, wieloletnie 

uwikłanie kraju w wyniszczające konflikty zbrojne oraz problematyczne stosunki z 

państwami sąsiadującymi. Od początku swojego istnienia Afganistan był areną nieustannej 

rywalizacji politycznej wielkich mocarstw - najpierw, w XIX wieku - pomiędzy Rosją a 

Wielką Brytanią (tzw. Great Game), a w okresie zimnowojennym pomiędzy Związkiem 

Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Afgańskie siły zbrojne (a także inne formacje o 

charakterze wojskowym lub paramilitarnym), które zostały sformowane w drugiej połowie 

XIX wieku, w wieku XX przeszły szereg przeobrażeń. Od momentu powstania kilkakrotnie 

ulegały rozpadowi, a kolejne rządy były zmuszone rozpoczynać proces ich budowy niemal od 

początku.  Armia afgańska była tworzona w różnych warunkach, a jej kształ i zadania były 

odzwierciedleniem funkcji, jaką pełnił Afganistan na politycznej mapie świata w danym 

okresie. Najczęściej była to rola państwa buforowego, najpierw - po odzyskaniu nieodległości 

w 1919 roku państwowość afgańska była umacniania dzięki porozumieniu wielkich potęg. Po 

drugiej wojnie światowej Afganistan znalazł się w orbicie wpływów ZSRR, a obawy Związku 

Radzieckiego o to, czy zdołają utrzymać w tym państwie swoje wpływy, doprowadziły 

ostatecznie do inwazji sowieckiej na Afganistan.   

 

Bez wątpienia inwazja ta okazała się najbardziej brzemienna w skutkach dla 

afgańskich sił zbrojnych. Nie tylko położyła kres istnieniu afgańskiej armii, ale doprowadziła 

do całkowitego rozpadu struktur państwa (w tym sektora bezpieczeństwa), pobawiła go 

niezbędnej infrastruktury i bazy materialnej koniecznej do ich odbudowy. Kryzys 

państwowości afgańskiej został dodatkowo pogłębiony w latach 90., kiedy intensywne 

konflikty pomiędzy komendantami wojskowymi nie tylko nie pozwoliły na odbudowanie 

instytucji afgańskiego państwa, ale spowodowały ich całkowitą dysfunkcję. Doprowadziło to 

w efekcie do przejęcia władzy w państwie przez ruch talibów, których polityka, choć 

oferowała okres stabilizacji po niemal piętnastu latach wojny, na dłuższą metę okazała się nie 
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do zaakceptowania ani przez represjonowanych przez ten rząd Afgańczyków, ani przez 

społeczność międzynarodową, gdyż rząd ten zaoferował schronienie Al-Kaidzie i jej 

przywódcy Osamie bin Ladenowi, architektowi i głównemu mocodawcy zamachów na World 

Trade Center i Pentagon z 11 września 2001 r. 

 

W wymiarze wewnętrznym najistotniejszy kontekstem dla rozwoju sektora 

bezpieczeństwa od początku istnienia państwa afgańskiego były przede wszystkim 

skomplikowane stosunki pomiędzy poszczególnymi plemionami zamieszkującymi 

Afganistan. Społeczności te opierają się na strukturach klanowych, na czele z tradycyjnymi 

przywódcami jako liderami politycznymi, często też religijnymi, za którymi stała zazwyczaj 

siła militarna. Od początku istnienia państwa utrudniało to stworzenie armii w formie 

przyjętej w nowożytnich demokracjach. Od pokoleń plemiona afgańskie i ich przywódcy żyły 

w dużej izolacji od rządów w Kabulu (i była to izolacja dosłowna, wynikająca z 

ukształtowania terenu, które stało się później terytorium państwa afgańskiego), a wysiłki 

państwowotwórcze i modernizacyjne kolejnych władców przyjmowane były przez nie z dużą 

nieufnością (pogłębianą jeszcze w przypadkach, kiedy rządy w Kabulu były zdominowane 

przez grupę o odmiennej przynależności etnicznej). Z tą samą rezerwą traktowano 

podejmowane przez władze próby stworzenia narodowych sił zbrojnych, które byłyby lojalne 

wobec państwa, a nie plemion i ich przywódców. Wiąże się z tym zjawisko upolitycznienia 

armii, która nader często koncentrowała się nie na zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom 

państwa, ale na ochronie interesów konkretnego władcy, czy w okresie późniejszym, 

ugrupowania politycznego. Świadczy o tym jej czynny udział w zamachach stanu i 

wymuszaniu zmian o charakterze politycznym w Afganistanie (obalenie rządów Dauda i 

Najibullaha, udział w rewolucji Saur)1. 

 

Problemy funkcjonowania armii były także niewątpliwie pogłębiane przez fakt ich 

niemal całkowitej zależności (szczególnie w wymiarze finansowym, choć także materialnym, 

edukacyjnym) od pomocy z zewnątrz – w XIX wieku proces tworzenia sił zbrojnych 

podporządkowanych państwu był stymulowany przez Wielką Brytanię, w wieku XX w tej roli 

zastąpił ją przede wszystkim Związek Radziecki. Kolejne rządy afgańskie nigdy nie podjęły 

                                                 

1 Patrz np. N. Beaudet Normand,  „L’armée nationale afghane: La solution ou le piège?”, Mondialisation.ca, na: 
http://www.mondialisation.ca/l-arm-e-nationale-afghane-la-solution-ou-le-pi-ge),  
 

http://www.mondialisation.ca/l-arm-e-nationale-afghane-la-solution-ou-le-pi-ge
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szerzej zakrojonych starań o to, by uniezależnić się od donatorów, a tym samym od ich 

wpływów politycznych. Ostatecznie okazało się to katastrofalne w skutkach - w latach 60. i 

70. XX proces budowy armii afgańskiej był niemal całkowicie sterowany przez władze 

ZSRR, a po wycofaniu ich pomocy armia afgańska przestała istnieć. 

 

1. Trudne początki - próby tworzenia afgańskich sił zbrojnych na przełomie XIX i XX 

wieku 

Pierwsze próby stworzenia armii (w sensie regularnych jednostek będących pod 

kontrolą i opłacanych przez państwo, wyposażonych w nowoczesne jak na ówczesne warunki 

uzbrojenie) przez ówczesnych władców Afganistanu sięgają początków XIX wieku. Wiąże 

się je z osobą amira Dusta Muhammada Khana (1826–39; 1843–632), który już w latach 30. 

chciał w ten sposób zneutralizować swoich rywali, głównie potężnych przywódców 

plemiennych, oraz wzmocnić swoją pozycję wobec sąsiadów. Khan czerpał wówczas z 

wzorców płynących z Europy, które zyskały również popularność w innych państwach 

regionu (Turcji, Iranu, brytyjskich Indiach itp.), próbując ograniczyć swoją zależnoć od 

plemion poprzez stworzenie stałych jednostek wojskowych będących do dyspozycji państwa. 

Wcześniej obrona państwa afgańskiego opierała się przede wszystkim na pospolitym ruszeniu 

formacji plemiennych/klanowych i lokalnych milicji. Reformy te były kontynuowane przez 

kolejnych władców pod ścisłą kontrolą Brytyjczyków, którzy w 1939 r. zainstalowali w 

Kabulu przyjaznego im szacha Shuję (1839–42). Powstająca armia afgańska, uniezależniona 

od kontrybucji plemion i dowodzona przez władcę przyjaznego Brytyjczykom miała w 

zamyśle pozwolić Wielkiej Brytanii na wycofanie swoich wojsk z regionu bez utraty 

wpływów politycznych3.  

Reformy te bez wątpienia zagroziły pozycji lokalnych przywódców plemiennych, 

którzy w 1941 roku stanęli na czele powstania przeciwko Brytyjczykom i zdołali na pewien 

czas wyprzeć ich siły z kraju. Kolejni władcy – przywrócony do władzy Dust Muhammad 

Khan, a później Sher Ali Khan (1863-66, 1868-79) kontynuowali rozpoczęty w latach 30. 

proces, choć bez większego sukcesu, głównie ze względu na opór poborowych do odbywania 

służby w armii pod kontrolą państwa. Armia oparta była wówczas na zaciągu ochotniczym, 
                                                 
2 W nawiasach podano lata sprawowania władzy przez wzmiankowanego władcę. Jeśli nie zaznaczono inaczej, 
daty pochodzą z Encyclopaedia Britannica na http://www.britannica.com. 
3 Patrz np. S. Cronin, Afghanistan's armies, past and present na http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-
paper-105.html.  

http://www.britannica.com/
http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-105.html
http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-105.html


82 
 

przy czym jej szeregi otwarto dla przedstawicieli wszystkich grup etnicznych. Pod koniec 

panowania Ali Khana, w roku 1878 liczebność sił zbrojnych wynosiła, wg oficjalnych 

danych, ok. 50 tys. żołnierzy (62 regimenty piechoty oraz 16 pułków kawalerii), jednak 

działania wojenne prowadzone w trakcie drugiej wojny afgańskiej w latach 1878-1880 

doprowadziły do jej całkowitego rozbicia4.  

Próby odbudowy armii podjął się amir Abdur Rahman Khan (1880-1901), który także 

korzystał z pomocy Wielkiej Brytanii. Zrezygnował on z powszechnego wówczas systemu 

delegowania żołnierzy przez lokalnych przywódców z poszczególnych regionów na rzecz 

zbudowania formacji całkowicie podporządkowanej państwu. W 1895 r. po raz pierwszy  

wprowadzono powszechny pobór (jeden na ośmiu mężczyzn typowanych przez przywódców 

plemiennych był odsyłany do armii). Wysiłki Rahmana Khana zakończyły się jednak tylko 

połowicznym powodzeniem, a system obronny kraju wciąż opierał się głównie na formacjach 

plemiennych (wg szacunków, w latach 90. XIX w. miały one możliwość zmobilizowania ok. 

40 tys. żołnierzy).  

Na początku XX wieku, po zakończeniu trzeciej wojny afgańsko-brytyjskiej, pomimo 

odzyskania przez Afganistan suwerenności na mocy Traktatu z Rawalpindi (1919), wciąż 

pozostawał on pod silnym wpływem politycznym Wielkiej Brytanii. Ponownie zadania 

utworzenia armii podjął się król Amanullah Khan, który przez pewien czas korzystał z 

wydatnej pomocy Brytyjczyków. Zdaniem wielu ekspertów, podjęte przez Amanullaha 

reformy także nie znalazły jednak poparcia wśród afgańskich klanów. Licząc na 

oszczędności, także za radą doradców tureckich, dążył on do ograniczenia liczebności armii 

oraz jej profesjonalizacji, wychodząc z założenia, iż cechy żołnierzy takie jak waleczność i 

etos bojowy są bardziej istotne niż wielkość armii5. Żołd został wówczas obniżony 

czterokrotnie, w wyniku czego szeregi wojska opuściło wielu wyższych rangą i 

doświadczonych żołnierzy. Zmieniono także system poboru – przeprowadzano loterię, a 

każdy wylosowany mężczyzna powyżej 21. roku życia zobowiązany został do odbycia 

dwuletniej służby wojskowej (choć w praktyce osoby pochodzące z zamożniejszych rodzin 

były w stanie wykupić się od tego obowiązku; ze służby byli również zwolnieni członkowie 
                                                 
4 Pomimo tego, Afgańczycy okazali się ostatecznymi zwycięzcami w tym starciu. Wojska brytyjskie nie zdołały 
bowiem pokonać sił poszczególnych klanów. Więcej na temat konfliktów Afganistanu z Wielką Brytanią zob. J. 
Modrzejewska-Leśniewska, Konflikty afgańskie (1839-1919) [w:] A. Bartnicki (red. zbiorowa), Zarys dziejów 
Afryki i Azji 1869-1996, Historia konfliktów, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 46-62. Patrz też G. Fremont-
Barnes, The Anglo-Afghan Wars, 1839-1919, Essential Histories 40, Osprey Publishing 2009 oraz T. Barfield, 
Afghanistan: A Cultural and Political History, Princeton University Press, 2010, s. 110-164. 
5 A. Saikal, Modern Afghanistan, a history of strugle and survival, I.B. Tauris, 2006, s. 77-78. 
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formacji plemiennych, które brały udział w monitorowaniu granicy państwa)6. Pomimo tego 

nie zdołano przyciągnąć w szeregi armii wystarczającej liczby rekrutów, utrzymywał się 

wysoki stopień dezercji, a w dość szybkim czasie jej szeregi stopniały do 11 tys. żołnierzy 

(zniesiono także, za namową Turków, obowiązek łożenia na rodziny poborowych). Mało 

satysfakcjonujące zarobki zrodziły korupcję wśród oficerów, którzy zatrzymywali dla siebie 

pensje dezerterów, nie zgłaszając faktu ich ucieczki. Poparcie reform przez powstałą w 

korpusie oficerskim frakcję pro-turecką było również przyczyną napięć ze zwolennikami 

mniej rewolucyjnego podejścia do zmian w siłach zbrojnych. Ostatecznie, w roku 1928 

przywódcy plemienni (przeciwko którym król kierował ataki z powietrza7), z poparciem 

niektórych przywódców religijnych rozpoczęli wojnę domową (także dlatego, iż nie chcieli 

zaakceptować innych ambitnych reform w kraju), w wyniku której Ammanullah Khan został 

pozbawiony tronu8. Wielu żołnierzy zdezerterowało wówczas z szeregów armii zasilając 

rewoltę. 

 

Większe sukcesy w budowie armii odnotował zaś następca Amanullaha - Nadir Shah 

(1929-33), który uczynił z tego priorytet swoich rządów. Przy znaczącej, technicznej i 

finansowej pomocy z zewnątrz (głównie brytyjskiej i francuskiej, przy istotnej roli Turcji) 

zdołał on do 1933 r. podnieść liczebność armii do pułapu ok. 70 tys. żołnierzy (obowiązywał 

wówczas system powszechnego poboru). W 1932 r. po raz kolejny reaktywowano również 

działalność Akademii Wojskowej (oficerowie wyżsi rangą kształcili się także w Turcji, która 

aż do lat 50. była jednym z kluczowych partnerów Afganistanu we współpracy wojskowej, 

zwłaszcza w zakresie szkoleń), stwarzając system profesjonalnych kursów dla oficerów i 

podoficerów. W tamtym okresie afgańska armia została również po raz pierwszy w swojej 

historii wyposażona w nowoczesne uzbrojenie – zakupiono m.in. samoloty bojowe, pojazdy 

opancerzone, artylerię, broń automatyczną.  

2. Armia afgańska po zakończeniu drugiej wojny światowej 

Proces budowy i modernizacji afgańskiej armii był także dynamicznie kontynuowany 

w okresie panowania króla Zahira Szacha (1933 - 1973). Po zakończeniu drugiej wojny 
                                                 
6 Wprowadzono wówczas również obowiązek rejestrowania się dla wszystkich mężczyzn (Conscription and 
Identity Card Act z 1923 r.) oraz rozdano im karty identyfikacyjne, tak by można było określić miejsce ich 
pobytu. Patrz: T. Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History…, op.cit., s. 184.  
7 W 1924 r. powołano do życia afgańskie siły powietrzne (Afghan Royal Air Force), dla których zakupiono 
pierwsze wyposażenie – m.in. bombowce pochodzące z Niemiec oraz Związku Radzieckiego.  
8 S. Tanner, Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War Against the Taliban, 
Philadelphia: Da Capo, 2002, s. 222. 
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światowej liczyła ona już ok. 90 tys. żołnierzy (oraz dodatkowo 20 tys. żandarmerii, 

powołanej w okresie wojny, złożonej z oficerów afgańskiej armii, których zadaniem było 

utrzymanie porządku na obszarach peryferyjnych kraju). Ogromną rolę w jej tworzeniu, 

zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, odegrał Związek Radziecki9 (choć Zahir Szach 

próbował nawiązać bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co spotkało się jednak z 

umiarkowanie pozytywnym odzewem ze ich strony10), który uzyskał przemożny wpływ na 

proces tworzenia się afgańskiej państwowości - nie tylko w sferze wojskowej. Zaangażowanie 

ZSRR w latach 50. i 60. w proces tworzenia afgańskiej armii zaznaczyło się przede 

wszystkim w tworzeniu struktury armii, określaniu systemu dowodzenia i kontroli, 

prowadzeniu szkoleń, dostawach uzbrojenia11. Jak podkreśla Amin Saikal, do roku 1973 

Związek Radziecki zdołał umieścić ok. 550 doradców na wszystkich szczeblach dowodzenia 

w afgańskich siłach zbrojnych (szczególnie w siłach zmotoryzowanych i lotnictwie). 

Afgańscy oficerowie (głównie z sił powietrznych i dywizji zmechanizowanych) wyjeżdżali 

również na szkolenia do ZSRR i innych krajów Europy Wschodniej na okres nawet sześciu 

lat12. Wg Barnetta Rubina skorzystało z nich prawie 4 tys. oficerów - dla porównania w 

                                                 
9 Musa Khan Jalalzai twierdzi, iż tak wydatny wpływ ZSRR na formowanie się armii afgańskiej był w tamtych 
czasach możliwy głównie z powodu faktu, iż procesowi budowy sił zbrojnych nie towarzyszło równolegle 
tworzenie w kraju wyższego szkolnictwa wojskowego, ośrodków szkoleniowych, przemysłu zbrojeniowego itp. 
Zob. M.K. Jalalzai, Afghan National Army, State Security, Nuclear Neigbours and Internal Security Threats, Al.-
Abbas International, Lahore 2004/2005, s. 29. Więcej na temat pomocy ZSRR dla Afganistanu patrz też J. 
Modrzejewska-Leśniewska, Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego wobec Afganistanu w 
latach 1947-1979, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009; Jak zwracają uwagę 
niektórzy historycy, Afganistan i ZSRR łączyły przyjazne relacje od początku powstania obydwu państw (jako 
pierwsze uznały wzajemnie swoją państwowość). Już w 1920 r. rosyjski wysłannik Lenina w Afganistanie 
zaproponował pomoc w postaci 5 tys. karabinów oraz miliona rubli w złocie, dostarczył także pierwszych 
samolotów dla afgańskich sił powietrznych. Zob. S. Tanner, A Military History..., op.cit., s. 221. Na temat 
pomocy ZSRR dla afgańskich sił bezpieczeństwa patrz także znakomite opracowanie O. Olikier pt. Building 
Afghanistan’s Security Forces in Wartime. Soviet Experience, RAND Corporation, 2011. 
10 Powodem tej rezerwy były silne związki Stanów Zjednoczonych z Pakistanem (członkiem CENTO i SEATO), 
który z niechęcią przyjmował fakt pomocy ich dla Afganistanu ze względu na istniejący pomiędzy obydwoma 
krajami spór graniczny i skłonnności rządu afgańskiego do popierania ruchów odśrodkowych na terytoriach 
Pakistanu zamieszkałych przez plemiona pasztuńskie. Jak twierdzi S. Tanner, Afganistan był wówczas 
uznawany przez amerykańskich planistów za region o niewielkiej wartości strategicznej, którego nie można 
byłoby obronić w przypadku inwazji sowieckiej. Patrz S. Tanner, A Military History…, op.cit. s. 226. 
11 Pierwsze porozumienie w tej kwestii podpisano już w roku 1956. Przewidywało ono dostarczenie afgańskiej 
armii, po cenach preferencyjnych, sprzętu i uzbrojenia, głównie samolotów, helikopterów i czołgów na kwotę 
ok. 25 mln dolarów. Za: M.K. Jalalzai, Afghan National Army…, op.cit., s. 30-31. 
12 Jak twierdzi wielu badaczy, Afganistan korzystał w tym okresie ze swoistej neutralności (nie związał się z 
hitlerowskimi Niemcami w czasie drugiej wojny światowej, a obie strony zimnowojennej rywalizacji 
powstrzymywały się w tamtym okresie od głębszych ingerencji politycznych w tym kraju. ZSRR w okresie 
rządów J. Stalina nie budował tam także struktur partii komunistycznej tak jak w innych krajach sąsiadujących 
(polityka ta uległa jednak zmianie po jego śmierci).  
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Stanach Zjednoczonych kształciła się niecała pięćsetka oficerów, kilkudziesięciu wyjechało 

także do Egiptu i Indii13.  

Proces modernizacji i rozbudowy afgańskich sił zbrojnych przy istotnej pomocy 

Związku Radzieckiego był kontynuowany także po emigracji z kraju Zahira Shaha w 1973 r. 

Przy pomocy umiarkowanej frakcji („Parczam”) powstałej w 1965 r. Ludowo-

Demokratycznej Partii Afganistanu (The People's Democratic Party of Afghanistan – PDPA) 

władzę w kraju objął wówczas Daud Khan (były premier, blisko związany z ZSRR), a w 

Afganistanie doszło do zmiany ustrojowej – kraj ogłoszono republiką. Daud Khan podpisał 

dwa istotne porozumienia z ZSRR (w 1973 i w 1975 roku), na mocy których kontynuowano 

proces szkoleń, w tym indoktrynacji politycznej, afgańskich sił zbrojnych (a także policji 

przez KGB) oraz dostarczano zaawansowane uzbrojenie i sprzęt. Język rosyjski stał się nawet 

w dużym stopniu językiem roboczym w armii, szczególnie w sferze technicznej. Ogółem w 

latach 1956 - 1978 kwota pomocy dla afgańskich sił zbrojnych opiewała na 1 mld 250 mln 

dolarów (podobną kwotę przeznaczono na wydatki pozamilitarne)14. W latach 60. afgańska 

armia liczyła ok. 98 tys. żołnierzy (w tym 8 tys. w siłach powietrznych) i, zdaniem A. 

Giustozziego, po raz pierwszy w swojej historii była w stanie utrzymać kontrolę nad 

większością terytorium państwa15.  

W celu utrzymania porządku na obszarach wiejskich16, a potem wsparcia armii 

afgańskiej i radzieckiej w walce z rebelią, rozbudowano także żandarmerię, podlegającą 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Sarandoy – tzw. Obrońcy Rewolucji)17 - wcześniej 

wszystkie dowództwa i garnizony były utrzymywane głównie w miastach – teraz niektóre 

stacjonowały także na wsiach (jednostki Sarandoy ustanowiono we wszystkich prowincjach, a 

także w Kabulu). Były one dowodzone z poziomu centralnego, zorganizowane zostały w 

dywizje i brygady, choć podkreślano, że istotna była rola lokalnych komendantów. Sarandoy 

był szkolony przez wysłanników sowieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MVD)18, 

                                                 
13 Niektórzy badacze podają nawet większe szacunki – nawet do 7 tys. osób. 
14 H. S. Bradsher, Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford, 1999, s. 2-3. 
15 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army – and the critical dangers of failure, NewNations 
na http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf . 
16 W latach 70. w większości wsi afgańskich nie było żadnych reprezentantów wojska ani sił porządkowych. 
Zainteresowanie obszarami wiejskimi ze strony rządu ograniczało się do egzekwowania podatków lub kwot 
poboru.  
17 Wedle niektórych danych w końcowych latach interwencji sowieckiej Sarandoy liczył nawet 100 tys. osób (z 
początkowych 8,5 tys.). Więcej na temat działalności tych sił zob. O. Oliker, Building Afghanistan’s Security 
Forces…, op.cit., s. 25-32. 
18 Wg szacunków, ok. 5 tys. sowieckich doradców (w tym grupy specjalne zwane „Kobalt”, które pomagały w 
realizacji zadań o charakterze rozpoznania, wywiadowczym, a nawet uczestniczyły w przesłuchaniach) 

http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf
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który oprócz nauki technik przeciwpartyzanckich dostarczał im również konkretnej pomocy 

materialnej w postaci sprzętu i uzbrojenia (broń lekka i strzelecka, moździerze, lekkie pojazdy 

opancerzone itp.). Do zadań tych sił należało zwalczanie „elementów kontrewolucyjnych”, a 

zatem walka wspólnie z siłami wojskowymi, ochrona pozycji rządu na prowincji, obrona 

ważnych elementów infrastruktury, jak obszary i instalacje do wydobycia ropy, kompleksy 

irygacyjne, rurociągi (ale także pełnili funkcje policji drogowej zapewniającej swobodę 

transportu na drogach, służb więziennych itp.). Funkcjonariusze Sarandoy dokonywali także 

aresztowań o charakterze politycznym, wyłapywali dezerterów, odbijali zakładników itp. W 

zamierzeniu siły te miały również pełnić funkcje paramilitarne – przede wszystkim odciążyć 

siły rosyjskie oraz topniejące szeregi armii afgańskiej w walce z rebelią antyrządową i 

antysowiecką, a także dostarczać kluczowych informacji wywiadowczych. W latach 80. 

bezpośrednią kontrolę nad niektórymi jednostkami przejęło kierownictwo tajnej policji 

Khad/WAD. 

Wpływy rosyjskie zostały ograniczone dopiero w wyniku presji niektórych ugrupowań 

politycznych oraz decyzji samego Dauda, który także zaczął obawiać się coraz silniejszych 

wpływów ZSRR w Afganistanie i próbował ostatecznie rozluźnić sojusz afgańsko-rosyjski. 

Obrano wówczas kurs na zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, a także niektórymi państwami 

arabskimi (np. Arabią Saudyjską, Egiptem) - na przełomie lat 1977/1978 afgańska armia 

odbywała np. wspólne ćwiczenia z siłami egipskimi19. 

 

3. Dezintegracja afgańskich sił zbrojnych w latach 1978 -1979 

 

Upolitycznienie armii (wiele stanowisk w jej szeregach objęli wówczas 

przedstawiciele Parczamu) oraz niezwykle represyjne rządy prezydenta Dauda Khana20, 

polegające m.in. na siłowym zwalczaniu wszelkiej opozycji doprowadziły do tego, iż lojalny 

                                                                                                                                                         
pracowało z siłami Sarandoy, do tego tysiące osób (ok. 12 tys. oficerów w latach 1978-1986) zostało 
oddelegowanych do odbycia kursów w Związku Radzieckim i Uzbekistanie. O. Oliker, Building Afghanistan’s 
Security Forces…, op.cit., s. 29. 
19 Patrz artykuł Douglasa MacEachina pt. „Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence 
Community's Record” na https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-
record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html . 
20 W latach 1977-1978 wielu prominentnych Afgańczyków (w tym lider Parchamu Mir Akbak Khyber) zostało 
zamordowanych prawdopodobnie przez policję Dauda. Pogrzeb Khybera, który odbył się w kwietniu 1978 r., 
zgromadził kilkanaście tysięcy osób, które demonstrowały swoją niechęć do rządu i Amerykanów (którzy, jak 
wierzono, byli zamieszani w zamach). Tuż po pogrzebie doszło do wybuchu rewolucji. Zob. A. Rasanayagam, 
Afghanistan. A Modern History, I.B. Tauris& Co Ltd., 2006, s. 67 i nn. 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
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wobec Chalku (konkurencyjnej frakcji w PDPA) batalion 4. dywizji zmechanizowanej 

stacjonujący w Pol-e Czarki oraz jednostki sił powietrznych dyslokowane w bazie Bagram 

przypuściły skoordynowane ataki z ziemi i powietrza na pałac prezydencki w Kabulu, co dało 

początek tzw. rewolucji Saur (czyli rewolucji kwietniowej). Atakującym od 27 kwietnia 1978 

r. siłom udało się dosyć szybko opanować pałac i zablokować odsiecz sił prorządowych (w 

wyniku braku łączności wzywane na odsiecz myśliwce Mig-21 stacjonujące w bazie 

Shindand nie były w stanie odeprzeć ataku)21. Także dowodzona przez ówczesnego ministra 

obrony Ghulama H. Rasuliego dywizja piechoty (w jej składzie m.in. - 9 lekkich czołgów i 40 

cieżkich T-62) została szybko rozbita w wyniku ataków lotniczych, a część wchodzących w 

jej skład oddziałów przyłączyła się do sił Chalku. Zajęto również wojskową część lotniska w 

Kabulu. Wg Bradshera w momencie ofensywy na pałac siłom rewolucyjnym pomagało ok. 

350 doradców rosyjskich22. 

 

Kwietniowy zamach stanu, w wyniku którego prezydent Daud został zabity, wskazuje 

po pierwsze na to, iż de facto poczynania sił zbrojnych były inspirowane przez partię 

polityczną o rodowodzie komunistycznym, która miała silne wpływy w poszczególnych 

jednostkach. Po drugie, zaskoczenie pałacu prezydenckiego i chaotyczność obrony w 

momencie ataku pokazuje brak planowania na wypadek zaistnienia takiej sytuacji, choć 

prezydent miał powody przypuszczać, iż opozycja przy pomocy ZSRR może zastosować 

rozwiązanie siłowe. Po trzecie wreszcie, atak wykazał istotne deficyty w afgańskich siłach 

zbrojnych – przede wszystkim w sferze komunikacji, łączności itp.  

 

Po przejęciu władzy przez PDPA (obie jej frakcje – Chalk i Parcham - zjednoczyły się 

ponownie w 1977 r.) i ustanowieniu Demokratycznej Republiki Afganistanu (DRA) z 

prezydentem Nur M. Tarakim na czele, afgański sektor bezpieczeństwa znalazł się całkowicie 

pod kontrolą ZSRR23. Do kraju przybyło tysiące sowieckich doradców (do kwietnia 1979 

roku było ich ok. 4,5 tys.)24, którzy wywierali przemożny wpływ na wszelkie przejawy 

                                                 
21 Patrz na: http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/cs-invasion.htm . 
22 H.S. Bradsher, Afghan Communism…, op.cit., s. 173. 
23 Po zamachu na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, Adolfa Dubsa, przez partyzantkę 
maoistyczną, w wyniku którego poniósł on śmierć (został zabity przez afgańskie siły bezpieczeństwa, Stany 
Zjednoczone całkowicie wycofały swoją pomoc dla Afganistanu i, jak twierdzi Martin McCauley, już wówczas 
zaczęły sponsorować partie opozycyjne na uchodźtwie). Patrz M. McCauley, Afghanistan and Central Asia, A 
Modern History, Longman, Pearson Education Limited, 2002, s. 16.  
24 Patrz R.H. Donaldson, The Soviet Union in the Thirld Word, Successes and Failures, Westview Press, 1981, s. 
219. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/cs-invasion.htm
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aktywności władz państwa, w tym sektora bezpieczeństwa i afgańskiej armii25. W tym okresie 

podjęto działania mające przede wszystkim na celu zwiększenie liczby dywizji piechoty (z 

ośmiu do dziesięciu) oraz dozbrojenie armii (przede wszystkim w sprzęt ciężki - czołgi i 

samoloty). W tamtym okresie armia afgańska liczyła ok. 80 tys. oficerów i żołnierzy w siłach 

lądowych, oraz ok. 10 tys. w siłach powietrznych26. 

 

Ostatecznie plany PDPA dotyczące wzmocnienia armii spaliły jednak na panewce. W 

tym okresie, głównie na skutek wprowadzonych reform stojących w sprzeczności z afgańską 

tradycją społeczno-obyczajową (reforma ziemska, kwestia praw kobiet itp.) oraz masowych 

represji wobec opozycji - w PDPA po raz kolejny doszło do rozłamu, a liderzy Chalku 

rozpoczęli prześladowania sympatyków umiarkowanego skrzydła Parchamu - i sprzeciwu 

przeciwko obecności radzieckich doradców27, jesienią 1978 r. doszło do wybuchu pierwszych 

lokalnych zamieszek, w szczególności na wschodzie kraju – w prowincjach: Kunar, 

Badakshan i Nuristan28 (dokąd skierowano 11 dywizję piechoty z Jalalabadu); w październiku 

rebelia wybuchła w Paktii, gdzie wojskom rządowym tylko chwilowo udało się ją stłumić. W 

tym okresie uaktywnił się również dobrze zorganizowany ruch islamistów, który ogłosił jihad 

(świętą wojnę) przeciwko komunistycznym rządom. Dysponował on tysiącami dobrze 

wyszkolonych bojowników operujących z baz w Peszawarze (Pakistan) i był zdolny do 

przeprowadzania dotkliwych ataków na wojska rządowe29. W marcu 1979 r. kpt Ismail Khan 

(prominenty członek Jamiat-e Islami) z podległymi mu oficerami 17 dywizji zdołał na kilka 

dni opanować Herat. Podczas tej rewolty zabito wielu przedstawicieli rządu, sowieckich 

doradców oraz ich rodziny30; splądrowano także magazyny z bronią; rebelia została stłumiona 

dzięki zarządzonym przez Tarakiego bombardowaniom, w których zginęło ok. 5 tys. ludzi31.  

 

                                                 
25 Szczególna rola przypadła tu generałowi Alieksiejowi Jakiszewowi z administracji politycznej armii 
radzieckiej). Patrz A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit.,  s. 190-192. 
26 Zob. O. Younossi, P. D. Thruelsen, J. Vaccaro, J.M. Sollinger, B. Grady, The Long  March, Building an 
Afghan National Army, Rand Corporation 2009, s. 5. 
27 Rządzącą PDPA w dniu 5 grudnia 1978 r. podpisała z ZSRR Traktat o przyjaźni i współpracy. Przewidywał 
on, w art. 4, możliwość wojskowej interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie dla „zagwarantowania 
bezpieczeństwa, niepodległości oraz terytorialnej jedności” państwa, po konsultacjach z afgańskim rządem.  
28 Patrz m.in. S. Tanner, A Military History…, op.cit., s. 231-234. 
29 Na temat ruchu oporu patrz m.in. G. Chaliand, With the Afghan Rebels, „The New York Review of Books”, 
October 9, 1980, a także O. Roy, Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge Middle East Library: 8, 
Cambridge University Press, 2nd Edition, Cambridge, 1990. 
30 Zob. np. P. Garrity, The Soviet Military Stake in Afghanistan: 1956-79, “Journal of the Royal United Services 
Institute”, RUSI, September 1980, s. 33.   
31 A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s. 191. 
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Pomimo prób tłumienia lokalnych rebelii przez siły rządowe, ostatecznie nie udało się 

jednak ich powstrzymać (w 1979 roku powstania wybuchły w 24 z 28 prowincji 

Afganistanu)32. Przeciwnie – to instytucje państwa, a w szczególności armia, błyskawicznie 

uległy prawie całkowitemu rozkładowi. Całe oddziały żołnierzy dezerterowały, przystępując 

częstokroć do grup lokalnych bojowników w poszczególnych prowincjach, przejmowano 

także składy broni (także tych z zaawansowanym technologicznie uzbrojeniem). Np. w maju 

1979 r. zmotoryzowana kolumna z 7 Dywizji przyłączyła się do rebeliantów w Paktii, w 

sierpniu 5 Brygada 9 Dywizji przystąpiła do rebelii w Dolinie Kunar. Pomimo intensywnych 

wysiłków rządu w Kabulu, który próbował, przy wydatnej pomocy sowieckiej, zahamować 

proces gwałtownego topnienia szeregów armii - np. poprzez podwyższanie pensji, obniżanie 

wieku poborowych nawet do lat 15, wprowadzenie dowodów tożsamości na niektórych 

obszarach kraju, uwalnianie więźniów politycznych i wcielanie ich do armii, likwidowaniu 

przywilejów dla niektórych grup (studentów, biznesmenów, urzędników), a nawet niszczenie 

dokumentów tak, by powołać daną osobę kolejny raz - działania te nie przyniosły 

spodziwanych efektów. Szacuje się, iż do końca 1979 r., w wojsku służyło jedynie 50 tys. 

żołnierzy, a siły żandarmeryjne liczyły tylko 8 tys. ludzi, zamiast planowanych 50 tys. 

Dezerterowało od 10 do 30 tys. żołnierzy rocznie, głównie w okresie zimy i lata oraz w 

sytuacjach, kiedy poborowi zmuszali byli do walk przeciwko rebelii na terytoriach, z których 

pochodzili33.   

 

W grudniu 1979 r. przed inwazją ZSRR, armia afgańska, wg Georga Jacobsa składała się z34: 

 

- trzech dywizji zmechanizowanych (570 czołgów średnich I T55) 

- 8 dywizji piechoty (od 4 do  8 tys. żołnierzy) 

- dwóch brygad piechoty górskiej 

                                                 
32 Wysiłki rządu były przez cały ten okres wpierane przez ZSRR, które wspomagały siły lojalne rządowi poprzez 
dostarczanie im broni, sprzętu ciężkiego, samolotów bojowych (obsługiwanych nawet przez radzieckich pilotów, 
którzy brali udział w misjach bojowych). Przy niemal każdym większym oddziale powyżej batalionu działali 
również sowieccy (a także kubańscy, czechosłowaccy) doradcy wojskowi. Jak podaje A. Gustozzi – dopiero od 
roku 1986 armia afgańska była w stanie ponownie podejmować samodzielne operacje, choć tylko w otwartych 
starciach (nie sprawdzała się natomiast w walkach na obszarach górskich na prowincji). Zob. A.Giustozzi, Re-
building the Afghan army, [w:] State reconstruction and international engagement in Afghanistan. Joint 
CSP/ZEF (Bonn) symposium, 30 May - 1 June 2003, Bonn, Germany na http://eprints.lse.ac.uk/28363/ . 
33 Poborowym w wieku szkolnym obiecywano również wstęp na wyższe uczelnie bez egzaminów, zaliczenie lat 
służby wojskowej do okresu edukacji itp. Z drugiej strony członkowie partii komunistycznej lub osoby pracujące 
dla rządu mogły uniknąć służby przez okres dwóch lat. Zob. J. Meyerle, N. Samaranayake, M. Markowitz, L. 
Waters, H. Zarin, B. Ellison, Ch. Jehn, B. Rosenau, Conscription In the Afghan Army, Compulsory Service 
versus an All Volunteer Force, CNA Analysis and Solutions, April 2010, s. 26. 
34 Zob. The 1978 Revolution and the Soviet invasion na http://globalsecurity.org . 

http://eprints.lse.ac.uk/28363/
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/cs-invasion.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalsecurity.org
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- brygady artylerii 

- regimentu strażników pałacu 

- trzech regimentów artylerii 

- dwóch regimentów komandosów 

- batalionu spadochronowego.  

 

Większość dywizji (oprócz trzech) była dyslokowana wzdłuż spornej granicy z Pakistanem.  

 

4. Armia afgańska wobec rebelii mudżahedinów po inwazji Związku Radzieckiego  

(1979-1989) 

 

Wobec obaw, iż Stany Zjednoczone będą próbowały zainstalować proamerykański rząd w 

Kabulu, Związek Radziecki zdecydował się ostatecznie na dokonanie uderzenia 

wyprzedzającego35. Do Afganistanu wysłano początkowo ograniczony (wg różnych źródeł 

ok. 40 - 50 tys. żołnierzy – jednostek lądowych, sił powietrznych, Specnazu36) kontyngent 

wojsk 40 Dywizji, który miał utrzymać kontrolę nad rozwojem wypadków w kraju37. 

Hafizullah Amin, następca N.M. Tarakiego, został zabity już na początku inwazji przez 

wojska Specnazu, a ZSRR wsparło rząd Barbaka Karmala z frakcji Parcham w PDPA.  

 

Tuż po inwazji rosyjskiej, w armii afgańskiej dochodziło do coraz częstszych aktów 

wypowiedzenia lojalności rządowi, zwłaszcza że żołnierze, którzy jeszcze w niej pozostali 

byli pod wpływem frakcji Chalk, nieprzyjaznej prezydentowi B. Karmalowi (doszło nawet do 

starć pomiędzy poszczególnymi oddziałami – np.w 1980 r. 8 dywizja piechoty starła się z 14 

dywizją zmechanizowaną38), dezercje narastały lawinowo, a uciekinierzy zabierali ze sobą 

broń i sprzęt. Szacuje się, iż w roku 1980 armia afgańska liczyła jedyne 20-30 tys. żołnierzy i 

                                                 
35 Wobec zamieszek, które wybuchły do dojściu do władzy Tarakiego, a potem Hafizullach Amina (wrzesień 
1979 r.) i frakcji Chalk w PDPA, Stany Zjednoczone zdecydowały się ostatecznie na przekazanie rebeliantom 
niewielkiej pomocy wojskowej. Dla ZSRR był to ponoć ostateczny dowód na to, iż po utracie przyczółka 
irańskiego po obaleniu szaha Rezy Pahlawiego, Stany Zjednoczone będą starały się „odzyskać” Afganistan, co 
ostatecznie miało przekonać Sowietów do interwencji w Afganistanie. Patrz m.in. S. Tanner, A Military 
History…, op.cit., s. 233. 
36 Więcej na ten temat wojskowych szczegółów interwencji, w tym działań jednostek Specnazu patrz m.in.: W. 
Marczenko, W. Miliakowski, Specnaz w Afganistanie, Dom Wydawniczy Bellona 2002. 
37 S. Tanner, A Military History…, op.cit.,, s. 235 i nn. 
38 Duże problemy z utrzymaniem dyscypliny miały także wojska rosyjskie – żołnierze pochodzenia tadżyckiego 
nie chcieli walczyć przeciw Tadżykom afgańskim, dały także o sobie znać braki w wyszkoleniu wśród niższych 
rangą oficerów, problemy logistyczne (do niektórych rejonów dostawy mogły docierać tylko za pomocą 
helikopterów).  
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nie była już w stanie utrzymać kontroli nad kluczowymi punktami w kraju39. Jak podaje A. 

Giustozzi, w roku 1980 z poboru, który objął formalnie 59 tys. osób, do służby stawiło się 

tylko 850 osób, a w 1981 r., na skutek wielu przedsięwziętych środków (obniżanie wieku 

poborowych, wydłużanie służby w armii nawet do 3 lat w r. 1983 itp.)  – 8 tys. na 130 tys. 

planowanych40. W 1980 roku z Kabulu, by uniknąć poboru, uciekło ok. 100 tys. mężczyzn 

(ok. 20 % ludności miasta). Wbrew wcześniejszym planom ZSRR musiał zwiększyć liczbę 

wojsk do ponad 100 tys. żołnierzy, do Afganistanu wysłano również tajną policję; siły 

radzieckie uległy też reorganizacji - do kraju odesłano oddziały ciężkie, nieprzydatne do 

walki z partyzantką, a wzmocniono lotnictwo. 

 

W tym okresie w wielu regionach kraju rozpoczęły się regularne walki armii 

afgańskiej i radzieckiej z rosnącymi w siłę ugrupowaniami mudżahedinów (ich siły, jak 

szacują eksperci, były tuż przed inwazją sowiecką praktycznie równe – ok. 40 tys. osób po 

obydwu stronach), których celem było, przy wydatnym wsparciu ze strony Stanów 

Zjednoczonych41 i sąsiedniego Pakistanu (gdzie mudżahedini mieli swoje bazy i rekrutowali 

bojowników spośród ok. 600 tys. afgańskich uchodźców), obalenie proradzieckiego rządu i 

wyparcie wojsk sowieckich z kraju. Armia rosyjska bombardowała zarówno większe miasta 

(np. w r. 1983 w wyniku nalotu dywanowego zniszczeniu uległa połowa miasta Herat), jak i 

obszary wiejskie. Prowadzono również intensywną kampanię lądową przy użyciu ciężkiego 

sprzętu (w roku 1980 przy użyciu czołgów zaatakowano główne miasta – Herat, Jalalabad, 

Kandahar, ciężkie walki prowadzono również w dolinie Panczasziru). Pomimo tego, w roku 

1986 rząd afgański kontrolował jedynie 23 % terytorium państwa (ośrodki miejski i główne 

drogi), a siły mudżahedinów urosły do liczby 150 tys.bojowników42. 

                                                 
39 S. Tanner, A Military History…, op.cit.., s. 245. 
40 Zob. A. Giustozzi, War, Politics and Society in Afghanistan, 1978-1992, C. Hurst @ Co Ltd., 2000, s. 89. 
41 Jak podaje B. Rubin, amerykańska pomoc dla Afganistanu przed dwie i pół dekady poprzedzające inwazję 
wynosiła ok. 20 mln dolarów rocznie, po roku 1980 wzrosła do 30 mln. Podobne kwoty napływały także od 
rządów Arabii Saudysjkiej i innych państw arabskich. W latach 1981-1982 pomoc amerykańska opiewała już na 
50 mln, w 1984 - 120 mln dolarów, w 1985 – 240 mln, aby dojść do rekordowej kwoty w 1989 r. – 630 mln 
dolarów. Stany Zjednoczone dostarczały również mudżahedinom, za pośrednictwem pakistańskiego wywiadu 
wojskowego ISI, uzbrojenie przeciwlotnicze (rakiety Stinger). B. Rubin, Fragmentation of Afghanistan: State 
formation and collapse in the international system, Yale University Press, New Heaven, 1995, s. 30. 
Mudżahedinów wspierały także państwa takie jak Kanada, Francja, Wielka Brytania (pociski Blowpipe). Z kolei 
A. Rashid twierdzi, że Stany Zjednoczone nigdy nie przekazywały pieniędzy ani broni mudżahedinom 
bezpośrednio, lecz zawsze za pośrednictwem ISI (przez co doszło do jej bezprecedensowego wzmocnienia się i 
utworzenia w Pakistanie swego rodzaju „państwa w państwie”). Jednym z największych beneficjentów tej 
pomocy był m.in. G. Hekmatjar, a ostatecznie tylko Stany Zjednoczone przekazały na wsparcie ruchu oporu ok. 
6 mld dolarów. A. Rashid, Descent into Chaos. The United Nations and the Failure of Nation Building in 
Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Viking 2008, s. 9-10. 
42 Za O. Oliker, Building Afghanistan’s Security Forces…, op.cit., s.76.   
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Pomimo trudnej sytuacji rząd afgański nie ustawał w wysiłkach, by zwiększyć 

liczbność sił bezpieczeństwa w kraju, które będą wspierać jego politykę. W latach 1982 – 

1983, w wyniku praktycznego rozkładu armii, utworzono milicje plemienne (tribal militias) i 

siły regionalne (Regional Forces) - pararegularne jednostki, które otrzymywały broń od rządu 

i miały za zadanie operować na poziomie lokalnym i wspierać rząd centralny w prowincjach 

(zazwyczaj grupy jednolite etnicznie, lojalne nie wobec państwa, ale charyzmatycznego 

przywódcy, który zdobył sobie szacunek umiejętnościami w walce)43. Mankamentem była 

niezdolność tych żołnierzy do obsługiwania bardziej zaawansowanej technologicznie broni, a 

także nieumiejętność poruszania się po polu walki w większych liczebnie grupach. W 

niektórych przypadkach zawarto nawet porozumienia z przywódcami tych sił, ograniczające 

działania armii afgańskiej na niektórych obszarach kraju. Dopiero pod koniec lat 80. oddziały 

o największej wartości bojowej zaczęto wcielać w szeregi armii regularnej (jak np. oddziały 

Dostuma), by podejmowały walki poza miejscem stacjonowania. Wówczas jednak 

odnotowywano przypadki napadów na lokalną ludność afgańską (a także grabieży, nakładania 

nielegalnych podatków, gwałtów, porwań). W wielu regionach milicje te walczyły również 

między sobą i w zasadzie próby ich podporządkowania Ministerstwu Obrony w większości 

się nie powiodły, choć ich rola we wspieraniu rządu Najibullaha rosła relatywnie do 

osłabiania armi, a także po decyzji ZSRR o wycofaniu wojsk rosyjskich z kraju.  

Nawet w okresie wojny zwalczające się frakcje polityczne PDPA nie zaprzestały 

rywalizacji, która obejmowała także siły zbrojne.  W latach 80. starano się, oprócz wszelkich 

sposobów rekrutowania (do 1985 r. udało się zwiększyć stan liczebny armii do 47 tys. 

żołnierzy, choć sowieccy doradcy optowali nawet za liczbą 200 tys. osób, które powinny 

służyć w armii co pozwoliłoby ZSRR na wycofanie swoich wojsk), wzmocnić te jednostki w 

armii, które znajdowały się pod kontrolą służb wewnętrznych wywiadu i tajnej policji – 

ChAD - potem przemianowany na WAD czyli Ministry for State Security), znajdującej się 

pod kontrolą frakcji Parcham. W 1988 r. pod jej kontrolą znalazły się także oddziały „Straży 

Specjalnej” – elitarnej jednostki wyposażonej w najlepszy sprzęt, utworzonej w celu 

zbalansowania rosnących w siłę oddziałów lokalnych milicji, które działały de facto poza 

kontrolą władz państwowych. W latach 90., M. Najibullah44 planował wzmocnić je, choć bez 

                                                 
43 Więcej na temat tych sił, ich struktury i zadań patrz A. Long, S. Pezard, B. Loidolt, T.C. Helmus, Locals Rule; 
Historical Lessons for Creating Local Defence Forces for Afghanistan and Beyond, Rand Corporation, Santa 
Monica, 2012, s. 131-148. 
44 Mohammad Najibullah zastąpił w roku 1986 B. Karmala na stanowisku prezydenta DRA.  
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powodzenia, nawet do 40 tys. żołnierzy. W tym okresie zadaniem Straży, dyslokowanej 

głównie w Kabulu, stało się przede wszystkim utrzymanie u władzy rządu Najibullaha45. 

Desperacja rządu, który wciąż nie dysponował odpowiednią siłą wojskową 

spowodowała, że zdecydowano się na istotne reformy, które w istocie wzmocniły i tak już 

silną rolę dowódców lokalnych. W wyniku reformy wojskowej z lat 1986-1987 przesunięto 

dowodzenie z poziomu dywizji na poziom regionalny. Sprzyjało to zwiększeniu 

efektywności, ale też umocniło dowódców lokalnych, którzy mogli dzięki temu kontrolować 

duże obszary kraju.  

 

Wobec niepowodzeń w kampanii militarnej, w 1988 r. Związek Radziecki podjął 

ostatecznie decyzję o o wycofaniu armii radzieckiej z Afganistanu (na mocy porozumień 

genewskich, podpisanych kwietniu 1988 r. przez rządy Afganistanu i Pakistanu, z ZSRR i 

Stanami Zjednoczonymi jako gwarantami umowy), co nastąpiło ostatecznie w lutym 1989 

roku. Afgańska armia, przy pomocy niektórych lojalnych ugrupowań w regionach, wciąż 

próbowała, z dość mizernym skutkiem, zwalczać ugrupowania mudżahedinów, jednak dość 

szybko zaprzestano tych działań w obliczu ciągłych niepowodzeń. Pomimo faktu, iż 

wycofujący się Rosjanie pozostawili wiele sztuk sprzętu ciężkiego (w tym tak zaawansowany 

technologicznie sprzęt jak rakiety SS-1, myśliwce Mig-27), brakowało wykwalifikowanych 

żołnierzy do jego obsługi. Ostatecznie, siły mudżahedinów okazały się lepiej zorganizowane i 

bardziej zdeterminowane w prowadzeniu walki zarówno przeciwko wojskom ZSRR, jak i 

niedobitkami armii afgańskiej.  

 

 

5. Kondycja armii afgańskiej po zakończeniu interwencji radzieckiej (1989-1996) 

 

Jak pisze A. Saikal, tuż po wycofaniu się Rosjan z Afganistanu, „gubernatorzy 

prowincji, różni komendanci wojskowi oraz dowódcy polowi zajęci byli zdobywaniem 

autonomii, wchodzili w dogodne dla siebie sojusze bez względu na różnice ideologiczne 

                                                 
45 Jak twierdzi A. Giustozzi, siłę armii w tamtym okresie osłabiło dodatkowo utworzenie w 1981 r. straży 
granicznej. Narodowy Dyrektoriat Bezpieczeństwa, który także podlegał Ministerstu Obrony, miał za zadanie 
monitorować ruch na granicy pod kątem przepływu nielegalnych bojowników. Z drugiej strony, wielu badaczy 
uznaje te siły jako jedne z bardziej efektywnych, choć podkreśla się, że monitorowanie całej granicy państwa 
pozostawało poza ich możliwościami. Zob.: A. Giustozzi Antonio, Re-building the Afghan army, [w:] State 
reconstruction and international engagement in Afghanistan, Joint CSP/ZEF (Bonn) Symposium, 30 May - 1 
June 2003, Bonn, Germany (dostępny na: http://eprints.lse.ac.uk/28363/). 

http://eprints.lse.ac.uk/28363/
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pomiędzy nimi. Życie polityczne zdegenerowało się w kierunku prostego targowania się 

przez najsilniejsze grupy i egzekwowanie przez nie swej siły militarnej”. Pozbawiony 

pomocy z zewnątrz (po wyjściu ZSRR także Stany Zjednoczone niemal automatycznie 

wycofały swoją pomoc, ograniczyły ją również państwa takie jak Arabia Saudyjska i 

Pakistan) rząd Najibullaha zdołał przetrwać do roku 1992. Ceną za pozostanie przy władzy 

było m.in. zaakceptowanie faktu, iż lokalni przywódcy (ich liczbę Saikal szacuje na ok. 354 

osoby z ok. 140 tys. „armią” ludzi pod bronią) sprawowali władzę na terytorium 

stacjonowania46. Wg szacunków A. Giustozziego, tylko pod wodzą jednego z komendantów - 

Abdula Rashida Dostuma było w 1992 r. ok. 45 tys. ludzi, a on sam został mianowany 

głównodowodzącym 53 Dywizji Piechoty w armii afgańskiej. W kraju pozostało dziesiątki 

niezależnych od rządu grup zbrojnych o różnym zasięgu oddziaływania, sile bojowej i 

skomplikowanym układzie zależności i sympatii politycznych. W Kabulu trwały walki 

pomiędzy rywalizującymi o władzę ugrupowaniami mudżahedinów, zasilanych dochodami z 

nielegalnie nakładanych podatków, handlu opium, grabieży, ale także subsydiów. W tym 

okresie do najbardziej wpływowych komendantów należeli 47 - Ahmad Szach Masud, Abdul 

Rashid Dostum, Ismail Khan, Sayyed Naderi, Rasul Pahlawan, Abdul Samad, Jabar Khan. 

Kontrolowali oni ogromne obszary kraju - wpływy samego Dostuma obejmowały nawet 4 

prowincje48. Więszość z nich miała zazwyczaj silne polityczne i finansowe powiązania z 

krajami sąsiednimi (Iranem, Pakistanem)49. Na południu Afganistanu władza wojskowa była 

bardziej rozproszona, a politycznie pieczę nad nią sprawowało, w mniejszym lub większym 

zakresie, około siedmiu grup o orientacji sunnickiej. Do tego dochodziła bardzo popularna 

grupa G. Hekmatjara z ugrupowania Hezb-e Islami, która była nieprzerwanie od lat 

sponsorowana przez pakistański wywiad wojskowy50. 

 

Niemożność porozumienia się pomiędzy głównymi komendantami spowodowała, że 

instytucje państwa afgańskiego, w tym te zaliczane do sektora bezpieczeństwa, praktycznie 

                                                 
46 A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s.205-206. 
47 W literaturze anglosaskiej okresla się ich mianem „warlordów” – „panów wojny” lub „komendantów 
wojskowych” (patrz rozdział II niniejszej pracy). 
48 Szczegółowy zasięg wpływów mudżahedinów w poszczególnych prowincjach w tym okresie patrz m.in. A. 
Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s. 207-209. 
49 A. Giustozzi, War and Peace Economies of Afghanistan’s Strongmen, „International Peacekeeping”, Vol.14, 
No.1, January 2007, s. 76. Więcej na ten temat patrz też A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s.  s.208 i nn.  
50 Wcześniej udał się on na emigrację do Pakistanu z powodu represyjnej polityki prezydenta Dauda, jaką 
prowadził m.in. wobec studenckiego ruchu islamistycznego. W okresie interwencji radzieckiej w Afganistanie 
był on wspomagany przez Stany Zjednoczone poprzez ISI i dysponował siłą ok. 30 tys. ludzi pod bronią.  
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przestały funkcjonować, a w Afganistanie doszło ostatecznie do wybuchu wojny domowej51. 

Część jednostek początkowo lojalnych wobec rządu, w tym dywizja podlegająca dowództwu 

generała Dostuma wymówiła posłuszeństwo rządowi Najibullaha i przystąpiła do 

mudżahedinów, co ostatecznie zakończyło się zdobyciem Kabulu przez siły antyrządowe i 

obaleniem rządu. W 1992 roku władzę w Kabulu przejęły siły tzw. Sojuszu Północnego 

(National Islamic United Front for the Salvation of Afghanistan), czyli kilku ugrupowań 

zjednoczonych wokół Ahmada Szaha Masuda, który proklamował Islamską Republikę 

Afganistanu (Islamic State of Afghanistan)52. Nowym prezydentem został Burhanuddin 

Rabbani z partii Jamiat-e Isalmi. 

 

Po wycofaniu się Rosjan z Afganistanu i upadku rządu M. Najibullaha w 1992 roku, 

wielu bojowników zdecydowało się na powrót do swoich prowincji, jednak żołnierze 

profesjonalni służący do tej pory w armii początkowo decydowali się w niej pozostać ze 

względu na korzyści finansowe. Wielu z nich dość szybko zrezygnowało jednak ze służby i 

udało się na emigrację lub zajęło stanowiska doradców, gdyż trudno było się im dostosować 

się do nowych okoliczności. Częstokroć proponowano im stanowiska poniżej kwalifikacji, a 

wyższe pozycje w armii przypadały mudżahedinom, według klucza lojalności, odniesionych 

zasług w okresie interwencji radzieckiej. Na południu kraju afgańskie siły zbrojne uległy 

całkowitemu rozpadowi, a wielu bojowników przystąpiło do zdominowanych etnicznie przez 

Pasztunów grup, w których wpływy utrzymywało m.in. Hizb-e Islami (w tym ugrupowaniu 

dominowali Pasztuni – mieszkańcy miast z południowego oraz częściowo północnego 

Afganistanu). 

 

Główne podziały wśród ugrupowań mudżahedinów poczęły kształtować się coraz 

silniej wzdłuż linii etnicznych. W okolicach Kabulu większość oddziałów (także ze służb 

wywiadowczych), głównie Tadżyków z pochodzenia, przeszła na stronę Jamiat-i Islami i 

została inkorporowana do sił Ahmada Szaha Masuda. W prowincjach północnych kilku 

komendantów zjednoczyło się i utworzyło tzw. Front Narodowy (Jumbish-i Milli) pod wodzą 

A.R. Dostuma, z pochodzenia Uzbeka, który pomimo wystąpienia wraz z nimi przeciwko 

                                                 
51 Na temat konliktów w środowisku mudżahedinów i jego następstw patrz m.in. wywiad P. Balcerowicza z 
Ahmadem Szahem Masudem pt. „Sen o demokratycznym Afganistanie”, „Rzeczpospolita” z dnia 22 września 
2011 r. na http://archiwum.rp.pl/artykul/354381-Sen-o-demokratycznym-Afganistanie.html. Pełny tekst 
wywiadu także na: http://balcerowicz.prv.pl/ (archiwum prywatne prof. Piotra Balcerowicza).  
52 Choć, jak zaznacza A. Saikal, pomimo faktu, iż jego siły były zdecydowanie lepiej zorganizowane, Masudowi 
nie udało się zdobyć kontroli nas całym Kabulem, który był wówczas podzielony na 12 sektorów. Patrz tenże 
[w]: Modern Afghanistan…, op.cit.,  s. 213-214. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rashid_Dostum
http://archiwum.rp.pl/artykul/354381-Sen-o-demokratycznym-Afganistanie.html
http://balcerowicz.prv.pl/
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rządowi Najibullaha, nie ufał mudżahedinom popierających Szaha Masuda (poza Uzbekami 

Front Narodowy przyciągnął także bojowników narodowości Tadżyckiej i Pasztunów)53. 

 

Narastające konflikty pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi i 

wojskowymi oraz mniej lub bardziej bezpośredniej ingerencji krajów sąsiadujących (głównie 

Pakistanu i Iranu, a także Arabii Saudyjskiej54), które realizowały swoje interesy poprzez 

sponsorowane przez siebie ugrupowania doprowadziły w efekcie do nasilenia walk 

wewnętrznych. Pomimo zawartego w roku 1992 porozumienie w Peszawarze (Pakistan), do 

którego przystąpiły główne siły polityczne, nie udało się zapanować nad narastającym 

chaosem w kraju. W pierwszej kolejności od porozumienia odstąpił G. Hekmatjar, który 

pomimo nominacji na premiera, nie był zadowolony z panującego układu sił. W 1995 r. 

podjęto kolejne próby zjednoczenia pięciu ugrupowań politycznych wokół prezydenta B. 

Rabbaniego i jego partii - Jamiat-i Islami – oraz zjednoczenia kilku ugrupowań zbrojnych w 

armię narodową, ale spełzły one na niczym ze względu na spory o charakterze politycznym. 

Najwększe animozje (głównie o charakterze ideologicznym i etnicznym), które ostatecznie 

przerodziły się w krwawe walki (już w roku 1990 doszło pomiędzy nimi do poważnych starć 

w Parwanie) odnotowano pomiędzy popularnymi na północy i w zachodniej części kraju 

ugrupowaniami szacha Masuda (które pozostawały w luźnym związku z Jamiat-i Islami) a 

grupą G. Hekmatjara. Sytuację komplikowały dodatkowo poczynania Dostuma, którego 

podejrzewano o zamiary dokonania secesji prowincji, które kontrolował (dobrze prosperujące 

ekonomicznie prowincje północne). Dostum nawiązał również doskonałe relacje polityczne i 

handlowe z Rosją, Uzbekistanem i Turcją. W 1994 roku zjednoczył się z Hekmatjarem i w 

1994 r. przypuścili oni wspólny atak na Kabul, rozpoczynając de facto wojnę domową 

pomiędzy komendantami i stojącymi za nimi ugrupowaniami, która pogrążyła Afganistan w 

kompletnym chaosie i przyczyniła się do całkowitego upadku jego instytucji, z instytucjami 

sektora bezpieczeństwa włącznie55. 

                                                 
53 Do podobnych podziałów doszło w ramach sił powietrznych. Tylko Jumbish-e Mili and Jamiat-e Islami miały 
jednak możliwości utrzymania tych oddziałów.  
54 Arabia Saudyjska wspierała np. Abdula Rasoula Sayyafa, przywódcę Ittehad-e Islami (zdominowana przez 
Pasztunów), by osłabić wpływy Iranu, który wspierał z kolei, zwłaszcza po 1982 r. organizację Sazman-e Nasr 
pod przywództwem Abdula Ali Mazari, który w 1990 r. stanął na czele wpływowej Hezb-e Wahdat. Wiele 
ugrupowań zbrojnych operowało pod jej dowództwem i było bezpośrednio związanych z irańskim wywiadem. 
Jak podaje Sakal, warlordzi z grupy etnicznej Hazarów w latach 1992-1996 często ścierali się z mudżahedinami. 
W marcu 1995 r. Mazari został zabity przez talibów, co znacznie osłabiło wpływy Iranu w Afganistanie. Patrz, 
A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s.  211. 
55 W literaturze przedmiotu często podkreśla się także pozytywne aspekty działaności warlordów, szczególnie w 
sytuacji upadku instytucji państwowych, kiedy biorą oni pod ochronę loklane społeczności i stanowią siłę 
dostarczającą jej podstawowe, konieczne do przeżycia usługi. W warunkach afgańskich uwydatnia się jednak ich 
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6. Próby odbudowy afgańskich sił zbrojnych w Islamskim Emiracie Afganistanu (1997-

2001) 

 

Upadek władz państwowych i fragmentacja sił bezpieczeństwa powodowały 

dramatyczne pogarszanie się bezpieczeństwa obywateli afgańskich. Z tego też powodu na 

znaczeniu zaczął zyskiwać ruch talibów, wspierany finansowo i materialnie przez władze 

Pakistanu i Arabii Saudyjskiej56. Do połowy 1998 r. talibom udało się pokonać siły Sojuszu 

Północnego, w ramach którego zjednoczyli się walczący z talibami byli mudżahedini i 

opanować niemal całe terytorium Afganistanu (ok. 95 %). Już w 1997 roku ponownie doszło 

do zmiany ustrojowej w kraju - ustanowiono Islamski Emirat Afganistanu. W Kabulu 

formalnie władzę sprawowała sześcioosobowa Rada, lecz wszystkie decyzje były de facto 

podejmowane przez przywódcę talibów - mułłę Mohammada Omara, wywodzącego się z 

Kandaharu.  

Na oddziały talibów składały się głównie koalicje milicji zbrojnych (od 

kilkudziesięciu do kilkuset żołnierzy w oddziale, które jednoczyły się dla osiągnięcia 

określonego celu militarnego). Wiele kontyngentów do walk zostało wystawionych przez 

plemiona pasztuńskie popierające talibów, ich oddziały były również zasilane przez 

ochotników z zagranicy, w tym elitarnych bojowników szkolących się w szkołach religijnych 

(madrasach, głównie z nurtu Deobandi stowarzyszonej z partią Jamiat-e-Ulema Islami, która 

miała ścisłe związki z talibami), ulokowanych głównie po pakistańskiej stronie granicy. 

Szacuje się, iż ogółem w walkę zaangażowanych było od 25 tys. do 40 tys. bojowników (w 

czasie głównych kampanii zbrojnych organizowano masowy pobór). Na najwyższym 

poziomie były one dowodzone mułłów, a na niższych szczeblach przez dowódców 

wojskowych, którym nierzadko doradzali byli oficerowie armii afgańskiej57. Niektórymi 

oddziałami dowodzili byli mudżahedini, weterani walk z okresu wojny z armią radziecką. 
                                                                                                                                                         
działania wpływające na destrukcję życia społecznego i przyczyniania się do permanentnego kryzysu państwa 
afgańskiego (rabunkowa polityka wobec społeczności lokalnych, czerpanie zysków z handlu opium i 
nakładanych nielegalnie podatków, grabieże gwałty, ignorowanie miejscowego prawa, kodeksów honorowch i 
obyczajów). To właśnie te zachowania przyczyniły się ostatecznie do wzrostu popularności ruchu talibów, w 
którym, mimo radykalności proponowanych przez nich rozwiązań, pokładano nadzieje na zaprowadzenie 
porządku w państwie.  
56 Więcej na temat ruchu talibów, jego genezy oraz wyznawanej ideologii patrz np. A. Rashid, Talibowie. 
Wojujący islam, ropa naftowa i wojujący fundamentalizm w Azji Środkowo Wschodniej, Wydawnictwo Znak 
2001. Patrze też R.D. Crews, A. Tarzi (red.), The Taliban and the Crisis of Afghanistan, 2008 oraz D. Edwards, 
Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad, Berkeley, University of California Press, 2002. 
57 O tym, że w szeregach tej armii znalazło się wielu byłych oficerów armii afgańskiej z frakcji Chalk świadczy 
wg ekspertów fakt, iż żołnierze ci umieli się posługiwać zaawansowanym technologicznie sprzętem (pojazdami 
opancerzonymi itp.). 
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Grupy te prezentowały bardzo zróżnicowany poziom lojalności i zaangażowania, 

wyszkolenia, wyposażenia w sprzęt bojowy i spójności organizacyjnej (w tym struktury 

dowodzenia). W prowincjach, gdzie talibowie nie napotykali znaczącego oporu – 

powoływano jako siły bezpieczeństwa lokalne formacje plemienne. 

Wśród ochotników spoza Afganistanu istotne znaczenie miały grupy wyznające 

ideologię jihadu – świętej wojny (ich liczbę szacuje się na ok. 8-12 tys, co stanowiło drugi co 

do wielkości po siłach stricte afgańskich kontyngent), sponsorowane m.in. przez przywódcę 

al-Kaidy Osamę bin Ladena, który po wydaleniu przez władze Sudanu już w 1996 r. osiedlił 

się w Afganistanie. Dysponując odpowiednimi środkami finansowymi zdołał on przekupić 

wielu komendantów stojących na czele lokalnych milicji, co w znacznej mierze przyczyniło 

się do zwycięstwa talibów. Sam bin Laden zajmował się również szkoleniem bojowników, 

którzy mieli opinię najbardzie agresywnych i zdeterminowanych do walki – np. 55 brygada w 

sile początkowo 400 - 600 żołnierzy, która od r. 1996 operowała w północnym Kabulu. 

Wśród sił talibów przeważały lekkie oddziały zmotoryzowane, które łatwo poruszały 

się w trudnym terenie i były nastawione na błyskawiczne ataki przeciwko sfragmentowanym 

siłom opozycji. Większe oddziały dysponowały także pojazdami opancerzonymi, artylerią itp. 

Po zdobyciu Kabulu, rząd talibów próbował, przy pomocy Pakistanu, stworzyć formację 

zbrojną, która miała mieć status armii państwowej58. Ustanowiono korpus centralny oraz 

brygadę zmechanizowaną a także trzy korpusy regionalne w Kandaharze, Paktii i Heracie. Jak 

oceniają eksperci, talibom nigdy nie udało się jednak stworzyć rozwiniętej struktury 

instytucjonalnej dla sił zbrojnych, dlatego przypominały one raczej siły regionalne i lokalne 

milicje funkcjonujące w okresie rządów komunistycznych. Podkreśla się, iż były one 

mobline, wydolne logistycznie i komunikacyjnie oraz dysponowały doskonałym 

rozpoznaniem w terenie. Co istotne – na czele poszczególnych oddziałów stali zazwyczaj 

charyzmatyczni przywódcy, lojalni wobec talibów, co, nawet przy luźnej strukturze 

dowodzenia zapewniało efektywność. We wrześniu 2001 r., w przeddzień inwazji wojsk 

koalicji antytrrorystycznej, siły te liczyły ok. 45 tys. ludzi (w jej szeregach wciąż pozostawali 

ochotnicy spoza kraju, głównie pochodzenia pakistańskiego). Podkreśla się także, iż choć 

wiele lokalnych milicji w momencie ataku koalicji szybko przeszło jednak na stronę sił 

                                                 
58 Jak podkreślał Ahmad Szah Masud, lider opozycji antytalibskiej, talibowie byli całkowicie uzależnieni od 
Pakistanu, który kontrolował strukturę instytucjonalną ich sił zbrojnych, ich zaplecze oraz ośrodki szkoleniowe. 
Patrz wywiad z A.Sz. Masudem „Sen o demokratycznym Afganistanie…”, op.cit. 
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opozycyjnych, równie liczne oddziały pozostały wierne talibom i długo walczyły po ich 

stronie.  

 

Zdaniem ekspertów, fakt iż talibowie zdecydowali się oprzeć strukturę sił zbrojnych 

na wzorcach („feudalna w strukturze, wsparta elementami modernistycznymi”59) przyjętych 

w okresie, gdy rządy komunistyczne próbowały poradzić sobie z topniejącymi szeregami 

armii świadczy o tym, iż w realiach afgańskich jest to formuła najbardziej możliwa do 

zrealizowania. Koszty utrzymania takich sił pozostają relatywnie niewielkie w stosunku do 

efektywności na polu walki. Istotny jest także czynnik polityczny, w którym bierze się pod 

uwagę siłę zależności na poziomie lokalnym i akceptuje wpływy, jakie mają w danym 

regionie lokalni komendanci. Nawet na początku XX wieku, kiedy armia afgańska była już 

zorganizowana w nowoczensej strukturze dywizyjnej, wciąż zasilana była kontyngentami 

plemiennymi, co mogłoby jej dać, w razie wojny, siłę ok. 300-400 ludzi pod bronią. 

  

7. Grupy zbrojne w Afganistanie u progu XXI wieku 

 

Destabilizacja i działania wojenne, jakie były prowadzone na terytorium Afganistanu 

od końca lat 70. doprowadziły w efekcie do utworzenia licznych grup zbrojnych, o 

zróżnicowanej liczebności, strukturze i umocowaniu politycznym. Jak podkreślają eksperci, 

rzadko są to typy „czyste”, które można jednoznacznie sklasyfikować. Szacunkowe dane 

wskazują, iż na początku 2002 r., tuż po obaleniu reżimu talibów przez siły koalicyjne 

współdziałające z siłami Sojuszu Północnego, w Afganistanie było uzbrojonych ok. 800 tys. 

ludzi, choć nie oznacza to, że wszyscy byli członkami jakiejś formacji zbrojnej. Badacze 

podkreślają, że choć trudno przypuszczać, by wszyscy komendanci wojskowi byli w stanie 

zmobilizować taką armię, nie jest to do końca niemożliwe, biorąc pod uwagę ich dochody 

(ok. 300 mln dolarów rocznie w połowie 2002 r.) w relacji do tego, jaki żołd wypłacano 

żołnierzom (od 2 do 20 dolarów).  

 

Jednego z najbardziej odpowiadających rzeczywistości podziałów typologicznych 

grup zbrojnych w Afganistanie u progu XXI wieku dokonał amerykański ekspert Michael 

Bhatia60. Wskazał on, iż w Afganistanie mamy do czynienia z: 

                                                 
59 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan Army…, op.cit. 
60 M.V. Bhatia, M. Sedra, Afganistan, Arms and Conflict. Armed groups, Disarmament and Security in a Post-
War Society, Contemporary Security Studies, Routledge, London & New York 2008, s. 72 i nn. 
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1) organizacjami polityczno-militarnymi (tanzims) – chcą one sprawować władzę 

polityczną w kraju, są zorientowane ideologicznie, a nie terytorialnie; żołnierze 

pracujący dla tych grup są wyspecjalizowani, dysponują dużymi zasobami broni 

(także ciężkiej); Bhatia wskazuje to przede wszystkim na ugrupowanie Hezb-e Islami 

Gulbuddina Hekmatyara, który nigdy nie administrował żadnym terytorium, w 

przeciwieństwie do szacha Masuda; 

 

2) formacjami plemiennymi61 – w większości grupy egalitarne, w której każdy bojownik 

posiada podobną broń; skupione na ochronie swoich społeczności oraz zapewnianiu 

przestrzegania decyzji lokalnej wspólnoty i norm w niej panujących; niektóre z nich 

wdają się w rywalizację z sąsiednimi milicjami, potrafią też dokonywać grabieży na 

terenach sąsiadujących; ich władza jest ograniczana poprzez decyzje lokalnych 

starszyzn. W Afganistanie milicje plemienne, zwane systemem „arbakai”, rozwinęły 

się i pozostały tradycyjną formą zapewniania bezpieczeństwa głównie na 

południowym-wschodzie kraju, czyli tam, gdzie nie rozwinęło się zjawisko 

„warlordyzmu” w stapniu takim, jak na pozostałych obszarach kraju. Ich cechą 

charakterystyczną było to, że były zdecentralizowane (każde podlegały własnym 

radom plemiennym), mało zhierarchizowane, składały się z ochotników, którzy nie 

pobierali zapłaty za swoją służbę (choć niekiedy ich wydatki na działalność 

operacyjną były pokrywane przez lokalną społeczność czy rząd, jeśli np. do ich zadań 

należała ochrona granic), którą uważali za honorową. Kluczową kategorią jest tu 

pojęcie „dobra wspólnego”, którą kierowano się przy tworzeniu tych formacji i 

nadawaniu sensu ich działania. Wśród głównych zasad, jakimi się kierowano w tych 

grupach wymienia się przede wszystkim: akceptację dla decyzji podejmowanych 

przez przywódców plemienia, zaufanie do członków grupy, które miały ją wdrażać, a 

także dużą przejrzystość ich działań.  

 

 

 
                                                 
61 Wielu autorów podkreśla, że członkowie arbakai protestują, gdy określa się ich formacje jako “milicje”, w 
których uczestnictwo było przez nich uważane za dyshonor. Zdaniem ekspertów milicję od formacji plemiennej 
(„arbakai”) odróżniała kwestia zaufania i legitymizacji. Te grupy, które miały zaufanie całej lokalnej 
społeczności, były akceptowane jako wyraziciel wspólnego dobra. Jeśli uznano, że służą czyimś partykularnym 
interesom (politycznym, finansowym) uznawano je za milicje. Zob. m.in. M.O. Tariq, Tribal Security Sytem 
(Arbakai) in Southeast Afghanistan, Crisis States Research Centre, Occasional Paper No. 7, December 2008, s. 
3, s. 10 i nn. Autor przedstawia w tymże opracowaniu swoje wnioski oparte o badania w terenie. Patrz również: 
Afghanistan: A History of Utilization of Tribal Auxiliaries, Tribal Analysis Center, 2009.  
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Wśród formacji plemiennych eksperci wyróżniają kilka typów62: 

 

- tsalweshtai – grupa członków plemienia, która zbiera się tylko w określonym celu, 

np. dla obrony miejsca zamieszkania (wioski, doliny) przed napaściami przeciwników; 

- arbakai – jest to milicja plemienna, której zadaniem jest wdrażanie w życie decyzji 

podjętych przez radę plemienia (jirga albo shura63), dotyczących porządku i prawa, ale 

także ze sfery bezpieczeństwa: ochrona terytorium danego plemienia, jego granic itp. 

np. poprzez regularne patrolowanie danej Najwięcej tego typu formacji działało na 

terytoriach pusztuńskich w prowincjach Paktia, Paktika, Khowst; podstawą działania 

milicji był kodeks Pashtunwali, zatem ich działaniom nie można było się sprzeciwiać; 

w różnych prowincjach funkcjonowały pod różnymi nazwami (np. paltanai w 

Kandaharze). Używane były również do utrzymywania porządku w niektórych 

obazach dla uchodźców afgańskich w Pakistanie w latach 80. – sformowały się one 

wówczas spontanicznie,  

- chalweshtai – grupa powoływana przez przywódców plemienia z konkretnych 

rodzin; ich zadaniem jest głównie ochrona plemienia, ale są także wykorzystywani do 

realizacji różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych; 

- laskhar – duża grupa złożona z członków plemienia, która jest używana do celów 

ofensywnych lub defensywnych (np. ochrona stanu posiadania plemienia, jego 

terytorium itp.);  

 

Formacje te były (lub są) wspierane przez specjalne komórki wywiadowcze 

(kishakee), które zbierały informacje o przeciwniku, jego sile, zamiarach itp. 

  

3) komendanci wojenni (także: warlordzi/strongmeni - patrz poniżej) 

 

Funkcjonowanie każdej z tych grup opiera się w istotnej mierze na charyzmie przywódcy. M. 

Bhatia podkreśla także, iż rzadko mamy do czynienia z typami „czystymi”. Jedne organizacje, 

zwłaszcza tanzims, mogą jednocześnie stanowić rodzaj parasola nad innymi, mniejszymi 

bardziej zróżnicowanymi strukturami. Np. dla organizacji polityczno-militarnych istotną bazą 

może być kilka lub kilkanaście formacji lokalnych milicji. Z drugiej strony, także warlordzi 

mogą założyć swoją własną partię (jeśli chcą instytucjonalizacji swojej władzy, choć 

                                                 
62 Patrz m.in. M.O. Tariq, op.cit., s. 11. 
63 Więcej na temat funkcjonowania tradycyjnych rad plemiennych patrz tamże, s. 4 i nn. 
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zazwyczaj preferują oni spersonalizowane zależności) lub jednoczyć się z już istniejącymi dla 

uzyskania określonych korzyści. 

 

Szczególną uwagę, ze względu na wpływy, jakie zdobyli oni w Afganistanie oraz ich 

znaczenie dla późniejszych etapów kształtowania się afgańskich sił zbrojnych należy 

poświęcić grupie komendantów wojennych. Powstała ona jako naturalna konsekwencja 

długoletniej wojny oraz załamania się systemu władzy państwowej. Lokalni liderzy, którzy po 

wycofaniu się wojsk radzieckich pojawili się w poszczególnych prowincjach, 

zmarginalizowali i podporządkowali sobie tradycyjne struktury władzy (rady starszych - 

shura lub jirga, lokalnych przywódców religijnych itp.)64, choć konsultowali z nimi niektóre 

swoje decyzje dla uzyskania większej legitymizacji65. Wewnętrznie grupy tworzone przez 

komendantów były bardzo zhierarchizowane, dostęp do bardziej zaawansowanej broni 

przysługiwał tylko wyższym rangą bojownikom, osobom spokrewnionym z dowódcą lub jego 

ochronie. Większość bojowników, aby przystąpić do grupy, musiała zakupić broń za własne 

środki. Skala ich działania była różna – niektórzy kontrolowali znaczne obszary, inni 

(najbardziej brutalni), dysponując siłą około setki żołnierzy operowali głównie na obszarach 

wiejskich66.   

 

W momencie inwazji amerykańskiej i rozgromieniu talibów grupy warlordów 

ponownie zyskały na znaczeniu. Wielu z nich ponownie zjednoczyło się w tzw. Sojuszu 

Północnym, którego siły wspomagały Stanów Zjednoczonych w walce z talibami i oddziałami 

al-Kaidy.  

 

8. Podsumowanie i wnioski 

Jak wynika z powyższych rozważań, na przełomie XIX i XX wieku proces tworzenia 

afgańskiej armii warunkowało kilka czynników. Do najistotniejszych należała bez wątpienia 

ambicja kolejnych afgańskich władców dążących do wyposażenia państwa w jeden 

najważniejszych atrybutów suwerenności. Podległe władzy centralnej siły zbrojne nie tylko 

                                                 
64 M. Bhatia, M. Sedra, Afganistan, Arms and Conflict..., op.cit., s. 208. 
65 Ibidem, s. 76. 
66 W Afganistanie warlordyzm ma też wymiar etniczny. Zazwyczaj grupują oni bojowników pochodzących z 
północy, nie-Pasztunów. Pasztunowie zdołali bowiem w większości zachować swoje tradycyjne, stabilne 
struktury plemienne oparte na lojalności wobec zasad i kodeksów panujących na danym terenie.  Zob. K. 
Marten, Warlordism in Comparative Perspective…, op.cit, s. 56. 
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miały jednak chronić kraj przed zagrożeniami z zewnątrz, lecz pełnić istotną funkcję 

wewnętrzną: zabezpieczać interesy władcy w konfrontacji z przywódcami lokalnych klanów.  

Problemem, który opóźniał ugruntowanie się tożsamości instytucjonalnej armii jako 

jednolitej formacji podlegającej władzom państwa były jednak silne związki żołnierzy z 

klanami i grupami etnicznymi, z których się wywodzili oraz z tradycyjnymi formacjami 

zbrojnymi (jak np. arbakai), które od wieków zapewniały bezpieczeństwo poszczególnych 

grupom zamieszkującym te terytoria. Sprzyjały temu specyficzne warunki geograficzne, 

szczególnie na południowym wschodzie kraju, gdzie administracja państwa, w tym 

państwowe formacje zbrojne, rzadko mogły dotrzeć. Jak twierdzi Ali A. Jalali niemal 

wszystkie rządy afgańskie musiały w istocie polegać na trzech rodzajach sił: regularnej armii 

utrzymywanej przez państwo, formacjach plemiennych (siły nieregularne), wystawianych 

przez lokalnych przywódców na podstawie wynegocjowanych umów (w zamian za 

przywileje takie jak: własność ziemi, zwolnienia podatkowe itp.) oraz milicjach społecznych 

(community militias), które były powszechnie mobilizowane w razie potrzeby pod 

dowództwem lokalnego przywódcy plemienia. Sytuacja ta miała niewątpliwe zalety - armia 

dysponowała sprzętem i strukturami dowodzenia, zaś od lokalnych przywódców dostawała 

wsparcie logistyczne – nierzadko to właśnie dzięki strukturom nieregularnym, o silnym etosie 

bojowym, udało się zapewnić przetrwanie państwa afgańskiego w starciu z wrogiem 

dysponującym przewagą liczebną67, choć również nie była wolna od wad. Należały do nich 

m.in. brak koordynacji oraz kontroli państwa nad dużymi obszarami kraju oraz słabość 

formacji plemiennych w sytuacjach otwartych starć. W istocie, w opisanym okresie armia 

prawie nigdy nie była jedyną formacją mającą monopol na użycie siły w państwie, a wg A. 

Giustozziego - tyllko na przełomie lat 50/60 była ona w stanie efektywnie przełamać opór 

lokalnych przywódców68.  

Problemy integracyjne armii były niewątpliwie pochodną fragmentacji społeczeństwa 

afgańskiego jako całości oraz relatywnej słabości rządu centralnego, poczucia braku jego 

ciągłości (każdy kolejny władca dochodził do władzy w wyniku obalenia poprzedniego). 

Ponadto, na niskie morale armii wpływały niskie zarobki, złe warunki życia żołnierzy, słabe 

wyszkolenie, niejasne reguły promocji, kary cielesne69. Nie bez znaczenia była konieczność 

                                                 
67 Patrz Ali A. Jalali, Rebuilding Afghanistan's National Army, “Parameters”, Autumn 2002, s. 76. 
68 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army…, op.cit. 
69 Dodatkowo, plemię, z którego wywodził się dany żołnierz, zobowiązane było również utrzymać w tym okresie 
jego rodzinę, gdyż przekazanie środków finansowych było częstokroć niemożliwe.  
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utrzymania rodziny przez plemię, z którego wywodzili się poborowi, a częśto brak 

możliwości przesłania pieniędzy rodzinie. itp.  

Historycy wskazują także na powszechny wśród żołnierzy (choć nie wśród korpusu 

oficerskiego) brak poczucia identyfikacji z państwem (choć władcy w Kabulu próbowali 

odwoływać się do islamu jako czynnika jednoczącego), w obronie którego zmuszeni byli 

stawać, chociaż, jak twierdzi A. Jalali, ci sami żołnierze (nawet wyżsi rangą) pod 

dowództwem lokalnego przywódcy, w regionie, z którego się wywodzili, prezentowali 

diametralnie inną postawę70. Zdaniem tego badacza, utrzymaniu lojalności nie sprzyjała też 

struktura armii – kontyngenty żołnierzy (lashkars) dostarczały poszczególne plemiona, pod 

wodzą lokalnego przywódcy71. Jeśli zdecydował on o opuszczeniu armii, cały oddział 

wykonywał jego rozkaz. Do tego dochodził brak integracji pomiędzy oficerami, 

wywodzącymi się z wykształconej afgańskiej inteligencji, a wywodzącymi się z prowincji 

żołnierzami niższymi rangą, którzy skarżyli się na złe traktowanie przez dowódców72. 

Wizerunek państwa jako wiarygodnego aktora psuła także wszechobecna korupcja (pojawiają 

się dane, które wskazują na to, że w latach 50. nawet połowa afgańskiego budżetu obronnego 

była defraudowana)73. Pomimo prób wprowadzania rozmaitych metod rekrutacyjnych (zaciąg 

ochotniczy, obowiązkowa służba wojskowa, system kwot74, loterie, wydłużanie okresu 

obowiązkowej służby wojskowej, obniżanie wieku poborowych, a nawet porwania mężczyzn 

czy zaminowywanie baz, by zapobiec ucieczce rekrutów) – chętnych do służby zazwyczaj 

było mniej niż wskazywały na to realne potrzeby państwa. Należy podkreślić, iż do przymusu 

uciekał się nie tylko rząd afgański za radą doradców rosyjskich, ale także w okresie 

późniejszym talibowie, którzy porywali np. młodych mężczyzn ze szkół religijnych. Spotkało 

się to z oporem i buntem nawet w prowincjach, gdzie talibowie tradycyjnie cieszyli się 

popraciem. Nieco niższe poziomy dezercji odnotowywano w siłach Sarandoy (które 

pochodziły przeważnie z zaciągu ochotniczego, a ich jednostki służyły zazwyczaj blisko 

miejsca zamieszkania członków tych sił), mimo faktu, że odnotowywano wśród nich większą 

liczbę ofiar w walkach w okresie inwazji sowieckiej. Dość istotnym czynnikiem, który 
                                                 
70 A.A. Jalali, ibidem.  
71 Zazwyczaj o wyborze konkretnego rekruta decydowała lokalna starszyzna, która, nie chcąc osłabiać sił 
własnej grupy w prowincji, do Kabulu wysyłała żołnierzy najmniej wykwalifikowanych.  
72 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army…, op.cit. 
73 Zob. J. Meyerle et al., Conscription In the Afghan Army,Conscription in the Afghan Army…, op.cit.,  s. 25 i 
nn. 
74 Wprowadzono go np. w latach 1895-1941 r., kiedy jeden na ośmu mężczyzn zobowiązany został do do 
wstąpienia do służby wojskowej, choć mógł się od niej wykupić. Po roku 1941 r. próbowano wprowadzić system 
powszechnego poboru, chociaż metoda ta nigdy nie zyskała na popularności – dezercje były na porządku 
dziennym, a lokalnie w latach 20. wybuchały także z tego powodu zamieszki. 
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wpływał na motywację potencjalnych poborowych był także czynnik religijny – zdarzało się 

bowiem, że przywódcy duchowni wskazywali na to, że „mundur i dyscyplina” są sprzeczne z 

zasadami wiary, przez co wiele osób odstępowało od zamiaru przystąpienia do formalnych 

struktur wojskowych wspierających rząd75. 

Niezwykle palącą kwestią, która stała na przeszkodzie próbom integracji armii w 

zintegrowaną formację o silnym etosie bojowym był problem braku etnicznej równowagi. Od 

początku korpus oficerski był zdominowanu przez Pasztunów, a później Tadżyków, wśród 

wyżej rangi wojskowych próżno było szukać Hazarów czy Uzbeków. Niektóre plemiona były 

tradycyjnie zwolnione z pełnienia służby wojskowej (głównie plemiona zamieszkujące 

pogranicze – Shinwar, Jaji, Mohamand)76. W reformie, jaką przeprowadzono w latach 60. 

próbowano wprowadzić system kwot, by zachowane zostały etniczne proporcje wśród 

oficerów i podoficerów w relacji do liczby ludności, jaką reprezentowały w Afganistanie 

poszczególne plemiona, lecz Pasztuni pozostali siłą dominującą. W okresie rządów PDPA w 

korpusie oficerskim (także w Sarandoy) zaczęli dominować Tadżycy, choć zazwyczaj 

przeważnie w oddziałach niebojowych (logistyka itp.), siłą bojową pozostali Pasztuni. Na 

początku lat 90. podjęto też próby zwiększenia w wojsku reprezentacji Uzbeków i Hazarów – 

stworzono nawet kilka jednolitych etnicznie jednostek (ze względu na to, iż wyższy rangą 

wojskowy wydający rozkazy oddziałowi zdominowanemu przez Pasztunów nie byłby 

kuturowo do zaakceptowania)77. W przypadku oddziałów zróżnicowanych etnicznie, 

problemem była częstokroć bariera komunikacyjna (w jednym oddziale żołnierze mówili 

nawet trzema różnymi językami), różnice kulturowe (kodeksy honorowe) i wynikające z tego 

animozje. Praktyka rozmieszczania jednostek poza miejscem zamieszkania żołnierzy również 

nie zdawała egzaminu (dezercje, konflikty z miejscową ludnością).   

 

Także, jak podkreśla A. Saikal, Najibullah, w ostatnich latach swoich rządów z jednej 

strony wykorzystywał oddziały z północy do pacyfikowania pusztuńskiego południa. 53 

Dywizja Piechoty pod dowództwem gen. Dostuma, w której służyli głównie żołnierze 

pochodzenia uzbeckiego brali udział w walkach w Kandaharze i Khost. Z drugiej strony, 

                                                 
75 S. Cronin, op.cit. 
76 Jak podaje A. Giustozzi, w okresie inwazji sowieckiej, za radą rosyjskich doradców, rząd afgański, w obliczu 
dramatycznej sytuacji w obszarze rekrutacji, próbował powoływać przedstawicieli tych plemion do armii. 
Spotkało się to z natychmiastowym oporem z ich strony i w efekcie odstąpiono od tych zamierzeń. Patrz A. 
Giustozzi, War, Politics and Society in Afghanistan…, op.cit., s. 90. 
77 A. Giustozzi, Military reform in Afghanistan, [w:] M. Sedra (red.) Confronting Afghanistan’s security 
dilemma: reforming the security sector, Bonn International Center for Conversion, Bonn 2003, s. 23-31. 
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Najibullach chciał powrotu Pasztunów na główne stanowiska w państwie (to właśnie próba 

zastąpienia tadżyckiego generała Abdula Mumina, dowodzącego 70 Dywizją Piechoty, 

generałem pusztuńskim w styczniu 1992 r. spowodowała, że Dostum ostatecznie zjednoczył 

się ze stacjonującymi głównie na północy siłami Masuda i Sayyeda Mansura Naderi)78. 

Inne istotne braki, które obniżały wartość bojową armii afgańskiej praktycznie przez 

cały okres jej istnienia to brak efektywnego systemu komunikacji, infrastruktury industrialnej, 

wspólnych ćwiczeń poszczególnych oddziałów (istotnych chociażby ze względu na ich 

zróżnicowanie etniczne i językowe), słabość szkoleń. Pewne polepszenie możliwości sił 

zbrojnych odnotowano dopiero wówczas, gdy w l. 50 żołnierze otrzymali broń zaawansowaną 

(wcześniej zakupy uzbrojenia były chaotyczne i nieustrukturyzowane; nie dbano również o 

odpowiednie przeszkolenie personelu, który miałby się nim posługiwać). Z drugiej strony – 

wzrosła wówczas diametralnie zależność od dostawców zewnętrznych (głównie ZSRR), ze 

względu na konieczność zakupu części zamiennych, szkoleń obsługi urządzeń itp. (ponadto, 

wiele sztuk sprzętu dostarczanego z ZSRR szybko ulegało awariom, a rząd afgański nie 

podejmował wysiłków remontowych ze względu na fakt, iż Rosjanie byli w tamtym okresie 

gotowi do nieograniczonych dostaw po bardzo okazyjnych cenach lub na 

niskooprocentowane kredyty).  

Uzależnienie od pomocy z zewnątrz uzewnętrzniało się również w wymiarze 

sprawności dowodzenia. Jak podkreśla Olga Oliker, chociaż formalnie sowieccy doradcy byli 

zobowiązani tylko do asystowania oddziałom afgańskim w ich działaniach, w rzeczywistości 

często sami dokonywali procesu planowania operacji, pozostawiając Afgańczykom jedynie 

ich wykonanie. Pozbawiało to ich możliwości usamodzielnienia się nawet w planowaniu 

najbardziej podstawowych zadań. W literaturze podkreśla się również, że Rosjanie oceniali 

zdolności bojowe armii afgańskiej bardzo nisko (słaba umiejętność trafiania do celu, 

rozluźniona dyscyplina na polu walki, brak zdolności przywódczych u personelu 

dowodzącego, niskie umiejętności w zakresie dowodzenia i kontroli, utrzymania i 

konserwacji sprzętu i uzbrojenia, brak wystarczającej liczby żołnierzy wyżej 

wykwalifikowanych – pilotów, załóg w oddziałach zmotoryzowanych itp.) a w czasie 

interwencji wojsk radzieckich jednostki afgańskiej armii były, mimo kilku dekad całkiem 

                                                 
78 A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s. 211. 
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intensywnego budowania własnych zdolności, niemal całkowicie uzależnione od rosyjskiego 

lotnictwa, artylerii, pomocy inżynieryjnej itp. 79. 

Jak już wspomniano, istotnym zadaniem armii było, oprócz funkcji ściśle obronnej, 

umacnianie pozycji władcy, a po proklamowaniu kraju republiką – rządu. Szczególnie w 

latach 70. nie udało się uniknąć jej upolitycznienia, które w efekcie doprowadziło do 

wybuchu rewolucji kwietniowej w 1978 r. Jak podaje A. Giustozzi, do kwietnia tego roku ok. 

2 tys. oficerów należało do Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu80, z czego ok. 30 %  

stanowili członkowie frakcji Chalk (wobec Chalku lojalne pozostawały również siły 

żandarmeryjne Sarandoy, przez co niektórzy uznawali je za de facto milicję tej frakcji 

PDPA81). Wiele nominacji na najwyższe stanowiska odbywało się wówczas wg klucza 

politycznego, a nie wymogów profesjonalizmu. Częstokroć obracało się to przeciwko samym 

rządzącym – jednym z najbardziej jaskrawych tego przykładów było zatrzymanie Najibullaha, 

który próbował wydostać się z Kabulu, kiedy stało się jasne, że nie uda mu się utrzymać 

władzy. Został on zatrzymany przez żołnierzy ze swoich własnych sił i ostatecznie nie udało 

mu się opuścić kraju82.  

 

Jak zaznacza A. Giustozzi, armia nigdy nie cieszyła się szerszym poparciem wśród 

zwykłych Afgańczyków. Postrzegano ją jako strukturę mającą na celu wspieranie rządu w 

Kabulu, który był częstokroć skonfliktowany z lokalnymi władzami w prowincjach. Przepaść 

ta pogłębiła się w czasie rządów PDPA, kiedy rząd posługiwał się lotnictwem dla stłumienia 

lokalnych rebeli, lecz musiał polegać na informacjach od lokalnych informatorów, którzy 

często prowadzili własną grę polityczną i podawali fałszywe dane, by bombardowania 

dotknęły rywalizujący klan. Cenę polityczną za tego typu sytuacje płacił rząd centralny, 

cierpiał na tym również wizerunek armii, która praktycznie od swojego powstania 

przechodziła proces permanentnej reorganizacji, zatem trudno było o postrzeganie jej w 

społeczeństwie jako struktury stabilnej, inkluzywnej i działającej na korzyść obywateli. 

 

Z punktu widzenia efektywności bojowej – jak podkreśla O. Olikier - w połowie lat 

80. generałowie rosyjscy, którzy bezpośrednio przyglądali się działaniom afgańskiej armii 

                                                 
79 O. Oliker, Building Afghanistan’s Security Forces…,  op.cit., s. xvii, a także s. 71 i 90. 
80 Jej liderem był Nur Mohhamad Taraki. Od początku partia była silnie infiltrowana i finansowana przez KGB. 
Szybko podzieliła się na dwie frakcje – Chalk i Parcham (temu drugiemu odłamowi, mniej radykalnemu, 
przwodził Babrak Karmal). 
81 Olikier, Building Afghanistan’s Security Forces…,  op.cit., s. 31. 
82 A. Saikal, Modern Afghanistan…, op.cit., s. 208.  
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podkreślali, że lepiej działa ona, gdy skupiona jest w większych formacjach, zaś nad 

mniejszymi grupami trudno utrzymać kontrolę. Wskazywali również, że rząd afgański 

powinien raczej starać się utrzymać kontrolę nas strategicznymi lokalizacjami w państwie, 

gdyż uzyskanie i podtrzymanie kontroli nad całym terytorium kraju nie jest w warunkach 

afgańskich osiągalne. Rosjanie rekomendowali również likwidację tych jednostek, które nie 

są w stanie funkcjonować bez wsparcia zewnętrznego (odnosili się tu do jednostek 

stacjonujących w konkretnych prowincjach, ale także do straży granicznej, która nie była w 

stanie zapobiegać napływowi bojowników ze strony Pakistanu – takie zadanie mogły wg 

Rosjan spełniać tylko milicje plemienne znające lokalne uwarunkowania).  

 

Wobec powyższych uwarunkowań wielu badaczy wskazuje, że w warunkach 

afgańskich najlepiej sprawdzają się formacje tworzone na kształt Sił Regionalnych czy sił 

paramilitarnych Sarandoy. Choć generalnie słabiej wyszkolone i bez dostępu do bardziej 

specjalistycznego sprzętu, były one zdolne do sprawnego operowania w prowincjach – ich 

oddziały, jednolite etnicznie, były też lojalne wobec dowódców wywodzących się z lokalnej 

elity i wykazywały większą motywację do walki, choć tylko na poziomie lokalnym. Nie 

budziły również tak dużej niechęci wśród społeczności w prowincjach. Z drugiej strony 

lojalność wszelkiego rodzaju sił tworzonych w oparciu o struktury lokalne i przywódców 

wywodzących się z dystryktu/prowincji była czynnikiem trudnym do przewidzenia i, jak 

argumentują eksperci, coraz intensywniejsze poleganie na siłach lokalnych przez rząd 

Najibullaha ostatecznie przyczyniło się do jego upadku. Dlatego, jak zauważają eksperci 

RAND, zarządzanie tego typu siłami lokalnymi to ogromne wyzwanie dla rządu, wymagające 

nadzwyczajnej sprawności.  

 

W zdecydowanie bardziej pozytywnym tonie eksperci wypowiadają się zaś o 

tradycyjnych formacjach plemiennych – systemie arbakai. Oparty na plemiennej lojalności 

wobec lokalnej społeczności miał pełną legitymizację do wdrażania decyzji lokalnych rad 

plemiennych, ale wspomagał również władze centralne, choćby poprzez ochronę granic. 

Wskazuje się również, że formacje te miały pewne możliwości zapobieżenia wybuchowi 

wojny domowej na dużą skalę począwszy od 1992 roku, zabrakło im jednak wsparcia, 

szczególnie na poziomie politycznym i finansowym, ze strony rządu i społeczności 

międzynarodowej.  
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Rozdział IV 

Uwarunkowania reform sektora bezpieczeństwa w Afganistanie 

 
Jak wspomniano w rozdziałach poprzednich, programy reform sektora bezpieczeństwa 

nie mogą abstrahować od ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, jego potencjału 

demograficznego i szeregu innych czynników, które stanowią bazę dla tworzenia instytucji 

państwa, w tym instytucji sektora bezpieczeństwa. W przypadku Afganistanu sytuacja ta 

należy do wyjątkowo skomplikowanych, dlatego też właściwie od początku powstania 

państwowości afgańskiej kraj ten plasował się niezmiennie na liście najbiedniejszych krajów 

świata, pomimo strategicznego położenia na skrzyżowaniu szlaków handlowych biegnących z 

północy na południe oraz ze wschodu na zachód (do końca XVI wieku północne tereny 

Afganistanu znajdowały się na trasie tzw. Jedwabnego Szlaku). Wg tzw. Human Development 

Index 2012, Afganistan zajmował 175 miejsce na liście 186 państw objętych tym rankingiem, 

co oznacza, że warunki życia społeczeństwa afgańskiego są niezwykle niesprzyjające jeśli 

brać pod uwagę takie czynniki jak: oczekiwana długość życia (zarówno dla kobiet, jak i 

mężczyzn), dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji itp.1 W roku 2014 pozycja Afganistanu 

nieco się poprawiła - 169 miejsce na 187 krajów objętych rankingiem 2 . Niewątpliwie, 

dramatyczna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju jest przede wszystkim wynikiem trzech 

dekad prawie nieustającego konfliktu, jaki toczy się na terytorium państwa, a który 

doprowadził do osłabienia tkanki społecznej (duża liczba ofiar śmiertelnych jako wynik 

prowadzonych działań zbrojnych, masowe migracje i uchodźstwo) oraz dewastacji zasobów 

infrastrukturalnych. Afganistan mierzy się również z szeregiem problemów i wyzwań, które 

w przypadku tego kraju mają charakter stały, a którym kolejne rządy afgańskie nie sprostały 

niezależnie od panującego ustroju i sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Należą do nich: słabość 

aparatu administracyjnego, niekorzystny klimat dla rozwoju ekonomicznego, powszechny 

analfabetyzm, ubóstwo, brak powszechnego dostępu do opieki medycznej oraz jej niski 

poziom. Ponadto, w ciągu 30 lat prawie nieprzerwanych konfliktów zbrojnych, w 

Afganistanie doszło do całkowitej dezintegracji aparatu państwa i jego instytucji 

odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi sektorami życia społecznego, w tym za 

bezpieczeństwo, rozwój infrastruktury, pomoc socjalną itp. Poskutkowało to rozwojem szarej 

                                                 
1 Więcej na temat wskaźników HDI i ich interpretacji w stosunku do Afganistanu patrz: The Rise of South. 
Human Progress in a Diverse World, UNDP Human Development Report 2013, UNDP, s. 143. 
2 Zob. Human Development Index 2014 na: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-
and-its-components . 

http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
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strefy, a w szczególności narkobiznesu, który do dziś stanowi główne źródło utrzymania dla 

tysięcy afgańskich rodzin, które pracują przy uprawach opium i jego dystrybucji, lecz przede 

wszystkim jest głównym źródłem dochodu dla różnego rodzaju grup przestępczych, 

generujących permanentną niestabilność w kraju. 

 

Po roku 2001 społeczność międzynarodowa zaangażowała się w bezprecedensową 

pomoc dla państwa afgańskiego. Na odbywających się regularnie konferencjach donatorów 

(najważniejsze z nich odbyły się w Genewie, Tokio i Nowym Jorku w 2002 roku, a następnie 

w Londynie w 2005 r., gdzie przyjęto tzw. Kompakt Afgański, i ponownie w Londynie w 

roku 2011 i w Tokio w r. 2012) zaplanowano realizację wielu programów nakierowanych na 

odbudowę afgańskiej gospodarki i pomoc społeczeństwu w uzyskaniu warunków do trwałego 

rozwoju. I choć realizacja wielu z nich zakończyła się względnym sukcesem (jak np. budowa 

tzw. Ring Road – drogi liczącej ponad 2 tys. km łączącej największe miasta w kraju czy 

programy rozminowywania obszarów rolnych, przyciągania inwestycji zagranicznych, przede 

wszystkim w sektorze usług i budownictwa), ciągły brak stabilności oraz słabość afgańskich 

instytucji państwowych, które trawi korupcja i brak poszanowania dla prawa, podaje w 

wątpliwość możliwość ich utrzymania przez dłuższy okres czasu. Pomimo stworzenia wielu 

instytucji, których misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego Afganistanu, jak np. 

Afgańska Agencja Wspierania Inwestycji (Afghanistan Investment Support Agency - AISA) 

czy Ministerstwo Przemysłu Wydobywczego i Ropy (Ministry of Mines and Petroleum), 

Agencja Promocji Eksportu (Export Promotion Agency of Afghanistan), nie jest on wciąż w 

pełni wykorzystany, co bez wątpienia będzie rzutować na efektywność reform w sektorze 

bezpieczeństwa. Dzieje się tak pomimo relatywnie intensywnych wysiłków społeczności 

międzynarodowej, która począwszy od obalenia reżimu talibów, realizuje w tym kraju szereg 

programów pomocowych i inwestycyjnych.  

 

1. Uwarunkowania geograficzno-klimatyczne 

 

Dzisiejsze terytorium Afganistanu rozciąga się na ok. 657, 5 tys. km kwadratowych na 

obszarach Wyżyny Irańskiej, stepów Azji Środkowej oraz subkontynentu indyjskiego3. Od 

zachodu graniczy z Iranem (936 km), od południowego-wschodu z Pakistanem (jest to 
                                                 
3 Wielu historyków wskazuje na położenie geograficzne Afganistanu jako czynnik „sprzyjający” posługiwaniu 
się nim jako istotnym szlakiem tranzytowym dla podbojów w tym regionie Azji, m.in. w okresie Aleksandra 
Wielkiego, Czyngis Chana, Tamerlana itp., a w okresie nowożytnym dla mocarstw kolonialnych, choć sam 
Afganistan nigdy nie stał się terytorium zależnym w procesie kolonizacji.  
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najdłuższy odcinek granicy – 2430 km 4 ), na północy z krajami Azji Środkowej: 

Tadżykistanem (1206 km linii granicznej), Uzbekistanem (137 km) oraz Turkmenistanem 

(744 km), a także na wąskim odcinku północnym z Chinami (jedynie 76 km w górach 

Pamiru). Większość terytorium Afganistanu pokrywa masyw górski Hindukusz (ok. 75 % 

powierzchni kraju), poprzez który biegnie również granica z Pakistanem, a także pustynie w 

regionach południowych i zachodnich. W kraju jest niewiele rzek i jezior (w tym wiele z nich 

ma charakter okresowy i pojawia się jedynie wiosną i latem). Najdłuższe rzeki to Amu-daria 

(ponad 1100 km), Helmand (ok. 1300 km) oraz Hari Rud (850 km). Położenie Afganistanu 

implikuje trudne i zróżnicowane warunki klimatyczne, a masyw górski „rozcina” niejako kraj 

na dwie części – północną i południową, w których panują odmienne warunki pogodowe. W 

Afganistanie dość często notuje się ekstremalne temperatury w zależności od położenia 

danego regionu i jego wysokości nad poziomem morza (najwyższe szczyty górskie sięgają 

ponad 7 tys. metrów), a także długotrwałe susze (trwające nawet kilka lat z rzędu), opady 

deszczu w zimie i bardzo suche lata, silne wiatry na zachodzie kraju oraz monsuny w jego 

części wschodniej5.  

 

Warunki pogodowe i ukształtowanie terenu nie ułatwiają rozwoju gospodarczego, 

trudno bowiem realizować tam projekty infrastrukturalne; wysychanie źródeł wody i 

sezonowość rzek hamuje opłacalność upraw (pod uprawy przeznacza się jedynie ok. 12% 

gleb) i naraża na straty hodowców bydła. W 2000 r. w Afganistanie miała miejsce największa 

susza od 30 lat (padło wówczas ok. 80 % stad nomadów Kuczi), przez którą ucierpiało kilka 

mln osób zmuszonych do masowych migracji w obrębie kraju i poza jego granice w 

poszukiwaniu bardziej sprzyjających warunków życia6. Średnio w kraju notuje się jedynie od 

100 do 300 mm opadów rocznie (poza terenami pustynnymi), co uzależnia uprawy od 

sprawnego systemu irygacyjnego. Wg danych Banku Światowego, tylko 27 % Afgańczyków 

                                                 
4  Ustalona sztucznie przez Brytyjczyków granica afgańsko-pakistańska (tzw. linia Duranda), która dzieli 
plemiona pusztuńskie, jest niezwykle problematyczna i od 1947 r., kiedy Pakistan uzyskał niepodległość jest 
przedmiotem sporu, a nawet poważnych konfliktów z Pakistanem (np. w 1961 r. Afganistan zerwał stosunki 
dyplomatyczne z Pakistanem i rozmieścił wojsko na granicy). Patrz np. J. Bajoria, The Troubled Afghan-
Pakistani Border, Council on Foreign Relations, March 20, 2009, na: http://www.cfr.org/pakistan/troubled-
afghan-pakistani-border/p14905, A. Ramin, N. Siddiqui, Blood Line: Afghanistan and Pakistan’s Unspoken 
Border Dispute, World Policy Institute, 14 January 2013, na: http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Articles/Detail/?id=157013. 
5 Więcej na temat uwarunkowań geograficzno-klimatycznych w tym kraju patrz J. Modrzejewska-Leśniewska, 
Afganistan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 11-15. 
6 Patrz np. B. Bearak, „In Crippled Afghanistan, a Torturing Drought, Collections, Afghanistan”, The New York 
Times z 8 czerwca 2000 r. na: http://www.nytimes.com/2000/06/08/world/in-crippled-afghanistan-a-torturing-
drought.html?pagewanted=all&src=pm . 

http://www.cfr.org/pakistan/troubled-afghan-pakistani-border/p14905
http://www.cfr.org/pakistan/troubled-afghan-pakistani-border/p14905
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=157013
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=157013
http://www.nytimes.com/2000/06/08/world/in-crippled-afghanistan-a-torturing-drought.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/2000/06/08/world/in-crippled-afghanistan-a-torturing-drought.html?pagewanted=all&src=pm
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ma obecnie dostęp do bezpiecznej wody pitnej7. Kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym 

na potencjał rozwojowy kraju, szczególnie w dziedzinie handlu, jest brak dostępu do morza, 

co implikuje konieczność korzystania z kanałów transportowych wiodących przez państwa 

sąsiednie. 

 

Ukształtowanie terenu i klimat Afganistanu od wieków miał również ogromne 

znaczenie dla prowadzonych na jego terytorium działań zbrojnych. Długie, trwające nawet do 

6 miesięcy zimy, zazwyczaj zamrażały działania zbrojne i dawały czas na przegrupowanie się 

bojownikom, czy to w czasie wojen prowadzonych w XIX wieku, lecz także w okresie 

interwencji ZSRR czy akcji militarnych Stanów Zjednoczonych i NATO po 2001 r. Bazą dla 

takich przegrupowań były trudno dostępne tereny górskie, które, w zestawieniu ze słabymi 

możliwościami logistycznymi armii afgańskiej (konieczność poruszania się po przełęczach w 

masywach górskich wyklucza w zasadzie używanie sprzętu ciężkiego na dużą skalę i 

wyklucza możliwość dyslokacji dużej liczby wojsk jednocześnie), stwarzały możliwości 

znacznego odbudowania swoich sił przez formacje walczące z rządem w Kabulu oraz 

zastawiania pułapek na siły wroga. Niejednokrotnie pułapki takie stwarzała sama natura 

poprzez gwałtowne powodzie następujące na skutek szybko topniejącego śniegu czy nawet 

trzęsień ziemi, z których najpoważniejsze przekraczały 7 stopni w skali Richtera. 

 

2. Potencjał ludnościowy i demograficzny 

 

W dzisiejszym Afganistanie żyje ok. 25-30 milionów ludzi8. Szacunki te są jednak 

często podawane w wątpliwość przez ekspertów, którzy wskazują, iż od 1979 roku w kraju 

nie przeprowadzono spisu ludności (a i ten, ze względu na trudność w dotarciu do niektórych 

regionów w kraju, nie jest uznawany za kompleksowe źródło informacji; w tamtym okresie 

ludność Afganistanu szacowano na ok. 15 mln osób)9. Ze względu na obecną niestabilność 

wewnątrz państwa, pozyskanie wiarygodnych danych empirycznych nie jest możliwe, dlatego 

pojawiają się oceny, iż Afganistan zamieszkuje nie więcej niż 20 mln mieszkańców. 

Weryfikację tych danych od roku 1979 r. utrudniają trwające prawie nieprzerwanie konflikty 

                                                 
7 The World Bank, Afghanistan Overview, http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview.  
8 Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2001 r.  
9 Jak podaje S. Tanner, przed inwazją sowiecką ludność Afganistanu liczyła prawie 17 milionów osób, z czego 
85 % stanowili mieszkańcy wsi (włączywszy w to ok. 1,5 mln nomadów, prowadzących koczowniczy tryb 
życia). Zob. S. Tanner, Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War Against the 
Taliban, Philadelphia: Da Capo, 2002, s. 238. Na temat wiarygodności statystyk w odniesieniu do Afganistanu 
patrz także: L. Dupree, Afghanistan, Princeton University Press, 1980, s. 43. 

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
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zbrojne, które doprowadziły do fundamentalnych zmian w strukturze ludnościowej i tkance 

społecznej państwa, głównie na skutek dużej liczby ofiar w wyniku prowadzonych walk, 

emigracji, uchodźstwa oraz przemieszczania się dużych grup ludności wewnątrz kraju. 

Podczas inwazji Związku Radzieckiego na Afganistan życie straciło ok. 1,5 mln osób (a 

niemal drugie tyle zostało czasowo lub trwale okaleczonych)10. Na emigrację udało się wtedy 

ponad 6 mln Afgańczyków, a ok. 2 mln zmieniło miejsce bytowania w ramach kraju 

(migracje przede wszystkim z objętych najcięższymi walkami terenów wiejskich do miast). 

Kolejne lata konfliktu pomiędzy komendantami wojskowymi w latach 1992-1994 r. tylko w 

okolicach Kabulu kosztowały życie około 50 tys. osób, włączając w to ofiary cywilne. Także 

okresy walki z ofensywą talibską w latach 90. przyniosły wiele ofiar. W czasie masakry 

ludności hazarskiej – w sierpniu 1998 r. z rąk talibów zginęło ponad 2 tys. Hazarów11. 

Kolejne ofiary śmiertelne przyniosła interwencja koalicji międzynarodowej po 2001 r. Jak 

podawały różne raporty, naloty na kryjówki talibów w początkowej fazie operacji mogły 

przyczynić się do śmierci od 1300 do 8 tys. ludzi, a pośrednio nawet 20 tys. osób (przede 

wszystkim na skutek przerwania dostaw pomocy humanitarnej ofiarom suszy z 2000 r.)12. 

 

Dużo korzystniej w porównaniu z latami poprzednimi rysuje się natomiast 

przewidywalna długość życia przeciętnego mieszkańca Afganistanu - w 2001 nie 

przekraczała ona 47 lat dla mężczyzn i 45 lat dla kobiet, w 2010 r. sięgnęła zaś poziomu 62-

64 lat13. Przyrost naturalny kształtuje się zaś na poziomie 2,6 % rocznie, z czego 4,7 % to 

przyrost w miastach, a 2,3% na wsiach. Wg autorów raportu eksperckiego na ten temat 

oznacza to nasilanie się zjawiska migracji do miast14. Szczególnie dynamicznie zaludnia się 

stolica kraju, Kabul, gdzie szacowana liczba ludności wynosi obecnie ok. 4,5 mln ludzi (w 

porównaniu z rokiem 2001, gdzie, wg różnych szacunków, żyło od 500 tys. do 2,5 mln 

ludzi)15. Na rosnącą długość życia ma również wpływ fakt, iż o ile na początku lat 90. tylko 9 % 

ludności miało dostęp do jakiejkolwiek opieki medycznej, w 2011 r. odsetek ten wzrósł do 

85 %16. Istotnym czynnikiem jeśli chodzi o potencjał demograficzny Afganistanu jest również 

                                                 
10 I.G. Khan, Afghanistan: „Human Cost of Armed Conflict since the Soviet Invasion”, Perceptions, Vol. XVII, 
No. 4, Winter 2012, s. 213. 
11 Ibidem, s. 213. 
12 Za J. Steele, „Forgotten Victims”, The Guardian z 20 maja 2002 r., dostępny na: 
http://www.theguardian.com/world/2002/may/20/afghanistan.comment . 
13 Zob. Afghanistan. Mortality Survey 2010. 
14 Zob. Afghanistan. Mortality Survey 2010, s. 4-5. 
15 Za. Simone Haysom, Kabul’s Hidden Crisis, ISN Security Network z 17 lipca 2010 na 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=146699 . 
16 Patrz: Afghanistan Health Profile, World Health Organization, 13 August 2010. 

http://www.theguardian.com/world/2002/may/20/afghanistan.comment
http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=146699
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fakt, iż w 2007 r. prawie połowę jego społeczeństwa stanowili ludzie młodzi, poniżej 15 roku 

życia17.  

 

2.1 Zróżnicowanie etniczno-religijne 

 

Większość Afgańczyków to muzułmanie (w 80% sunnici, w 19 % szyici), a nieliczne 

mniejszości religijne to hinduiści i sikhowie. Społeczeństwo afgańskie jest bardzo 

zróżnicowane etnicznie, co jest głównie uwarunkowane procesami historycznych migracji na 

te tereny grup ludności z północy i zachodu. Obecnie struktura etniczna w Afganistanie 

kształtuje się następująco: 

 

 ok. 38-50 % Afgańczyków to Pasztuni, zamieszkujący głównie południowo-

wschodnie prowincje kraju oraz stolicę kraju18 – Kabul. Dzielą się oni na dwie główne 

grupy plemienne: Gilzajów (najbardziej liczna grupa, zamieszkująca na wschodzie) i 

Durranich (południe i południowy-zachód); niektóre z tych plemion (np. Kuczi) 

prowadzą koczowniczy tryb życia; 

 ok. 20-25 % (wg Barfielda nawet 30 %) stanowią Tadżycy, którzy koncentrują się 

głównie w regionach przygranicznych z Tadżykistanem (prowincje północno-

wschodnie), nieliczne grupy zamieszkują także rejony na granicy afgańsko-irańskiej; 

jest to grupa, która przeważa w większych miastach: Kabul, Herat Mazar-e-Sharif itp. 

 ok. 19 % ludności kraju stanowią Hazarowie (szyici), zamieszkujący prowincje na 

zachód od Kabulu, graniczące z Iranem; posługują się dialektem języka perskiego; 

 ok. 6 % stanowią Uzbecy skoncentrowani głównie przy granicy z Uzbekistanem i 

Turkmenistanem; etnicznie spokrewnieni z ludnością zamieszkującą sąsiedni 

Uzbekistan; 

 ok. 6 % stanowią inne, mniejsze grupy etniczne – Nuristańczycy, Beludżowie (te dwie 

grupy etniczne odgrywają bardzo dużą rolę w regionach swojego zamieszkiwania; 

Nuristańczycy mieszkają w dużej izolacji w trudno dostępnych dolinach górskich, 

przez co zdołali zachować swój własny język niespokrewniony z innymi używanymi 

                                                 
17 Za: World Development Indicators, World Bank. 2011, Washington DC. 
18 Ze względu na charakter granic, które w tamtym regionie częstokroć figurują wyłącznie na mapach, ważne jest 
by podkreślić, iż większa część ludności pusztuńskiej zamieszkuje po pakistańskiej stronie granicy, w tak zwanej 
Północno-Zachodniej Prowincji Granicznej (North-West Frontier Province – NFWP) oraz w północnej części 
Beludżystanu.  
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w Afganistanie; Beludżowie zamieszkują pustynne tereny południowe), a także 

Kirgizi19; 

 

Na tę niezwykle bogatą różnorodność etniczno-religijną nakładają się również kwestie 

językowe. Mieszkańcy wschodniego Afganistanu posługują się głównie językiem dari, 

podczas gdy Pasztuni językiem paszto. Ludność uzbecka, turkmeńska i inne plemiona 

północne to ludność mówiąca językami pochodzenia tureckiego, choć przez wieki Tadżycy 

posługiwali się również dominującym wśród elit w tym regionie językiem perskim, co dawało 

im przewagę nad innymi grupami etnicznymi. Dodatkowo, w wielu prowincjach kraju 

występują dziesiątki lokalnych dialektów, których przetrwaniu do dnia dzisiejszego sprzyjała 

fizyczna izolacja niektórych plemion w związku z ukształtowaniem terenu (w rejonach 

górskich, odciętych brakiem linii komunikacyjnych dolin górskich itp.). 

 

Społeczeństwo afgańskie jest w większości oparte na strukturze klanowej, które 

tworzą plemiona, a te formują większe grupy etniczne. Struktura plemienna (tribe), 

występująca przede wszystkim u Pasztunów, opiera się przede wszystkim na przekonaniu o 

wywodzeniu się od wspólnych przodków, którzy dali początek poszczególnym liniom 

genealogicznym, a także poprzez wyznawanie wartości zawartych w kodeksie honorowym 

pasthunwali i posługiwanie się językiem paszto. Jak twierdzi Thomas Barfield, poza strukturą 

plemienną w Afganistanie pozostają Tadżycy, którzy nie odwołują się do wspólnych 

przodków. Hazarowie z kolei bardziej niż poprzez wspólnego przodka identyfikują się przez 

wyznawanie szyickiej odmiany islamu oraz posługiwaniem się językiem perskim20. 

 

Jak podkreślają eksperci, błędem byłoby jednak uznawanie poszczególnych grup 

etnicznych jako stałych określonych narodowości (fixed nationalities), które odzwierciedlają 

szersze poczucie przynależności (choć na poziomie państwa mogą występować pod tym 

samym „szyldem”), gdyż dwa plemiona zaliczane do tej samej grupy etnicznej mogą w 

danym regionie okazywać wrogie postawy wobec siebie nawzajem lub odwrotnie, 

solidaryzować się na danym terenie z inną grupą etniczną (np. dzięki bliskim związkom 

pokrewieństwa, mieszanych małżeństw, wspólnych problemów natury ekonomicznej czy 

bezpieczeństwa) niż wynika to z odgórnie określonej przynależności. Przedstawiony powyżej 

podział należy więc traktować jako umowny i wykorzystywać go bardziej do celów 

                                                 
19 Więcej na ten temat patrz T. Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History…,op.cit., s. 24-31.  
20 Ibidem, s. 22-23. 
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statystycznych, niż bazować na nim jako swego rodzaju wyznaczniku dla badania zjawisk i 

procesów o charakterze politycznym. Większość ekspertów badających strukturę społeczną 

Afganistanu niemal jednomyślnie podkreśla, że przynależność etniczna, plemienna i klanowa, 

choć odgrywa pewną rolę identyfikacyjną i stanowi punkt odniesienia (głównie jednak dla 

obserwatorów z zewnątrz), ostatecznie jednak nie stanowi głównej osi, wokół której 

poszczególne grupy budują swoją tożsamość. Dlatego przytaczane powyżej statystyki 

dotyczące struktury etnicznej, choć obiektywnie prawdziwe, nie powinny prowokować do 

wyciągania wniosków co do spodziewanej politycznej lojalności wobec przedstawicieli 

konkretnej grupy, nawet wśród Pasztunów, których zwykło się uważać (choć niesłusznie) za 

dosyć koherentną grupę etniczną21. 

 

Co więcej, jak podkreśla Barfield, poczucie przynależności etnicznej, kulturowej, a 

nawet religijnej w Afganistanie bywa zmienne i nierzadko jest podyktowane pragmatyzmem, 

określonymi okolicznościami i potrzebą chwili22 . Zdarza się, że grupa, która dotychczas 

wskazywała na daną osobę jako swojego historycznego przodka, zmienia zdanie i sytuuje się 

w innym kontekście historycznym, tak by dokonać zbliżenia lub separacji z inną grupą 

zamieszkującą dany obszar23. Wskazywał już na to Richard Tapper, brytyjski antropolog, 

który pisał, iż kategoria „plemienia” nie ma już prawie żadnej wartości badawczej w 

przypadku Afganistanu24. Interesujących obserwacji na ten temat dostarcza także William S. 

„Mac” McCallister, emerytowany major armii amerykańskiej, który przez wiele lat 

obserwował społeczności afgańskie. Twierdzi on, że w Afganistanie podstawowym 

wyznacznikiem tożsamości nie jest szersza grupa etniczna, ale lokalna wspólnota (qawm), 

która buduje się na bazie wspólnego poczucia solidarności (solidarity group), jasno 

zdefiniowanych interesach (ekonomicznych, społecznych, obronnych)25. Także Barnett Rubin, 

znakomity znawca Afganistanu, podkreśla w swoich publikacjach, iż już w latach 80. lokalne 

                                                 
21 Patrz np. J.W. Anderson, Khan and Khel, Dialectics of Pakhtun Tribalism. The Conflict of Tribe and State in 
Iran and Afghanistan, New York: St. Martin’s Press: 1983, s. 132. Także: B. Glatzer, „The Pashtun Tribal 
System”, [w:] G. Pfeffer, D. K. Behera (eds.): „Concept of Tribal Society”, Contemporary Society: Tribal 
Studies, Vol 5, New Delhi: Concept Publishers, 2002, s. 265-282 oraz J. Sierakowska-Dyndo, Granice 
wyobraźni politycznej Afgańczyków. Normatywno-aksjologiczne aspekty tradycji afgańskiej, Dialog, Warszawa 
1998, s. 75-187. 
22 Jak twierdzi Glatzer, bardzo często zdarzało się, że dana rodzina wysyłała jednego z synów jako bojownika do 
zwalczających armię radziecką mudżahedinów, kolejnego umiejscawiała jako sympatyka rządu, a jeszcze innego 
wysyłała na emigrację do państw zachodnich. Patrz B. Glatzer, „The Pasthun Tribal System…”, op.cit., s. 280. 
23 T. Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History…, op.cit., s. 17 i nn. 
24 Zob. R. Tapper, Tribe and state in Iran and Afghanistan, Routledge Library Editions: Iran, 2011, USA & 
Canada, s.11 nn. 
25 Patrz S. Pressfield, „COIN in a Tribal Society: an interview with William S. „Mac” McCallister, 29 grudnia, 
2009 r. na http://agora.stevenpressfield.com/2009/12/coin-in-a-tribal-society-an-interview-with-mac-mccallister/. 

http://agora.stevenpressfield.com/2009/12/coin-in-a-tribal-society-an-interview-with-mac-mccallister/
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struktury plemienne w ich klasycznym rozumieniu zostały spenetrowane przez partie 

polityczne, co skutkowało obniżeniem roli lokalnych autorytetów i zmusiło te społeczności do 

polegania na tzw. tanzims26, ale także wzmocniło rolę lokalnych komendantów wojskowych, 

którzy na coraz większej słabości przywódców plemiennych budowali swoją pozycję 

polityczną.  

 

2.2 Problem uchodźców afgańskich 

 

Uszkodzoną przez długie lata wojny tkankę społeczną państwa afgańskiego osłabia 

dodatkowo problem uchodźstwa. Długie lata konfliktu, fatalna kondycja ekonomiczna kraju, a 

także obawy o utratę życia z powodu prześladowań na tle politycznym spowodowały, iż 

Afganistan znalazł się w niechlubnej czołówce państw świata, którego obywatele szukali 

schronienia, czasowo lub na stałe, poza granicami państwa. Szczególnie liczna fala 

uchodźców opuściła kraj po rozpoczęciu inwazji sowieckiej w 1979 roku i prowadzonej w jej 

następstwie wojnie domowej27. Naturalnymi kierunkami emigracji były przede wszystkim 

państwa regionu. Do roku 1988 około 3,3 mln Afgańczyków znalazło schronienie po 

pakistańskiej stronie granicy (w tym ok. 2 mln w Północno-Zachodniej Prowincji Granicznej; 

tylko w samym Peszawarze znalazło się ok. 100 tys. Afgańczyków)28, a 2 mln uciekło do 

Iranu29 (ze względu na podobieństwo języka i religii niektórzy Afgańczycy już w latach 50. i 

60. właśnie tam poszukiwali pracy, a w okresie późniejszym skorzystali z nawiązanych 

wcześniej kontaktów)30. Kilka tysięcy osób, w szczególności afgańskich Sikhów i Hindusów, 

znalazło również schronienie w Indiach. Poza krajami regionu, wśród kierunków emigracji 

Afgańczyków znalazły się takie kraje jak: Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej, a 

                                                 
26 B. Rubin, Fragmentation of Afghanistan: State formation and collapse in the international system, New 
Heaven, Yale University Press, 1995, s. 227. Więcej nt. tanzims patrz też rozdział III niniejszej pracy. 
27 Choć już po zamachu stanu przez PDPA, w wyniku prowadzonej przez nią represji, kraj opuściło wiele osób, 
członków rodziny królewskiej i osób, które były z nią związane politycznie. Jak podaje Amin Saikal, w 
Pakistanie przebywało wówczas ok. 400 tys. osób, a w Iranie ok. 600 tys. Zob. A. Saikal, Modern 
Afghanistan…,,op.cit.,s. 191. 
28 Więcej na temat kwestii uchodźstwa Afgańczyków do Pakistanu w latach 80. zob. R. Schöch, Afghan refugees 
in Pakistan during the 1980s: Cold War politics and registration practice, Research Paper No. 157, UNHCR, 
The UN Refugee Agency, Policy Development and Evaluation Service, July 2008.  
29  Patrz np. Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management, PRIO, Chr. 
Michelsen Institute, Oslo, 16 June 2004.  
30  Wieloletnie działania zbrojne skłoniły do emigracji przede wszystkim wiele rodzin o rodowodzie 
inteligenckim, stanowiących elitę kraju. Wśród nich znalazło się m.in. rodzina przyszłego prezydenta Hamida 
Karzaja, która po inwazji sowieckiej zbiegła do Pakistanu (Peszawar), a kilkoro jego rodzeństwa osiedliło się w 
Stanach Zjednoczonych. Po przejęciu rządów przez talibów próbował on prowadzić działalność skierowaną 
przeciwko ich rządom - Karzaj związał się w Pakistanie, jeszcze w czasach inwazji sowieckiej, z rodziną 
Mujaddedi (National Liberation Front of Afghanistan). Zob. A. Rashid, Descent into Chaos. The United Nations 
and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Viking 2008, s. 3 i nn. 
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nawet Australia. O ile podczas inwazji ZSRR większą część emigrantów stanowiła ludność 

wiejska, niepiśmienna, po objęciu rządów przez talibów wśród emigrantów znaleźli się przede 

wszystkim ludzie wykształceni – urzędnicy, eksperci, oficerowie i ich rodziny (m.in. z 

powodu braku możliwości kształcenia dziewcząt), co oznaczało ogromną utratę ludzkiego 

potencjału oraz zahamowało i tak niską już dynamikę afgańskiej gospodarki.. 

 

Realizację pierwszego dużego programu repatriacyjnego UNHCR – agenda ONZ ds. 

uchodźców - rozpoczęła w Afganistanie w roku 1990 r., a w latach późniejszych objęto nim 

także Iran. Do końca 1996 r. do kraju powróciło wówczas ok. 3,8 mln osób. Pomimo tych 

działań, jeszcze w listopadzie 2001 r. ONZ szacowało, iż w Pakistanie pozostawało wciąż ok. 

2 mln uchodźców, w Iranie – 1,5 mln, oraz od kilku do kilkunastu tysięcy w Turkmenistanie, 

Uzbekistanie i Tadżykistanie.  

Druga, bardzo liczna, fala uchodźców opuściła Afganistan po rozpoczęciu wojny 

przez koalicję antyterrorystyczną w 2001 roku. W Pakistanie znalazło się wówczas ok. 5 mln 

uchodźców afgańskich (włączywszy w to potomków osób, którzy osiedlili się tam w ciągu lat 

80. i 90.), a 2, 4 mln w Iranie. Chociaż od początku 2002 r., w ramach jednej z największej 

akcji repatriacyjnej przeprowadzonej w historii UNHCR, do kraju zdecydowało się powrócić 

w sumie ok. 5 mln osób, według danych przedstawianych przez rząd pakistański w lutym 

2007 r. w Pakistanie wciąż przebywało ponad 2 mln Afgańczyków. Prawie milion 

pozostawało w Iranie, gdzie w r. 2007 rozpoczęto ich przymusowe przesiedlenia do 

Afganistanu, a nawet, zgodnie z obowiązującym od 2008 r. w Iranie prawem, osoby 

niezarejestrowane miały być, w przypadku zatrzymania, traktowani jak więźniowie. O ile 

uchodźcy pojawiający się w Pakistanie i Iranie na skutek represji politycznych rządów w 

latach 70., a także po inwazji sowieckiej na Afganistan byli przez państwa sąsiednie 

przyjmowani z względną otwartością, sytuacja zmieniła się w latach późniejszych, kiedy tak 

liczne rzesze uchodźców zaczęły stanowić duży problem o charakterze społeczno-

ekonomicznym. Pomimo zawartego w kwietniu 2002 r. porozumienia trójstronnego pomiędzy 

rządami: afgańskim, irańskim oraz UNHCR, w którym postanowiono, iż repatriacja może 

odbywać się wyłącznie na zasadzie dobrowolności, dość szybko władze Iranu zaczęły łamać 

te postanowienia i zmuszać Afgańczyków do powrotu do kraju 31 . Sprawa była o tyle 

                                                 
31 Niektórym afgańskim dzieciom odmówiono wówczas np. rejestracji do szkół. Patrz np. Iran Coerces Afghan 
Refugees to Return to Afghanistan in Violation of International Agreements / Areas of Return Insecure z 8 
sierpnia 2002 r. na http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9000F8460339DF0787256C0F0072D90B?OpenDocument . 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9000F8460339DF0787256C0F0072D90B?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9000F8460339DF0787256C0F0072D90B?OpenDocument
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poważna, iż w niektórych prowincjach Afganistanu dochodziło wówczas do ataków na 

ludność pochodzenia pusztuńskiego, „w odwecie” za kilkuletnie, represyjne rządy talibów, z 

którymi kojarzono tą grupę etniczną.  

W chwili obecnej, powrót uchodźców do Afganistanu jest hamowany przez wciąż 

niezadowalającą kondycję ekonomiczną kraju, który nie jest w stanie zapewnić wszystkim 

powracającym warunków utrzymania, a także toczące się, szczególnie w prowincjach na 

południu kraju, działania wojenne, które zagrażają również życiu ludności cywilnej. Wg 

danych UNHCR w styczniu 2009 roku poza granicami Afganistanu wciąż przebywało ponad 

2,8 mln osób (najwięcej w Pakistanie i Iranie). Operacje militarne powodują, że wielu ludzi 

decyduje się na ucieczkę przez słabo strzeżoną granicę afgańsko-pakistańską (w pierwszej 

połowie 1981 r. w ciągu jednego dnia granicę tę przekraczało nawet 4,7 tys. osób)32. 

3. Uwarunkowania ekonomiczne 

Toczące się prawie nieprzerwanie od końca lat 70. działania zbrojne w Afganistanie 

doprowadziły do bezprecedensowej dewastacji istniejącej tam wcześniej infrastruktury i 

zadecydowały o fatalnej kondycji gospodarczej państwa. W okresie przedwojennym 

gospodarka Afganistanu opierała się głównie na produkcji rolniczej (ok. 50 % PKB i nawet 

80 % zatrudnionych) oraz hodowli zwierząt. Ich wydajność ograniczona była przez warunki 

topograficzne (większość terytorium kraju pokrywa masyw górski) oraz klimatyczne (susze, 

brak wystarczającej ilości opadów, ciężkie zimy). Prawie do końca lat 70. Afganistan był 

jednak samowystarczalny jeśli chodzi o produkcję żywności, a nawet eksportował niektóre 

produkty żywnościowe (głównie suszone owoce, różne gatunki orzechów) oraz minerały 

(głównie kamienie szlachetne) i skóry33. 

 

W kraju nigdy nie rozwinął się silny przemysł – tylko na północy kraju funkcjonowały 

nieliczne fabryki tekstyliów (produkowano także na cele eksportowe – m.in. skóry karakułów, 

bawełnę oraz dywany, które wysyłano do ZSRR, Wielkiej Brytanii oraz państw sąsiednich), 

butów, artykułów chemicznych (środki czystości, nawozy) oraz przedsiębiorstwa 

                                                 
32 Trafficking in Persons in Afghanistan, Field Survey Report, International Organization for Migration, June 
2008, s.21. 
33  Dane za Raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy: A. Pain, J. Goodhand, Afghanistan, Current 
employment and socio-economic situation and prospect, Working Paper 8, International Labour Organization, 
Recovery and Reconstruction Department, Geneva, 2002, dostępny na: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_1164
03.pdf . 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116403.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116403.pdf
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budowlane 34 . W sumie zatrudnienie w przemyśle znajdowało wówczas tylko ok. 10 % 

ludności, w budownictwie – 6 %, handlu – 5 %, a w usługach 11 %. Rozwój handlu i eksportu 

na szerszą skalę był również ograniczony przez bariery naturalne – brak dostępu do morza 

oraz konieczności polegania na szlakach tranzytowych biegnących przez kraje sąsiednie. 

 

Jeśli chodzi o strukturę przychodów do budżetu – opodatkowanie ludności nigdy nie 

stanowiło istotnego źródła dochodów państwa. Istniał co prawda podatek rolny (w latach 30. 

stanowił nawet 1/3 dochodów państwa, ale w latach 50. udział ten zmalał do 12 %). Podatki 

bezpośrednie nigdy nie stanowiły więcej niż 10 % przychodów. Największą ich część – ok. 

47 % - stanowiły podatki pośrednie od przedsiębiorstw oraz monopoli rządowych. Pod koniec 

lat 70. znaczenia nabrały dochody z wydobycia gazu i ropy naftowej35.  

 

Ponad połowa budżetu pochodziła natomiast od sponsorów zewnętrznych, a pieniądze 

te inwestowano w rozbudowę struktur bezpieczeństwa, tworzenie infrastruktury (w 

szczególności transportowej), edukację oraz rolnictwo36. Wg Międzynarodowej Organizacji 

Pracy, o ile w latach 30. do szkół uczęszczało jedynie 1300 uczniów, w latach 50. liczba ta 

wzrosła do 100 tys. a w latach 70. do ponad miliona 37 . Wskaźniki scholaryzacji były 

oczywiście najwyższe w stolicy kraju – Kabulu, gdzie do szkół ponadpodstawowych 

uczęszczało w sumie 74 % wszystkich uczniów w Afganistanie38. Najgorzej wskaźniki te 

przedstawiały się za rządów talibów. Pod koniec 2001 r. do szkół uczęszczało tylko 43% 

chłopców i zaledwie 3% dziewcząt z szacowanych 5 mln uczniów, a w całym kraju 

aktywnych było tylko 21 tys. nauczycieli, wielu mało wykwalifikowanych. Od 2002 r. 

sytuacja uległa znaczącej poprawie, do szkół uczęszcza ponad 7 mln uczniów, z czego 2,71 

mln to dziewczęta. Wyszkolono także ponad 100 tys. nauczycieli39. Pomimo tego, w chwili 

obecnej czytać i pisać umie jedynie 51% afgańskich dziewcząt i 22 % afgańskich chłopców w 

wieku 15 do 24 lat40.  

 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36  W tym zakresie pomoc była dostarczana przez amerykańską agencję USAID, która fundowała systemy 
irygacyjne w południowych prowincjach Afganistanu. Ibidem, s. 8. 
37 Ibidem, s. 8. 
38 Jak podaje S. Tanner, jeszcze w latach 60. ok. 90 % społeczeństwa afgańskiego pozostawała niepiśmienna. S. 
Tanner, Afghanistan…, op.cit., s. 228. 
39 Za: World Bank, Afghanistan Country Overview 2012, na http://www.worldbank.org.af . 
40 Dane za Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Islamic Republic of Afghanistan, Program Note, July 2012, na 
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm . 

http://www.worldbank.org.af/
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm
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I tak już nikłe możliwości Afganistanu w zakresie zapewniania społeczeństwu 

podstawowych warunków życia i minimum egzystencjalnego zostały ograniczone do 

ekstremum w ciągu wielu lat konfliktu zbrojnego. Szczególnie w okresie inwazji sowieckiej 

w Afganistanie doszło do kompletnej dewastacji wielu obiektów użyteczności publicznej, w 

tym infrastruktury rolniczej (np. systemów irygacji pól, studni, hydroelektrowni, systemów 

kanalizacji, ujęć wody poprzez celowe ich zatruwanie przez wycofujące się wojska sowieckie, 

choć także bojowników talibskich), transportowej (drogi, mosty), a wiele pól uprawnych 

zostało zaminowanych uniemożliwiając rolnikom podjęcie upraw41.  Szacuje się również, że 

w roku 1987 potencjał rolniczy Afganistanu skurczył się do 1/3 możliwości z roku 197942. 

Wówczas doszło również do rozpadu aparatu państwowego, a w latach 90. galopująca inflacja 

doprowadziła do znacznego osłabienia afgańskiej waluty (afgani - AFN), w związku z czym  

w 2003 r. rząd afgański wprowadził nową jednostkę monetarną – afghani (AFN), zastępując 

tę z roku 1927. Nieznaczny rozwój gospodarczy odnotowano natomiast w latach 90., kiedy 

wzrosła produkcja rolnicza oraz hodowla, a do kraju napływała pomoc międzynarodowa oraz 

powracali uchodźcy.  

 

W chwili obecnej sytuacja makroekonomiczna Afganistanu stopniowo się poprawia, 

choć państwo to mierzy się z szeregiem barier strukturalnych dla swojego rozwoju. 

Najpoważniejsza z nich to brak infrastruktury, która została zniszczona przez lata konfliktu 

zbrojnego, a której odbudowa jest spowalniana przez obecne działania wojskowe w kraju. 

Brakuje także ogólnonarodowego systemu bankowego, efektywnej komunikacji i transportu. 

Co prawda, plany odbudowy ekonomicznej kraju zostały przedstawione bardzo wcześnie – 

już w 2002 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, pomimo wyrażanej skądinąd 

niechęci wobec angażowania się w proces państwowotwórczy w Afganistanie, ogłosił nawet 

konieczność przyjęcia dla Afganistanu nowego planu Marshalla, odwołując się do idei 

konieczności odbudowy państwa po konflikcie zbrojnym, tak jak to miało miejsce w Europie 

po drugiej wojnie światowej43. Już w kwietniu 2002 r. zaprezentowano Narodowy Program 

                                                 
41 Szacuje się, że tylko w okresie inwazji radzieckiej na teren Afganistanu dokonano zrzutu ok. 20 mln min 
przeciwpiechotnych. Używano ich również w latach późniejszych, w okresie walk pomiędzy komendantami 
wojskowymi oraz za czasów talibów. Także obecnie miny są wciąż używane przez partyzantkę talibów. Szacuje 
się, iż są one przyczyną śmierci ok. tysiąca osób rocznie. Patrz: Afghanistan: Mid Year Report 2011, Protection 
of Civilians in Armed Conflict, Kabul, July 2011, s.8, a także: Landmine Monitor 2011. http://www.the-
monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2011/ . 
42 Za: Vanda Felbab-Brown, Shooting up…, op.cit.., s. 115.  
43 Patrz: „A Marshall Plan for Afghanistan”, Chicago Tribune z 20 kwietnia 2002 r. na: 
http://articles.chicagotribune.com/2002-04-20/news/0204200132_1_afghanistan-cold-war-rebuild . 

http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2011/
http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2011/
http://articles.chicagotribune.com/2002-04-20/news/0204200132_1_afghanistan-cold-war-rebuild
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Rozwoju (A National Development Framework), a kilka miesięcy później plany budżetowe, 

oszacowano na 349 milionów dolarów na lata 2002-2003 (2/3 tej kwoty mieli dostarczyć 

donatorzy; fundusze te miały przede wszystkim posłużyć do uruchomienia tworzących się 

niemal od zera instytucji państwa afgańskiego). Wpływy do budżetu afgańskiego kształtowały 

się wówczas na poziomie 132 milionów dolarów44. Na kolejnym spotkaniu donatorów w 

Tokio (2002) państwa zadeklarowały z kolei kwotę w wysokości 4.5 mld dolarów na okres 

kolejnych 5 lat. Do roku 2013 kwota ta miała ostatecznie wzrosnąć prawie do 90 mld dolarów. 

Ostatecznie, do roku 2011, udało się jednak rozdysponować kwotę jedynie 57 mld dolarów45. 

Społeczność międzynarodowa umorzyła również większość (96%) zagranicznego długu 

Afganistanu w kwocie ok. 12 mld dolarów w ramach tzw. the Heavily Indebted Poor Country 

Initiative46. 

 

Pomimo tych wysiłków Afganistan wciąż boryka się z na tyle poważnymi problemami 

ekonomicznymi, iż duży procent jego populacji ma problem z zapewnieniem sobie 

minimalnych warunków do przeżycia (powyżej 40% dzieci w wieku do 5 lat osiąga wagę 

niższą niż stosowna do wieku, a połowa z nich jest chronicznie niedożywiona)47 . Choć 

szacunkowe dane nt. PKB per capita wskazują, że z roku na rok sytuacja wygląda coraz 

korzystniej, a wskaźnik ten wzrósł dwukrotnie z 307$ w roku 2007 do 664$ w roku 201348, 

wiele milionów Afgańczyków wciąż żyje poniżej granicy ubóstwa (36 % w 2008 r., co 

oznacza mimo wszystko poprawę w porównaniem z rokiem 2003, kiedy, w niespełna dwa lata 

po interwencji wojsk koalicji międzynarodowej wskaźnik ten wzrósł do 53% z 23% w roku 

2002)49. W r. 2013 PKB Afganistanu, wg danych Banku Światowego to ok. 27 mld dolarów 

rocznie, a wpływy do budżetu są uwarunkowane w dużej mierze warunkami pogodowymi, 

mającymi wpływ na wolumen zbiorów zbóż50.  

 

                                                 
44 Zob. A. Suhrke, K.B. Harpviken, A. Strand, Conflictual Peacebuilding: Afghanistan Two Years after Bonn, R 
2004: 4, PRIO, Chr. Michelsen Institute, Oslo, 2004, s. 8. 
45 Zob. „Aid and Conflict in Afghanistan”, ICG Asia Report No 210, 4 August 2011. 
46  Więcej na temat samej inicjatywy zob. http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm . Dane za 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym na http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm . 
47  Za: Międzynarodowy Fundusz Walutowy na http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm 
Patrz też Raport Banku Światowego oraz afgańskiego Ministerstwa Gospodarki z marca 2012 pt. “Poverty and 
Food Security in Afghanistan: Analysis Based on the National Risk and Vulnerability Assessment of 2007/08”. 
48 Dane Banku Światowego. Patrz na: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/AF?display=graph . 
49 Za Index Mundi http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=af&v=69 . 
50 R. Hogg, C. Nassif, C. Osorio, W. Byrd, A. Beath, Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014, The 
World Bank, 2013, s. 1-21. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm%20Patrz
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm%20Patrz
http://moec.gov.af/Content/files/FSR_v7.pdf
http://moec.gov.af/Content/files/FSR_v7.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/AF?display=graph
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=af&v=69
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Możliwości budżetowe rządu afgańskiego są zatem w dużej mierze uzależnione od 

pomocy międzynarodowej. Duża jej część jest przekazywana poprzez Afgański Fundusz 

Odbudowy (Afghanistan Reconstruction Trust Fund - ARTF), zarządzany przez Bank 

Światowy. Jest on zasilany przez kontrybucje 33 państw, które, począwszy od 2002 roku, 

przekazały na rzecz Funduszu ponad 5 mld dolarów funduszy pomocowych, przeznaczonych 

na wydatki budżetowe (w tym pensje dla budżetówki, na które wydano ok. 50 % wpływów do 

ARTF oraz inwestycje51). Wśród obszarów priorytetowych znalazły się: rolnictwo, rozwój 

wsi i miast, wymiar sprawiedliwości, rozwój sektora prywatnego, edukacja, transport i 

energetyka. Jak podkreślają autorzy Raportu GAO, w latach 2006-2010 ok. 90 % wydatków 

związanych z bezpieczeństwem, a zatem finansowaniem afgańskich sił bezpieczeństwa, 

poniosły Stany Zjednoczone, a tylko 6 % rząd afgański i 4 % inni donatorzy52. 

 

W ostatnich latach, pomimo pogarszającej się, szczególnie w południowych 

prowincjach kraju, sytuacji bezpieczeństwa, w Afganistanie notowano wzrost gospodarczy. 

W roku 2012 o 11,8 %, co oznacza wzrost w porównaniu z latami 2010-2011, kiedy 

notowano ok. 8,4 % wzrost gospodarczy, choć w roku 2009 r. wzrost ten wyniósł nawet 22,5 

% 53 ). Jednakże, w roku 2013 wzrost ten osiągnął wskaźnik jedynie 3,1 % 54 , co wielu 

ekspertów wiąże z wzrastającą niepewnością inwestorów, zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych, co do sytuacji bezpieczeństwa w kraju po wycofaniu wojsk ISAF i wpływu 

tego wydarzenia na możliwości prowadzenia biznesu. 

 

Do kraju płyną także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W latach 2001-2005 ich 

kwota wyniosła ok. 270 mln dolarów. Od r. 2006 ich poziom był bardzo zmienny i ulegał 

dużym wahaniom w kolejnych latach. W roku 2009 w Afganistanie kwota inwestycji 

zagranicznych wyniosła ponad 213,670 mln dolarów, a w kolejnym  2010 r. jedynie 75,649 

mln dolarów55. W roku 2013 Afganistan zanotował inwestycje zagraniczne na poziomie 60 

                                                 
51  Inwestycjami w sektorze prywatnym zajmuje się International Finance Corporation, agenda Banku 
Światowego. 
52 Patrz: Briefing of Congressional Committees, Afghanistan’s Donor Dependence, United States Government 
Accountability Office, September 2011, s. 11.  
53  Spadki i wzrosty są przypisywane w głównej mierze zmieniającym się warunkom pogodowym, które 
wpływają na wolumen plonów zbóż, z których dochody dostarczają od  ¼ do 1/3 PKB. Za: Afghanistan Country 
Overview 2012, The World Bank, na http://www.worldbank.org.af . Także: Afghanistan Economic Update, The 
World Bank, April 2013, s. 3. 
54 F. Khan, O. Joya, Afghanistan economic update, The World Bank, Washington DC, October 2013, s. 3,  
dostępny na http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18433329/afghanistan-economic-update-
poverty-reduction-economic-management . 
55 Dane Banku Światowego na: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD . 

http://www.worldbank.org.af/
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18433329/afghanistan-economic-update-poverty-reduction-economic-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18433329/afghanistan-economic-update-poverty-reduction-economic-management
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD
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mln dolarów, co z kolei oznaczało spadek o 1/3 w porównaniu z latami  2011-2012, kiedy 

napłynęło ich na kwotę 90 mln dolarów56. Najwięcej w zainwestowały: Turcja, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Kanada. Sąsiedzi Afganistanu, w szczególności 

państwowe spółki z Indii i Chin, są natomiast zainteresowane przemysłem wydobywczym. 

Jak twierdzą eksperci, wiele z tych inwestycji było jednak motywowanych faktem obecności 

wojskowej i cywilnej tych państw w Afganistanie (np. projekty infrastrukturalne) i nie jest 

oczywiste, czy trendy te utrzymają się po roku 2014. Najważniejsze projekty inwestycyjne w 

tym kraju to: wysokiej jakości rolnictwo, poprawa infrastruktury, przemysł wydobywczy, 

budownictwo, tworzenie szlaków tranzytowych itp. Wśród najważniejszych donatorów i 

organizacji wspierających odbudowę Afganistanu pozostają Bank Światowy, 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, Azjatycki Bank Rozwoju 57 , 

amerykańska agencja rozwojowa USAID oraz państwowi donatorzy indywidualni, którzy 

przekazują swoją pomoc zarówno poprzez fundusze zarządzane przez ww. organizacje, jak i 

kanałami bilateralnymi. W ostatnich latach pojawiły się również propozycje, by wykorzystać 

położenie Afganistanu jako kraju tranzytowego dla przesyłu gazu ziemnego z Morza 

Kaspijskiego w kierunku południa, np. w postaci budowy gazociągu TAPI, biegnącego przez 

Turkmenistan, Afganistan, Pakistan do Indii58. Jego budowę ma wesprzeć Azjatycki Bank 

Rozwoju59. 

 

 

3.1 Problem upraw opium i szarej strefy   

 

W obliczu dramatycznej sytuacji ekonomicznej państwa coraz popularniejszym 

źródłem dochodu dla rolników stała się uprawa maku lekarskiego60. W ciągu ostatnich lat 

państwo stało się najważniejszym na świecie producentem i eksporterem opiatów (ok. 90 % 

                                                 
56 Ibidem. 
57 Np. w 2010 r. Azjatycki Bank Rozwoju ustanowił fundusz powierniczy na rzecz sfinansowania rozbudowy 
infrastruktury w Afganistanie. Najpoważniejsza kontrybucja w wysokości 20 mln dolarów pochodzi od rządu 
japońskiego. Za Aid and Conflict in Afghanistan…, op.cit., s. 10. 
58 Wywiad z Zulfiqarem Younasem, radcą handlowym Ambasady Pakistanu w Polsce, Warszawa, luty 2010 r., 
archiwum własne. 
59 Więcej na ten temat patrz M. G. Weinbaum, The Regional Dimension in Afghan Stability, [w:] B. Górka-
Winter, B. Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition. Crafting a Strategy for Enduring Stability, PISM 2012, 
s. 83. 
60 W istocie uprawy opium w Afganistanie rozpoczęła się już w połowie lat 50., a od lat 70. Afganistan zaczął 
się liczyć jako jeden z ważniejszych dostawców opiatów na rynki zachodnie. Więcej na temat historycznych 
uwarunkowań tego procederu patrz V. Felbab-Brown, Shooting up: Counterinsurgency and the War on Drugs, 
The Brookings Institution 2010, s. 114 i nn. 
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światowej produkcji), uzyskując niechlubne miano „narko-państwa”61. Zyski ze sprzedaży 

bywały szacowane przez ekspertów nawet do 50 % PKB pochodzącego z legalnych źródeł, 

choć dane te różnią się w zależności od publikatora – np. agendy międzynarodowe, jak United 

Nations Office on Drugs and Crime podaje, iż dochody z opium stanowią nie więcej niż 4 % 

PKB Afganistanu62. Proceder ten na szerszą skalę rozpoczął się już po inwazji sowieckiej i 

stał się użytecznym narzędziem zarówno dla afgańskiego rządu, jak i mudżahedinów w 

generowaniu dochodów, z których lwia część pozwalała na kontynuację walk zbrojnych, ale 

także na budowanie swoich wpływów politycznych w prowincjach poprzez odbudowę 

zniszczonej przez działania zbrojne infrastruktury (szpitali, meczetów) 63 . Uprawy opium, 

pomimo ograniczeń natury religijnej (są zakazane przez Koran), zostały również 

zaakceptowane w okresie rządów talibów, którzy poszukiwali legitymizacji swoich działań w 

społeczeństwie afgańskim (obawiano się, że narzucenie zakazów upraw, które były 

częstokroć jedynym źródłem zysku osiągalnego przy tak dramatycznie zdewastowanej 

infrastrukturze, wywoła protesty społeczne i stanie się powodem powstania przeciwko 

rządom talibów, zwłaszcza że sami byli nierzadko w tę dewastację zaangażowani – niszczono 

np. uprawy winorośli, argumentując że służą one do wyrobu zakazanego przez Koran 

alkoholu) 64 . Dochody z opodatkowania upraw służyły talibom do wzmacniania swoich 

oddziałów zbrojnych, rzadziej do kumulowania środków na potrzeby własne, tak jak działo 

się to w przypadku mudżahedinów. Obawy talibów okazały się zasadne – w roku 2000 

ponownie zakazali oni upraw opium, co doprowadziło do ok. 75 % spadku dostaw i postawiło 

tysiące afgańskich rolników na krawędzi bankructwa. W istocie, przyczyniło się także do 

spadku popularności talibów i niewątpliwie ułatwiło ich pokonanie przez siły OEF 

współpracujące z Sojuszem Północnym, który utrzymał pewne wpływy na północy kraju65. 

                                                 
61  Afghanistan opium harvest at record high – UNODC, BBC News, 13 November 2013, dostępny na: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24919056 . 
62 Afghanistan Opium Survey 2013, United Nations Office of Drugs and Crime, Ministry of Counter Narcotics, 
Islamic Republic of Afghanistan, December 2013, s. 10. 
63 Przywódcy rebelii jak G. Hekmatyar, Nasim Akhundzada czy Ismat Muslim wykorzystywali dochody z upraw 
opium do rozbudowy prywatnych armii, zakupu dla nich wyższej klasy uzbrojenia, budowy swojej pozycji jako 
głównych postaci politycznych w swoich regionach i stopniowego uniezależniania się od sponsorów 
zewnętrznych. W prowincji Helmand już w roku 1981 właściciele ziemscy zostali zobowiązani do przeznaczania 
50 % areału na uprawy opium. Za odstępstwa od tej reguły czekały na nich surowe kary, łącznie z egzekucjami. 
Patrz: Vanda Felbab-Brown, Shooting up…, op.cit., s. 115 i nn. Także: wywiad z dr M. Omarem Sharifim, 
Dyrektorem American Institute of Afghanistan Studies, Waszyngton, marzec 2011, archiwum własne. 
64 Tamże, s. 127-128. 
65  Jak twierdzi Vanda Felbab-Brown, ruch ten spowodowany był narastającą izolacją talibów na arenie 
międzynarodowej oraz presją kolejnych Rezolucji RB ONZ (rezolucja 1333 z 19 grudnia 2000 r. nakładała np. 
embargo na produkty używane do wytwarzania heroiny) itp. Z kolei Ramtanu Maitra sądzi, że zakaz upraw był 
wówczas motywowany politycznie – talibowie negocjowali bowiem kontrakt z firmą UNOCAL na budowę 
gazociągu z Tadżykistanu i zależało im na pozytywnym nastawieniu administracji amerykańskiej. Więcej na ten 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-24919056
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Co więcej, na rozpoczęte na masową skalę uprawy po upadku reżimu talibów, przez wiele lat 

przymykały także oko władze Stanów Zjednoczonych, które w dużej mierze polegały na 

lokalnych komendantach wojskowych w prowadzeniu działań bojowych i chciały w ten 

sposób zapobiec ich antagonizacji. W pewnym sensie postawa taka pozwalała również 

„zaoszczędzić” na opłacanych ze środków pochodzących ze sprzedaży upraw lokalnych 

milicjach.  

 

Zakazu upraw, pomimo ponownego wprowadzenia go przez Afgańską Administrację 

Tymczasową, a później rząd afgański, nie udało się wyegzekwować aż do dzisiaj, a obecnie 

pojawiły się nawet tam, gdzie do tej pory były rzadkością (np. w północnej prowincji 

Badakshan). Większość metod ich zwalczania stosowanych przez Stany Zjednoczone, które w 

2005 r. zmieniły swoją strategię i rozpoczęły agresywną kampanię niszczenia plonów (tzw. 

eradication), ostatecznie zawiodło66. Istnieje przynajmniej kilka przyczyn, dla których bardzo 

trudno jest przestawić rolnictwo afgańskie na tory legalnych upraw, takich jak bawełna, 

orzechy, owoce czy warzywa. Dużą rolę odgrywają tu czynniki obiektywne: słaba jakość gleb 

oraz trudne czynniki klimatyczne (ciężkie zimy, długotrwałe susze, których katastrofalnych 

skutków nie balansują przestarzałe lub zniszczone w czasie wieloletnich wojen systemy 

irygacyjne67) nie sprzyjają podejmowaniu produkcji bardziej wymagających roślin, zwłaszcza 

że ryzyko niepowodzenia lub zniszczenia zbiorów jest ogromne. Poza tym, nawet w 

przypadku podjęcia legalnych upraw istotną barierą jest brak możliwości ich dystrybucji. O 

ile kanały dostawcze działają bardzo dobrze jeśli chodzi o plony opium (odbiorcy docierają 

bezpośrednio do rolnika i biorą na siebie ryzyko transportu i dostarczenia go do kolejnych 

odbiorców), o tyle w przypadku mniej dochodowych upraw możliwość dotarcia z nimi do 

odbiorcy drastycznie maleje (szczególnie ze względu na brak infrastruktury drogowej – 

jeszcze w 2008 roku jedna czwarta z prawie 400 nie miała żadnego połączenia drogowego ze 

stolicą prowincji, a także możliwości przechowywania towarów tak, by nie uległy zepsuciu w 
                                                                                                                                                         
temat patrz R. Maitra, Afghan Drugs and European Markets [w:] K. Warikoo, Afghanistan. The Challenge, 
Pentagon Press, 2007, s. 83. 
66  V. Felbab-Brown, Shooting up…, op.cit., s. 144 i nn. Na temat strategii Stanów Zjednoczonych wobec 
eliminacji upraw maku lekarskiego w Afganistanie patrz także: Afghanistan Drug Control, Despite Improved 
Efforts, Deteriorating Security Threatens Success of U.S. Goals, GAO Report to Congressional Committees, 
GAO-07-78, November 2006, dostępny na: http://www.gao.gov/new.items/d0778.pdf. Ponadto, metoda 
niszczenia upraw okazało się ostatecznie dwuznaczna z etycznego punktu widzenia. Rolnicy częstokroć 
zapożyczają się u handlarzy opium, by rozpocząć uprawy. W przypadku zniszczenia zbiorów przez afgańskie 
siły rządowe, dług okazuje się niemożliwy do spłacenia, a zbrojne gangi uprowadzają wówczas członków 
rodziny zadłużonego, by zmusić go do spłacenia należności. Więcej na ten temat patrz dokument „Opiumowe 
zakładniczki”, reżyseria: Jamie Doran i  Najibullah Quraishi, Wielka Brytania, 2011.  
67  Jak podaje cytowany powyżej Raport Banku Światowego, w chwili obecnej programy odbudowy tych 
systemów są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na wodę tylko na połowie areału ziem uprawnych. 

http://www.gao.gov/new.items/d0778.pdf
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czasie transportu68) oraz brak magazynów i chłodni. Jak podają autorzy cytowanego już 

raportu Banku Światowego, nawet do 60 % żywności ulega zepsuciu zanim dotrze na rynek69. 

Pomimo przyjęcia kilku strategii polepszania dostępu rolników do centrów handlowych w 

miastach (jak np. National Rural Access Programme 70), postęp w tej sferze jest bardzo 

powolny, brakuje także ogólnonarodowych programów mikrofinansowania działalności 

nakierowanej na uprawy zbóż czy owoców. Sytuacji nie polepszają także nikłe możliwości 

kontroli szlaków dystrybucyjnych opium poza Afganistan ze względu na charakter granic 

państwa, gdzie na długich odcinkach (szczególnie na granicy z Pakistanem) nie istnieją żadne 

punkty kontrolne dając nieograniczone możliwości przemytnikom.  

 

Wreszcie, zarzucenie upraw opium jest trudne do wyegzekwowania ze względu na 

jego ogromną opłacalność (zarówno dla rolników, jak i dystrybutorów, choć w wielu 

raportach eksperckich podkreśla się, że dochody te dramatycznie różnicują się w zależności 

od tego, czy rolnik jest właścicielem ziemi uprawnej, czy tylko jej dzierżawcą) przy 

relatywnie niewielkich wymaganiach dotyczących jakości gleby pod uprawy czy klimatu w 

porównaniu z innymi uprawami oraz łatwości przechowywania plonów (nie wymaga 

systemów chłodniczych). Szacuje się, że decyzja o pojęciu upraw opium oznacza zazwyczaj 

dla rolnika ok. dwudziestokrotny, trwały wzrost jego dochodów, a co za tym idzie ogromny 

awans na  drabinie społecznej (poprzez możliwość zapewnienia posagu córkom, możliwość 

uiszczenia niezwykle wysokich opłat za ślub dla synów rodzinie panny młodej71, zapewnienia 

opieki medycznej rodzinie, zakup samochodu itp.)72. Poza tym, oprócz realnego dochodu dla 

producentów w warunkach afgańskich uprawa opium oznacza możliwość przeżycia dla 

całych rzesz rolników, zważywszy również na fakt, że obecnie poziom bezrobocia w tym 

kraju wynosi ok. 35 %73, a jak podają raporty United Nations Office of Drugs and Crime i 

afgańskiego Ministerstwa ds. Zwalczania Narkotyków, te rodziny, które decydują się na 

                                                 
68 R. Hogg, C. Nassif, C. Osorio, W. Byrd, A. Beath, Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014, The 
World Bank, 2013, s. 1-21. 
69 Ibidem.  
70 Więcej na ten temat patrz oficjalna witryna internetowa programu na http://www.nrap.gov.af/ . 
71 M. Zamir, Afghanistan's Frustrated Singles, Institute for War and Peace Reporting, 29 April 2009, dostępny 
na: http://iwpr.net/report-news/afghanistans-frustrated-singles . 
72 Na temat indywidualnych motywów rolników podejmujących uprawy patrz opracowania Davida Mansfielda, 
jednego z najbardziej cenionych ekspertów brytyjskich w tej dziedzinie. Zob. np. D. Mansfield, Responding to 
Risk and Uncertainty: Understanding the Nature of Change in the Rural Livelihoods of Opium Poppy Growing 
Households in the 2007/08 Growing Season, July 2008 na http://www.davidmansfield.org/field_work.php . 
Także: wywiad z Zaherem Jaanem Zaherem, Szefem World Afghan Professionals Organization, Kabul, czerwiec 
2013, archiwum własne. 
73 Za: www.indexmundi.com/  

http://www.nrap.gov.af/
http://iwpr.net/user/2497
http://iwpr.net/report-news/afghanistans-frustrated-singles
http://www.davidmansfield.org/field_work.php
http://www.indexmundi.com/
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podjęcie upraw są znacząco bardziej majętne od tych, które uprawiają zboża 74 . Wg 

szacunków, minimum 3 miliony Afgańczyków jest zaangażowanych w uprawy opium (nie 

licząc członków ich rodzin, pracowników sezonowych itp.)75. 

 

Jak podaje Raport Banku Światowego, na 1/3 terytorium Afganistanu sytuacja 

bezpieczeństwa nie pozwala obecnie na podjęcie szeroko zakrojonych programów 

promowania upraw alternatywnych, a uprawy koncentrują się głównie w prowincjach 

południowych - Helmand, Kandahar, Uruzgan, Dai Kundi i Zabul (ok. 70 % całej produkcji w 

Afganistanie)76. Pomimo wielu inicjatyw wspieranych przez społeczność międzynarodową (w 

tym agendy ONZ takie jak United Nations Office for Drugs and Crime, OBWE, NATO, a 

także działania donatorów indywidualnych, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, 

Wielkiej Brytanii 77 , Kanady, Federacji Rosyjskiej itp.) sytuacja ulega tylko niewielkiej 

poprawie. W niektórych prowincjach udało się w znaczący sposób ograniczyć uprawy (Balk, 

Badakshan), choć dużym problemem pozostaje utrzymanie trendu spadkowego, głównie ze 

względu na dużą opłacalność tych upraw w relacji do niewielkiej atrakcyjności działań 

alternatywnych. Jeszcze w latach 2006/2007 szacowano, że opium jest kultywowane na 193 

tys. hektarów ziem uprawnych, co dawało zbiory na poziomie 8,200 ton metrycznych (co 

oznaczało ok. 17 % wzrost w porównaniu z rokiem poprzedzającym i dwukrotny w 

porównaniu z rokiem 2004). I choć od tego czasu produkcja stopniowo spadała (w 2009 roku 

20 prowincji na 34 zostało uznane za wolne od upraw opium), nie są to spadki na tyle 

znaczące, by można było je uznać za nieodwracalne78. W roku 2013 zanotowano rekordowe 

zbiory (5,5 tys. ton z 209 tys. hektarów), co oznaczało 36% wzrost areału upraw i 49 % 

wzrost wolumenu zbiorów w porównaniu z rokiem 201279. Dzieje się tak pomimo wdrażania 

przez specjalnie do tego powołane ministerstwo – Ministry of Counter Narcotics - programów 

zwalczania tego procederu. Najważniejszy z nich to Afghanistan National Drugs Control 

Strategy, przyjęta w maju 2003 r. i od tamtego czasu regularnie nowelizowana; zakłada ona 

działania w czterech sferach: ścigania osób zamieszanych w proceder handlu opiatami, 

                                                 
74 Afghanistan Opium Survey 2013, United Nations Office of Drugs and Crime, Ministry of Counter Narcotics, 
Islamic Republic of Afghanistan, December 2013, s. 10. 
75 Dane za United Nations Office of Drugs and Crime na http://www.unodc.org/, 2013.  
76 Afghanistan Opium Survey…, op.cit. 
77 Wielka Brytania została oficjalnie państwem odpowiedzialnym za wdrażanie strategii antynarkotykowych w 
świetle porozumień z Bonn z 2001 r. oraz jako części programu reform sektora bezpieczeństwa, które przyjęto 
na kolejnych konferencjach donatorów w roku 2002. Więcej szczegółów na temat działań Wielkiej Brytanii w 
tej sferze patrz V. Felbab Brown, Shooting up…, op.cit, s. 138 i nn. 
78 Zob. raporty Afghanistan Opium Survey za lata 2007-2011 publikowany przez UNDOC na 
http://www.undoc.org . 
79 Afghanistan Opium Survey…, op.cit. 

http://www.unodc.org/
http://www.undoc.org/
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zapewniania rolnikom możliwości podjęcia upraw alternatywnych, wzmacniania prawa w 

tym obszarze oraz podejmowanie działań na rzecz obniżania popytu, także poprzez programy 

odwykowe80.  

 

Jedną z najpoważniejszych barier w zwalczaniu upraw opium jest postawa samego 

rządu afgańskiego, w którym od lat prominentne funkcje pełnią byli komendanci wojskowi 

powiązani z biznesem narkotykowym, i, co oczywiste, nie chcą zrezygnować z dochodów 

pochodzących z tego procederu. Biorąc pod uwagę skalę korupcji w administracji afgańskiej 

(poczynając od rządu a kończąc na administracji lokalnej, w tym siłach policyjnych) 

osiągnięcia znaczącego stopnia ograniczenia upraw będzie niezwykle trudne. Ostatecznie, 

największymi beneficjentami upraw opium pozostają bowiem zorganizowane grupy 

przestępcze, najczęściej powiązane z rebelią i milicjami komendantów wojskowych, którzy 

dzięki dochodom z nielegalnego obrotu opiatami są w stanie opłacać swoje formacje i de 

facto utrzymywać duży poziom kontroli nad dużymi obszarami terytorium państwa81. 

3.2  Potencjał surowcowy 

Dramatyczna sytuacja ekonomiczna kraju kontrastuje z jego ogromnym potencjałem 

surowcowym, który, jeśli zostałby właściwie wykorzystany, mógłby wpłynąć w sposób 

zasadniczy na poprawienie się kondycji gospodarczej państwa poprzez znaczące wpływy do 

budżetu pochodzące z eksportu surowców, opłat z przyznanych licencji na ich wydobycie itp. 

Wiedza o potencjale Afganistanu w tej sferze datuje się nawet na początek XIX wieku, kiedy 

Brytyjczycy poczynili pierwsze badania geologiczne na terenie dzisiejszego Afganistanu. 

Splot czynników politycznych zadecydował jednak o tym, że inwestycje w potencjał 

surowcowy kraju nigdy nie osiągnęły większej skali82. Tradycyjnie, Afganistan kojarzony jest 

głównie z wydobyciem kamieni szlachetnych (kopalnia lapis azuli w prowincji Badakshan 

czy szmaragdów i rubinów w Jegdalek, na wschód od Kabulu83), jednak zgodnie z danymi 

                                                 
80 W samym Afganistanie popyt na opiaty regularnie rośnie. Wg danych UNDOC w Afganistanie narkotyki 
zażywa regularnie niemal milion osób, z czego 700 tys. nie ma żadnego dostępu do terapii odwykowych. 
Narkotyki są także podawane dzieciom przez 50 % rodziców. Za: Afghan Drug Survey 2009, UNODC, na 
http://www.undoc.org . O tradycji uzależnienia od narkotyków patrz też patrz m.in. wywiad P. Balcerowicza z 
Ahmadem Szahem Masudem pt. „Sen o demokratycznym Afganistanie”, op.cit.  
81 Oprócz opiatów w szarej strefie handlu pozostają także: drewno (rabunkowa eksploatacja lasów prowadzi do 
gwałtownej deforestacji), kamienie szlachetne, marmur, granit itp. 
82 Szerzej na ten temat zob. S.H. Ali and J.F. Shroder, Afghanistan’s Mineral Fortune: Multinational influence 
and development in a post-war economy, Research Paper Series: C: 1: 2011 (1), Institute for Environmental 
Diplomacy and Security, s. 5-10.  
83 Oprócz nich w Afganistanie wydobywa się również wiele innych rodzajów kamieni szlachetnych, w tym 
akwamaryny, kryształów granatu itp. w prowincjach Badakshan i Nuristan. Fundusze zdobywane z ich 

http://www.undoc.org/
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zaprezentowanymi przez U.S. Geological Survey oraz afgańskie Ministerstwo Przemysłu i 

Wydobycia (Afghan Ministry of Mines and Petroleum) szacuje się, że na terytorium 

Afganistanu znajdują się bogate zasoby węglowodorów oraz złóż mineralnych i 

niemineralnych, które są ulokowane w wielu prowincjach kraju84.  

Raporty publikowane przez ww. instytucje wskazują, że w Afganistanie znajdują się 

ogromne pokłady złóż złota, miedzi, węgla, rud żelaza, a także ponad 1,400 różnego rodzaju 

minerałów (cynk, chrom, uran, kobalt, tzw. metale ziem rzadkich85) oraz złoża niemineralne, 

takie jak: celestyt, talk, marmur, wapień itp. Poza tym, odnotowuje się również spore zasoby 

węglowodorów, chociaż nie weryfikowano jak do tej pory możliwości wydobywania 

niektórych z tych zasobów. Zgodnie z szacunkami Banku Światowego, jeśli chodzi np. o 

węgiel kamienny jego produkcja ma ogromny potencjał wzrostowy z obecnych 140 tys. ton 

rocznie nawet do 800 tys. ton, a przychody z tego tytułu mogłyby wzrosnąć czterokrotnie (z 

obecnych 10 mln dolarów rocznie do 40 mln). Jeśli chodzi o ropę naftową i gaz ziemny, ich 

złoża szacuje się na poziomie prawie 16 bln stóp sześciennych (gaz) i 1,6 mld baryłek (ropa), 

co, zdaniem ekspertów, mogłoby całkowicie uniezależnić Afganistan od dostaw 

zewnętrznych. Nie dziwi zatem, że wg ekspertów Banku Światowego, przemysł wydobywczy 

jest uznawany za potencjalną afgańską drogę do sukcesu ekonomicznego86.  

 

W ciągu ostatnich lat rząd afgański rozpoczął już poważne przygotowania do 

wydobycia niektórych surowców. W roku 2008 Chiny (China Metalurgical Group) 87 

uzyskały koncesje na wydobycie miedzi w Anyak w prowincji Logar, a szacowane z tego 

tytułu wpływu do budżetu (m.in. opłaty licencyjne, podatki) określa się na poziomie 1,2 mld 

                                                                                                                                                         
sprzedaży zasilały m.in. konta mudżahedinów, przede wszystkim A. Szaha Masuda, w okresie późniejszym ich 
znaczenie zmalało. Obecnie skala wydobycia nie jest duża, a obróbka kamieni szlachetnych ma miejsce poza 
Afganistanem (głównie w pakistańskich Peszawarze), co sprawia, że skala dochodu z ich sprzedaży jest dużo 
mniejsza niż mogłaby być. Zob. np. U. Markus, Minerals key to Afghan development, International Security 
Network, August 2007 na http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=53618 . Patrz 
też: T. Hicks, „U.S. Identifies Vast Riches of Minerals in Afghanistan”, New York Times z 13 czerwca 2010 r. 
84  Szczegółowe dane patrz na oficjalnej witrynie internetowej U.S. Geological Survey na  
http://afghanistan.cr.usgs.gov/minerals . 
85 Niektórzy badacze twierdzą nawet, iż możemy określić Afganistan jako „Arabię Saudyjską litu”. 
86 Zob. opracowania Banku Światowego na temat potencjału surowcowego w Afganistanie na: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:64885113~pagePK:727866
7~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html  
87 Zakup kopalni w Anyak nie przebiegł jednak bez poważnego skandalu, który świadczy o skali natężenia 
zjawiska korupcji w tym kraju. Okazało się, że za sprzedaż koncesji dla Chin odpowiedzialny za realizację 
przetargu minister Mohammad Ibrahim Adel uzyskał ok. 30 mln dolarów korzyści majątkowej, za co został 
później zdymisjonowany. Zob. J. Partlow, „Afghan minister accused of taking bribe”, The Washington Post z 18 
listopada 2009 r., na  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/17/AR2009111704198.html .  

http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=53618
http://afghanistan.cr.usgs.gov/minerals
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/17/AR2009111704198.html
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dolarów rocznie w ciągu najbliższych 30 lat (potencjalna wartość kontraktu dla Chin to 3,5 

mld dolarów)88. Szacuje się również, że pracę przy wydobyciu miedzi znajdzie ok. 3 tys. 

Afgańczyków. Ponadto, poważnym inwestorem w potencjał surowcowy Afganistanu są także 

Indie, które skoncentrowały się m.in. na wydobyciu rud żelaza w kopalni Hajigak, od 

momentu uzyskania koncesji w 2011 roku89.  

 

 

4. Podsumowanie 

 

Jednym z najważniejszych wniosków, jakie nasuwają się z powyższych rozważań to 

fakt, iż Afganistan nigdy w swojej historii nie mógł polegać na dochodach własnych (pomimo 

ogromnego potencjału surowcowego, którego istnienie odkryto już w XIX wieku) i 

pozostawał niejako „na utrzymaniu” donatorów zewnętrznych, czy to Związku Radzieckiego 

przez niemal cały XX wiek, czy później, po roku 2001, korzystając z pomocy społeczności 

międzynarodowej. Jak podaje B. Rubin, w latach 1958-1968  oraz od połowy lat 70., ok. 40 % 

wydatków państwa pokrywano z pomocy zagranicznej (wydatki na sektor bezpieczeństwa 

pokrywano niemal w 100 % ze źródeł zewnętrznych). Było to, jego zdaniem, możliwe dzięki 

uwarunkowaniom politycznym czyli statusowi „państwa buforowego”, co uczyniło 

Afganistan „państwem rentierskim” i zwalniało rządzących od odpowiedzialności przed 

społeczeństwem, lecz uzależniało od donatorów zewnętrznych90. Z drugiej strony, ZSRR oraz 

Wielka Brytania są przez ekspertów wskazywani jako główni hamulcowi rozwoju 

gospodarczego Afganistanu, właśnie ze względu na poleganie kolejnych rządów tego kraju od 

pomocy zagranicznej. Niewielkie możliwości uzyskania dochodu przez państwo afgańskie, a 

także splot uwarunkowań społecznych (zróżnicowanie etnicznie, społeczności budujące swoją 

tożsamość i lojalność wokół klanów lub „grup solidarności”) miały dwojaki wpływ na proces 

budowy sił zbrojnych. Z jednej strony, napływ funduszy z zewnątrz niewątpliwie popychał 

kolejne rządy w Kabulu w zależność od mocarstw, z drugiej jednak pozwalał im  

zrównoważyć wpływy plemion, których lojalność pozostawała w przeważającej mierze na 

poziomie lokalnym, a których fizyczne wyizolowanie (uzyskiwane dzięki skomplikowanemu 
                                                 
88 Zob.: China: Afghan Investment Reveals Larger Strategy, June 2, 2008; na 
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp060308f.shtml . 
89 E. Najafizada, Indian Group Wins Rights to Mine in Afghanistan’s Hajigak, Bloomberg News, 6 December 
2011, dostępny na: http://www.businessweek.com/news/2011-12-06/indian-group-wins-rights-to-mine-in-
afghanistan-s-hajigak.html . 
90 B. Rubin, The Search for Peace in Afghanistan: From Buffer State to Failed State, Yale University, 1995, s. 
22, 159. 
 

http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp060308f.shtml
http://www.businessweek.com/news/2011-12-06/indian-group-wins-rights-to-mine-in-afghanistan-s-hajigak.html
http://www.businessweek.com/news/2011-12-06/indian-group-wins-rights-to-mine-in-afghanistan-s-hajigak.html
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ukształtowaniu terenu, braku sieci transportowych i komunikacyjnych) sprzyjało 

pozostawaniu w izolacji bądź wręcz otwartej kontestacji wobec rządu centralnego. 

 

Różnorodność etniczna oraz używanie przez lokalne społeczności miejscowych 

języków i dialektów (w połączeniu z brakiem umiejętności pisania i czytania wśród 

większości poborowych; nawet w chwili obecnej jedynie 30 % Afgańczyków posługuje się tą 

umiejętnością) również utrudniało budowę formacji zbrojnych we współczesnym tego słowa 

znaczeniu 91 . Dodatkowym czynnikiem hamującym możliwość harmonijnej współpracy 

pomiędzy żołnierzami pochodzącymi z różnych grup etnicznych były niewątpliwie lata 

trudnej historii, obfitującej w incydenty o charakterze etnicznym (dominacja polityczna 

Pasztunów jako elit władzy, masakra Hazarów dokonana przez talibów w Bamjan w 1998 

roku czy prześladowania oraz izolowanie Pasztunów „w odwecie” za rządy Talików po tym, 

kiedy w 2001 r. władzę w kraju przejęli głównie przywódcy z Sojuszu Północnego, w 

przeważającej mierze Tadżycy). Pozostają one żywe w świadomości tych społeczności i 

wpływają na ich ideologiczne motywacje i chęć (a w zasadzie jej brak) do współpracy z 

grupami, które uznają za wrogo nastawione. Na poziomie lokalnym zjawisko to jest 

niewątpliwie łagodzone przez poczucie wspólnoty (qawm) niezależne od więzi etnicznych. 

Jednak na poziomie centralnym, kiedy poborowi byli oddelegowywani do służby z różnych 

regionów kraju do Kabulu bardzo często prowadziło to do poważnych konfliktów i napięć.   

 

Lata konfliktów zbrojnych osłabiły również do prawdziwego ekstremum tkankę 

społeczną, z której naturalnie mieliby wywodzić się kandydaci do sił zbrojnych. Niska 

przewidywana długość życia, brak dostępu do opieki medycznej, emigracja rzesz milionów 

uchodźców to niewątpliwie czynniki utrudniające budowanie sił zbrojnych, ich trwałość oraz 

możliwość efektywnego działania. W najbliższych latach czynnikiem ułatwiającym 

formowanie sił bezpieczeństwa może być jednak fakt, iż, jak już wspomniano, niemal połowa 

społeczeństwa afgańskiego to ludzie młodzi, poniżej 15 roku życia. Poprawa warunków ich 

życia (coraz korzystniejsze wskaźniki dotyczące długości życia, dostępu do opieki 

medycznej, stopnia scholaryzacji) przy jednoczesnym słabym tempie przyrastania miejsc 

pracy pozwala postawić hipotezę, iż przynajmniej część tej populacji będzie zainteresowana 

zasilaniem szeregów sił zbrojnych, jeśli nie z powodów ideologicznych, to z powodów 

ekonomicznych, co niekoniecznie musi oznaczać niższą motywację do efektywnej służby. 

                                                 
91  Afghan authorities tackle country's high illiteracy rate, UNAMA, komunikat z 8 września 2013 r., na: 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=37242 . 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=37242
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Choć wiele wskaźników wskazuje na to, że sytuacja ekonomiczno-społeczna w 

Afganistanie ulega stopniowej poprawie, co powinno ułatwiać jego władzom także działania 

w zakresie reform sektora bezpieczeństwa, skala wyzwań, przed jakimi stoi to państwo wciąż 

pokazuje, że utrzymanie tych pozytywnych efektów będzie niezwykle trudne92. Ogromne 

nadzieje rząd afgański pokłada oczywiście w eksploatacji potencjału surowcowego, jednak 

należy pamiętać, że jest to przemysł niezwykle energo- i kapitałochłonny, a zanim dojdzie do 

eksploatacji surowców choćby na małą skalę, w kraju muszą zostać zrealizowane inwestycje 

infrastrukturalne (elektrownie, drogi dojazdowe itp.). Niepewna sytuacja bezpieczeństwa w 

Afganistanie sprawia także, że ryzyko inwestycyjne w Afganistanie wciąż pozostaje wysokie. 

Niektórzy eksperci twierdzą wręcz, że odkrycie potencjału surowcowego może zagrozić 

stabilności państwa. Jeśli po wycofaniu się sił koalicji międzynarodowej rząd centralny w 

Kabulu ulegnie osłabieniu, a do głosu dojdą ugrupowania skupione wokół byłych 

komendantów wojskowych, mogą oni podjąć próbę odbudowania swojej pozycji poprzez 

przejęcie kontroli nad obszarami, gdzie zlokalizowane są surowce, a potem czerpać zyski z 

ich eksploatacji.  

 

Dynamiczny rozwój gospodarki afgańskiej, który w dłuższej perspektywie będzie 

warunkiem sine qua non utrzymania efektywnych sił zbrojnych przez rząd afgański, hamuje 

również wszechobecna (na każdym szczeblu administracji państwowej, w biznesie oraz na 

styku tych dwóch światów93) korupcja, która dramatycznie zwiększa koszty prowadzenia 

biznesu w tym kraju. Zgodnie ze wskaźnikiem Transparency International’s Corruption 

Perceptions Index (CPI), w 2011 roku Afganistan znajdował się na 180 (na 182) miejscu pod 

względem najbardziej skorumpowanych państw świata 94  (w 2014 – na 172 wobec 

przebadanych 175 państw)95. Dzieje się tak pomimo regularnej presji wywieranej na władze 

Afganistanu przez społeczność międzynarodową, w tym samego prezydenta Stanów 

Zjednoczonych B. Obamę. W 2009 r. wystosował on list do Hamida Karzaja, który został 

ponownie wybrany na urząd prezydenta Afganistanu. Domagał się w nim, by władze 

                                                 
92 Wywiad z Alfredem Grannasem, Zastępcą Szefa Delegacji Unii Europejskiej w Afganistanie, Kabul, czerwiec 
2013, archiwum własne. 
93 Wśród największych skandali korupcyjnych ostatnich lat można wymienić ujawnienie niejasnych transakcji 
finansowych i defraudacji w Banku Kabulskim (Kabul Bank), których skala doprowadziła go na krawędź 
bankructwa. Patrz np. Afghanistan: Kabul Bank chiefs arrested in fraud probe na: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13981478 .  
94 Wyniki ranking patrz na oficjalnej witrynie internetowej Transparency International: 
http://www.transparency.org/research/cpi/overview . 
95 Ibidem. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13981478
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
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afgańskie poświęciły więcej uwagi zjawisku korupcji, włączając w to pociągnięcie do 

odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za największe skandale korupcyjne w kraju 96 . 

Prośby Amerykanów nie spotkały się ze zrozumieniem Karzaja, który w zamian za wsparcie 

w kampanii prezydenckiej pozwolił generałowi Dostumowi powrócić z emigracji (przebywał 

w Turcji) w roku 2009. 

Wg Raportu Banku Światowego “Doing Business 2015: Doing business in a more 

transparent word”, Afganistan plasował się dopiero na 183 miejscu wśród 189 krajów pod 

względem udogodnień dla prowadzenia biznesu97. Wskazuje się w nim na takie czynniki jak 

nieuregulowane kwestie własności ziemi (częstokroć uzyskiwane dzięki prywatnym 

koneksjom) czy trudności w dostępie do kapitału98. Korupcja jest z kolei wymieniana jako 

jedna z najpoważniejszych przeszkód dla swobodnego prowadzenia działalności biznesowej 

w innym Raporcie Banku Światowego – „The Investment Climate in Afghanistan: Exploiting 

Opportunities in an Uncertain Environment” – w którym podkreśla również, że zjawisko to 

ulega nasileniu, a są na nią narażone przede wszystkim firmy prywatne oraz Afgańczycy 

powracający do kraju99. W Raporcie podano także dane, z których wynika że ok. 8 % z 

każdego kontraktu sprzedażowego trzeba poświęcić na łapówki. W przyszłości będzie to 

zniechęcać inwestorów z zewnątrz, a także państwa dostarczające pomoc dla Afganistanu100. 

Wielu ekspertów twierdzi również, że słabość instytucji państwa, które nie są w stanie 

egzekwować swojej władzy w niektórych prowincjach (także tam, gdzie znajdują się 

potencjalnie atrakcyjne złoża surowców) jest czynnikiem, który, przynajmniej na chwilę 

                                                 
96 Wg dziennikarzy z New York Times, choć w liście Obamy nie podano konkretnych nazwisk, administracji 
Stanów Zjednoczonych chodziło m.in. o Ahmeda Wali Karzaja (brat H. Karzaja) i Muhammada Quasima Fahida 
(obaj zaangażowani w handel opium) oraz gen. Dostuma, oskarżanego o dokonanie masakr na ludności 
pusztuńskiej w r. 2001. Patrz:  H. Cooper, Obama Warns Karzai to Focus on Tackling Corruption, „The New 
York Times” z 2 listopada 2009 r. na 
http://www.nytimes.com/2009/11/03/world/asia/03afghan.html?ref=abdulrashiddostum .   
97  Patrz Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency, World Bank 2014 na: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-
Full-Report.pdf . 
98  Patrz: Doing Business 2012: Doing business in a more transparent Word na 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012/ . 
99  Tekst Raportu, który ukazał się w grudniu 2005 roku patrz na: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8484 . 
100  Na konferencji w Tokio, która odbyła się w lipcu 2012 r. społeczność międzynarodowa zadeklarowała 
kolejny pakiet środków pomocowych dla Afganistanu w wysokości 16 mld dolarów. Zaznaczono jednak, że jej 
wydatkowanie będzie uzależnione od ograniczenia zjawiska korupcji przez rząd afgański. Patrz np. J. Perlez, 
$16 Billion in Civilian Aid Pledged to Afghanistan, With Conditions, „The New York Times” z 9 lipca 2012, s. 
A4. Patrz też: Small investors struggle while Afghanistan hopes for big deals, Reuters z 20 października 2011 r. 
na: http://in.reuters.com/article/2011/10/20/idINIndia-60009920111020 . 

http://www.nytimes.com/2009/11/03/world/asia/03afghan.html?ref=abdulrashiddostum
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8484
http://in.reuters.com/article/2011/10/20/idINIndia-60009920111020
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obecną, powinien być brany pod uwagę przez inwestorów i zachęcać ich raczej do 

obserwowania sytuacji, niż szybkich decyzji o lokowaniu w Afganistanie swojego kapitału101. 

 

Jak wynika z powyższego, Afganistan daleki jest jeszcze od tego, by stać się centrum 

Nowego Szlaku Jedwabnego (New Silk Road), jak proponowali niektórzy politycy i 

eksperci102. Miałby on, korzystając z tranzytowego położenia Afganistanu, wykorzystać jego 

możliwości w dziedzinie handlu, tranzytu surowców energetycznych itp. Problemem 

pozostaje jednak skomplikowana sytuacja polityczna i bezpieczeństwa, która jeszcze długo 

nie pozwoli na realizację tego śmiałego projektu. W najbliższych latach głównym problemem, 

z jakim będą musiały zmierzyć się afgańskie władze po roku 2014 jest możliwy gwałtowny 

odpływ inwestycji (związany z wycofaniem się sił międzynarodowych i zamknięciem 

działalności niektórych organizacji cywilnych), co może wyhamować notowaną w ostatnich 

latach dynamikę wzrostową i doprowadzić Afganistan do recesji. Problemem pozostaje 

również struktura inwestycji (głównie wydatki publiczne, usługi, komunikacja) oraz brak 

wsparcia dla rodzimych małych i średnich przedsiębiorstw. Niewątpliwie odbije się to 

niekorzystnie na możliwości rządu w sferze finansowania instytucji sektora bezpieczeństwa. 

Jak szacują autorzy Raportu Banku Światowego, rząd Afganistanu będzie musiał przeznaczyć 

ok. 17, 5 % PKB na finansowanie instytucji sektora bezpieczeństwa, zakładając, że wydatki 

na ten cel powinny być utrzymane w granicach 4 mld dolarów rocznie103.  

                                                 
101 J Jeganaathan, Afghanistan and Foreign Investments: A Bridge Too Far?, Institute of Peace and Conflict 
Studies, z 6 lipca 2012 r., na: http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-
far-3668.html . 
102 Więcej na ten temat patrz M. G. Weinbaum, The Regional Dimension in Afghan Stability, [w:] B. Górka-
Winter, B. Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition. Crafting a Strategy for Enduring Stability, PISM 2012, 
s. 81-91. Także: wywiad z Abdulem Ghafoorem Liwalem, Dyrektorem Regional Studies Center of Afghanistan, 
Warszawa, listopad 2011, archiwum własne, wywiad z dr Ashrafem Ali, Dyrektorem FATA Research Centre, 
Warszawa, listopad 2011, archiwum własne oraz wywiad z Davoodem Moradianem, głównym doradcą 
politycznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Afganistanu, szefem Centre for Strategic Studies w MSZ 
Afganistanu, Warszawa, listopad 2011, archiwum własne. 
103 R. Hogg, C. Nassif, C. Osorio, W. Byrd, A. Beath, Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014.., op.cit., 
s. 1-21. 

http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-far-3668.html
http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-far-3668.html
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Rozdział V 

Koncepcje budowy armii afgańskiej po 2001 roku 

 

Najważniejszy kontekst polityczny dla stworzenia koncepcji reform sektora 

bezpieczeństwa, w tym reformy sił zbrojnych w Afganistanie wyznaczyła bez wątpienia 

interwencja sił koalicyjnych, która w ciągu kilku miesięcy doprowadziła do upadku rządu 

talibów i ustanowienia administracji tymczasowej w kraju (tzw. Afghan Interim 

Administration, a później Afghan Transitional Authority1). Oprócz powołanych struktur 

formalnych, naturalnym partnerem politycznym dla Stanów Zjednoczonych oraz ich 

sojuszników w przeprowadzaniu reform stali się początkowo głównie liderzy Sojuszu 

Północnego (w tym tak prominentne postaci jak Burhanuddin Rabbani, Abdullah Abdullah 

czy Mohammad Fahim itp.), za którymi stało wówczas ok. 50 tys. bojowników2. Oczywistym 

celem politycznym i najważniejszym impulsem dla działań podjętych przez społeczność 

międzynarodową była odbudowa integralności terytorialnej kraju oraz uzyskanie przez 

afgańską administrację tymczasową, a później przez wybrany w demokratycznych wyborach 

rząd afgański, kontroli nad wszystkimi prowincjami kraju. Podkreślano przy tym, iż należy 

zapobiec nawrotowi sytuacji sprzed okresu rządów talibów, kiedy rywalizujące pomiędzy 

sobą poszczególne frakcje komendantów wojskowych przyczyniły się de facto do wybuchu 

wojny domowej i rozpadu państwa oraz jego instytucji.  

Pomimo naglącej potrzeby odbudowy sektora bezpieczeństwa, całościową ich wizję 

przestawiono jednak relatywnie późno, a koncepcja sformułowana przez rząd afgański i 

społeczność międzynarodową od początku w wielu aspektach odbiegała od przyjętych 

schematów teoretycznych. Po raz pierwszy wzmianka o tym, że w Afganistanie istnieje 

potrzeba zbudowania „sektora bezpieczeństwa” pojawiła się w raporcie ONZ z 18 marca 

2002 r., w którym podkreślano, że sektor bezpieczeństwa musi zostać stworzony zgodnie z 

normami międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, a siły zbrojne powinny 

być wieloetniczne i apolityczne. W raporcie wymieniono również kilka warunków, jakie 

                                                 
1 Pierwsza została powołana po konferencji w Bonn w grudniu 2001 r. (na jej czele stanął Hamid Karzaj), drugą 
ustanowiono na mocy postanowień Nadzwyczajnej Rady (Emergency Loya Jirga), która zebrała się w 2002 
roku. Wówczas mianowano również H. Karzaja głową państwa afgańskiego. Więcej na temat politycznego 
procesu w tamtym okresie patrz: A. Suhrke, K.B. Harpviken, A. Strand, Conflictual Peacebuilding: Afghanistan 
Two Years after Bonn…, op.cit., s. 27-28. 
2 Zob. np. S. Tanner, A Military History…, op.cit., s. 289–309.  
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należy spełnić przystępując do reform w sektorze bezpieczeństwa (zawarcie porozumienia 

politycznego, włączając w to uzgodnienia dotyczące wielkości sił zbrojnych, kontroli ponad 

politycznymi podziałami, równoległego procesu demobilizacji, rozbrojenia i integracji etc.)3. 

Zadecydowano bowiem, iż zakres reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie obejmie 

działania w pięciu dziedzinach: (1) tworzenie sił zbrojnych (2) tworzenie sił policyjnych, (3) 

organizacja wymiaru sprawiedliwości, (4) zwalczanie produkcji narkotyków i handlu nimi, 

(5) demobilizacja, rozbrojenie i reintegracja bojowników. Założenia reformy nakreślono w 

porozumieniu z Bonn z grudnia 2001 r. oraz w trakcie spotkania G8 w kwietniu 2002 r., a 

zaktualizowano w tzw. pakcie afgańskim, przyjętym na konferencji w Londynie 31 stycznia 

2006 r. Co istotne w kontekście post-konfliktowym założono iż główną rolę w procesie 

przeprowadzania ww. reform odegra społeczność międzynarodowa, a odpowiedzialność za 

każdą z wymienionych dziedzin powierzono innemu państwu: odpowiednio Stanom 

Zjednoczonym, Niemcom, Włochom, Wielkiej Brytanii i Japonii. Całość wysiłków 

koordynacyjnych spoczęła na Misji Wsparcia ONZ w Afganistanie (United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan - UNAMA), która rozpoczęła swoją działalność w marcu 

2002 r.4 Rolę istotnego partnera administracji afgańskiej, a następnie demokratycznie 

wybranego rządu we wdrażaniu reform sektora bezpieczeństwa pełniły również siły ISAF 

(International Security Assistance Force), a także powołana specjalnie w tym celu w 2009 r. 

misja NATO – NTM-A (Nato Training Mission – Afghanistan)5. 

 
Skala reformy, szczególnie w wymiarze wojskowym, była ogromna i stanowiła 

niezwykle ambitne wyzwanie zarówno dla administracji afgańskiej, jak i jej partnerów 

zewnętrznych. Jak już wspomniano, wedle różnych szacunków, w 2001 r. w Afganistanie pod 

bronią pozostawało nawet 800 tys. ludzi, z których wielu nie zamierzało porzucić działań 

zbrojnych. Nie dziwi zatem, że na przestrzeni kolejnych lat, zarówno ogólne, jak i 

szczegółowe założenia reform podlegały istotnym modyfikacjom, głównie pod wpływem 

                                                 
3 Zob. UN Secretary-General, Report on the situation in Afghanistan and its implications for  international peace 
and security, A56/875/ - S/2002/278, 18 March 2002.  
4 UNAMA działa na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, który został określony w rezolucji nr 1401 
przyjętej w dniu 28 marca 2002 r. Szczegółowe informacje na temat misji patrz na http://www.unama-afg.org/ . 
5 Formalną podstawę dla utworzenia i działań ISAF dały rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 
grudnia 2001 r. oraz porozumienie zawarte przez dowództwo ISAF z Tymczasową Administracją Afganistanu 
(Afghanistan Interim Authority). Szerzej nt. działań misji NTM-A oraz jej podstaw prawnych patrz rozdział VI 
niniejszej pracy. 

http://unama.unmissions.org/
http://unama.unmissions.org/
http://www.unama-afg.org/
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dynamicznie zmieniających się uwarunkowań (politycznych, finansowych etc.) w samym 

Afganistanie, jak i poza nim6. 

 

 

1. Afgańskie siły zbrojne w świetle porozumienia z Bonn (5 grudnia 2001 r.) 

 

Jeśli chodzi o kształt nowych afgańskich sił zbrojnych, porozumienie bońskie tylko w 

ogólnym zarysie odnosi się do tej kwestii. W „Ustaleniach końcowych” porozumienia 

(rozdział V) przewidziano m.in., iż „w związku z oficjalnym przekazaniem władzy wszyscy 

mudżahedini, siły zbrojne Afganistanu7 oraz grupy uzbrojone w kraju powinny znaleźć się 

pod dowództwem i kontrolą Administracji Tymczasowej oraz poddać się reorganizacji 

zgodnie z wymaganiami stawianymi przed nowymi afgańskimi siłami bezpieczeństwa i siłami 

zbrojnymi”8. Co istotne, w porozumieniu podkreśla się wybitną rolę mudżahedinów w walce 

o suwerenność Afganistanu, apeluje się o ich godne traktowanie i pomoc administracji w ich 

reintegracji z legalnymi siłami zbrojnymi. 

 

W przyjętym dokumencie nie przedstawiono natomiast konkretnej wizji celów i 

struktury organizacyjnej przyszłych afgańskich sił zbrojnych, jak również poziomu ich 

liczebności oraz stawianych przed nimi zadań, co wydawało się sprawą kluczową biorąc pod 

uwagę uwarunkowania historyczne (w szczególności tradycje wojny domowej) oraz 

funkcjonowania różnych grup zbrojnych na terenie państwa. Z kontekstu pozostałych 

postanowień porozumienia wynika, iż przy budowie afgańskich sił zbrojnych, które miały być 

poddane kontroli tymczasowych władz państwa afgańskiego, szczególną rolę przypisano 

dotychczasowym dowódcom wojskowym, z których wielu, na mocy porozumienia, otrzymało 

                                                 
6 Patrz np. A. Giustozzi, Military Reform in Afghanistan [w:] M. Sedra (red.), Confronting Afghanistan’s 
Security Dilemma: Reforming the Security Sector, Brief 28, Bonn International Center for Conversion, 
September 2003, s. 24 i nn. Także: Notatka ze spotkania z Ahmadem Massih Hanim, osobistym asystentem dr 
Abdullaha Abdullaha, PISM, Warszawa, maj 2008, archiwum własne.  
7 Jak podkreśla A. Giustozzi, pod koniec 2001 r. regularna armia Afganistanu właściwie nie istniała, a stopnie 
wojskowe zachowali jedynie żołnierze zawodowi o specjalnościach technicznych, rzadziej oficerowie.  Z drugiej 
strony, w kraju masowo formowały się różne grupy zbrojne, którymi dowodzili pretendenci do uzyskania 
istotnych wpływów politycznych w kraju. Zob. A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army, [w:] State 
reconstruction and international engagement in Afghanistan, Joint CSP/ZEF (Bonn) Symposium, 30 May - 1 
June 2003, Bonn, Germany, na: http://eprints.lse.ac.uk/28363/. 
8 Zob. Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan pending the Re-Establishment of Permanent 
Government Institutions. United Nations Security Council Document 1154 (Annex I - International Security 
Force), 5 grudnia 2001 r. na http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm .  

http://eprints.lse.ac.uk/28363/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council
http://www.undemocracy.com/S-2001-1154/page_9
http://www.undemocracy.com/S-2001-1154/page_9
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm
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wysokie stanowiska w administracji tymczasowej9. Oznaczało to de facto, iż afgańska armia 

będzie w głównej mierze tworzona na bazie formacji, nad którymi dotychczas sprawowali 

kontrolę poszczególni komendanci (mujahedini). Żaden z nich (ani jego formacja) nie 

uzyskali jednak szczególnego statusu w nowotworzonej formacji. Jak zaznacza A. Giustozzi, 

w pierwotnym założeniu komendanci wojskowi mieli, po uzyskaniu dodatkowego 

przeszkolenia, znaleźć się w nowych siłach zbrojnych w randze oficerów kompanii 

(wyższego szczebla – „company-grade officers”) i generałów10. Siły te miały zostać 

utworzone przy wydatnym wsparciu społeczności międzynarodowej, zatem de facto została 

ona zobowiązana do monitorowania ich rozwoju, choćby poprzez prowadzoną już od 2002 r. 

działalność szkoleniową. Wreszcie, jak się szybko miało okazać, przyszła armia afgańska 

powstawała w warunkach trwającego w kraju konfliktu zbrojnego (choć początkowo 

zakładano, iż będzie on raczej krótkotrwały), co oznaczało, iż jej podstawowym zadaniem 

będzie zwalczanie rebelii i ochrona życia oraz mienia ludności w poszczególnych 

prowincjach kraju11. 

 

Porozumienie z Bonn z 5 grudnia 2001 r. (Aneks I) zawarte pod auspicjami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych przewiduje natomiast istotną, choć pomocniczą, rolę dla 

społeczności międzynarodowej w utworzeniu i wyszkoleniu afgańskich sił bezpieczeństwa. 

Podkreślono w nim, że podstawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i 

praworządności w kraju spoczywa na społeczeństwie afgańskim, które jest zobowiązane do 

użycia wszelkich dostępnych metod i środków dla osiągnięcia tego celu. Jednakże do czasu, 

gdy afgańskie siły bezpieczeństwa będą w stanie samodzielnie podjąć się tego zadania, miały 

być one wspomagane przez siły operacji ISAF (których początkowym zadaniem było  

wspomaganie władz afgańskich w utrzymaniu bezpieczeństwa w Kabulu i jego okolicach, 

ochrona lotniska w stolicy, a także czuwanie nad bezpieczeństwem personelu misji 

UNAMA)12. Ponadto, ISAF miał wesprzeć Afgańską Administrację Tymczasową w 

                                                 
9 Chodzi tu przede wszystkim o pomoc w walce z talibami i al-Kaidą, jakiej dostarczyli siłom koalicji 
międzynarodowej po rozpoczętej przez nie w październiku 2001 r. interwencji, jak i okresu wcześniejszego, 
kiedy dowódcy ci byli zaangażowani w odparcie inwazji Związku Radzieckiego. 
10 A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army…, op.cit.. 
11 Słuszność tego akurat założenia potwierdzają statystyki. Już od stycznia 2002 r. wzrosła w Afganistanie liczba 
ataków na ludność cywilną oraz pracowników organizacji międzynarodowych.  
12 Szczegółowe postanowienia regulujące działalność ISAF w Afganistanie zob: „Military Technical Agreement 
between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan 
(‘Interim Administration’)” z 4 stycznia 2002 r., http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf.  

http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf
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stworzeniu i szkoleniu sił zbrojnych oraz zrealizować projekty rekonstrukcji podstawowej 

infrastruktury. Dopiero w październiku 2003 r., a zatem już po objęciu dowodzenia ISAF 

przez NATO, sojusznicy (głównie na prośbę samych Afgańczyków, a także sekretarza 

generalnego ONZ Kofi Annana) wyrazili zgodę na przyjęcie większych zobowiązań, a przede 

wszystkim na rozszerzenie misji poza region Kabulu (co zostało zatwierdzone rezolucją Rady 

Bezpieczeństwa ONZ nr 1510 z 13 października 2003 r.).13 

 

Z jednej strony zatem społeczność międzynarodowa została zobowiązana do aktywnej 

pomocy władzom Afganistanu, z drugiej natomiast generalna filozofia zaangażowania 

podmiotów zewnętrznych w tym kraju zakładała w tamtym okresie, przynajmniej w przekazie 

oficjalnym, iż to Afgańczycy będą głównymi architektami zmian we własnym kraju (zasada 

„local ownership”), zwłaszcza jeśli chodzi o stworzenie i implementację koncepcji struktury 

instytucji państwowych, w tym instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo. Tzw. light 

footprint14 czyli niewielka liczebnie obecność sił zbrojnych państw interweniujących – 

członków OEF i ISAF - miała zapewnić, by po pierwsze, zwalczanie zbrojnej opozycji i grup 

terrorystycznych odbyło się głównie dzięki siłom afgańskim, a po drugie – by 

odpowiedzialność za proces tworzenia i kontroli instytucji państwowych wzięły na siebie 

władze w Kabulu, a instytucje międzynarodowe pełniły wyłącznie rolę wspomagającą – 

doradczą i ekspercką15. 

 

Ostatecznie stworzenie afgańskich sił zbrojnych wedle schematu przyjętego w 

porozumieniu z Bonn okazało się niezwykle trudne do realizacji. Funkcjonowanie nowej 

                                                 
13 Na prośbę prezydenta Hamida Karzaja mandat ISAF obejmował także, w dalszym okresie czasu, pomoc w 
przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych (odpowiednio w latach 2004 i 2005 oraz 2009 i 
2010). 
14 Koncepcja „light footprint” promowana była wówczas przez Lakhdara Brahimiego, który w 2001 r. został 
powołany na stanowisko specjalnego przedstawiciela ONZ ds. Afganistanu i Iraku. Miała stanowić odpowiedź 
na zastrzeżenia dotyczące kosztów, efektywności i legitymizacji interwencji międzynarodowych formułowane 
przez niektóre państwa i oskarżenia o prowadzenie przez społeczność międzynarodową polityki neokolonialnej. 
Brahimi twierdził np., że niezależnie od tego, w jak złym stanie są instytucje lokalne, w każdym społeczeństwie 
istnieje potencjał do ich odbudowy. Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, by społeczność międzynarodowa 
tworzyła instytucje paralelne, drenujące państwo z istotnych zasobów ludzkich. Zob. The Report of the Panel on 
United Nations Peace Operations (the Brahimi Report), 2000, A/55/305 - S/2000/809. Patrz też np. A. J. 
Bellamy, Responsibility to Protect, Polity 2009, s. 178-180 oraz F. Fukuyama, Nation-Building, Beyond 
Afghanistan and Iraq, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2006, s. 12. 
15 Warto podkreślić, że to podejście nie spotkało się z uznaniem tymczasowych władz afgańskich. Już w 2002 r. 
Hamid Karzai zapraszał np. Brytyjczyków, by rozszerzyli zasięg działania swojego kontyngentu w ramach ISAF 
poza region Kabulu. Zob. „Karzai: Afghanistan needs more protection”, The Guardian z 15 lutego 2002 r.  
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formacji, która powstawała od początku 2002 roku (w literaturze określa się ją mianem 

Afghan Military Forces – AMF) okazało się dosyć problematyczne, przynajmniej z kilku 

powodów. Po pierwsze, proces konsolidacji grup zbrojnych dowodzonych dotychczas przez 

mudżahedinów w AMF i ich poddanie się kontroli Ministerstwa Obrony (na jego czele stanął 

jeden z najbardziej prominentnych członków Sojuszu Północnego – Mohammed Fahim – 

który po śmierci Masuda objął funkcję szefa Sojuszu) okazał się niezwykle trudny. Z jednej 

strony, przywódcy Sojuszu chętnie zgłaszali swój oficjalny akces do AMF ze względu na 

perspektywę objęcia wysokich stanowisk i wynikające z tego korzyści polityczne i finansowe. 

Szacuje się, iż struktura AMF rozrosła się do ok. 40 dywizji (w sumie ok. 700 tys. ludzi pod 

bronią), a do końca 2002 roku w AMF było ok. 2,5 tys. generałów opłacanych przez 

Ministerstwo Obrony. Z drugiej strony, jak zaznacza A. Giustozzi, jedynie 200 tys. (choć 

istnieją również szacunki, że tylko 80 tys.) faktycznie służyło w AMF w pełnym wymiarze, 

nie podejmując się innych zadań. Wielu ekspertów wskazuje na to, że pod kontrolą 

Ministerstwa Obrony i ministra Fahima było de facto jedynie 18 tys. żołnierzy, wywodzących 

się z grup politycznie związanych z Sojuszem Północnym. Pozostałe ugrupowania tylko w 

sensie formalnym funkcjonowały w ramach AMF, a w praktyce ich przywódcy często 

odmawiali podporządkowania się oficjalnemu łańcuchowi dowodzenia16.  

 

Proces tworzenia AMF okazał się także skrajnie upolityczniony17. Reforma sil 

zbrojnych nie odbywała się bowiem w politycznej próżni – tuż po nalotach USA na pozycje 

talibów i Al-Kaidy w Afganistanie, wspierające je wojska Sojuszu Północnego (ok. 50 tys. 

ludzi), pomimo próśb Amerykanów a za zachętą władz rosyjskich, wkroczyły do Kabulu, 

umacniając już na początku swoją pozycję w kraju18. Po zawarciu porozumienia w Bonn, 

władze tworzącej się administracji tymczasowej, a także instytucji sektora bezpieczeństwa, 

zdominowali politycy wywodzący się z Sojuszu Północnego lub powiązani z urzędującym 

                                                 
16 Jak podaje A. Giustozzi, M. Fahim próbował wymusić kontrolę nad poszczególnymi oddziałami, np. poprzez 
mianowanie ludzi, którzy deklarowali swoją lojalność wobec jego ugrupowania. Przykładem tego było np. 
mianowanie Hazrata Ali jako dowódcy 1 Korpusu zamiast Zamana Gula, monarchisty, który ostatecznie zbiegł 
do Pakistanu. Zob. A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army…, op.cit.. 
17 Więcej na ten temat patrz rozdział VI niniejszej pracy. 
18 Zob. np. C.A. Hartzell, Missed Opportunities, The Impact of DDR on SSR in Afghanistan, USIP Special 
Report, 270, April 2011, na: http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR270-Missed_Opportunities.pdf, 
a także raport A Force In Fragments: Reconstituting the Afghan National Army, Asia Report N°190, 
International Crisis Group, 12 May 2010, na http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-
asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20Natio
nal%20Army.ashx . 

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR270-Missed_Opportunities.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx


 142 

ministrem obrony więzami rodzinnymi lub klanowymi (Tadżycy z frakcji Sojuszu 

Północnego Shura-i Nezar, ok. 90 na 100 mianowanych przez Fahima generałów było 

Tadżykami, ewentualnie Uzbekami). Marszałek Fahim tworzył dywizje i jednostki wojskowe 

głównie na północy kraju, a eksponowane stanowiska w armii zajęli przywódcy wobec niego 

lojalni. Frakcja związana z M. Fahimem zdominowała również, oprócz Ministerstwa Obrony 

(w którym zatrudniono ok. 3 tys. oficerów), inne instytucje sektora bezpieczeństwa – 

Narodowy Dyrektoriat Bezpieczeństwa (National Directorate for Security – Amyat), 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także służby wywiadu19. 

 

Afgańskie siły zbrojne nie przedstawiały również w tamtym okresie szczególnej 

wartości bojowej (niektórzy badacze twierdzą, że miały one problem, przy aktywnym 

wsparciu miejscowej ludności, z pokonaniem nawet małych oddziałów niedobitków 

partyzantki talibskiej). Wspomniane powyżej awanse na wyższe stanowiska najczęściej były 

warunkowane lojalnością polityczną, a nie rzeczywistymi kwalifikacjami (jak choćby, w 

skrajnych przypadkach, brak umiejętności czytania i pisania czy zaadoptowania się w 

strukturach formalnej hierarchii). Dodatkowo, od samego początku AMF borykały się z 

trudnościami finansowymi, lokalowymi (część oddziałów stacjonowało w prowizorycznych 

garnizonach), brakami w sprzęcie, wyposażeniu osobistym, umundurowaniu. Ministerstwo 

Obrony Narodowej nie przedstawiło także spójnego harmonogramu szkoleń (choć 

przygotowano plan oszacowania zdolności poszczególnych oddziałów AMF). Wreszcie, 

żołnierze, w szczególności ci najniżsi rangą, byli bardzo słabo opłacani (w tamtym okresie 

Ministerstwo Obrony zapewniało jedynie aprowizację), co skutkowało dużym wzrostem 

przestępczości w rejonach ich stacjonowania oraz szerzeniem się korupcji. Obawy 

społeczeństwa afgańskiego budził również fakt, iż wśród wyższych rangą wojskowych 

znaleźli się ci komendanci, którzy w latach wojny domowej zasłynęli z brutalnego atakowania 

ludności cywilnej, gwałtów i grabieży. Wcielając podległe im grupy do AMF, dokonano ich 

faktycznej legitymizacji, co budziło zrozumiałe resentymenty wśród Afgańczyków20. Z 

drugiej strony, niektórzy mudżahedini cieszyli się poparciem lokalnej ludności w 

                                                 
19 A. Giustozzi, ibidem. 
20 Więcej na ten temat patrz np. M. Sedra, Challenging the warlord culture, Security Sector Reform in Post-
Taliban Afghanistan, Paper 25, Bonn International Center for Conversion, Bonn 2002, s. 5-17. 
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prowincjach, gdyż uznawani byli tam za bohaterów narodowych, którzy wyzwolili kraj spod 

okupacji sowieckiej, a potem spod rządów talibów.  

 

2. Redefinicja koncepcji afgańskich sił zbrojnych w latach 2002-2004 

 

Ówczesne władze Afganistanu, a w szczególności Ministerstwo Obrony, od początku 

postulowały, by przyszła armia afgańska liczyła nawet 250 tys. żołnierzy. W jej skład mieli 

wejść, zgodnie z założeniami porozumienia bońskiego, bojownicy z grup zbrojnych 

podporządkowanych dotychczasowym komendantom wojskowym. Przekonanie o 

konieczności utrzymania jak najliczniejszej armii wyraził również sam Hamid Karzaj, m.in. 

podczas spotkania głównych komendantów wojskowych, które zostało zorganizowane przez 

Ministerstwo Obrony w dniu 6 marca 2002 r. Karzaj podkreślał wówczas, że armia musi być 

silna i dobrze wyekwipowana, by zapewnić pokój i stabilizację w Afganistanie (także poprzez 

wymuszenie posłuszeństwa tych przywódców lokalnych, którzy odmówili podporządkowania 

się władzom tymczasowym) oraz by była zdolna do ochrony granic kraju bez pomocy państw 

trzecich21.  

 

Wielu badaczy twierdzi, iż determinacja M. Fahima do tworzenia licznej armii 

wynikała głównie z jego przekonania o tym, że obecność społeczności międzynarodowej (a w 

szczególności Stanów Zjednoczonych) w Afganistanie będzie krótkoterminowa, a on sam, 

dzięki sprawowaniu kontroli nad tak liczną formacją, umocni swoje wpływy polityczne w 

kraju22. Fahim zabiegał też o wsparcie polityczne i finansowe tworzonej przez siebie armii w 

krajach sąsiednich – przede wszystkim u władz Federacji Rosyjskiej i w Iranie, co z kolei 

spotykało się z dużym niepokojem administracji G.W. Busha23. 

 

                                                 
21 Zob. np. „Afghan warlords forge new army”, komunikat BBC z 6 marca 2002 r. na: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1858159.stm,  
22 Z drugiej strony, jak podaje A. Giustozzi, Fahim mógł być świadom, że w istocie nowa armia afgańska nie 
będzie liczna i był gotowy na stworzenie formacji „dwupoziomowej”, która składałaby się z dobrze 
wyszkolonego „trzonu” oraz słabszych sił stacjonujących w poszczególnych regionach (bez wyższej klasy 
uzbrojenia itp.), ale zdolnych do utrzymania stabilizacji w prowincjach. A. Giustozzi, The problems of creating a 
New Afghan army – and the critical dangers of failure, NewNations na 
http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf . 
23 A. Rashid, Descent into Chaos…, op.cit., s. 206-208. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1858159.stm
http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf
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Plany Fahima zostały potraktowane przez Stany Zjednoczone, które od początku były 

głównym darczyńcą nowotworzącej się armii, z dużą rezerwą i ostatecznie na tamtym etapie 

zostały odrzucone. Zadecydowało o tym kilka czynników. Choć początkowo integracja 

istniejących oddziałów w AMF była dość wygodnym sposobem na szybkie stworzenie sił 

zbrojnych kraju, w praktyce proces ten bardzo wcześnie pokazał swoje istotne ograniczenia24. 

Główną przyczyną niechęci USA do stworzenia 250 - tysięcznej armii były bez wątpienia 

względy finansowe. Uświadamiano sobie, że koszty utrzymania sił zbrojnych o takiej 

liczebności spadłyby prawie całkowicie na barki wspólnoty międzynarodowej, gdyż prognozy 

wpływów do budżetu wskazywały na to, że w najbliższym czasie sytuacja gospodarcza 

państwa nie ulegnie zmianie. Sojusz Północny przejął co prawda ogromny prywatny majątek 

Szacha Masuda, dokonano także dodruku pieniędzy, utrzymano dochody z obrotu kamieniami 

szlachetnymi, jednak wiele tych środków zostało spożytkowanych na realizację prywatnych 

celów przywódców Sojuszu. Ostatecznie, w roku 2002 rząd USA zaapelował do Kongresu o 

przyznanie 50 mln dolarów, które miały zostać przeznaczone na wyszkolenie i wyposażenie 

jedynie 18 tys. żołnierzy w ciągu kolejnych 18 miesięcy25. 

 

Większość komendantów wojskowych, zachęcona możliwością czerpania korzyści ze 

swojego dotychczasowego statusu, w rzeczywistości nie zamierzała rezygnować z 

utrzymywania swoich milicji – przeciwnie, perspektywa zachowania władzy nad danym 

terytorium przy deklarowanej pomocy państwa w ich częściowym utrzymaniu (przy czym 

wiele środków pozostawiano arbitralnie do zagospodarowania komendantom) stanowiła 

istotny bodziec dla powiększania ich liczebności - wg różnych szacunków AMF liczyły w 

tym okresie ok. 100 tys. bojowników, choć twierdzono, że nawet 1 mln ludzi26. Wielu 

komendantów obawiało się również degradacji w formalnych strukturach armii, gdyż ich 

liczba znacznie przewyższała realne potrzeby obsadzania stanowisk dowódczych. Wskaźnik 
                                                 
24 Już w lutym 2002 r. zespół badawczy z CENTCOM na czele z Maj.-Gen. Charles Campbellem miał zbadać, 
czy podejście USA zakładające budowę sił zbrojnych opartych na oddziałach de facto podlegającym warlordom 
jest  właściwe. Raport z tych badań stwierdzał jednoznacznie, że poleganie na komendantach wojskowych nie 
jest wystarczające. Za A. Rashid, Descent into Chaos…, op.cit., s. 201. 
25 Za M. Sedra, Security Sector Transformation in Afghanistan, Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, Conference Paper, 2004, s. 23. 
26 A. Giustozzi określił egzystujące wówczas siły zbrojne „armią przejściową”. Wg dostępnych danych, pod 
koniec 2002 AMF liczyły w sumie ok. 40 dywizji, z których wielu dowodzonych było przez komendantów z 
Doliny Panczasziru. Z 8 korpusów, 6 kontrolowanych było przez Sojusz Północny. Dane za: 
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/amf.htm . Patrz też: A. Giustozzi, Military reform in 
Afghanistan, [w:]  M. Sedra, (red.) Confronting Afghanistan’s security dilemma: reforming the security sector, 
Bonn International Center for Conversion, Bonn, 2003, s. 23-31. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/amf.htm
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liczby oficerów do szeregowych żołnierzy wynosił wówczas 1:2 podczas gdy, jak podaje A. 

Giustozzi, zazwyczaj kształtuje się on na poziomie 1:12, 1:13. Postawa komendantów nie 

zmieniła się również po podpisaniu przez nich porozumień (odpowiednio w kwietniu i w 

maju 2003 r.), w których zgodzili się oni wspierać proces reform sektora bezpieczeństwa i 

budowy wieloetnicznej armii, a także przekazywać dochody z ceł rządowi centralnemu w 

Kabulu i zaprzestać jakichkolwiek interwencji wojskowych w polityczny proces transformacji 

w Afganistanie27. 

 

Społeczność międzynarodowa bardzo szybko dostrzegła proces upolitycznienia armii i 

niekorzystnych tego skutków28. Już w roku 2002 r. doszło do starć i zbrojnej rywalizacji o 

wpływy pomiędzy komendantami wojskowymi – np. w Gardez na wschodzie Afganistanu 

wybuchły walki pomiędzy Uzbekami i Tadżykami - milicjami Rashida Dostumem i Atty 

Mohammada29. Wielu komendantów odmawiało także usuwania swoich posterunków w 

niektórych prowincjach, wobec czego już w lutym 2002 r. Pentagon zdecydował się na 

przeprowadzenie stanowisk bombardowań milicji, które nie chciały podporządkować się 

administracji tymczasowej. W maju CIA wysłała zaś bezpilotowce, by zlikwidować (co się 

ostatecznie nie udało) grupę Gulbuddina Hekmatyara podejrzewanego o plany ataków na 

administrację H. Karzaja. Dodatkowo coraz wyraźniej uwydatniał się fakt, iż AMF są 

powiązane tylko z jedną frakcją polityczną w kraju i służy realizacji jej interesów. W dłuższej 

perspektywie oznaczało to nieuchronność wybuchu kolejnej wojny domowej, zainicjowanej 

przez ugrupowania etniczne i polityczne wykluczone z procesu tworzenia instytucji państwa. 

Z drugiej jednak strony, istniały prowincje, gdzie USA sprzymierzały się komendantami 

wojskowymi, gdyż istotniejsze były dla nich kwestie walki z Al-Kaidą. Często przywołuje się 

w tym kontekście  przykład prywatnych milicji na wschodzie kraju, którymi dowodził Pacha 

Khan Zadran (zwany „Żelaznym Dziadkiem”). Otwarcie kwestionował on zależność od władz 

w Kabulu, lecz Stany Zjednoczone, korzystając z jego pomocy, nie podjęły żadnych działań 

przeciwko tym ugrupowaniom (choć wśród osób, które znalazły się w amerykańskim 

                                                 
27 Za: M. Sedra, Afghanistan: Assessing the Progress of Security Sector Reform, One Year After the Geneva 
Conference. Results of the BICC E-Conference, 4 June 2003, s. 6. 
28 C. Hodes, M. Sedra, Warlordism, Adelphi Series, Volume 47, Issue 391 2007, s. 11-15. 
29 Zob np. Karzai tackles wardlord dispute, komunikat BBC z 3 lutego 2002, na: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1798697.stm . 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1798697.stm
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więzieniu w Guantanamo, były rzekomo osoby z nim powiązane). W 2005 r. stał się nawet 

członkiem afgańskiego parlamentu30. 

 

W końcu, rysująca się dominacja komendantów podważała również jedną z głównych 

zasad przyjętych w odbudowie państwa afgańskiego – nadrzędną rolę rządu centralnego, 

którego władza nad większością prowincji była niezwykle ograniczona poprzez istniejące tam 

alternatywne struktury wojskowe tworzone przez poszczególnych komendantów. Choć wielu 

z nich próbowano pozbawić wpływów w regionach poprzez oferty objęcia wysokich 

stanowisk w tworzącej się administracji państwowej z dala od miejsca stacjonowania ich 

oddziałów, w dłuższym okresie czasu taktyka ta nie przyniosła spodziewanych efektów – 

łatwo znajdowali oni swoich zastępców także kwestionujących zwierzchność władz w 

Kabulu. 

 

Nie bez znaczenia dla decyzji Stanów Zjednoczonych były również kwestie 

regionalne. Wielu ekspertów podkreśla, iż ustalając pułap liczebności nowej armii afgańskiej 

na poziomie 70 tys. żołnierzy Amerykanie wyszli także naprzeciw obawom ówczesnych 

władz Pakistanu, które rzekomo zgłaszały swoje zastrzeżenia wobec utworzenia licznej armii 

afgańskiej, wyposażonej w obronę przeciwlotniczą i silną artylerię, zwłaszcza w obliczu 

braku uregulowania sporu granicznego31. Jak twierdzą eksperci, dla Pakistanu Afganistan jest 

wciąż terytorium tzw. głębi strategicznej w razie konfliktu z Indiami, dlatego silne państwo 

afgańskie nie leży w jego interesie32. Z drugiej strony, wywiady ze znawcami problematyki 

Pakistanu nie potwierdzają tej tezy. Podkreślają oni, że armia afgańska nie była w tamtym 

okresie (ani nie jest teraz) w stanie zagrozić Pakistanowi ze względu na niewspółmierność 

potencjału33. 

                                                 
30 Za: Warlord, Inc., Extortion and Corruption along the U.S. Supply Chain, Report of the Majority Stuff, Rep. 
John F. Tierney, Chair, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, Committee on Oversight and 
Government Reform, U.S. House of Representatives, U.S. House of Representatives, June 2010, na: 
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf . 
31 Patrz: A. Giustozzi, Reconstructing the Defence Sector [w:] Afghanistan’s Security Sector Challenges, DCAF 
Afghanistan Working Group, DCAF, Geneva 2010, s. 7. 
32 Zob. np. M.A. Piotrowski, Stabilization of Afghanistan: Internal Problems and Regional Dimension, [w:] B. 
Górka-Winter, B. Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition…, op.cit., Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa, s. 63. 
33 Wywiad z Attiya Inayatullahem, posłem Zgromadzenia Narodowego w Pakistanie, Islamabad, czerwiec 2008, 
archiwum własne autorki; Wywiad z Husainem Haqqanim, Ambasadorem Pakistanu w Stanach Zjednoczonych, 
Garmisch Partenkirchen, lipiec 2009 r., archiwum własne autorki; Notatka ze spotkania z red. Ahmedem 

http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf
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Wobec powyższych wątpliwości w ciągu roku 2002 r. społeczność międzynarodowa 

kontynuowała proces wypracowywania koncepcji reform sektora bezpieczeństwa, w tym 

tworzenia afgańskich sił zbrojnych. W dniu 20 maja 2002 r., H. Karzaj, stojący wówczas na 

czele Administracji Tymczasowej wydał dekret stanowiący o powstaniu nowej armii 

afgańskiej34. Jego postanowienia były jednak bardzo ogólnikowe, nie wspominano w nim o 

wielkości przyszłych sił zbrojnych (choć M. Fahim skłaniał się wówczas ku liczbie 140-160 

tys.). Ich trzon mieli stanowić ochotnicy, mężczyźni pomiędzy 22 a 30 rokiem życia, 

powoływani na czteroletnią służbę (w okresie późniejszym zmieniono na trzy lata), a 

struktura militarna miała podlegać cywilnej kontroli. Za zorganizowanie transportu 

ochotników do Kabulu odpowiedzialnością obarczono gubernatorów prowincji. Dodatkowo, 

gubernator Heratu, Ismail Khan, został zobowiązany do wyposażenia każdego ochotnika w 

kałasznikowa z czterema pełnymi magazynkami35. 

 

Dyskusja na ten temat kształtu afgańskich sił zbrojnych odbywała się równolegle m.in. 

podczas konferencji donatorów (w Tokio oraz w Genewie w 2002 r.)36. Jak już wspomniano 

we wstępie, uzgodniono tam, że zakres reform sektora bezpieczeństwa obejmie w 

Afganistanie pięć sektorów – siły zbrojne, policję, zwalczanie narkobiznesu, stworzenie 

sektora sądownictwa oraz proces demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji. Oznaczało to, że 

AMF miała być jedynie rozwiązaniem przejściowym (siły te miały być sukcesywnie 

demobilizowane), a nowe siły zbrojne zostaną stworzone „od zera” przy wydatnej pomocy 

Stanów Zjednoczonych, wspieranych przez fundusz zasilany przez społeczność 

międzynarodową. Zakładano, że przyszłe siły zbrojne Afganistanu - profesjonalne, 

nieupolitycznione i poddane cywilnej kontroli będą liczyć ok. 70 tys. żołnierzy (60 tys. sił 

lądowych oraz 8 tys. sił powietrznych) zgrupowanych w siedmiu korpusach rozmieszczonych 

w całym kraju37 (plus siły szybkiego reagowania stacjonujące w Kabulu). Postanowiono także 

                                                                                                                                                         
Rashidem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 12 października 2011, archiwum własne 
autorki. 
34 Afghanistan issues decree for volunteer army, komunikat Afghanistan News Center, 21 maja 2002 r., na: 
http://www.afghanistannewscenter.com/news/2002/may/may202002.html,   
35 Tamże. 
36 Przyjęto wówczas pakiet pomocowy w wysokości 1,8 mld na rok 2002 oraz 4,5 mld dolarów na 5 lat; 
Ostatecznie, do września 2002 udało się uzyskać tylko 1 mld dolarów, z czego pokryto koszty aprowizacji i 
zakwaterowania. Za: A. Giustozzi, Reconstructing the Defence Sector…, op.cit., s. 7. 
37 Ibidem. 

http://www.afghanistannewscenter.com/news/2002/may/may202002.html
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o konieczności zmian kadrowych w Ministerstwie Obrony, by skład jego personelu bardziej 

odzwierciedlał strukturę narodowościową kraju (jak już wspomniano, dominowały w nim 

osoby pochodzenia tadżyckiego i uzbeckiego, niemal całkowicie pominięto zaś Pasztunów i 

Hazarów)38. Poza tym zadecydowano o powstaniu policji (ok. 70 tys. ludzi) oraz straży 

granicznej w sile ok. 12 tys. osób. (choć wówczas nie zadecydowano jeszcze, czy formacje te 

będą podlegać Ministerstwu Obrony). 

 

 Ostatecznie ustalenia te zostały potwierdzone na spotkaniu w Petersbergu w 

grudniu 2002 r. (określane w literaturze także jako Bonn II)39, a Afgańską Armię Narodową 

(Afgan National Army – ANA) powołano dekretem prezydenta z 1 grudnia 2002 r.40 Dekret 

potwierdzał jej podporządkowanie zwierzchnictwu cywilnemu, z prezydentem Afganistanu 

jako zwierzchnikiem ANA. Liczebność ANA nie miała przekraczać 70 tys. żołnierzy (łącznie 

oficerów i podoficerów) sił lądowych i obrony powietrznej, pracowników cywilnych wojska, 

a także kadetów szkół pomaturalnych i innych wyspecjalizowanych jednostek. Struktura 

dowódcza ANA miała docelowo opierać się na 4 głównych dowództwach (z dowództwem 

centralnym w Kabulu, a pozostałych trzech w wyznaczonych regionach o znaczeniu 

strategicznym). Podkreślono, iż podstawowym kryterium w procesie rekrutacyjnym do ANA 

będą indywidualne predyspozycje zgłaszających się do służby, którzy muszą odbyć szkolenie 

zorganizowane przez rząd afgański, Stany Zjednoczone lub inne państwo partnerskie. 

Zapewniono, iż nowa formacja będzie zbalansowana etnicznie i otwarta na wszystkie grupy 

narodowościowe w Afganistanie. W okresie późniejszym, kiedy pojawiły się problemy 

rekrutacyjne, ustalono że 15 % ANA mogą stanowić żołnierze milicji wywodzący się z 

opozycji antytalibskiej41. W dekrecie nie pojawia się konkretny termin, do którego ANA 

                                                 
38 Dominacja ta miała miejsce nie tylko w sektorze bezpieczeństwa, ale także w sferze polityki zagranicznej 
(korpus dyplomatyczny) ekonomicznej itp. Patrz: S.F. Starr, Sovereignty and Legitimacy in Afghan Nation-
Building, [w:] F. Fukuyama, Nation-Building, Beyond Afghanistan and Iraq…, op.cit., s. 111-. 112. 
39 „Rebuilding Afghanistan: Peace and Security,” Petersberg, December 1, 2002. Zob. na 
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-
Schlussdok-Anlage1.pdf . 
40 Decree of the President of the Islamic Transitional State of Afghanistan on the Afghan National Army, 1 
December 2002, Kabul. 
41 Pojawiały się także koncepcje, by w tworzenie nowej armii zaangażować byłych oficerów z sił zbrojnych 
służących zarówno w okresie panowania ostatniego króla Zahira Shaha, jak i w okresie Republiki, z których 
wielu znajdowało się na emigracji (ok. 20 tys.), co w części zostało zrealizowane. Jak podaje Giustozzi, 16 na 38 
generałów w MON powołanych w 2002 roku wywodziło się z armii czasów komunistycznych, a wiele osób 
powołano także na niższe stanowiska. Za: A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army…, op.cit... 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf


 149 

miałaby uznać za w pełni stworzoną i operacyjną. Dopiero w roku 2005 przyjęto, że 2009 r. 

armia ta zostanie utworzona w planowanym wówczas kształcie42.  

 

Ostatecznie struktura sił ANA miała obejmować ok. 43 tys. żołnierzy sił lądowych 

stacjonujących w Kabulu i czterech innych miastach kraju. Siły pomocnicze, zgrupowane w 

czterech dowództwach wspomagających (w zakresie rekrutacji, edukacji i szkoleń, 

pozyskiwania sprzętu i logistyki oraz komunikacji i wywiadu) oszacowano na ok. 20 tys. 

osób. Kolejne trzy tysiące miało zasilić Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab 

Generalny, a 3 tys. zakwalifikowano jako personel sił powietrznych, którego zadaniem było 

początkowo zapewnianie transportu głowie państwa afgańskiego. Jak twierdzi A. Giustozzi, 

siły te były wówczas pomyślane głównie jako „kompilacja lekkiej piechoty i jednostek 

zmotoryzowanych”, choć do połowy 2003 roku nie podjęto ostatecznej decyzji na temat ich 

faktycznej struktury. Oczywiste było również, iż największy impet rozwojowy będzie 

skierowany na siły lądowe, ze względu na ogromne braki sprzętowe w siłach powietrznych. 

 

Wśród zadań Ministerstwa Obrony i przyszłej armii afgańskiej, którą uznano za klucz do 

odbudowy bezpieczeństwa kraju, rządów prawa i egzekwowania praw człowieka na całym 

terytorium kraju, wymieniano: 

- zapewnienie bezpieczeństwa nowemu rządowi centralnemu w Afganistanie oraz wsparcie 

procesu politycznej i ekonomicznej transformacji państwa, 

- obronę kraju przed agresją z zewnątrz, 

- zastąpienie pozostałych formacji zbrojnych funkcjonujących w Afganistanie, 

- zwalczanie terroryzmu i rebelii oraz innych form przemocy w kraju we współpracy z siłami 

koalicyjnymi oraz siłami ISAF. 

 

 Jak przewiduje Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu, przyjęta w styczniu 

2004 r.43, głównodowodzącym sił zbrojnych jest prezydent kraju. Do niego należy również 

                                                 
42 Afghanistan Security. Efforts to Establish Army and Police Have Made Progress but Future Plans Need to be 
better defined, United States Government Accountability Office Report to the Committee on International 
Relations, House of Representatives, United States Government Accountability Office, GAO 05-575, June 2005, 
s. 6, na: http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf. 
43 Tekst Konstytucji został uzgodniony na posiedzeniu tzw. Konstytucyjnej Loyi Jirgi, którą tworzyło w okresie 
13 grudzień 2003-4 styczeń 2004 r. 500 delegatów reprezentujących różne ugrupowania polityczne i etniczne 
Afganistanu. Formalnie została ona zaakceptowana, po wielu dniach burzliwej debaty, przez prezydenta 

http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf
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prawo wypowiadania wojny i zawierania pokoju oraz deklarowanie stanu wyjątkowego za 

aprobatą Zgromadzenia Narodowego (w tym rozmieszczania jednostek afgańskich sił 

zbrojnych poza granicami kraju), a także podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu 

ochronę integralności terytorialnej i suwerenności państwa. 

 

Więcej konkretnych postanowień co do zasad i charakteru przyszłych sił zbrojnych 

przyjęto dopiero w październiku 2004 r., kiedy afgańskie Ministerstwo Obrony przedstawiło 

pierwszą w historii Afganistanu Narodową Strategię Bezpieczeństwa44. Strategia ustanawia 

cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi, którą mają sprawować prezydent (jako 

głównodowodzący armią) i rząd we współpracy z afgańskim parlamentem, zgodnie z 

przepisami konstytucji oraz zasadami rządów prawa. Podkreśla ona, że głównym zadaniem 

ANA (ze wsparciem sił koalicji OEF i misji ISAF) jest zwalczanie zagrożeń płynących z 

wewnątrz państwa, przede wszystkim terroryzmu i działań wszelkich grup kontestujących 

władzę prawowitych rządów w Kabulu oraz rozszerzanie zasięgu władzy centralnej na całe 

terytorium kraju, m.in. poprzez stopniowe zastępowanie wszystkich nieregularnych jednostek 

oraz milicji, które muszą zostać zdemobilizowane. Wskazano także, że armia ma stać na 

straży afgańskiej konstytucji. Dopiero w dalszej perspektywie dla armii przewidziano 

tradycyjną rolę strażnika integralności terytorialnej i suwerenności państwa. Wśród głównych 

założeń, jakimi MON powinien kierować się przy tworzeniu ANA wymieniono m.in. 

defensywny charakter tych sił, które mają być rozwijane we współpracy z tymi sąsiadami, z 

którymi władze afgańskie deklarują podtrzymywanie przyjaznych stosunków. Ponadto, 

wskazano na chęć udziału Afganistanu w międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa 

oraz rozwijania ścisłych relacji z koalicjantami.  

 

W Strategii postanowiono również, że siły zbrojne Afganistanu będą składać się z sił 

lądowych, powietrznych i obrony powietrznej, sił szybkiego reagowania oraz sił wsparcia 

                                                                                                                                                         
Afganistanu w dniu 26 stycznia 2004 r. Pełny tekst Konstytucji (Constitution of Afghanistan, Transitional 
Islamic State of Afghanistan, January 2004) patrz na  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10739 . 
44 Jej przygotowanie powierzono Abdulowi Khaliqowi, szefowi wydziału planowania strategicznego w MON, 
który uzgadniał jej treść z wysokimi rangą doradcami afgańskimi z MON i Sztabu Generalnego, jak i 
przedstawicielami OMC-A, którzy spotykali się przez kilkanaście miesięcy w ramach Grupy roboczej ds. 
Planowania Strategicznego. OMC-A dostarczyła w tym procesie wytycznych i metodologii dla opracowania 
Strategii. Za: First Afghan National Military Strategy Signed, Office of Military Cooperation, Release Number 
2004-11-03, 6 November 2004, na: http://www.ddrafg.com/pdfs/DASH-A/DASH-
A%20National%20Military%20Strategy%20Signed%5B1%5D.pdf . 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10739
http://www.ddrafg.com/pdfs/DASH-A/DASH-A%20National%20Military%20Strategy%20Signed%5B1%5D.pdf
http://www.ddrafg.com/pdfs/DASH-A/DASH-A%20National%20Military%20Strategy%20Signed%5B1%5D.pdf
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(przede wszystkim logistyki, komunikacji, wsparcia medycznego), a także sił rezerwy. 

Przewiduje ona także możliwość zwiększenia liczby sił zbrojnych w zależności od potrzeb, a 

także przyszłych możliwości finansowych państwa. Założenia te zostały w okresie 

późniejszym potwierdzone w Narodowej Strategii Rozwoju Afganistanu z 2006 r.45.  

 

3. Modyfikacje koncepcji rozwoju Afgańskiej Armii Narodowej w latach 2005 - 2008 

 

Pomimo zaangażowania sił koalicyjnych pod auspicjami Stanów Zjednoczonych w 

walkę z rebelią antyrządową oraz stopniowego rozszerzania mandatu sił ISAF (zarówno w 

sensie geograficznym, jak i przedmiotowym46) i przyspieszonego od roku 2003 procesu 

budowy ANA, w kraju nie udało się ostatecznie utrzymać spodziewanego efektu stabilizacji. 

Należy wymienić przynajmniej kilka powodów takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim – 

znacząco niedoszacowano potencjał odrodzenia się partyzantki protalibskiej, która już od 

początku 2005 r. zwiększyła swoją aktywność w prowincjach południowych. Poza tym, 

proces Demobilizacji, Rozbrojenia i Reintegracji, który miał stanowić jeden z ważniejszych 

filarów reformy sektora bezpieczeństwa i położyć kres działalności grup zbrojnych 

zdelegalizowanych dekretem z Petersberga nie zakończył się, na skutek wielu czynników, 

spodziewanym sukcesem47. Bardzo powoli toczył się również proces rekrutowania nowych 

żołnierzy do armii, która, zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym, w bardzo 

wolnym tempie uzyskiwała zdolność operacyjną (w afgańskim MON pojawiały się nawet 

                                                 
45 Patrz: Afghanistan National Development Strategy: An Interim Strategy for Security, Governance, Economic 
Growth & Poverty Reduction, Volume One, Islamic Republic of Afghanistan, 2006.   
46 Dość szeroki, w porównaniu z pierwotnymi założeniami, zakres aktywności NATO w Afganistanie został 
określony w zrewidowanym planie operacyjnym z 8 grudnia 2005 r. Zakładał on przede wszystkim dalszą 
ekspansję ISAF na południe i wschód Afganistanu i zwiększenie liczebności misji do ok. 15 tys. żołnierzy. 
Głównym zadaniem sił NATO było wciąż stworzenie możliwości egzekwowania władzy przez rząd w Kabulu 
na terenie całego kraju, zwiększenie udziału ISAF w reformie sektora bezpieczeństwa, w szczególności w 
szkoleniu i wyposażeniu Afgańskiej Armii Narodowej i policji (Afghan National Police – ANP) oraz ścisłej 
współpracy z obydwoma tymi formacjami w przeprowadzaniu operacji. Ponadto NATO miało być dalej 
zaangażowane w proces demobilizacji i rozbrojenia wszelkich ugrupowań zbrojnych znajdujących się poza 
formalnymi strukturami tworzonych afgańskich sił bezpieczeństwa. Siły ISAF miały także wspomagać wysiłki 
rządu afgańskiego i innych zaangażowanych podmiotów w zwalczanie narkobiznesu oraz wspierać operacje 
pomocy humanitarnej. Na prośbę prezydenta Hamida Karzaja mandat ISAF obejmował także pomoc w 
przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych (2004 i 2005). Patrz „Revised operational plan for  
NATO ’s expanding mission in Afghanistan”, na: http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/index.html . 
Więcej na temat działalności i mandatu NATO w Afganistanie patrz m.in. J. Nagl, R. Weitz, Counterinsurgency 
and the Future of NATO [w:] The Transatlantic Alliance & the U.S. Foreign Policy Agenda, The Chicago 
Council on Global Affairs, Transatlantic Paper Series, Winter 2011,  s. 25-41 oraz B. Górka-Winter, NATO in 
Afghanistan – An Enduring Commitment?, The Polish Quarterly of International Affairs, Winter 2012, s. 43-61. 
47 W Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z 2004 r. zakładano, że proces DDR zakończy się w czerwcu 2005 
roku.  

http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/index.html
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opinie, że należy powrócić do koncepcji armii z poboru). W końcu, determinacja społeczności 

międzynarodowej do dostarczania środków finansowych na rzecz formujących się pod 

auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej afgańskich sił bezpieczeństwa okazała się dużo 

słabsza niż początkowo zakładano, pomimo dostarczanych w tym temacie rekomendacji i 

ekspertyz. Już wówczas wskazywano w nich na konieczność wspomagania ANA jako 

warunku sine qua non powodzenia procesu odbudowy państwa, także w jego wymiarze 

ekonomicznym i społecznym.  

 

Kolejnym dokumentem, który wobec powyższych trudności precyzował koncepcję 

tworzenia afgańskich sił zbrojnych, był tzw. Kompakt Afgański, przyjęty na konferencji 

rządu Afganistanu i dontorów w Londynie (styczeń-luty 2006 r.). Do pewnego stopnia 

zastąpił on Porozumienie z Bonn48. W aneksie do Kompaktu (zatytułowanym „Security”) 

potwierdzono wolę pomocy sił międzynarodowych OEF i ISAF oraz donatorów 

indywidualnych rządu afgańskiego w tworzeniu afgańskich sił zbrojnych. Sprecyzowano 

również termin (koniec roku 2010), który uznano za obowiązujący dla stworzenia 

zbalansowanej etnicznie, w pełni profesjonalnej, znajdującej się pod cywilną, demokratyczną 

kontrolą i legitymizowanej społecznie armii afgańskiej. Podkreślono również, że coraz 

większa część środków na jej finansowanie powinna pochodzić ze źródeł budżetowych rządu 

afgańskiego, pomimo tego, że Bank Światowy szacował koszty utrzymania ANA na ok. 300 

% sumy, która wpływała wówczas do budżetu państwa49. Kompakt Afgański powołał również 

do życia organ decyzyjny dla wcielania w życie jego postanowień – Wspólną Radę 

Koordynacji i Monitoringu (Joint Coordination and Monitoring Board – JCBM). Na jej czele 

stoją przedstawiciele rządu afgańskiego oraz ONZ. 

 

Dopiero w latach późniejszych w pełni zdano sobie sprawę, że utrzymywanie 

liczebności ANA nawet na poziomie 70 tys. osób jest daleko niewystarczające w obliczu 

narastającej rebelii antyrządowej (choć od 2005 r. NATO rozszerzyło swoją obecność na 

                                                 
48 Pełny tekst porozumienia Kompakt afgański (Afghanistan Compact), Londyn, 31 stycznia - 1 lutego, na: 
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf . 
49 Jak twierdzą C. Hodes i M. Sedra, sekretarz obrony w administracji G.W. Busha, Donald Rumsfeld, 
poinformował wówczas rząd afgański, że rozmiary ANA powinny zostać zmniejszone do 45 tys. żołnierzy, a 
Afganistan przejdzie pod amerykański „parasol bezpieczeństwa”, który będzie go chronił przed zagrożeniami 
zewnętrznymi. Za: C. Hodes, M. Sedra, Warlordism…, op.cit., s. 56. 

http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf
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wszystkie prowincje kraju). W kolejnych latach wojska koalicji OEF oraz siły ISAF musiały 

zmierzyć się z rosnącym oporem i kontestacją swojej obecności w Afganistanie50. Lawinowo 

narastała liczba ataków samobójczych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych 

(Improvised Explosive Ordnance – IED) podkładanych pod koła pojazdów, którymi poruszały 

się siły międzynarodowe. Wiele państw NATO, które dyslokowały swoje kontyngenty w 

ramach ISAF, nie godziło się, by siły te brały udział w operacjach stricte bojowych51. W tym 

samym czasie w niektórych prowincjach południowych graniczących z Pakistanem (dokąd 

zbiegły niedobitki talibów i dokonały reorganizacji swoich oddziałów korzystając z 

gościnności lokalnych madras) trwał już na dobre proces rekrutacyjny do partyzantki 

(rozdawano ulotki, prezentowano nagrania video prezentujące przesłanie talibów i mułły 

Omara52), rebelianci inicjowali ataki na coraz ambitniejsze cele - bazy wojskowe Stanów 

Zjednoczonych i afgańskich sił bezpieczeństwa, nawet w miejscach tak dobrze strzeżonych 

jak region południowego Kabulu. Na odrodzenie się rebelii miały też wpływ, zdaniem wielu 

ekspertów, niekorzystne zmiany w strategii amerykańskiej. O ile pierwotnie na początku 

operacji OEF polegano głównie na działaniu amerykańskich sił specjalnych i atakach z 

powietrza, już w roku 2002 ich rola uległa zmniejszeniu, co uważano za błąd. Siły specjalne, 

które przez wiele miesięcy stacjonowały w konkretnych wioskach zagrożonych odrodzeniem 

się rebelii, miały lepsze rozeznanie kulturowe, dysponowały dokładnym rozpoznanie terenu, 

co pozwalało skutecznie zapobiegać aktom przemocy; w okresie późniejszym, kiedy skupiono 

się głównie na operacjach typu clear and sweep, a liczbę sił specjalnych w Afganistanie 

zmniejszono do 5 tys. osób, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu53. 

 

W kolejnych latach, w związku z wymienionymi powyżej czynnikami i w wyniku 

realnych potrzeb, na spotkaniu w Tokio (5–6 stycznia 2008 r.) Wspólna Rada Koordynacji i 

Monitoringu postanowiła o zwiększeniu pułapu sił zbrojnych do 80 tys. żołnierzy, a kilka 

                                                 
50 Jak twierdzi A. Giustozzi, istnieje wyraźna korelacja pomiędzy początkiem interwencji USA w Iraku a 
wzrostem destabilizacji a Afganistanie. Początek rebelii neotalibskiej autor wyznacza na rok 2003. Patrz 
doskonale udokumentowana monografia: A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop. The Neo-Taliban 
Insurgency in Afghanistan, Columbia University Press, New York; Na ten temat patrz także S. Baldauf, O. 
Tohid, „Taliban appears to be regrouped and well-funded”, Christian Science Monitor z 8 maja 2003 r. 
51 Patrz: J. Nagl, R. Weitz, Counterinsurgency and the Future of NATO..., op.cit, s. 34-36. 
52 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop…, op.cit., s. 13 i nn.  
53 Ibidem. 
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miesięcy później, we wrześniu 2008 r. do 122 tys. żołnierzy54. Dodatkowo, 12 tys. osób miało 

otrzymać tzw. status TTHS (training, transient, holding, and student), co dawało potencjalną 

liczbę całości sił zbrojnych na poziomie 134 tys. osób. Zwiększenia liczebności sił zbrojnych 

domagał się przede wszystkim, pomimo dramatycznych trudności finansowych, rząd 

Afganistanu, m.in. w osobie ówczesnego ministra obrony Abudula Rahima Wardaka55. 

Postulował on, by ANA liczyła co najmniej 150 tys. żołnierzy, gdyż mniejsze liczebnie siły 

nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa kraju. Minister wskazywał również, że koszt 

rozmieszczenia jednego żołnierza sił międzynarodowych jest równy kosztom, jakie należy 

ponieść na utrzymanie nawet setki żołnierzy afgańskich56.  

 

4. Zmiany w koncepcji funkcjonowania afgańskich sił zbrojnych po roku 2009 

 

Od 2005 roku konflikt wewnętrzny w Afganistanie zaczął systematycznie narastać, 

powodując destabilizację kolejnych prowincji kraju. W 2004 roku kosztował on życie 1200 

ludzi (w tym 60 żołnierzy amerykańskich), a w kolejnych latach te liczby uległy 

dramatycznemu zwiększeniu57. W latach 2007-2008 stało się oczywiste, że jeśli w 

Afganistanie nie dojdzie do zmiany strategii, zarówno w sferze działań sił 

międzynarodowych, jak i w zakresie zintensyfikowania reformy sektora bezpieczeństwa, kraj 

ten pogrąży się w kolejnej wojnie domowej, co pociągnie za sobą konieczność utrzymania 

obecności wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych przez wiele kolejnych lat. W roku 2008 

siłom nielegalnej opozycji (przede wszystkim talibów i siatką Haqqaniego oraz ugrupowań 

związanych z Gulbuddinem Hekmatjarem) udało się w znaczącym stopniu ograniczyć 

pozytywne efekty działań NATO i społeczności międzynarodowej w Afganistanie, w 

szczególności w prowincjach południowych (Kandahar, Helmand), ale także w relatywnie 

stabilnych do tej pory rejonach na północy kraju. Przejawiało się to przede wszystkim 

zintensyfikowaniem ataków zarówno na wojska koalicji, jak i lokalne siły bezpieczeństwa, 

przedstawicieli administracji państwowej, międzynarodowych organizacji pomocowych oraz 

ludność cywilną. Poprawie sytuacji nie sprzyjała permanentna słabość afgańskiego rządu 

                                                 
54 Za: O. Younossi, P.D. Thruelsen, J. Vaccaro, J.M. Sollinger, B. Grady, The Long March, Building an Afghan 
National Army, Rand Corporation, Santa Monica, 2009, s.7.  
55 W grudniu 2004 r. zastąpił na M. Fahima na stanowisku ministra obrony, które utrzymał aż po dzień 
dzisiejszy. 
56 C. Hodes, M. Sedra, Warlordism,…, op.cit., s. 55. 
57 Dane za serwisem: Iraq Coalition Casualties Count: http://icasualties.org/, 
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uwikłanego w skandale korupcyjne, a także nikłe postępy w budowaniu afgańskich sił 

bezpieczeństwa  – armii i policji, z których tylko te pierwsze zdolne były do podejmowania, i 

to w ograniczonym zakresie, działań bojowych na większą skalę. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na pogłębianie się niestabilności w Afganistanie stały się również zaplanowane 

na 20 sierpnia 2009 roku wybory prezydenckie i do rad prowincji, choć nie do tego stopnia, 

by znacząco zakłócić ich przebieg58. Jednocześnie, brak odczuwalnych, pozytywnych efektów 

zaangażowania sił NATO w Afganistanie oraz wzrost cywilnych ofiar działań wojsk 

koalicyjnych doprowadził do spadku jego popularności w społeczeństwie afgańskim i do 

coraz wyraźniejszej kontestacji (nawet w formie masowych protestów) metod, jakimi 

posługują się wojska ISAF (naloty z powietrza) do osiągania zamierzonych celów59.  

 

Powyższe okoliczności wymusiły na Stanach Zjednoczonych, które z oczywistych 

względów ponosiły największe koszty (materialne i ludzkie) jej prowadzenia, opracowanie 

nowej strategii zaangażowania. Sprzyjało temu również objęcie urzędu prezydenta przez 

Baraka Obamę, który już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, iż stabilizacja 

Afganistanu będzie jednym z priorytetów jego administracji. Wstępne założenia nowej 

polityki ogłoszono już w marcu 2009 r. W wymiarze politycznym podkreślano konieczność 

trwałej eliminacji al-Kaidy i talibów oraz intensyfikacji współpracy z partnerami w regionie – 

w szczególności z Pakistanem - na rzecz rozwiązania konfliktu. W wymiarze operacyjnym 

strategia zakładała czasowe zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w Afganistanie 

(szczególnie w okresie przedwyborczym60), zdynamizowanie reform sektora bezpieczeństwa 

oraz położenie nacisku na kwestie odbudowy kraju poprzez zaangażowanie większej liczby 

ekspertów cywilnych w projekty rekonstrukcyjne. Strategia tę uszczegółowiono jesienią 2009 

r., kiedy głównodowodzący wojskami USA w Afganistanie oraz siłami ISAF gen. Stanley A. 

Mc Chrystal61 (uznany autorytet wojskowy w dziedzinie zwalczania partyzantki) 

zaprezentował propozycje konkretnych rozwiązań. Podkreślał on znaczenie, jakie dla 

                                                 
58 Zob. P. Krawczyk, Aktywność ugrupowań rebelianckich a przebieg wyborów w Afganistanie, Biuletyn PISM 
nr 50 (582) z 26 sierpnia 2009.  
59 Według danych ONZ w 2008 r. w wyniku działań zbrojnych śmierć poniosło ponad 2 tys. Afgańczyków, co 
oznaczało 40 % wzrost w porównaniu z rokiem 2007. Dane za UN News Center na 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29918&Cr=Afghan&Cr1=civilian+rights#.UyhQ1YW43IU . 
60 Ostatecznie, w roku 2009 doszło do podwojenia liczby żołnierzy amerykańskich operujących w ramach ISAF. 
Dane za oficjalną witryną internetową operacji ISAF: http://www.isaf.nato.int/ . 
61 W czerwcu 2010 r. zastąpił go na tym stanowisku gen. David H. Petraeus, a w maju 2011 r. D. Petraeusa 
zastąpił gen. John R. Allen. 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29918&Cr=Afghan&Cr1=civilian+rights#.UyhQ1YW43IU
http://www.isaf.nato.int/
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stabilizacji Afganistanu będą miały działania koalicji w ciągu najbliższych dwóch lat. Jako 

priorytet wskazano konieczność skoncentrowania wysiłków koalicji na ochronie ludności 

cywilnej, co oznaczało intensyfikację działań bojowych w tych regionach, gdzie działalność 

zbrojnej opozycji jest szczególnie intensywna (stąd postulat dalszego zwiększenia liczby 

wojsk NATO operujących w Afganistanie, w tym wojsk USA, o kolejne 40 tys. żołnierzy), 

zwiększenie liczby ASNF do pułapu ok. 400 tys. osób (w tym 240 tys. żołnierzy i 160 

funkcjonariuszy policji) oraz znaczne przyśpieszenie szkolenia tych sił tak, by mogły one 

przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju w roku 201462.  

Także w kolejnych latach podkreślano, że siły ISAF powinny dostarczyć więcej 

oficerów szkolących afgańską armię i policję, co wraz ze skoncentrowanym wysiłkiem 

militarnym na zwalczanie rebelii antyrządowej oraz działań al-Kaidy tak by zminimalizować 

możliwości tej organizacji do przeprowadzania ataków terrorystycznych, powinno dać efekt 

w postaci stabilizacji sytuacji w kraju i szybkiego ukształtowania zdolności armii afgańskiej 

do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa do końca 2014 roku. Pierwsze 

wyniki nowej kampanii ogłoszono już w marcu 2011, kiedy gen. Petraeus wskazywał, że siły 

międzynarodowe były zdolne do zatrzymania lub pokonania talibów na południu oraz w 

pobliżu Kabulu, choć ich relatywny potencjał destabilizacyjny pozostawał ogromny - w ciągu 

kilku ostatnich lat także talibowie wielokrotnie zmieniali taktykę walk, stopniowo 

przechodząc do metod takich jak: zastraszanie konkretnych polityków, zabójstwa osób na 

wysokim szczeblu w hierarchii administracji państwowej, ataki na ambasady państw 

zachodnich, hotele i inne obiekty użyteczności publicznej w miastach, infiltracja afgańskich 

sił bezpieczeństwa oraz tzw. ataki green-on-blue, polegające na atakowaniu żołnierzy ISAF 

przez policjantów i żołnierzy z sił ANSF63. 

5. Alternatywne koncepcje tworzenia afgańskich sił zbrojnych 

 

Warto wspomnieć, iż w latach 2002-2003, a zatem w okresie, kiedy dopiero tworzyły 

się zręby koncepcji afgańskich sił zbrojnych, wśród ekspertów pojawiały się również 
                                                 
62 O planach administracji zob. m.in. przemówienia prezydenta B. Obamy z 1 grudnia 2009 r. w West Point oraz 
sekretarza obrony B. Gatesa z 2 grudnia 2009 r. kolejno na na http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan oraz 
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1403 . 
63 Jak np. zabójstwo Burhanuddina Rabbaniego, byłego prezydenta Afganistanu oraz przewodniczącego Rady 
Pokoju we wrześniu 2011 r. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1403
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postulaty alternatywne do tych, które próbowano w praktyce realizować w Afganistanie w 

latach 2001-2002 (liczna armia Fahima vs. małe, profesjonalne siły zadekretowane przez H. 

Karzaja).  Argumentowano na przykład, iż wzorem Kostaryki, w Afganistanie powinno 

stworzyć się siły paramilitarne – niewielkie liczebnie, uzbrojone wyłącznie w broń lekką, 

które koncentrowałyby się wyłącznie na kwestiach bezpieczeństwa wewnętrznego64. W 

artykule opublikowanym w Foreign Affairs w roku 2002 zaproponowano z kolei rozwiązanie 

kompromisowe wobec tych propozycji, argumentując że koncepcja ta nie bierze pod uwagę 

najważniejszej kwestii – problemu tych komendantów wojskowych i przywódców lokalnych, 

którzy będą  kwestionować, przy pomocy siły zbrojnej, tworzący się z takim trudem  w 

Afganistanie nowy porządek polityczny. 

 

Propozycja Anji Manuela i Petera Warrena Singera zakładała zatem utworzenie sił 

złożonych z dwóch komponentów: nielicznej, zintegrowanej etnicznie armii profesjonalnej 

(ok. 30 tys. ludzi65) kontrolowanej przez rząd w Kabulu oraz tzw. „strażników narodowych” 

(national guard). W skład tej drugiej grupy weszłyby formacje etniczne i plemienne oraz 

oddziały Afgańczyków wyszkolone przez USA do walki z al-Kaidą, zintegrowane z 

oddziałami odpowiedzialnymi przed władzami prowincji. Taka kompozycja sił zbrojnych, wg 

autorów, zaspokoiłoby z jednej strony potrzebę rządu centralnego posiadania armii zdolnej do 

obrony granic państwa, a drugiej pozwoliłaby wyeliminować najbardziej agresywne grupy 

kontestatorów (po angielsku zwanych „spoilers”), dzięki swego rodzaju „obłaskawieniu” grup 

umiarkowanych, bardziej skłonnych do kompromisu i podporządkowania się. Struktura 

dowódcza tego typu armii musiałaby opierać się na jak najszerszej reprezentacji etnicznej, by 

została zaakceptowana przez Afgańczyków i uzyskała pełną legitymację społeczną.  

 

Na poziomie prowincji, autorzy proponują rozwiązania przyjęte w Stanach 

Zjednoczonych (Rangers), Pakistanie (Khyber Rifles) czy w Indiach (Assam Rifles). Lokalne 

                                                 
64 A. Manuel, P. W. Singer, „A New Model Afghan Army”, Foreign Affairs, July/August 2002, s. 55 i nn. 
65 Autorzy proponują sześć brygad manewrowych, 4 lekkie i 2 zmechanizowane, wspierane przez artylerię, 
inżynierów i logistyków, skoncentrowane głównie wokół głównych ośrodków zurbanizowanych (Charikar, 
Gardez, Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Kunduz, and Mazar-i-Sharif ). Powinny one mieć wyposażenie i 
wyszkolenie pozwalające im na operowanie na całym terytorium Afganistanu, lecz powinny być to siły na tyle 
„lekkie”, by poszczególne grupy etniczne nie mogły ich wykorzystać do okupacji danej prowincji itp. Rekruci, 
także do korpusu oficerskiego, powinni wywodzić się z każdej prowincji, a na głównych stanowiskach 
dowódczych powinna być zapewniona rotacja, by osoby te nie miały możliwości „osadzenia się” w lokalnych 
strukturach politycznych.  
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władze polityczne rekrutowałyby i dowodziły „strażą narodową”. Ich profil miałby być 

bardziej paramilitarny, a celem ich działania przede wszystkim ochrona dobra publicznego (w 

tym rozminowywanie, pomoc w przypadku katastrof naturalnych, zwalczanie działalności 

terrorystycznej w prowincjach, ochrona granic, choć już nie działalność wymierzona 

przeciwko narkobiznesowi i zwykłej przestępczości). Budowa armii miałaby zostać 

poprzedzona demobilizacją istniejących struktur. Siły te byłyby finansowane początkowo 

całkowicie przez donatorów zewnętrznych, a docelowo z budżetu narodowego. Żołnierze 

„straży” mieliby otrzymywać stały żołd, co miałoby zachęcać ich do wstępowania do armii i 

lojalnej służby choćby ze względu na fakt, iż jako członkowie milicji nie zawsze mogą liczyć 

na godne zarobki. Finansowanie poszczególnych oddziałów „straży” miałoby zależeć od 

poziomu ich lojalności i woli podporządkowania się rządowi centralnemu. 

 

Koncepcje te są o tyle interesujące, że w istocie odnoszą się w dużym zakresie do tych 

założeń, które przyświecały twórcom armii afgańskiej zarówno w okresie monarchii, czasów 

republiki, jak i talibów. Wszystkie one zakładały, iż utrzymanie stabilności w kraju musi 

opierać się na bardzo precyzyjnym zbalansowaniu wpływów sił centralnych i sił w regionach, 

w tym formacji plemiennych, których główną motywacją była zawsze konieczność ochrony 

terytorium własnego plemienia, niezależnie od lojalności lub jej braku wobec rządów w 

Kabulu. Pomimo tego, państwo afgańskie korzystałoby na tym w sensie stabilności.  

 

6. Podsumowanie  

 

Podsumowując proces formułowania koncepcji formowania afgańskich sił zbrojnych 

warto zauważyć, że przez cały czas odbywał się on w warunkach szczególnych i dalekich od 

tych, które można uznać za sprzyjające dla wdrażania koncepcji reform sektora 

bezpieczeństwa. Przede wszystkim, z powodu niezakończonego, a nawet narastającego od 

2005 roku konfliktu zbrojnego, towarzyszyła mu stała obecność sił międzynarodowych (OEF, 

ISAF, później także kolejnych misji typu NTM-A), co w sposób istotny determinowało 

kontekst tej debaty. Brak możliwości rządu afgańskiego utrzymania (przede wszystkim w 

sferze finansowej) sił zbrojnych własnego państwa znacząco ograniczył jego wpływ na 

kształtowanie się koncepcji afgańskiej armii narodowej, mimo iż ostatecznie społeczność 

międzynarodowa „pogodziła się” z faktem, iż siły te muszą być dużo liczniejsze, niż 
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początkowo zakładano. Okazało się zatem, że pierwotne propozycje wysuwane przez 

afgańskich ministrów obrony – M. Fahima, czy nawet A.R. Wardaka – zakładające, iż ANA 

powinna liczyć znacząco powyżej 100 tys. żołnierzy, okazały się słuszne, pomimo iż były 

one, zwłaszcza w przypadku M. Fahima, warunkowane przede wszystkim motywacjami 

osobistymi (utrzymaniem silnej pozycji w państwie). 

 

Ostateczny kształt koncepcji afgańskich sił zbrojnych został niewątpliwie 

zdeterminowany przez czynniki wewnętrzne, mimo iż rząd afgański przez niemal całą dekadę 

był praktycznie marginalizowany w roli głównego decydenta w sferze odbudowy instytucji 

sektora bezpieczeństwa. Jak twierdzi A. Giustozzi, społeczność międzynarodowa rozpoczęła 

planowanie dotyczące utworzenia nowej armii afgańskiej już pod koniec 2001 r., kiedy w 

Afganistanie nie ukonstytuowały się jeszcze nowe władze66. Początkowo, koncepcja 

funkcjonowania sił zbrojnych rodziła się w niezwykle trudnym klimacie ścierania się 

interesów głównych sił polityczno-wojskowych w Afganistanie. Znacząco utrudniło to 

implementację wstępnych założeń reformy, która zakładała, iż siły zbrojne Afganistanu 

powinny oprzeć się już istniejących grupach zbrojnych dowodzonych przez komendantów 

wojskowych podległych nowym władzom państwa. Zbyt silne antagonizmy (także 

personalne) pomiędzy dowódcami i wybuchające pomiędzy nimi lokalne konflikty zbrojne 

uniemożliwiły jednak kontynuację reformy i doprowadziły do całkowitej zmiany jej 

koncepcji. Dlatego zdecydowano o przyśpieszeniu procesu rozbrojenia i stworzeniu 

afgańskich sił zbrojnych na bazie ochotniczej rekrutacji, otwartej na wszystkie grupy 

etniczne, przy założeniu całkowitej demokratycznej kontroli ANA przez cywilne 

Ministerstwo Obrony. Już na przełomie 2002/2003 roku stało się oczywiste, że budowa sił 

zbrojnych ma służyć nie tylko oczywistym celom obrony integralności terytorialnej i 

suwerenności państwa, ale miała być również instrumentem eliminacji tych komendantów 

wojskowych, którzy nie chcieli kooperować z nowymi władzami i poddać się zwierzchnictwu 

Ministerstwa Obrony, a także instrumentem legitymizacji władz centralnych w Kabulu67. 

 

                                                 
66 Za A. Giustozzi, Reconstructing the Defence Sector…, op.cit., s. 7. 
67 R.A. Millen, Afghanistan: Reconstituting a collapsed state, U.S. Army War College, Strategic Studies 
Institute, April 2005, s.vii.  
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Kolejnym impulsem do zmian koncepcji rozwoju Afgańskiej Armii Narodowej stał się 

bez wątpienia narastający konflikt zbrojny w kraju, który przybrał na sile od 2005 r., kiedy 

odrodzenie rebelii talibskiej stało się faktem. Coraz większa liczba ofiar konfliktu, zarówno 

po stronie afgańskich sił zbrojnych, jak i ludności cywilnej oraz po stronie sił 

międzynarodowych, uświadomiła konieczność nie tylko intensyfikacji działań wymierzonych 

przeciwko bojownikom, ale także przyśpieszenia budowy afgańskich sił bezpieczeństwa, od 

których oczekiwano znaczącego wsparcia w toczącym się konflikcie. Wsparcia, które ze 

względu na słabość tych formacji (w tamtym czasie zarówno armii, jak i policji) i liczne błędy 

popełnione w procesie ich szkolenia, nie było tak silne, jak tego oczekiwano. Pomimo tego, 

dopiero w 2009 roku społeczność międzynarodowa (głównie Stany Zjednoczone, które w 

całym tym okresie były głównym architektem reformy sektora bezpieczeństwa w tym 

wymiarze) zdecydowała się na bardziej istotne zmiany w koncepcji formowania ANA, przede 

wszystkim poprzez decyzję o znacznym zwiększeniu jej liczebności (o 100 tysięcy w 

porównaniu z decyzjami z 2008 roku), przyśpieszeniu i jakościowemu polepszeniu szkoleń, 

zainwestowaniu w dotychczas zaniedbywane siły powietrzne i szkolnictwo wojskowe.  

 

Niezwykle istotna w kontekście sytuacji wewnętrznej w Afganistanie jest również 

kwestia zadań spoczywających na armii afgańskiej. O ile w latach 2001-2002 wydawało się, 

że do jej obowiązków będzie należał „standardowy” zakres działań przewidzianych dla sił 

zbrojnych XXI wieku w demokratycznym państwie prawa (czyli ochrona granic państwa 

głównie przed zagrożeniami z zewnątrz), wydarzenia lat późniejszych dotkliwie 

zweryfikowały te założenia. Okazało się bowiem, że ich głównym zadaniem przez wiele lat 

było i pozostanie zwalczanie rebelii, a także do pewnego stopnia grup terrorystycznych czy 

narkobiznesu68. Szczególnie w tym ostatnim przypadku przyczynia się do tego nie tylko skala 

zjawiska (Afganistan w 2014 roku wciąż pozostawał wiodącym eksporterem opium na 

świecie), ale także relatywna słabość innych formacji (przede wszystkim policji), które nie 

były i nadal nie są w stanie wypełniać swoich zadań bez pomocy wojska - zarówno wojska 

afgańskiego, jak i sił międzynarodowych. Sytuacja ta powodowała, że działalność ANA 

pozostaje skierowana przede wszystkim „do wewnątrz” (walka z partyzantką, wspomaganie 

procesu przemian demokratycznych, w tym zapewnianie bezpieczeństwa w trakcie wyborów, 

                                                 
68 Na ten temat patrz m.in. Patrz np. T. Otłowski, Cmentarzysko imperiów, Afganistan 2001-2014, Rambler 
2012, Warszawa, s. 12 i nn. 
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a nawet egzekwowanie praw człowieka tam, gdzie lokalne służby policyjne są zbyt słabe lub 

skorumpowane, by stawić czoła temu zadaniu), a jej ostatecznym zadaniem na 2014 rok 

pozostawało przygotowywanie się do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

kolejnych prowincji.  
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Rozdział VI 

Realizacja koncepcji budowy afgańskich sił zbrojnych w latach 2001-2014 

Brak klarownej i całościowej wizji dotyczącej kształtu przyszłych instytucji sektora 

bezpieczeństwa w Afganistanie, która zostałaby zaprezentowana przez powołaną po 

konferencji w Bonn z grudnia 2001 r. Tymczasową Administrację Afgańską lub/i 

przedstawicieli społeczności międzynarodowej, nie sprzyjał podjęciu realnych reform w tej 

sferze. Głównie z tego powodu do końca roku 2002 działania w tym obszarze przebiegały 

wyjątkowo chaotycznie i wielotorowo, odzwierciedlając dylematy, z jakimi zmagały się 

zarówno władze afgańskie, jak i donatorzy zewnętrzni. Z jednej strony byli oni przekonani, że 

Afganistan po kilkudziesięciu latach wojny nie dysponuje wystarczającymi zasobami 

(materialnymi, osobowymi, infrastrukturalnymi), by samodzielnie lub z niewielką tylko 

pomocą z zewnątrz podjąć się wysiłku odbudowy aparatu państwowego, z instytucjami 

sektora bezpieczeństwa włącznie. Z drugiej strony, świadomość skali i wielowymiarowości 

tego przedsięwzięcia powstrzymywała wiele państw od deklarowania większego 

zaangażowania w ten proces, pogłębiając niepewność związaną z przyszłością SSR w 

Afganistanie. Od początku zabrakło jasnego zobowiązania, że partnerzy zewnętrzni pragną 

mieć swój znaczący i, co ważniejsze, długoterminowy wkład w budowę afgańskich sił 

zbrojnych, zwłaszcza że pierwotnym i dominującym celem sformowanej przez Stany 

Zjednoczone koalicji antyterrorystycznej była likwidacja al-Kaidy na czele z Osamą bin 

Ladenem oraz obalenie rządu talibów, który uznawano za represyjny zarówno wobec 

społeczeństwa afgańskiego, jak i pośrednio społeczeństw zachodnich poprzez sprzyjanie 

rozwojowi międzynarodowego terroryzmu1. Nie przewidziano wówczas, iż zaniechania w 

tym obszarze, pogłębione przez skomplikowane wewnętrzne uwarunkowania afgańskie 

zablokują w istocie efektywną realizację zarówno tego celu, jak i kolejnych, formułowanych 

w miarę wzrostu zaangażowania społeczności międzynarodowej w odbudowę państwa 

afgańskiego.  

Warto przy tym podkreślić, iż pomimo dominującej retoryki politycznej, którą 

odnajdujemy zarówno w oświadczeniach po konferencji w Bonn (2001), jak i posiedzeniu 

                                                           
1 H.M. Królikowski, Cz. Marcinkowski, Afganistan 2002, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2003, s. 16-21. 
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Rady Północnoatlantyckiej NATO w Pradze (2002)2, gdzie podkreślano odpowiedzialność 

samych Afgańczyków za stworzenie sprzyjającej sytuacji bezpieczeństwa, dominującym 

kontekstem dla odbudowy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie od początku była obecność 

wielu podmiotów zewnętrznych, które wywierały zasadniczy wpływ na rozwój wydarzeń w 

tym obszarze. Jak już wspomniano w rozdziale poprzednim, zręby koncepcji SSR wykuwały 

się niezwykle powoli, głównie podczas dyskusji na forach międzynarodowych, a ustalenia z 

nich wypływające były funkcją determinacji (lub jej braku) do angażowania się 

poszczególnych państw i organizacji (w tym instytucji finansowych) w proces reform. 

Szczególną rolę w tym procesie odgrywały bez wątpienia Stany Zjednoczone (jako tzw. lead 

nation w budowie afgańskich sił zbrojnych) i ich ambiwalentna postawa wobec formy i 

zakresu zaangażowania, zarówno USA, jak i NATO, w reformy sektora bezpieczeństwa. Nie 

ulega wątpliwości, że w wielu kwestiach polityka głównych partnerów rządu afgańskiego 

była reaktywna, stanowiła raczej odpowiedź na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju 

niż odzwierciedlała przemyślaną strategię działań.  

1. Nieudany eksperyment - próby stworzenia Afgańskich Sił Zbrojnych (Afghan 

Military Forces – AMF) w świetle porozumienia z Bonn z grudnia 2001 r. 

 

Jak już wspomniano, konferencja bońska, która odbyła się w grudniu 2001 r., 

wyznaczyła bardzo ogólny zarys reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie. Podjęto 

przede wszystkim decyzję o podporządkowaniu Administracji Tymczasowej wszystkich 

oficjalnie funkcjonujących uzbrojonych grup działających na terenie kraju. Miały one zostać 

zreorganizowane zgodnie z ówczesnymi potrzebami bezpieczeństwa, a przede wszystkim stać 

się oparciem dla zalążka rządu centralnego.  

 

  Od momentu obalenia reżimu talibów proces tworzenia afgańskich sił zbrojnych był 

planowany i koordynowany głównie przez Stany Zjednoczone. Już w 2002 roku utworzono w 

Kabulu Amerykańskie Biuro Współpracy Wojskowej z Afganistanem (U.S. Office of Military 

Cooperation-Afghanistan; OMC-A), w okresie późniejszym (od czerwca 2005) 

przekształcone w Biuro Współpracy dla Bezpieczeństwa z Afganistanem (Office for Security 

                                                           

2 Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Prague on 21 November 2002, na: www.nato.int . 

 

http://www.nato.int/
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Cooperation-Afghanistan; OSC-A)3, które podlegało operacyjnemu dowództwu Połączonych 

Sił Zbrojnych w Afganistanie (Combined Forces Command – Afghanistan; CFC-A4). W skład 

Biura wchodzili wówczas głównie pracownicy oddelegowani z Departamentu Obrony USA. 

W maju 2006 r. OSC-A zostało ostatecznie przekształcone w Połączone Dowództwo 

Transformacji Bezpieczeństwa w Afganistanie (Combined Security Transition Command–

Afghanistan; CSTC-A) 5 . Zadaniem tego wielonarodowego (choć zdominowanego przez 

Amerykanów) dowództwa pozostaje od tamtej pory nie tylko odbudowa afgańskiej armii, ale 

również sił policyjnych6. Do chwili obecnej jest ono odpowiedzialne za planowanie oraz 

wdrażanie uzgodnionych w porozumieniu z rządem afgańskim reform, m.in. poprzez 

opracowywanie planów jej długoterminowego rozwoju, zapewnienie odpowiedniej liczby 

trenerów szkolących afgańską armię i policję oraz zapewnienie środków finansowych na ten 

cel (w tym na szkolenie oficerów w Afgańskiej Akademii Obrony Narodowej itp.). 

Dowództwu podlega grupa zadaniowa Task Force Phoenix (lub Combined Joint Task Force 

Phoenix), która została powołana specjalnie w celu prowadzenia szkoleń afgańskich sił 

zbrojnych 7 . W jej ramach działały tzw. Mobile Training Teams (MTT), które szkoliły 

żołnierzy afgańskich w poszczególnych batalionach w obsłudze różnego rodzaju sprzętu 

(głównie z czasów postsowieckich).  

 

Jak podają autorzy Raportu RAND, w pierwszym okresie funkcjonowania wysiłki 

OMC-A były nakierowane przede wszystkim na szkolenie niektórych oddziałów tych sił, 

które w 2002 roku weszły w skład Afghan Military Forces (AMF), a zatem głównie byłych 

mudżahedinów z Sojuszu Północnego i ich dowódców8. Siły podległe Sojuszowi zostały 

sformowane w strukturę 8. Korpusu (w sumie ok. 84 jednostki bojowe, ok. 60 tys. żołnierzy) 

podległych Afgańskiej Administracji Tymczasowej. Stany Zjednoczone planowały na tym 

etapie, oprócz szkoleń, dostarczenie im uzbrojenia i umundurowania9.  

 

                                                           
3 Reorganizacja ta była związana z przejęciem przez OSC-A odpowiedzialności także za szkolenie afgańskiej 
policji.  
4 Na jego czele stał wówczas Karl Eikenberry, późniejszy dowódca CFC-A oraz, od r. 2009, ambasador USA w 
Afganistanie. W początkowym okresie był on głównym architektem reform sektora bezpieczeństwa w 
Afganistanie.  
5 Jest ono ulokowane w bazie Eggers w Kabulu. 
6  Dowódca CSTC-A jest jednocześnie dowódcą misji szkoleniowej uruchomionej przez Sojusz 
Północnoatlantycki operacji NTM-A, o której będzie mowa w dalszej części pracy.  
7 W jej skład wchodzą ostatecznie żołnierze z ponad 20 państw.  
8 Patrz rozdział III niniejszej pracy. 
9 O. Younossi, P.D. Thruelsen, J. Vaccaro, J.M. Sollinger, Brian Grady, The Long March. Building an Afghan 
National Army, RAND, National Defense Research Institute 2009, s. 14.  
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AMF formalnie podlegały Ministerstwu Obrony. Z wielu względów (głównie z 

powodu ograniczeń dotyczących możliwości oferowania wynagrodzeń przez afgańskie 

Ministerstwo Obrony) szeregi AMF stopniowo zmniejszały swą liczebność – od szacowanych 

200 tys. do 75 tys. w 2002 r., a ostatecznie do 45 tys. osób pod koniec roku 2003. Pomimo 

tego, jak podaje A. Giustozzi, na liście płac afgańskiego MON w 2002 roku pozostawało aż 

2,5 tys. generałów dowodzących formalnie ponad 40. dywizjami10. Choćby z tego powodu 

szybko stało się oczywiste, iż struktura ta nie jest przystosowana do potrzeb bezpieczeństwa 

kraju, służy natomiast szerzeniu się korupcji i klientelizmu. Jak już wspomniano w rozdziale 

poprzednim siły te miały również duże problemy z likwidowaniem ostatnich, jak się wówczas 

wydawało, ognisk rebelii (np. na skutek zbyt słabego uzbrojenia), ujawniła się także 

niekompetencja i nieumiejętność funkcjonowania poszczególnych dowódców w formalnym, 

choć wciąż wówczas luźnym i mało ustrukturyzowanym łańcuchu dowodzenia. Afgańskie 

Ministerstwo Obrony napotykało również ogromne trudności z podporządkowaniem sobie 

niektórych oddziałów, choć ich dowódcy zostali do tego zobowiązani przez Porozumienie z 

Bonn z grudnia 2002 r. Wiele jednostek nadal wykazywało lojalność wobec lokalnych 

dowódców wojskowych, a nierzadko angażowało się w działania agresywne wobec lokalnych 

społeczności (z tego powodu starano się, by stacjonowały raczej poza miastami, by nie 

prowokować ich do rabunków itp.). Poza nielicznymi wyjątkami, kiedy siłom tym 

dostarczono umundurowanie, w rzeczywistości afgańska administracja podjęła niewiele 

starań, by zapewnić funkcjonowanie AMF zgodnie z zasadami rządów prawa, przejrzystości i 

efektywności czy uczestnictwa. Jak twierdzi A. Giustozzi, chociaż afgański MON miał plany 

audytu w AMF, oceny ich zdolności, przekształceń struktury organizacyjnej, by oddawała 

realną siłę poszczególnych jednostek, a potem reorganizacji kadrowej (aby ranga dowódcy 

odpowiadała sile i rodzajowi jednostki, którą dowodzi), ostatecznie plany te nie zostały 

zrealizowane. Problemowi braku kompetencji zamierzano również zaradzić poprzez 

powoływanie zastępców dla niektórych dowódców (również tych, którzy służyli w afgańskiej 

armii w latach 70. jako dobrze wyszkolonych i dobrze odnajdujących się w formalnych 

strukturach armii), jednak ostatecznie nie zostało to zrealizowane, głównie z braku funduszy i 

woli politycznej11.  

 

                                                           
10  Więcej na ten temat w doskonale udokumentowanej monografii: A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and 
Laptop…, op.cit.,  s. 167 i nn. 
11 Więcej na ten temat patrz Rozdział V niniejszej pracy. Patrz także rekomendacje M. Sedry, eksperta ds. 
reform sektora bezpieczeństwa [w:] Afghanistan: Assessing the Progress of Security Sector Reform…, op.cit., s. 
4.  
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2. Afgańska Armii Narodowa w świetle Dekretu z Petersberga z grudnia 2002 r. 

(Afghan National Army – ANA) 

 

W miarę narastania rebelii, której jednostki AMF nie były zdolne efektywnie się 

przeciwstawić oraz rosnących napięć pomiędzy poszczególnymi formacjami dowodzonymi 

przez byłych mudżahedinów, stało się jasne, że Afganistan potrzebuje zupełnie nowej 

formacji zbrojnej. W pierwszej kolejności, jak twierdzi A. Giustozzi, w planach MON było 

stworzenie modelowego, elitarnego, zrównoważonego etnicznie i apolitycznego korpusu na 

kształt Gwardii Narodowej, w sile ok. 2 tys. żołnierzy, który miałby stać się zalążkiem 

przyszłej armii i stanowić przeciwwagę dla komendantów w regionach. Szkolenie pierwszego 

batalionu, które przeprowadzili oficerowie brytyjscy, w sile ok. 600 osób rozpoczęło się już 

lutym 2002 r. i zakończyło na początku kwietnia tegoż roku. W założeniu żołnierze korpusu 

mieli również stać się przyszłymi mentorami dla kolejnych oddziałów ANA. Pomimo 

ambitnych założeń, tuż po zakończeniu szkolenia, na skutek dezercji, ich liczba spadła jednak 

ostatecznie do ok. 200 osób, co stanowiło istotną wskazówkę co do tego, z jakimi problemami 

będzie się borykała przyszła armia afgańska w kolejnych latach12. 

 

W miarę narastania przekonania administracji amerykańskiej o tym, iż AMF nie mają 

potencjału do stania się solidnym zalążkiem przyszłych sił zbrojnych Afganistanu, punkt 

ciężkości polityki amerykańskiej w tej sferze przeniósł się na realizację koncepcji formowania 

armii od podstaw. Ostatecznie, jak już wspomniano, plany te zostały usankcjonowane w 

Dekrecie Petersberskim (grudzień 2002 r.), kiedy postanowiono o stworzeniu nowej formacji 

– 70 tysięcznej Afgańskiej Armii Narodowej (ANA) 13 . OMC-A uruchomiła wówczas 

program szkolenia ok. 1800 żołnierzy (szkolono wówczas jeden batalion w czasie 6-7 

tygodni), wyselekcjonowanych przez afgańskie Ministerstwo Obrony Narodowej 14 . By 

zmniejszyć wpływ komendantów wojskowych w regionach na ten proces, do celów naboru 

powołano Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych w Kabulu (Kabul Military Training Center - na 

jego czele stał wówczas kapitan Mohammed Hashim), oraz centra rekrutacyjne we 
                                                           
12 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army – and the critical dangers of failure, NewNations 
na http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf.  
13  Zobacz Rebuilding Afghanistan: Peace and Security, Petersberg, December 1, 2002, na: 
http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-
Schlussdok-Anlage1.pdf). 
14 Inne instytucje zaangażowane w budowania ANA to m. in.: the U.S. Joint Chiefs of Staff and U.S. Central 
Command, które dostarczało m .in. zasobów planistycznych, the U.S. Army Corps of Engineers, które 
wspomagało afgański MON w budowaniu baz dla tworzonych dowództw sił zbrojnych.  

http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/AfghanistanZentralasien/Downloads/KonferenzP2002-Schlussdok-Anlage1.pdf


167 
 

wszystkich prowincjach kraju. Nabór do armii odbywał się od tej pory poprzez administrację 

centralną, która współpracowała z lokalnymi starszyznami, wskazującymi potencjalnych 

kandydatów do służby (wówczas ok. 200 na prowincję)15.  

 

Wedle różnych źródeł, do końca 2002 r. udało się przeszkolić ok. 4000 żołnierzy 

ANA 16 . Ostatecznie, proces szkoleń znacząco przyśpieszył dopiero w roku 2003 (jeden 

batalion na 5 tygodni), kiedy ostatecznie stało się jasne, że oparcie bezpieczeństwa państwa 

na siłach AMF nie jest rozwiązaniem na dłuższą metę dla Afganistanu korzystnym, a w 

szeregach ANA znalazło się o 12 tys. żołnierzy mniej niż zakładano 17 . Jak podkreślają 

autorzy Raportu Congressional Research Service (ośrodka eksperckiego przy Kongresie 

USA), dla przyśpieszenie szkoleń istotna była tu perspektywa wyborów prezydenckich i 

parlamentarnych w Afganistanie, zaplanowanych odpowiednio na lata 2004 i 2005, a podczas 

których planowano dyslokację ok. 9 tys. żołnierzy ANA dla zapewnienia bezpieczeństwa w 

kraj18. Ponadto, CRS wskazuje także na utrzymującą się niechęć administracji amerykańskiej 

do opierania się na siłach międzynarodowych ISAF w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

Afganistanu i jej preferencjach idących w kierunku budowania sprawnej i efektywnej armii 

afgańskiej.  

 

Od 2004 r. szkolono zatem już po 3 bataliony ANA (tzw. kandaki), a od stycznia 2005 

r. -  po 5 batalionów jednocześnie, choć w okresie późniejszym powrócono do koncepcji 

szkolenia dwóch, ze względu na brak wystarczających środków finansowych oraz 

niemożność zachowania jakości szkolenia19. Około 600-osobowe oddziały były trenowane w 

cyklu najpierw dziesięcio-, a potem czternastomiesięcznym, początkowo w Centrum w 

Kabulu, a później także w terenie. Każdemu batalionowi asystuje przez okres dwóch lat 

zespół trenerów z armii USA (tzw. Embedded Training Team – ETT), początkowo w liczbie 

16 oficerów i podoficerów amerykańskich. Jak wówczas zakładano, do jesieni 2007 r. 

wszystkie jednostki lądowe ANA miały być już po podstawowym szkoleniu, dlatego od 2003 

r. sukcesywnie zwiększała się liczba trenerów amerykańskich przy jednostkach ANA 

                                                           
15 A. Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army…, op.cit., 
16 O. Younossi, P.D. Thruelsen, J. Vaccaro, J.M. Sollinger, B. Grady, The Long March, Building an Afghan 
National Army, Rand Corporation, 2009, s. 12. 
17 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop…, op.cit.,  s. 182 i nn. 
18  K. Katzman, Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy, CRS Report for Congress, 
Updated March 25, 2004, s. 22.  
19 T.K. Kelly, N. Bensahel, O.Oliker, Security Force Assistance in Afghanistan. Identifying Lessons for Future 
Efforts, RAND, Arroyo Center, 2011, s. 29. 
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(początkowo przypadał tylko jeden na 300 Afgańczyków). W 2005 r. było ich już ok. 500, 

przy czym zwolniono także tempo szkoleń na rzecz ich jakości. Wówczas, oprócz trenerów 

wywodzących się z sił międzynarodowych (głównie Amerykanów, Brytyjczyków i 

Francuzów20), coraz częściej w ten proces byli włączani oficerowie afgańscy. Po roku 2007 

zauważono także, że pomimo wielu wysiłków nie wszyscy żołnierze ANA są objęci procesem 

szkoleń, dlatego zdecydowano się powrócić do dziesięciotygodniowego cyklu szkoleń (tzw. 

Basic Warrior Training), który obejmował także cykl treningów indywidualnych. Dodatkowo 

ustanowiono dodatkowy program - tzw. Advanced Warrior Training - trwający od sześciu do 

ośmiu tygodni, a jego program był dostosowywany do potrzeb poszczególnych batalionów.  

 

Jak podaje Raport amerykańskiego Government Accountability Office (GAO) 21  z 

2005 r., do marca 2005 r. szkoleniami zostało objętych ponad 18 tys. żołnierzy, a zatem 

prawie połowa wojsk lądowych (w tamtym okresie zakładano, że siły te będą liczyć ok. 40 tys. 

żołnierzy). Zostali oni rozmieszczeni w strategicznych regionach kraju. W 2004 r. ANA 

podlegała Dowództwu Centralnemu w Kabulu (Kabul Central Command, które dowodziło ok. 

10 tysiącami żołnierzy) oraz czterem dowództwom regionalnym (w Heracie, Gardez, 

Kandaharze oraz Mazar-e-Sharif), choć, na co wskazują eksperci, niektórym z nich podlegała 

wówczas zaledwie garstka (ok. 150) żołnierzy.  

 

3. Umocowanie instytucjonalne i struktura Afgańskiej Armii Narodowej22 

 

Od Porozumienia w Bonn i utworzenia Afgańskiej Administracji Tymczasowej, 

formalnie cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi (na początku AMF, a potem ANA) sprawuje 

afgańskie Ministerstwo Obrony, na czele którego w latach 2001-2004 stał Mohammad Fahim, 

a od 2004 r. do 2012 r. funkcję tę sprawował Abdul Rahim Wardak. Od września 2012 r. 

                                                           
20 Oficerowie brytyjscy i francuscy angażowali się głównie w szkolenie korpusu oficerskiego ANA, podczas gdy 
Stany Zjednoczone były głównym szkolącym żołnierzy w terenie. W proces szkoleń ANA niemal od początku 
zaangażowała się również Turcja. Prowadzono również rozmowy z Indiami, jako państwem mającym duże 
doświadczenie w utrzymywaniu armii wieloetnicznej, zdolnej do walki w trudnych warunkach geograficznych. 
Ze względów politycznych, Indie nie zdecydowały się początkowo na wysłanie swoich oficerów do Afganistanu, 
ograniczając się do przyjmowania oficerów afgańskich na kursy w indyjskich akademiach wojskowych. Patrz: A. 
Giustozzi, The problems of Creating a New Afghan army…, op.cit. 
21 GAO to niezależny organ kontrolny Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tekst Raportu patrz GAO Report, 
Afghanistan Security. Efforts to Establish Army and Police Have Made Progress but Future Plans Need to be 
better defined, United States Government Accountability Office Report to the Committee on International 
Relations, House of Representatives, United States Government Accountability Office, GAO 05-575, June 2005, 
na: http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf, s. 13. 
22 Dane zaktualizowane do końca roku 2014, chyba że podano inaczej.  

http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf
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ministrem obrony w rządzie afgańskim został Bismillah Khan Mohammadi (wcześniej szef 

sztabu i minister spraw wewnętrznych, związany z Sojuszem Północnym). Wyznacza ono, w 

porozumieniu ze społecznością międzynarodową (a przede wszystkim Stanami 

Zjednoczonymi, jako głównym architektem SSR w Afganistanie) główne kierunki rozwoju 

Afgańskiej Armii Narodowej. W przeważającej mierze siły ANA były przewidziane jako siły 

piechoty, które przystosowywano do walki z narastającą rebelią (counterinsurgency). W roku 

2012 utworzono Dowództwo Sił Lądowych23 (Ground Forces Command – GFC). Podlega mu 

Sztab Generalny, który dowodzi sześcioma regionalnymi korpusami ANA (funkcjonującymi 

jednocześnie jako dowództwa regionalne). Są to:  

 

1) 201 Korpus w Kabulu (dowództwo RC Central Kabul); Podlegają mu 2 brygady 

(pierwsza stacjonuje w Jalalabadzie, druga w Pol-e-Charki, a jedna z formacji (tzw. 

Capitol Division ma za zadanie ochronę Pałacu Prezydenckiego). Swoim zasięgiem 

oddziaływania 201 Korpus obejmuje stolicę kraju, a także wschodnie prowincje: 

Logar, Kapisa, Kunar i Laghman. Jego zadaniem jest obrona biegnących z północy na 

południe linii komunikacyjnych oraz dolin górskich od strony Pakistanu.  

 

2) 203 Korpus w Gardez (dowództwo RC East Gardez); ustanowiony już w 2004 roku 

jako Dowództwo Regionalne. Podlegają mu 3 brygady odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo prowincji Khost, Paktia, Paktika i Ghazni.  

 

3) 205 Korpus w Kandaharze (dowództwo RC South Kandahar); Podlegają mu 4 

brygady obejmujące zasięgiem działania prowincje: Kandahar, Uruzgan oraz Zabul. 

 

4) 207 Korpus w Heracie (dowództwo RC West Herat); Podlegają mu dwie brygady 

odpowiedzialne za prowincje Herat i Farah.  

 

5) 209 Korpus w Mazar-e-Sharif (dowództwo RC North): Podlegają mu 2 brygady 

obejmujące zasięgiem działania prowincje Mazar-e-Sharif i Kunduz.  

 

                                                           
23 Jego struktura jest wzorowana na Dowództwie Sił Połączonych ISAF. Pełną gotowość operacyjną osiągnęło 
dopiero w roku 2012. 
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6) 215 Korpus w Laskhar Gah24 (stolica prowincji Helmand; dowództwo RC South West; 

RC-SW); Podlega mu brygada obejmująca swoim zasięgiem prowincje Helmand, 

część prowincji Helmand oraz prowincję Nimroz i Daikundi. Podlegają mu 2 brygady.  

 

W roku 2013 Afgańska Armia Narodowa była zorganizowana w 6 korpusów, 1 

dywizję piechoty, 21 brygad zmechanizowanych oraz 82 bataliony piechoty. Pod koniec 2013 

r. służyło w nich ogółem ok. 200 tys. żołnierzy (w tym ok. 11 tys. żołnierzy sił specjalnych i 

ok. 6, 600 żołnierzy sił powietrznych)25. W roku 2014 stan osobowy armii utrzymywał się na 

podobnym poziomie.  

 

Każda z brygad w ramach poszczególnych Korpusów składa się z kolei z 5 batalionów: 

3 batalionów piechoty jako podstawowej jednostki bojowej oraz 1 batalionu wsparcia i 

jednego batalionu wsparcia bojowego. W każdym batalionie jest od 3 do 4 oddziałów (po ok. 

650 żołnierzy). Ponadto, przy każdym korpusie funkcjonuje przynajmniej jeden batalion sił 

komandosów26. 

 

Korpusy są odpowiedzialne za obronę konkretnych terytoriów (tzw. area of 

responsibility). W przypadku, gdyby nie były w stanie tego zrobić powzięto plany, by przy 

każdym Korpusie powstał batalion zmotoryzowanej piechoty – tzw. siły szybkiego 

reagowania (Quick Reaction Forces), wyposażone w bojowe wozy opancerzone, które nie 

będą przypisane do żadnego konkretnego terytorium, ale będą służyły, w razie potrzeby, 

swoją pomocą w zależności od rozwoju sytuacji27.  

 

Jeśli chodzi o przyrost liczebności ANA po roku 2001, wg różnych źródeł pod koniec 

roku 2003 liczyła ona niecałe 2 tys. żołnierzy, natomiast w roku 2004 nastąpił skokowy 

wzrost do 13 tys. żołnierzy. W latach 2005-2006 liczebność ANA podwoiła się (do prawie 27 

tys. w roku 2006), by w roku 2007 osiągnąć liczbę 50 tys. żołnierzy. Kolejny, ogromny 

                                                           
24 O podziale Regionalnego Dowództwa Południowego (Regional Command -South (RC-S) na dwa regiony 
zadecydowano w maju 2010. Ustanowiono nowe dowództwo regionalne Południowo-Zachodnie (Regional 
Command-South West; RC-SW), w ramach którego operuje obecnie Korpus 215.  
25 Zob. Afghan National Security Forces, „NATO Media Backgrounder”, October 2013 na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf 
26 Zob. Preparing the Afghan National Security Forces for Transition, NATO Parliamentary Assembly, 2010 
Annual Session in Warsaw: Committee Reports, 211 DSC 10 E bis na: http://www.nato-
pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084 . 
27  Za CJ Radin, Afghan National Army update: July 2011, na: http://www.longwarjournal.org/threat-
matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php . 

http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php
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wzrost zanotowano już w roku kolejnym, kiedy oficjalne źródła podawały liczebność ANA na 

pułapie 80 tys., a w r. 2009 – 90 tys. Dynamika ta została utrzymana w latach kolejnych: w 

2010 r. liczbę żołnierzy szacowano już na poziomie 134 tys., a w roku 2011 – 164 tys.  Pod 

koniec roku 2012 w ANA służyło ok. 194, 826 żołnierzy (włączając lotnictwo i siły 

specjalne)28.  

 

Wszyscy żołnierze pochodzą z zaciągu ochotniczego - kwestiami rekrutacji zajmuje 

się ANA Recruiting Command (ANAREC) oraz National Army Volunteer Centers. Obecnie, 

w ramach ANA sformowano już ok. 95 batalionów piechoty29.  

 

3.1 Siły Specjalne w Afgańskiej Armii Narodowej 

W miarę upływu czasu i wzrastających potrzeb bezpieczeństwa Afganistanu podjęto 

również decyzję o powołaniu w ramach ANA dwóch formacji sił specjalnych: Afgańskiej 

Brygady Komandosów (Afghan Commando Brigade – ACB) oraz Afgańskich Sił Specjalnych 

(Afghan National Army Special Forces – ANASF). Obie te formacje podlegają Dowództwu 

Operacji Specjalnych (ANA Special Operations Command – ANASOC), które ulokowane jest 

w Camp Morehead w prowincji Wardak. W 2013 siły ANASOC liczyły w sumie ok. 12 tys. 

żołnierzy.  

3.1.1 Afgańska Brygada Komandosów  

W miarę narastania rebelii neotalibskiej od roku 2005, od początku 2007 r. Stany 

Zjednoczone zdecydowały się również na sformowanie, na bazie funkcjonujących już 

batalionów piechoty, elitarnych brygad afgańskich komandosów (na wzór amerykańskich 

„Zielonych Beretów”) 30 . Ponad 2,5 tys. żołnierzy wzięło udział w specjalistycznych 

szkoleniach w Jordanii oraz w Centrum Szkolenia Komandosów (Morehead Commando 

Training Center) pod Kabulem, gdzie przez trzy miesiące trenowali oni pod okiem 

amerykańskich marines oraz francuskich sił specjalnych. Po uzyskaniu dyplomu komandosi 

                                                           
28  Zob. Afghan National Security Forces, „NATO Media Backgrounder”, December 2013, na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_12/20121205_121205-ansf-backgrounder-en.pdf.  
29  Patrz np. Schroden et consortes, Independent Assessment of the Afghan National Security Forces, CNA 
Analysis and Solutions, January 24, 2014, s. 110, na: 
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%20of%20the%20ANSF.p
df . 
30 Patrz G. Lubold, „Americans build elite Afghan commando force”, Christian Science Monitor z 1 maja 2008 
r., na: http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2008/0501/p11s01-wosc.html . 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_12/20121205_121205-ansf-backgrounder-en.pdf
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%20of%20the%20ANSF.pdf
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%20of%20the%20ANSF.pdf
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2008/0501/p11s01-wosc.html
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powracają do baz, z których byli pierwotnie rekrutowani i, wraz z przypisanym zespołem 

ETT, kontynuują proces szkoleń przez kolejnych 18 tygodni. W zamierzeniu siły te mają 

poprawić ogólny wizerunek afgańskiej armii w społeczeństwie poprzez udowodnienie, że 

potrafi ona prowadzić skuteczne operacje bojowe.  

W chwili obecnej przy każdym z korpusów ANA jest dyslokowany dedykowany 

dla danego korpusu oddział komandosów, który posiada zaawansowane umiejętności działań 

indywidualnych, jak i w małych grupach taktycznych na lądzie - prowadzenia pojazdów, 

pierwszej pomocy, komunikacji itp. Pierwsi komandosi (wśród których są także kobiety) byli 

zdolni do podejmowania działań już w czerwcu 2007, a zatem w kilka miesięcy po 

rozpoczęciu szkoleń. Są oni dobrze wyposażeni, na wzór amerykańskich sił specjalnych, i 

dzięki temu byli w stanie, już od końca 2008 r. wesprzeć m.in. siły kanadyjskie dyslokowane 

w Kandaharze w ramach misji ISAF oraz uczestniczyć w walkach na granicy afgańsko-

pakistańskiej. Docelowo „Czerwone Berety” mają zostać sformowane w dwie brygady.  

Pierwsze większe operacje, w jakich wzięły udział afgańskie „Wilki”, jak 

nieoficjalnie nazwano komandosów, to wrześniowa akcja w prowincji Nangarhar w 2009 r. 

(dystrykt Sherzad), podczas której odkryto składy broni, narkotyków oraz zatrzymano wiele 

osób podejrzanych o konstruowanie improwizowanych ładunków wybuchowych (improvised 

explosice device - IED). Już wcześniej, w listopadzie 2007 r. komandosi uczestniczyli 

również w czterodniowej operacji przeciwko talibom o kryptonimie „Commando Fury” w 

prowincji Kapisa.  W grudniu tego samego roku prowadzili również działania w Khowst 

przeciwko rebeliantom z ruchu Hizb-i-Islami. W marcu 2008 r. ponad stu komandosów 

afgańskich wzięło udział w dużej ofensywie w prowincji Helmand (marzec 2008 r.), która 

miała na celu zatrzymanie tamtejszego przywódcy talibów – M. Bariego. Jego którego 

bojówki regularnie atakowały siły brytyjskie stacjonujące w tamtym regionie. Podczas 

operacji udało się zlikwidować Bariego oraz 30 związanych z nim bojowników, a także 

skonfiskowano znaczącą liczbę ukrywanej przez talibów broni i amunicji oraz warte 8 mln 

dolarów narkotyki. W kwietniu 2008 r. komandosi amerykańsy i afgańscy próbowali, choć 

bez powodzenia, schwytać również Gulbuddina Hekmatyara w Nuristanie (operacja 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gulbuddin_Hekmatyar
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„Commando Wrath”).  

Komandosi afgańscy są uznawani za jedną z najbardziej efektywnych (dzięki 

intensywnym szkoleniom) i odpornych na korupcję formacji zbrojonych w Afganistanie31. 

Biorą oni udział, wraz z wojskami koalicji NATO, w operacjach bojowych przeciw rebelii, 

konfiskacie nielegalnych składów broni i amunicji, materiałów wybuchowych służących 

konstruowaniu IED itp. Do chwili momentu ukończenia niniejszej rozprawy  (stan na 2014 

rok) w gotowości bojowej utrzymywanych jest ok. 10 tys. komandosów. Przewiduje się, że 

ich głównym zadaniem pozostanie zwalczanie rebelii, szczególnie w południowo-wschodniej 

części kraju. Od roku 2012 trwa stopniowe przekazywanie im zadań związanych ze 

zwalczaniem rebelii przez siły amerykańskie i siły ISAF. 

3.1.2 Afgańskie Siły Specjalne 

W 2009 r. zdecydowano również o stworzeniu w strukturach ANA kolejnej formacji, 

także na bazie wzorców amerykańskich (U.S. Army Special Operation Forces), która pozwoli 

jej na efektywniejszą walkę z rebelią. Są to Siły Specjalne Afgańskiej Armii Narodowej. Ich 

pierwszy oddział (ok. 80 osób) zakończył dziesięciotygodniowy kurs przygotowawczy 

(później wydłużony do 15 tygodni) w maju 2010 r.32  Rekruci wywodzą się z elitarnych 

oddziałów afgańskich komandosów (ACB), którzy, oprócz uczestnictwa w klasycznych 

misjach bojowych, mają przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności w nawiązywaniu 

efektywnych kontaktów z lokalnymi starszyznami w prowincjach (tzw. „key leader 

engagement”), pomocy ludności w przypadkach katastrof naturalnych, mediacje w lokalnych 

sporach itp. Celem tych szkoleń jest nabycie umiejętności nawiązania dobrych kontaktów z 

lokalnymi społecznościami (uznawane jako kluczowy element strategii counterinsurgency - 

COIN), tak by poprzez bliskie kontakty można było zapobiegać powstawaniu rebelii „na 

najniższym możliwym poziomie, poprzez utrudnianie kontaktów bojowników ze 

społeczeństwem, szkolenia na temat w jaki sposób mają przeciwstawiać się rebelii itp.”. 

Każdy z oddziałów (tzw. A-Team) ANASF składa się z 15 żołnierzy z dowódcą w stopniu 

                                                           
31 Zob. I. Chloupek, Afganistan, Who is Who (2), „Special Ops” 6/2013, s. 18-26. Także: notatka ze spotkania z 
Williamem H. McRavenem, Dowódcą Operacji Specjalnych USA, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa, 26 października 2012, archiwum własne. 

 
32  Patrz S.N. Taylor, No easy task: Making the Afghan Special Forces, May 18, 2010 na:  
http://www.armytimes.com/news/2010/05/army_afghan_special_forces_051810w/ . 

http://www.armytimes.com/news/2010/05/army_afghan_special_forces_051810w/
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kapitana oraz dwóch zastępców. Poza tym, w oddziale są również żołnierze ze specjalizacją 

obsługi broni, medyczną, inżynieryjną, w zakresie komunikacji, wywiadu, współpracy 

cywilno-wojskowej itp. Co interesujące, do każdego  z oddziałów planowano włączyć 

również specjalistę od spraw religii, ale zarzucono ten pomysł z powodu braku odpowiednich 

kandydatur33. 

Szkolenia ANASOC prowadzone są w szczególności przez amerykańskie Połączone 

Dowództwo Operacji Specjalnych w Afganistanie (CJSOTF-A), a także przez instruktorów sił 

specjalnych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kanady, prywatnych kontraktorów z 

firmy MPRI, a także komandosów afgańskich34. 

Liczebność ANASF („Zielonych Beretów”) ma się stopniowo zwiększać do pułapu 4 

batalionów, a ostatecznie siły te mają zostać sformowane w 1. Brygadę Sił Specjalnych (w 

skład której docelowo ma wejść 72 zespołów A-Team, sformowanych w bataliony po 18 A-

Team każdy) 35 . Pierwszy oddział ANASF został dyslokowany w północno-zachodnim 

Kandaharze (dystrykt Khakrez) w maju 2010 r.  

Warto przy tym wspomnieć, iż od kwietnia 2012 r. pod dowództwem ANASOC 

znajduje się bezpośrednio batalion (tzw. Afghan Partnering Unit – APU zwany także „Night 

Riders”), który przeprowadza najbardziej wymagające operacje antyterrorystyczne we 

współpracy z jednostkami amerykańskimi z JSOC (Joint Special Operations Command). Jego 

zadania wyznacza tzw. Grupa Koordynacji Operacyjnej OCG (Operational Coordination 

Group). Docelowo liczebność batalionu to nawet 2,5 tys. żołnierzy. Jego istotnym elementem 

są zespoły CST (Cultural Support Team), w którym służą kobiety (ich obecność jest istotna 

przy przeszukiwaniu kobiecych części domostw) oraz zespoły wywiadu wojskowego. APU 

wspomagane jest przez lotnictwo (Special Mission Wing) – ok. 30 śmigłowców Mi-17 i Mi-

35 oraz 18 samolotów36. 

Batalion został sformowany w odpowiedzi na zastrzeżenia afgańskiej opinii 

publicznej, która oskarżała wojska amerykańskie o dokonywanie nocnych nalotów na 

                                                           
33 Za I. Chloupek, Afganistan…, op.cit., s. 24. 
34 Ibidem. 
35  Za CJ Radin, Afghan National Army update, May 2011, „The Long War Journal”, May 2011 na 
http://www.longwarjournal.org/archives/2011/05/afghan_national_army_4.php . 
36 Za I. Chloupek, Afganistan…, op.cit., s. 25-26. 

http://www.longwarjournal.org/archives/2011/05/afghan_national_army_4.php
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domostwa, aby zapewnić afgańską kontrolę nad przeprowadzanymi operacjami oraz 

zmniejszyć liczbę ofiar cywilnych37. W związku z rosnącym oporem samego prezydenta 

Karzaja wobec amerykańskich nalotów na rejony zamieszkałe przez cywilów (motywowanym 

skądinąd względami politycznymi), w lutym 2013 r. wydał on dekret zakazujący siłom 

afgańskim pozyskiwania wsparcia od sił amerykańskich w prowadzeniu nalotów (stało się to 

po ataku sił NATO na wioskę w prowincji Kunar, w którym zginęło 10 cywilów, w tym 

kobiety i dzieci)38. 

3.2 Afgańskie Siły Powietrzne39 

Decyzją afgańskiego Ministerstwo Obrony zadecydowano również o reaktywacji 

afgańskich sił powietrznych (The Afghan Air Force – AAF), których tradycja sięga lat 20. XX 

wieku. W okresie powojennym Królewskie Afgańskie Siły Powietrzne były znacząco 

wspierane (w zakresie szkoleń, doradztwa i sprzętu) przez Związek Radziecki. Po wycofaniu 

się sił sowieckich z Afganistanu, siły lotnicze, podobnie jak i lądowe, uległy prawie 

całkowitej degradacji. W czasie wojny domowej po upadku rządu Najibullaha, zasoby sił 

powietrznych zostały zajęte przez poszczególne zwalczające się frakcje, a po inwazji sił 

koalicyjnych w 2001 r. doszło do ich całkowitego zniszczenia. Po 2001 r. zaistniała zatem 

potrzeba całkowitej ich odbudowy. Pomimo istotnych braków sprzętowych, od 2005 r. 

rozpoczęto proces szkolenia personelu, a do 2011 r. zostało nimi objętych ok. 400 pilotów, 

stacjonujących w Bazie Sił Powietrznych w Bagram (szkolenia odbywają się w bazie 

lotniczej w Shindand w prowincji Herat, rozbudowanej dzięki siłom koalicyjnym; wielu 

pilotów odbyło także szkolenia, w tym kursy językowe, na uczelniach w Stanach 

Zjednoczonych).  

Lotnictwo afgańskie zorganizowane jest w następującą strukturę: skrzydło lotnicze w 

Kabulu (Kabul Air Wing), oraz 2 pozostałe skrzydła w Kandaharze i Shindand. Siły 

powietrzne ANA są odpowiedzialne za obronę powietrzną oraz prowadzenie działań 

bojowych z powietrza. Główne centrum dowodzenia siłami powietrznymi znajduje się na 

                                                           
37  Mirwais Harooni, Afghan army's night raiders ready to take control, Reuters, 25 stycznia 2012 r., na: 
http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-afghanistan-nightraids-idUSTRE80O16B20120125.  
38 NATO to help implement Karzai air strike decree: NATO commander, komunikat Reuters z 17 lutego 2013 r., 
na: http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-afghanistan-dunford-airstrike-idUSBRE91G04R2013021 . 
39  Afgańskie Siły Powietrzne (AAF) powstały na mocy dekretu prezydenta H. Karzaja z czerwca 2010 r. 
Wcześniej funkcjonowały jako Korpus Obrony Powietrznej Afgańskiej Armii Narodowej (Afghan National 
Army Air Corps - ANAAC). Więcej na ten temat patrz: http://www.afghan-
web.com/military/afghanairforce.html. 

http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-afghanistan-nightraids-idUSTRE80O16B20120125
http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-afghanistan-dunford-airstrike-idUSBRE91G04R2013021
http://www.afghan-web.com/military/afghanairforce.html
http://www.afghan-web.com/military/afghanairforce.html
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terenie międzynarodowego portu lotniczego w Kabulu (Kabul International Airport), którego 

działalność zainaugurowano  w 2008 roku40. Na ich czele stoi obecnie generał Abdul Wahab 

Wardak. Ich tworzenie przyspieszono w roku 2007, kiedy amerykańskie Combined Air Power 

Transition Force (CAPTF) – powietrzny komponent CSTC-A – wziął odpowiedzialność za 

ich szkolenia. Istotnym partnerem jest tu także dowodzone przez Amerykanów 

międzynarodowe Dowództwo NATO – NATO Air Training Command (NATC-A). W 

szkoleniach pilotów oraz obsługi naziemnej istotną rolę odgrywa również współpraca NATO 

z Rosją. W ramach ustanowionego tzw. Helicopter Maintenance Trust Fund (HMTF), 

którego działalność zainaugurowano na posiedzeniu ministerialnym Rady Rosja-NATO w 

marcu  2011 r. w Berlinie, odbywają się np. szkolenia techników w Novosybirsku 41. Celem 

HMTF jest przede wszystkim pomoc władzom afgańskim w sprawniejszym zarządzaniu 

przez nie flotą posiadanych śmigłowców (szkolenia, dostarczanie części zamiennych itp.). 

Obecnie siły powietrzne dysponują w sumie ok. 100 samolotami i ok. 6 tys. personelu, 

a w ciągu kolejnych kilku lat – do 2016 roku, liczba ta ma się zwiększyć do ponad 8 tys. osób 

i 140 maszyn (dla porównania – w l. 90 dzięki wsparciu radzieckiemu lotnictwo Afganistanu 

było w posiadaniu ok. 400 maszyn)42. Na stanie sił powietrznych jest obecnie m.in. ok. 44 

helikopterów i kilkanaście samolotów transportowych 43 , które znalazły się w siłach 

powietrznych jeszcze w okresie sprzed inwazji sowieckiej. Pomoc w ich renowacji 

zaoferowała Federacja Rosyjska. Jak do tej pory, głównymi donatorami sprzętu i uzbrojenia 

na rzecz afgańskich sił powietrznych są Stany Zjednoczone, Republika Czeska oraz Ukraina. 

Jak podkreślają eksperci, istnienie sprawnej floty powietrznej w kraju o tak trudnym 

ukształtowaniu terenu (duże dystanse, długość granic, tereny górskie i pustynne pokrywające 

znaczną część powierzchni kraju, słabo rozwinięta infrastruktura drogowa) jest kluczowe dla 

działania afgańskich sił zbrojnych, które jeszcze przez wiele lat będą zmagać się z rebelią i 

muszą wobec tego dysponować zarówno możliwościami bojowymi, jak i odpowiednim 

wsparciem logistycznym, medycznym itp. (w 2009 siły powietrzne dostarczały m. in. sprzęt i 

                                                           
40  Za: Ch. Haviland, Afghanistan air force is 'reborn', 18 January 2008 na 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7195508.stm . 
41 Zob. np. informacja nt. szkoleń na: https://www.infolotnicze.pl/2012/05/04/rozpoczelo-sie-szkolenie-
afganskiego-personelu-obslugujacego-smiglowce/ . 
42  Afganistan stara się również o odzyskanie maszyn, które zostały zawłaszczone przez komendantów 
wojskowych w latach 90., a które znajdują się obecnie w Pakistanie i Uzbekistanie. Dane za portalem 438th Air 
Expeditionary Wing : http://www.438aew.afcent.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=18253.   
43 Są to m.in. taktyczne helikoptery transportowe C-27A Spartan, helikoptery transportowe Mi-17V5 Hip, Mi-17 
oraz samoloty transportowe An-32, An-26, Mi-35 oraz C-27s. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7195508.stm
https://www.infolotnicze.pl/2012/05/04/rozpoczelo-sie-szkolenie-afganskiego-personelu-obslugujacego-smiglowce/
https://www.infolotnicze.pl/2012/05/04/rozpoczelo-sie-szkolenie-afganskiego-personelu-obslugujacego-smiglowce/
http://www.438aew.afcent.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=18253
http://en.wikipedia.org/wiki/C-27A_Spartan
http://en.wikipedia.org/wiki/Mi-17
http://en.wikipedia.org/wiki/An-32
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materiały konieczne do przeprowadzenia wyborów prezydenckich). 

3.3 Zaangażowanie operacyjne Afgańskiej Armii Narodowej 

Niemal od początku, a zatem od roku 2002, siły ANA były stopniowo wdrażane do 

realizacji swoich podstawowych zadań, począwszy od ochrony własnych baz i misji 

ratowniczych (jak np. poszukiwanie załogi samolotu KAM Air, który rozbił się w lutym 2005 

r. na górze Chaperi na wysokości 3,400 m, ewakuacja ofiar powodzi w prowincji Parwan w 

kwietniu 2007 roku, pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Pakistanie w 2005 r.) po zadania tak 

złożone jak zapewnienie bezpieczeństwa w okresie wyborów prezydenckich i 

parlamentarnych (w latach 2004-2005), a w końcu działania bojowe przeciwko rebelii. Swoją 

pierwszą operację o kryptonimie „Warrior Sweep” ANA, w sile ok. tysiąca żołnierzy, 

prowadziła w okresie od czerwca do połowy września 2003 roku na południu prowincji 

Paktia. Zlikwidowano wówczas istniejące tam składy nielegalnej amunicji. ANA 

uczestniczyła również w tłumieniu zamieszek w Meimana w Heracie marcu 2004 r.44  

 

Od 2005 r. żołnierze armii afgańskiej byli też dyslokowani w południowych 

prowincjach kraju, co przełożyło się także na zwiększenie liczby ofiar wśród żołnierzy ANA 

podczas operacji (od marca 2005-2006 – 130 zabitych, rok później ok. 200, a w roku 2007 ta 

liczba zwiększyła się do ponad 700 żołnierzy45). Odzwierciedla to rosnącą rolę żołnierzy 

ANA w walkach z narastającą od 2007 roku rebelią talibów. ANA uczestniczyła np. w 

pojmaniu lidera talibów Mullaha Mahmooda Balucha w pobliżu Kandaharu, 

odpowiedzialnego za organizację zamachów samobójczych w prowincji Helmand46. W marcu 

2007 roku w ramach operacji „Achilles” w prowincji Helmand żołnierze ANA wraz z siłami 

ISAF wyeliminowali także prawie 50 talibów47. Także w 2007 r. żołnierze Afgańskiej Armii 

Narodowej wzięli udział w jednej z najpoważniejszych operacji – bitwie o Musa Qala (miasto 

w prowincji Helmand, jedno z najważniejszych centrów upraw i handlu opiatami; na początku 

2007 r. kontrolę nad nim przejęli talibowie i sprawowali ją ok. 9 miesięcy), w której 

uczestniczyli także żołnierze brytyjscy stacjonujący w prowincji. Była to pierwsza tak duża 

                                                           
44 W formacjach o sile jednego batalionu oddziały ANA były w stanie operować od 2004 roku. Jak podkreślają 
eksperci, aż do roku 2006 r. wszelkie działania operacyjne odbywały się z asystą amerykańskich ETT. 
45 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop…, op.cit., s. 185. Patrz też zestawienie Rand Corporation w 
raporcie Security Force Assistance in Afghanistan…, op.cit.,  s. 42.  
46  Afghans claim Mullah Mahmood Baluch dead na http://www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2007/06-
june/pr070614-443.html .  
47 49 Taliban killed by Afghan forces, komunikat Associated Press z 3 marca 2007 r.  

http://www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2007/06-june/pr070614-443.html
http://www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2007/06-june/pr070614-443.html
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operacja, w której siły ANA pełniły rolę pierwszoplanową, choć z poważnym wsparciem sił 

brytyjskich w zakresie logistyki i planowania operacji. Stawili oni wówczas czoło ok. 2 

tysiącom bojowników talibskich, którzy kontrolowali miasto i jego okolice48.  

 

Kolejna większa operacja, w której armia afgańska brała udział także wraz z 

wojskami brytyjskimi w prowincji Helmand to „Panther’s Claw” w 2009 r., która miała na 

celu odzyskać kontrolę nad szlakami komunikacyjnymi w prowincji, które były opanowane 

przez siły talibów oraz uderzyć w talibów zajmujących się produkcją i handlem narkotykami. 

Także w 2009 r. wojsko afgańskie (ok. 650 żołnierzy)  wzięło udział w operacji „Strike of the 

Sword” w prowincji Helmand, gdzie wraz z żołnierzami armii amerykańskiej zwalczało siły 

rebeliantów. Jak podkreślają eksperci, była to największa ofensywa z powietrza od czasów 

wojny wietnamskiej49. Zginęło w niej prawie 60 talibów.  

Dość istotną operacją przeprowadzoną przez ISAF wraz z siłami ANA była także 

misja w północnym Afganistanie (lipiec 2009) w prowincji Kunduz w celu wzmocnienia 

bezpieczeństwa w prowincji w związku z nasilającymi się atakami talibów przed 

sierpniowymi wyborami prezydenckimi oraz udrożnienia szlaków tranzytowych z 

Uzbekistanu. Wzięło w niej udział ok. 800 żołnierzy afgańskich przy wsparciu stacjonujących 

w prowincji Niemców oraz lotnictwa amerykańskiego. W jej wyniku udało się zatrzymać 

lokalnego lidera talibów (Qari Abdul Wadoud). Operacja zakończyła się połowicznym 

sukcesem, gdyż niektóre dystrykty zostały w kolejnych miesiącach odbite przez siły 

talibów50.  

Już od połowy roku 2008 siły ANA przejęły również odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo stolicy, a w 2009 – za bezpieczeństwo całej prowincji stołecznej. Od roku 

2010 zaangażowanie operacyjne afgańskiej armii ulega regularnej intensyfikacji,  wojska 

afgańskie brały udział w 3 fazie operacji Moshtarak, która była dowodzona z poziomu 

Dowództwa Korpusu ANA, a także kolejne fazy operacji HamKari, które były zainicjowane 

                                                           
48 Afghan troops take Taleban Town, BBC, December 10, 2007; także: Backed by NATO troops, ANA attacks 
Musa Qala, Pajhwok Afghan News, December 8, 2007 na http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-
troops-ana-attacks-musa-qala . 
49  US opens 'major Afghan offensive', komunikat BBC z 2 lipca 2009 r. na: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8129789.stm . 
50 Za: T. Behr, Germany and Regional Command North: ISAF’s Weakest Link? [w:] N. Hynek, P. Morton, 
Statebuilding in Afghanistan, Multinational Contributions to Reconstruction, Routledge Studies in Intervention 
and Statebuilding, Taylor&Francis Group, London and New York, 2012, s. 54. 

http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-troops-ana-attacks-musa-qala
http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-troops-ana-attacks-musa-qala
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8129789.stm
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przez dowódców afgańskich. W 2011 r. żołnierze ANA byli już w stanie prowadzić szereg 

istotnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa kraju, jak zwalczanie talibów 

na południu Afganistanu, prowadzenie samodzielnych patroli, interwencje w przypadku starć 

frakcji lokalnych komendantów. Gromadzą oni także odzyskany sprzęt wojskowy, zapewniają 

bezpieczeństwo delegatom Loja Jirga w trakcie obrad, ochraniają obiekty rządowe itp. W 

lipcu 2011 r. ANA dokonała pierwszej operacji dowodzonej przez dowództwo batalionu w 

prowincji Helmand, gdzie wsparła siły ISAF ANA w kilku dystryktach51. 

 

Jedną z operacji przeprowadzonych w Afganistanie o skali największej od ponad 30 

lat była operacja Seemorgh (lipiec 2013 r.) uruchomiona we wschodnim Afganistanie. Siły 

ANA (w tym siły specjalne) i lotnictwo afgańskie w celu wsparcia dyslokacji wojsk 

przeciwko partyzantce talibskiej (ok. 250 żołnierzy), dostarczenia zapasów (ok. 600 kg 

środków bojowych oraz medycznych) i ewakuacji ofiar, a także dostarczenia materiałów do 

głosowania. Była to największa operacja, w której dowodzenie należało do Afgańczyków. W 

sierpniu i we wrześniu przeprowadzono kolejną operację o kryptonimi Oqab, w południowym 

Afganistanie, której celem było zwalczanie miejscowej rebelii52.  

Odnotowuje się również coraz większe zaangażowanie operacyjne afgańskich sił 

powietrznych, które wspomagają oddziały ANA oraz wojska koalicyjne w walkach z rebelią. 

Początkowo wiązało się to z dużą liczbą ofiar wśród afgańskich pilotów, ale sytuacja 

stopniowo się poprawia 53 . Już w 2005 r. siły te przeprowadziły samodzielną operację 

dostarczenia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Pakistanie (przerzut osób, które miały 

pomóc w zażegnywaniu skutków katastrofy oraz pomocy materialnej). Dalsze plany zakładają 

ich rosnący udział w operacjach bojowych, w tym pomoc w precyzyjnym wyznaczaniu 

celów, weryfikowaniu planów ataku na konkretne miejsca i obiekty, tak by w maksymalnym 

stopniu uniknąć ofiar cywilnych, dostarczaniu pomocy medycznej itp.54. Do sierpnia 2013 r. 

                                                           
51 Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. United States Plan for Sustaining the 
Afghan National Security Forces, Department of Defence, April 2011, na: 
http://www.defense.gov/news/1230_1231Report.pdf, s. 3 i nn. 
52 Informacje z oficjalnej witryny internetowej NATO: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf 
oraz misji ISAF: http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-
afghanistan.html . 
53 Patrz np.: S. Nusbaumer, „The New Afghanistan Air Force , How the U.S. military is training Afghans to fly”, 
Air & Space Magazine, January 2011. 
54 A. Cordesman, A. Mausner, D. Kasten, Winning in Afghanistan. Creating Effective Security Forces, CSIS, 
May 2009, na http://csis.org/files/publication/090527_Cordesman_Winning%20Afgha_web.pdf, s. 90. 

http://www.defense.gov/news/1230_1231Report.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-afghanistan.html
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-afghanistan.html
http://csis.org/files/publication/090527_Cordesman_Winning%20Afgha_web.pdf
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siły te przeprowadziły prawie tysiąc operacji ewakuacji rannych (prawie 200 % wzrost w 

porównaniu z rokiem 2012)55.  

 

Siły afgańskie podejmują też działania nie związane stricte z walką z rebelią. Ich 

wsparcie notuje się w przypadkach odbudowy infrastruktury krytycznej (transport i 

zabezpieczenie elementów koniecznych do budowy elektrowni i innych urządzeń pożytku 

publicznego56), zwalczaniu narkobiznesu (niszczenie upraw, transport i niszczenie instalacji 

używanych przy produkcji opium) etc. 

3.4 Szkolnictwo Wojskowe 

W ciągu ostatnich lat społeczność międzynarodowa starała się również zainwestować 

w rozwój wyższego szkolnictwa wojskowego w Afganistanie. W dłuższej perspektywie jest 

to kwestia kluczowa, biorąc pod uwagę przyszłe możliwości państwa afgańskiego do 

samodzielnego kształcenia wyższej kadry dowódczej i elit wojskowych. Tradycją armii 

afgańskiej, od początku jej powstania, było poleganie na zagranicznych doradcach i 

konsultantach, co na dłuższą metę prowadziło do całkowitego uzależnienia rozwoju sił 

zbrojnych od pomocy udzielanej przez państwa rywalizujące o wpływy w tym kraju. Ponadto, 

wyższe uczelnie wojskowe, gromadząc słuchaczy rekrutowanych z całego terytorium kraju, 

dają też szansę na integrację przedstawicieli różnych grup etnicznych, co jest kwestią 

ogromnej wagi w państwie takim jak Afganistan, w którym zróżnicowanie etniczne w 

społeczeństwie i animozje z tego wynikające utrudniają w znaczącym stopniu efektywną 

kooperację i w sposób bezpośredni rzutuje na efektywność funkcjonowania sił zbrojnych. 

Wśród najważniejszych uczelni ufundowanych przez donatorów zewnętrznych są przede 

wszystkim Afgańska Akademia Obrony Narodowej (National Military Academy of 

Afghanistan) oraz Afgański Uniwersytet Wojskowy (Afghan Defense University), których 

misją jest kształcenie przyszłych afgańskich elit wojskowych.  

                                                           
55  Informacje z oficjalnej witryny internetowej NATO: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf . 
56 Jak np. operacja Eagle’s Summit przeprowadzona w prowincji Helmand w 2008 r., kiedy wojska ANA wraz 
ze stacjonującymi tam siłami brytyjskimi zabezpieczały transport turbin do hydroelektrowni na terytorium 
opanowanym przez talibów. Za: T. Judd, „Operation Eagle's Summit: the inside story of a daring foray into 
Taliban territory”, The Independent z 3 września 2008 r., na: 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-story-of-a-daring-foray-into-
taliban-territory-917197.html . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Defense_University
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-story-of-a-daring-foray-into-taliban-territory-917197.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-story-of-a-daring-foray-into-taliban-territory-917197.html
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3.4.1 Afgańska Akademia Obrony Narodowej (National Military Academy of Afghanistan) 

W lutym 2005 roku powołano w Kabulu Afgańską Akademię Obrony Narodowej57. 

Jest to instytucja akademicka, w której kształcą się oficerowie sił lądowych i powietrznych. 

Czteroletni program nauki kończy się uzyskaniem przez nich ekwiwalentu dyplomu licencjata 

(lub amerykańskiego tytułu „bachelor”) oraz podporucznika w jednym z rodzajów sił 

zbrojnych: piechocie, siłach pancernych, artylerii, inżynierii pola walki, logistyce oraz 

komunikacji. Akademia oferuje takie kierunki kształcenia, jak: język angielski, prawo, studia 

inżynierskie, informatyka oraz zarządzanie. W założeniu ma kształcić kompetentnych liderów 

na rzecz sił zbrojnych. Koncepcja i założenia programowe NMAA zostały przyjęte w 

dokumencie programowym podpisanym w listopadzie 2003 r. przez przedstawicieli rządów 

Afganistanu, Stanów Zjednoczonych i Turcji. Partnerem NMAA są przede wszystkim 

uczelnie amerykańskie – West Point, United States Air Force Academy, jak również brytyjska 

Royal Military Academy Sandhurst i turecka Akademia Wojskowa. Jako że Akademia 

powstała głównie w oparciu o model prestiżowej amerykańskiej akademii wojskową West 

Point (profil akademicki, wojskowy i wychowania fizycznego), wielu jej wykładowców 

aktywnie uczestniczy w opracowywaniu programu nauczania i doradztwie. Oprócz USA, w 

jej rozwój zaangażowane są także: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Turcja. W roku 2009 

mury uczelni opuściło pierwszych 84 absolwentów58. W 2007 roku aplikowało ok. 2 tys. 

chętnych na 300 miejsc.  

3.4.2 Afgański Uniwersytet Wojskowy (Afghan Defense University) 

W dalszych planach rządu afgańskiego jest też ustanowienie Afgańskiego 

Uniwersytetu Wojskowego, który byłby pełnoprawną uczelnią wojskową kształcącą oficerów 

sił lądowych i powietrznych. Ceremonia otwarcia obiektu odbyła się 6 kwietnia 2010 r. 

Początkowe koszty funkcjonowania uczelni oszacowano na 200 mln dolarów. W 

                                                           
57 Powstała ona, głównie dzięki środkom finansowym dostarczonym przez Stany Zjednoczone i Turcję (w sumie 
ok. 100 mln dolarów), w miejscu stworzonej przez Związek Radziecki w latach 80. Akademii Sił Powietrznych, 
niemal całkowicie zniszczonej w czasie wojny domowej. Początkowo funkcjonowała jako Afgańska Akademia 
Wojskowa (Afghan Military Academy), lecz dzięki wysiłkom m.in. K. Eikenberry, szefa OMC-A, udało się ją 
przekształcić w wyższą uczelnię wojskową. 
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/kabul_ama.htm  
58 Zob. National Military Academy of Afghanistan host first graduation ceremony , komunikat CENTCOM z 25 
stycznia 2009 r., na http://www.centcom.mil/press-releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-
graduation-ceremony. Na temat budowy Akademii patrz też wspomnienia autorstwa Jamesa Wilhite, USAR 
(Ret.), jednego z twórców Akademii pt. We Answered the Call, Building the Crown Jewel of Afghanistan, Tate 
Publishing & Enterprises, Mustang, Oklahoma, 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Academy
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Military_Academy_Sandhurst
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Defense_University
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/kabul_ama.htm
http://www.centcom.mil/press-releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony
http://www.centcom.mil/press-releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony
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projektowanym kampusie uniwersyteckim znajdą się takie obiekty, jak siedziba NMAA, 

centrum dowodzenia, obiekty edukacyjne, biblioteka, poliklinika wojskowa; w dalszych 

planach jest też ustanowienie szkoły podoficerskiej, Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych itp.  

Kampus ma zacząć w pełni funkcjonować w 2012 r.59. Jednym z najaktywniejszych państw, 

które podjęło się rozbudowy szkoły oficerskiej w ramach ADU jest Wielka Brytania, która 

zadeklarowała największy wkład osobowy i finansowy w rozbudowę akademii.  

4. Rola NATO w formowaniu Afgańskiej Armii Narodowej 

Jak już wspomniano, najważniejszym partnerem zewnętrznym i głównym architektem 

w tworzeniu afgańskich sił zbrojnych były Stany Zjednoczone, które poniosły największe 

nakłady finansowe i osobowe w formowaniu ANA. Od roku 2005 w proces szkoleń ANA 

coraz aktywniej włączało się również NATO, które już w sierpniu 2003 r. przejęło 

dowództwo nad siłami ISAF. Jako że kompleksowy proces odbudowy państwa afgańskiego 

wymagał w pierwszej kolejności stworzenia warunków bezpieczeństwa dla zaangażowanych 

w rekonstrukcję kraju podmiotów, społeczność międzynarodowa zadecydowała o 

rozlokowaniu na terytorium Afganistanu sił międzynarodowych (International Security 

Assistance Force - ISAF). Formalną podstawę dla utworzenia i działań ISAF dały rezolucja 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r. oraz porozumienie zawarte przez 

dowództwo ISAF z Tymczasową Administracją Afganistanu (Afghanistan Interim 

Authority)60 . Zgodnie z ich postanowieniami zadaniem sił wielonarodowych była pomoc 

Tymczasowej Administracji w zapewnieniu bezpieczeństwa w Kabulu i okolicach oraz 

ochrona lotniska w Kabulu i personelu misji ONZ w Afganistanie (UNAMA)61. Ponadto, 

ISAF miał wesprzeć Tymczasową Administrację w ustanowieniu i szkoleniu afgańskich sił 

zbrojnych oraz zrealizować projekty rekonstrukcji podstawowej infrastruktury. Dopiero w 

październiku 2003 r., a zatem już po objęciu dowodzenia ISAF przez NATO, sojusznicy 

zgodzili się (głównie na prośbę samych Afgańczyków, a także sekretarza generalnego ONZ) 

na przyjęcie większych zobowiązań, a przede wszystkim na rozszerzenie misji poza region 

Kabulu, co zostało zatwierdzone rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1510 z 13 

                                                           
59 Zob. m.in. M. Hoffman, Largest class enters Afghan Military Academy, „Army Times” z 17 października 
2010, na: http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-freshman-class-enters-afghanistan-military-
academyafghan-101710w/. 
60 Zob. UN Security Council Resolution 1386 (2001), S/RES/1386 (2001), 20 December 2001. 
61 Szczegółowe postanowienia regulujące działalność ISAF w Afganistanie zob: „Military Technical Agreement 
between the International Security Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan 
(‘Interim Administration’)” z 4 stycznia 2002 r., http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf.  

http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-freshman-class-enters-afghanistan-military-academyafghan-101710w/
http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-freshman-class-enters-afghanistan-military-academyafghan-101710w/
http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf
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października 2003 r.62 Na prośbę prezydenta Hamida Karzaja mandat ISAF obejmował także 

pomoc w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych63. 

Dość szeroki w porównaniu z pierwotnymi założeniami, zakres aktywności NATO w 

Afganistanie został określony w zrewidowanym planie operacyjnym z 8 grudnia 2005 r. 64 

Zakładał on przede wszystkim dalszą ekspansję ISAF na południe i wschód Afganistanu i 

zwiększenie liczebności misji do ok. 15 tys. żołnierzy. Głównym zadaniem sił NATO od tego 

momentu było stworzenie możliwości egzekwowania władzy przez rząd w Kabulu na terenie 

całego kraju, zwiększenie udziału w reformie sektora bezpieczeństwa, w szczególności w 

szkoleniu i wyposażeniu Afgańskiej Armii Narodowej i policji oraz ścisłej współpracy z 

obydwoma tymi formacjami w przeprowadzaniu operacji65. Ponadto NATO miało być dalej 

zaangażowane w proces demobilizacji i rozbrojenia wszelkich ugrupowań zbrojnych 

znajdujących się poza formalnymi strukturami tworzonych obecnie afgańskich sił 

bezpieczeństwa, a także we wsparcie wysiłków rządu afgańskiego i innych zaangażowanych 

podmiotów w zwalczanie narkobiznesu oraz operacje pomocy humanitarnej.  

 

Od roku 2003 NATO jest również aktywnym partnerem rządu afgańskiego w procesie 

reform sektora bezpieczeństwa. Siły Sojuszu wspomagają rząd w tworzeniu narodowej armii 

oraz policji, jak również uczestniczą w procesie demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji 

(Disarmament, Demobilization and Reintegration - DDR) dotychczasowych stron konfliktu 

oraz, w ograniczonym zakresie, zwalczaniu produkcji i handlu narkotykami. Niewątpliwie 

największą rolę NATO pełniło we wspieraniu efektywnego przebiegu procesu DDR, który 

rozpoczął się w październiku 2003 r. Jego istotą była demobilizacja i rozbrojenie wszelkich 

(legalnych i nielegalnych) ugrupowań zbrojnych działających do tej pory na terenie 

Afganistanu oraz zapewnienie byłym bojownikom alternatywnych źródeł zarobkowania. 

Dzięki wsparciu ISAF udało się rozbroić w sumie ok. 200 tys. osób. NATO wspomaga także 

rząd afgański w odzyskiwaniu i zabezpieczaniu składów broni, które w czasie wojny znalazły 

się w posiadaniu poszczególnych ugrupowań, a obecnie mają przejść na wyposażenie 

                                                           
62 Zob. UN Security Council Resolution 1510 (2003), S/RES/1510 (2003), 13 October 2003. 
63 Wywiad z Peterem T. Shea, NATO-Afghanistan Action Officer, Office of European Security and Political 
Affairs, Departament Stanu USA, Waszyngton, maj 2008, archiwum własne.  
64 Patrz „Revised operational plan for  NATO ’s expanding mission in Afghanistan”,  
http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/index.html .  
65 Wywiad z Markiem R. Jacobsonem, Deputy NATO Senior Civilian Representative - Afghanistan przy Office 
of the NATO Senior Civilan Representative, Chicago, marzec 2012, archiwum własne. 

 

http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/index.html
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Afgańskiej Armii Narodowej (jeden z największych nielegalnych składów broni 

zlokalizowano w Sheberghan na północy Afganistanu, gdzie przejęto m. in. ok. 80 ton 

materiałów wybuchowych oraz ok. 150 tys. min przeciwpiechotnych).  

 

Siły ISAF wspierają również tworzenie i szkolenie ANA - oprócz Stanów 

Zjednoczonych szczególną rolę odgrywają tu: Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania66, a ich 

rola w tej sferze zwiększała się sukcesywnie od roku 2005. Integralną częścią misji NATO 

było od początku tworzenie tzw. Regionalnych Zespołów Odbudowy (Provincial 

Reconstruction Teams - PRTs) jako głównej formuły obecności Sojuszu (wcześniej także 

USA) w Afganistanie67. Do października 2004 r. (w czasie tzw. Fazy I) NATO ustanowiło, a 

właściwie przejęło od USA 5 PRT w północnych prowincjach kraju (Kunduz, Mazar-e-Sharif, 

Meymana, Feyzabad i Baghlan). Od początku 2005 r. ekspansja terytorialna ISAF szła w 

kierunku zachodnim – zasięgiem PRT objęto prowincje Herat, Farah, Ghor i Baghdis. Od 

stycznia 2006 roku NATO przejęło kontrolę nad 9 z istniejących 23 PRT. W następnej 

kolejności Sojusz skierował się w kierunku południowym i wschodnim (Fazy 3 i 4), a do 

października 2006 roku formalnie objął swoim działaniem niemal całe terytorium 

Afganistanu (do marca 2010 utworzono w sumie 27 PRT, za prowadzenie których 

odpowiedzialność wzięły różne państwa NATO). W skład personelu PRT weszli zarówno 

przedstawiciele wojska, jak i pracownicy cywilni – w zależności od modelu przyjętego przez 

dane państwo ich liczba wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Do zadań PRT 

należy: zapewnienie bezpieczeństwa w granicach PRT oraz realizacja projektów związanych 

z odtworzeniem podstawowej infrastruktury, która uległa zniszczeniu w czasie wojny (dróg, 

ujęć wody, obiektów medycznych, szkół itp.), a także pomoc w reformach sektora 

bezpieczeństwa czyli szkoleń armii i policji68. Zarządzanie PRT leży w gestii poszczególnych 

                                                           
66 Więcej na ten temat zob. J. Hofman, „Nowa Armia Afganistanu”, Raport: Wojsko, Technika, Obronność,  
2/2006, s. 48-49. 
67 Patrz m.in. B. Górka-Winter, Rola NATO w reformach sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, Biuletyn PISM 
z nr 24 (364) z 4 lipca 2006, na: http://www.pism.pl/index/?id=db2b4182156b2f1f817860ac9f409ad7 . 
68 Poza tym obecność ISAF ma pośrednio przyczyniać się do rozszerzenia zasięgu władzy centralnej na całe 
terytorium państwa poprzez wspieranie działań władz lokalnych. Praca zespołów PRT opiera się przede 
wszystkim na tworzeniu pozytywnych relacji z miejscową ludnością oraz na dość elastycznym reagowaniu na 
pojawiające się potrzeby. Poprawa warunków życia poprzez realizację projektów rekonstrukcyjnych ma przede 
wszystkim przyczynić się do wzrostu sympatii Afgańczyków dla obecnych władz i zniechęcić ich do popierania 
lokalnych komendantów. Zadania te mają być realizowane zgodnie z podejściem tzw. „comprehensive 
approach”, które zakłada pogłębioną współpracę z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w odbudowę 
Afganistanu. Więcej na temat filozofii „comprehensive approach” patrz J. Shea, NATO Strategy - Building the 
Comprehensive Approach [in:] Afghanistan: Now you see me?, LSE Ideas, LSE, Su001, 2009, p. 6-9 oraz A. 
Kobieracki, „The Comprehensive Approach: NATO Responses from an Operational Standpoint - Case of 
Afghanistan”, Connections Quarterly Journal, Winter 2007, s. 87-93. 

http://www.pism.pl/index/?id=db2b4182156b2f1f817860ac9f409ad7
https://pfpconsortium.org/journal-article/comprehensive-approach-nato-responses-operational-standpoint-case-afghanistan
https://pfpconsortium.org/journal-article/comprehensive-approach-nato-responses-operational-standpoint-case-afghanistan


185 
 

państw uczestniczących w operacji (lead-nation), dlatego w rzeczywistości różnią się one 

liczebnością i podejmują bardzo zróżnicowany zakres działań. Na przykład w PRT 

brytyjskich kładzie się nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa (poprzez tworzenie licznych 

przyczółków i częste patrole, zapobieganie starciom pomiędzy ugrupowaniami lokalnych 

komendantów) oraz reformę sektora bezpieczeństwa, we włoskich - na rekonstrukcję oraz 

realizację projektów kulturalnych69. Z kolei w PRT niemieckich zadania cywilne i wojskowe 

są ściśle rozdzielone. W wykonywaniu swoich zadań personel PRT z założenia współpracuje 

z innymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zaangażowanymi na tamtym obszarze – 

przede wszystkim z misją ONZ oraz organizacjami pozarządowymi itp. 

Jeśli chodzi o szkolenia armii afgańskiej, odbywają się one poprzez tzw. OMLT – 

odpowiednik amerykańskich Embedded Training Teams. Pierwsze OMLT dyslokowała w 

2006 r. Wielka Brytania w prowincji Herat. Liczebność oficerów i podoficerów szkolących 

siły ANA waha się, w zależności od kraju wystawiającego dany zespół – od 13 do 30 osób, a 

nawet 5 osób w przypadku OMLT francuskich. Czas ich dyslokacji to pół roku 70 . 

Funkcjonowały one na dwóch poziomach – na poziomie dowództwa oraz szkoleń w terenie, 

włącznie z asystowaniem ANA na polu walki. W praktyce współpraca ANSF z doradcami 

odbywa się na bardzo różnych poziomach – od wsparcia logistycznego formujących się 

oddziałów (budowa budynków sztabowych, fortyfikacji, zapewnienie odpowiedniego 

wyposażenia baz), poprzez doradztwo w zakresie planowania operacji, wspólne odprawy, 

patrole, aż po fizyczny udział żołnierzy OMLT w misjach bojowych przeprowadzanych przez 

afgańską armię, choć niektóre państwa nałożyły na swoje zespoły ograniczenia, tzw. national 

caveats, uniemożliwiające im branie bezpośredniego udziału w walkach. W głównej mierze 

OMLT odpowiadają za koordynację wsparcia - lotniczego, artyleryjskiego, ewakuacji 

medycznej - choć również, jeśli zachodzi taka potrzeba, muszą być gotowe do przejęcia 

dowodzenia w trakcie operacji. Do grudnia 2008 roku NATO zdołało dyslokować 42 zespoły 

OMLT.  

Po roku 2009 działalność mentorska uległa znacznej intensyfikacji - do grudnia 2009 

roku dyslokowano w sumie 63 zespoły OMLT. Było to wynikiem wzrostu świadomości 

sojuszników, iż proces ten, do tej pory przebiegający z ogromnymi oporami jest warunkiem 

sine qua non możliwości stopniowego wycofywania wojsk koalicyjnych z terytorium 

                                                           
69 Więcej na ten temat patrz N. Hynek, P. Morton, Statebuilding in Afghanistan…, op.cit.. 
70 Za: T.K. Kelly at al., Security Force Assistance in Afghanistan…, op.cit., s. 42. 
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Afganistanu. Dlatego w 2009 r., podczas jubileuszowego posiedzenia Rady 

Północnoatlantyckiej w Strasbourgu-Kehl zadecydowano o powołaniu Misji Szkoleniowej 

NATO w Afganistanie (NATO Training Mission-Afghanistan; NTM-A) 71 . Jej celem jest 

szkolenie kadry oficerskiej ANA (zarówno sił lądowych, jak i powietrznych) oraz planowanie 

rozwoju oraz doradztwo w tworzeniu afgańskiej policji. Od początku trwania misji swoje 

kontrybucje do niej, w różnej postaci (personelu szkoleniowego, wkładów finansowych, 

dostaw sprzętu itp.), zgłosiło ok. 46 państw, w tym 26 krajów spoza NATO. W 2013 r. misja 

dysponowała ok. 3,5 tys. osób personelu szkoleniowego 72 . Oprócz klasycznych szkoleń 

NTM-A skupia się również na kwestiach rozwoju infrastruktury logistycznej oraz wsparcia 

medycznego.  

 

5. Najważniejsze problemy w formowaniu Afgańskich Sił Zbrojnych 

 

5.1  Problem istnienia sił paralelnych do Afgańskiej Armii Narodowej 

 

Jednym z najistotniejszych problemów, z jakimi mierzyły się władze w Kabulu przy 

konstruowaniu nowej Afgańskiej Armii Narodowej był niewątpliwie fakt, iż od momentu 

obalenia reżimu talibów, w Afganistanie permanentnie funkcjonowały różne ugrupowania 

zbrojne, których działalność wywierała negatywny wpływ na proces reform sektora 

bezpieczeństwa. Wśród nich wskazać należy na Afgańskie Siły Bezpieczeństwa, których 

działalność, choć usankcjonowaną przez Stany Zjednoczone wymogami chwili, uznano 

ostatecznie za kontrowersyjną i szkodliwą dla procesu formowania sił zbrojnych.  W ciągu 

kolejnych lat narastającym problemem, z którym rząd w Kabulu tak naprawdę nigdy sobie nie 

poradził, to nieudany proces Demobilizacji, Rozbrojenia i Reintegracji (DDR), a który 

stanowi jeden z najistotniejszych elementów wstępnych dla procesu reform sektora 

bezpieczeństwa73 . O ile w latach 2001-2002 działania Afgańskich Sił Zbrojnych (AMF) 

uznano za zgodne z prawem (zgodnie z postanowieniami Dekretu z Bonn), gdyż przyszłe siły 

zbrojne Afganistanu planowano stworzyć na bazie byłych formacji pod dowództwem 

mudżahedinów, o tyle w roku 2003 i 2004 brak postępów w skutecznej demobilizacji tych 

jednostek stanowił coraz większy problem i wyzwanie dla rządu w Kabulu, który miał coraz 

większe problemy w ustanowieniu jakiejkolwiek kontroli nad tymi formacjami. 
                                                           
71 Dowódca misji jest jednocześnie dowódcą CSTC-A. Więcej o bieżącym działaniu NTM-A patrz oficjalna 
witryna na http://ntm-a.com/wordpress2/ . 
72 Ibidem. 
73 Na temat znaczenia procesu DDR dla SSR patrz rozdział II niniejszej pracy. 

http://ntm-a.com/wordpress2/
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Ograniczonym powodzeniem zakończył się również program reintegracji członków 

nielegalnych grup zbrojnych (Disbandement of Illegal Armed Groups).  

 

5.1.1 Afgańskie Siły Bezpieczeństwa 

 

Proces szkoleń afgańskich sił bezpieczeństwa (Afghan Security Force - ASF), które 

miały uczestniczyć przede wszystkim, wraz z siłami amerykańskimi, w operacjach 

antyterrorystycznych przeciwko al–Kaidzie rozpoczął się jeszcze zanim zadecydowano o 

stworzeniu  ANA. Siły te były od początku włączone w amerykański łańcuch dowodzenia i 

niezależne od afgańskiego Ministerstwa Obrony (stacjonowały w ok. 26. bazach USA w 

oddziałach do 150 osób; w sumie ich liczba nie przekroczyła 3 tys. osób). Proces ich 

powstawania oraz podejmowane operacje nie były konsultowane z rządem w Kabulu. W 

tamtym okresie nie przedstawiono także żadnego formalnego planu ich potencjalnej integracji 

do sił narodowych. Jak twierdzi A. Giustozzi – do ich zadań, oprócz ochrony baz, należało 

uczestnictwo w regularnych walkach z terrorystami i rebeliantami, zbieranie informacji 

wywiadowczych, przeszukiwanie domów itp. 74 Powstanie ASF niemal od początku budziło 

wiele kontrowersji, ze względu na całkowity brak przejrzystości ich działania oraz ścisłą 

współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą. 

 

Wskazywano także, iż rekrutowane oddziały były często związane z lokalnymi 

komendantami wojskowymi o kryminalnej przeszłości (w szczególności odwoływano się do  

ich działań w czasie wojny domowej w latach 1992-1995), a w ich szeregach znajdowały się 

osoby, które zostały odrzucone w procesie rekrutacji do ANA ze względu na negatywną 

weryfikację. Członkowie ASF otrzymywali również lepsze uposażenia od regularnych 

żołnierzy ANA (początkowo około 200 dolarów na miesiąc w porównaniu do 50, a później 70 

dolarów uposażenia w ANA)75 i choćby z tego powodu nie byli oni zainteresowani zasilaniem 

jej szeregów. 

 

Dopiero począwszy od roku 2005 postanowiono o stopniowej likwidacji ASF (liczyły 

wówczas ok. 2-2,5 tys. osób), a jej członków zachęcano do przystąpienia do ANP i ANA76. W 

zależności od wysługi lat otrzymali od 500 do 2 tys. dolarów odprawy oraz 500 $ zaliczki w 
                                                           
74 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop…,  op.cit., s.  166 i nn. 
75 Dopiero pod koniec 2009 roku płace żołnierzy ANA wzrosły do około 240 dolarów miesięcznie. Patrz też: O. 
Younossi et al., The Long March, Building an Afghan National Army…, op.cit., s. 8. 
76 J. Giordono, 300 more Afghan Security Force members demobilized, „Stars and Stripes” z 11 stycznia 2006.  
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przypadku, gdyby zdecydowali się pełnić dalszą służbę w strukturach armii lub policji. Ok. 89% 

członków ASF znalazło się później głównie w szeregach ANA, choć niektóre osoby podjęły 

również działalność przestępczą77. 

 

5.1.2 Fiasko procesu Demobilizacji, Rozbrojenia i Reintegracji 

 

Proces tworzenia sprawnych, efektywnych i co najważniejsze, podległych rządowi 

centralnemu w Kabulu sił zbrojnych w Afganistanie, został niewątpliwie opóźniony przez 

zrealizowany tylko w niewielkim zakresie program Demobilizacji, Rozbrojenia i Reintegracji 

funkcjonujących w Afganistanie po 2001 r. grup zbrojnych, tylko formalnie kontrolowanych 

przez afgańskie Ministerstwo Obrony. W istocie, podjęcie przez rząd afgański i partnerów 

zewnętrznych ostatecznej decyzji o sformowaniu Afgańskiej Armii Narodowej na bazie 

zaciągu ochotniczego, z pominięciem funkcjonujących w ramach AMF zbrojnych milicji, 

stało się początkowo istotnym impulsem dla równoległego rozpoczęcia procesu demobilizacji, 

rozbrojenia i reintegracji (Demoblisation, Disarmament and Reintegration - DDR). Formalnie 

proces ten został usankcjonowany Aneksem I do tzw. Dekretu z Petersberga z grudnia 2002 

roku i stał się później częścią tzw. Afgańskiego Programu Nowego Początku (Afghanistan 

New Beginnings Program - ANBP), który ustanowiono na konferencji donatorów w Tokio 

(luty 2003), a uruchomiono w kwietniu 2003 r. 78  W dniu 6 kwietnia 2003 r. Afgańska 

Administracja Tymczasowa oraz UNDP podpisały porozumienie, na mocy którego 

zobowiązały się do rozbrojenia, w ciągu kolejnych trzech lat, ok. 100 tys. bojowników (koszt 

programu szacowano wówczas na 127 mln dolarów 79 ). Celem programu była zatem 

likwidacja wspomnianych grup (w szczególności milicji komendantów wojskowych, grup 

związanych z Sojuszem Północnym i wszelkich sieci patronackich, które zostały wytworzone 

w ciągu ostatnich kilkunastu lat itp.), z których wiele weszło w latach 2001-2002 w skład 

AMF oraz próba ich reintegracji w społeczeństwie poprzez alternatywne propozycje 

zatrudnienia. W założeniu, jak podkreślano w dokumentach ANBP, celem programu było 

także „odejście od uwarunkowanego historycznie, patriarchalnego łańcucha dowodzenia” 

                                                           
77  Zob. „Revenge and the Afghan Security Force” na 
http://www.strategypage.com/htmw/htworld/articles/20051219.aspx. 
78  Więcej na temat programu i jego ewaluacji patrz oficjalna witryna internetowa UNDP w Afganistanie: 
http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/psl/prj_anbp.htm.  
79 M. Sedra, New Beginning or Return to Arms? The Disarmament, Demobilization & Reintegration Process in 
Afghanistan, Bonn, 30 May – 1 June 2003, s. 6.  

http://www.strategypage.com/htmw/htworld/articles/20051219.aspx
http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/psl/prj_anbp.htm
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pomiędzy komendantami i podległymi im żołnierzami. Poza tym, ostatecznym celem 

programu było, jak podkreślano, umocnienie pozycji rządu centralnego80.  

 

Odpowiedzialność za realizację programu przyjęła na siebie Tymczasowa 

Administracja Afgańska (w szczególności Ministerstwo Obrony) we współpracy z ONZ 

(UNDP i UNAMA) oraz rządem Japonii jako głównym donatorem zewnętrznym81. Zadaniem 

afgańskiego MON było, we współpracy z innymi partnerami, określenie szczegółowej 

koncepcji i harmonogramu programu DDR, łącznie z oszacowaniem liczby osób, które 

miałyby zostać nim objęte. W tym celu stojący na czele administracji H. Karzaj powołał 

cztery rządowe komisje (rozbrojeniową oraz demobilizacyjną i reintegracyjną – National 

Dismarmement Commison oraz the National Demobilisation, której przewodniczył 

wiceminister obrony narodowej gen. Atiqullah Baryalai oraz Reintegration Commission, na 

czele z wiceprezydentem Khalilim oraz dwie poświęcone tworzeniu ANA, w tym Komisję 

Obrony)82. Minister Obrony M. Fahim utworzył także Narodową Radę Obrony (National 

Defense Council), w skład której weszli byli komendanci wojskowi oraz niektórzy 

przedstawiciele armii. Na pierwszym posiedzeniu Rady M. Fahim zaapelował do nich o 

współpracę w procesie rozbrojenia. Jednym z istotnych dokumentów programowych był tutaj 

również Dekret prezydenta H. Karzaja o rozbrojeniu i demobilizacji83. 

 

Ostatecznie, dla realizacji programu DDR powołano biuro centralne w Kabulu i 8 biur 

regionalnych (w sumie ok. 650 osób personelu) – tzw. Regionalne Komitety Weryfikacyjne 

(Regional Verification Committee - RVC), których zadaniem była sprawdzanie wiarygodności 

oświadczeń osób deklarujących się jako byli kombatanci. Komendanci dowodzącymi 

poszczególnymi oddziałami w regionach otrzymali polecenie sporządzenia list bojowników, 

                                                           
80 Tamże. 
81 W lutym 2003 r. Japonia zorganizowała konferencję donatorów pt. „Change of Order – from Guns to Plows’, 
podczas której państwa w niej uczestniczące zadeklarowały ok. 50 mln dolarów na pokrycie kosztów realizacji 
programu ANBP. Ostatecznie, UNDP przeznaczyła na realizację programu 140,9 mln dolarów (z założonych 
pierwotnie 167 milionów). Największymi donatorami w tym programie okazały się Japonia (65%) oraz Wielka 
Brytania i Kanada, a także USA. Za: M. Sedra, New Beginning or Return to Arms?..., op.cit., s. 7 
82  Więcej na ten temat zob. P.D. Thruelsen, From soldier to civilian: Disarmament, Demobilisation, 
Reintegration in Afghanistan, DIIS Report, 2006:7, s. 13 i nn. Szczegółowy opis poszczególnych etapów 
realizacji programu patrz też. C.A. Hartzell, Missed opportunities. The impact of DDR on SSR in Afghanistan, 
Special Report 270, United States Institute of Peace, April 2011, s. 5-8. 
83  “Presidential Decree 50 on demobilization and disarmament”, July 2004. Wśród innych dokumentów 
programowych są także: “the Law on Firearms, Ammunition, and Explosives”, June 2005; “the Procedure for 
Regulating Activities of Private Security Companies in Afghanistan” oraz “Strategy for Disbandment of Illegal 
Armed Groups in Afghanistan”, 2006. Za: J. Sherman, V. DiDomenico, The Public Cost of Private Security in 
Afghanistan, Briefing Paper, Center on International Cooperation, September 2009, s. 13. 
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którymi dowodzą, by na tej podstawie dokonywać demobilizacji. Niemal od początku kwestia 

ta stała się zarzewiem konfliktu. Spodziewane zyski motywowały bowiem komendantów w 

regionach do zawyżania liczb bojowników pozostających w ich szeregach. Na listach 

Ministerstwa Obrony Narodowej znalazło się bowiem ok. 250 tys. osób, podczas gdy 

pracownicy misji UNAMA szacowali ich liczbę na nie więcej niż 94 tys. Ostatecznie 

osiągnięto consensus co do tych szacunków, pozostawiając je na pułapie ok. 100 tys. 

bojowników.  

 

Bojownicy byli również zobowiązani do złożenia broni. Jak podaje M. Sedra, w 

Afganistanie mogło być wówczas w obiegu nawet 8 milionów karabinów (ich cena wynosiła 

wówczas od 150-200 dolarów za oryginał oraz ok. 60 dolarów za imitację) oraz miliony sztuk 

innych rodzajów broni i uzbrojenia napływających do Afganistanu w czasie kolejnych wojen, 

włączając w to okres po 2001 r., kiedy Stany Zjednoczone dozbroiły część oddziałów Sojuszu 

Północnego, które wspomagały koalicję w walkach z talibami84. W czasie trwania programu 

standardowa opłata za zwróconą na rzecz rządu sztukę broni wynosiła ok. 200 dolarów za 

sztukę (choć w wyniku częstych rabunków gotówkę zamieniano niekiedy na bony 

żywnościowe). Za jej składowanie i dostarczenie do Kabulu odpowiedzialne były powołane 

przez rząd mobilne jednostki rozbrojeniowe (Mobile Disarmament Unit). W kolejnej fazie 

byłych kombatantów informowano o potencjalnych możliwościach zatrudnienia w sektorze 

cywilnym lub tworzących się legalnych siłach bezpieczeństwa – armii lub policji85.  

 

W założeniu, do 17 maja 2004 roku wszystkie nielegalne grupy zbrojne w 

Afganistanie miały zostać rozbrojone (faza rozbrojenia przebiegała w czterech fazach – od 

października 2003 do kwietnia 2005 r.86). Jak podkreślają eksperci niezwykle pozytywną rolę 

w tym procesie odegrało Ministerstwo Finansów (w szczególności osoba ministra A. 

Ghaniego), które wywierało presję na MON, uzależniając wypłatę funduszy od dotrzymania 

założonych terminów. Szacuje się, że proces DDR pozwolił ostatecznie na rozbrojenie ponad 

63 tys. bojowników, którzy złożyli ponad 35 tys. sztuk broni lekkiej i strzeleckiej oraz 12 tys. 

                                                           
84 M. Sedra, New Beginning or Return to Arms?..., op.cit.,  s. 3. 
85  Z pewnymi obostrzeniami dla tych osób, które miały postawione zarzuty. Ostatecznie tylko do 20 % 
demobilizowanych mogło wstąpić do armii, zgodnie z wytycznymi Stanów Zjednoczonych. Za C.A. Hartzell, 
Missed opportunities…, op.cit., s. 7. 
86  Dane za: UN Inter-Agency Working Group on DDR, Country Programme: Afghanistan na 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/mapa/afganistan09i.pdf . 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/mapa/afganistan09i.pdf
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sztuk ciężkiej amunicji, a także ponad 9 mln sztuk amunicji lekkiej87.  Jak zaznacza M. Sedra, 

był to jeden z największych programów rozbrojenia w historii. 

 

W istocie realizacja tego programu od początku napotkała trudności (pomimo dużego 

wsparcia społeczeństwa, które oczekiwało rozbrojenia byłych komendantów), a jego efekty 

trudno uznać za sukces. Problemy wystąpiły na kilku poziomach. Po pierwsze, partnerzy 

zewnętrzni, w tym Japonia, przez dłuższy okres czasu mieli problemy z przedstawieniem 

pełnej koncepcji programu (już w r. 2003 UNAMA planowała np. uruchomić program 

pilotażowy w 5 prowincjach (Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif, Nangarhar) w celu 

rozbrojenia 20 tys. bojowników i opracowania na tej podstawie szerszej strategii i 

rekomendacji dla DDR i choć znaleźli się sponsorzy, którzy chcieli sfinansować te działania, 

projekt nie został jednak wdrożony w życie88.  

 

Po drugie, już po jego uruchomieniu, afgańskie Ministerstwo Obrony na czele z 

ministrem M. Fahimem, pod którego kontrolą znajdowało się kilkanaście tysięcy bojowników, 

próbowało za wszelką cenę spowalniać proces DDR (pilotażowy program wystartował w 

październiku 2003 r., a nie, jak planowano wcześniej, w lipcu 2003 r.). Partnerzy zewnętrzni, 

w tym UNAMA, wywierało wobec tego presję na reformę MON i wprowadzenie większych 

funkcji kontrolnych przez parlament (w celu zapewnienia np. większej równowagi etnicznej 

wśród zatrudnionych w MON pracowników). Wielu komendantów zajęło wobec tych 

utrudnień postawę wyczekującą, i, co zrozumiałe, chciało uniknąć poddania się procesowi w 

pierwszej kolejności lub zaangażowało się w rozbrajanie swoich słabszych rywali. Wiele 

inicjatyw rozbrojeniowych przebiegało w sposób nieskoordynowany. Dopiero jesienią 2004 r. 

osiągnięto pierwsze rezultaty w realizacji programu. Sprzyjała temu coraz bardziej 

zdecydowana postawa H. Karzaja i ustanowienie zakazu posiadania swoich wojskowych 

przybudówek lub ich związków z tego typu grupami oraz samych Stanów Zjednoczonych, 

które zwiększyły presję na komendantów przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi89. 

 

Kolejnym problemem było pominięcie w programie DDR problemu broni ciężkiej 

(czołgów, osobowych pojazdów opancerzonych, artylerii, wyrzutni rakiet, systemów obrony 

                                                           
87 Wg danych UNDP – 62-63 tys. bojowników, z czego ok. 60 tys. przeszło proces reintegracji. Wśród nich 
7,500 tys. zdemobilizowanych bojowników to osoby poniżej 15 roku życia (tzw. dzieci żołnierze, ang. child 
soldiers). Ibidem. 
88 M. Sedra, New Beginning or Return to Arms?..., op.cit.,  s. 5.  
89 Zob. Law on Political Parties 2004, art. 6, na: http://www.afghan-web.com/politics/parties_law.html . 

http://www.afghan-web.com/politics/parties_law.html
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przeciwlotniczej)90. Ponadto, złożona broń, jak twierdzą eksperci, była zazwyczaj przestarzała, 

podczas gdy broń lepszej jakości (proces konfiskaty odbywał się na zasadzie dobrowolności – 

nie prowadzono np. przymusowych przeszukań) pozostała w rękach milicji (choć 

formułowano np. propozycje jej odkupienia za zebrane od donatorów zewnętrznych środki 

finansowe).  

 

Z dużymi oporami przebiegała również faza reintegracji (trwała od 2-4 miesięcy w 

przypadku każdego z demobilizowanych żołnierzy), która miała zakończyć się ostatecznie w 

czerwcu 2006 roku, a przeciągnęła się aż do roku 2008. W wyniku wielu czynników (głównie 

z powodu ogólnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej w kraju) demobilizowanym 

bojownikom (a także ich rodzinom, które również zostały objęte programami 

reaktywacyjnymi i pomocowymi) trudno było zaistnieć na rynku pracy, choć w ich 

reintegrację zaangażowanych było wiele organizacji międzynarodowych, agencji 

pomocowych i organizacji pozarządowych (jak np. World Food Programme, który dostarczył 

pomocy żywnościowej, a także medycznej zarówno samym ex-kombatantom, jak i ich 

rodzinom czy niemiecka agencja AGEF lub  World Vision, które organizowały kursy i 

szkolenia zawodowe). Osobom tym oferowano także naukę czytania i pisania, krótkie formy 

zatrudnienia, np. przy rozminowywaniu pól uprawnych itp. 

 

Jednocześnie realizowano tzw. Program Zachęt dla Komendantów Wojskowych 

(Commanders Incentive Programme - CIP). Był on skierowany do komendantów 

wojskowych, należących do AMF, lecz jednocześnie nie piastujących żadnego stanowiska w 

administracji rządowej lub wojsku, a także nie posiadających własnych firm lub znaczącego 

majątku91. Komendanci byli również zobowiązani do „okazywania wsparcia dla procesu DDR, 

lojalności wobec rządu centralnego i pozostawania poza oskarżeniami o naruszenia praw 

człowieka”92. W zamian za wsparcie procesu DDR oferowano im pomoc finansową (od 350-

500 dolarów miesięcznie przez okres dwóch lat lub jednorazowy ekwiwalent na założenie 

firmy), szkolenia w kraju lub za granicą, zatrudnienie w administracji, pakiety opieki 

medycznej itp. Wg danych, ok. 320 komendantów i 150 generałów zostało objętych 

programem CIP, na którego realizację przeznaczono ok. 5 mln dolarów.  
                                                           
90 W Afganistanie uruchomiono również oddzielny program - Heavy Cantonment Weapons Program, w ramach 
którego od stycznia 2004 r. do lutego 2006 r. udało się odzyskać ponad 12 tys. sztuk broni ciężkiej (wg 
szacunków było to 98 % ilości broni ciężkiej będącej wówczas w obiegu, choć dane te bywają kwestionowane). 
Za:  UN Inter-Agency Working Group on DDR, Country Programme: Afghanistan…, op.cit. 
91 Patrz C.A. Hartzell, Missed opportunities…, op.cit., s. 6-7. 
92 Practice Note, Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-combatants, UNDP, s. 35. 
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Ostatecznie realizacja programu DDR nie została przez ekspertów oceniona 

pozytywnie. Wiele milicji najbardziej wpływowych komendantów wojskowych nie zostało 

rozbrojonych, gdyż program zrealizowano ostatecznie tylko w ośmiu prowincjach. Poza tym 

wskazuje się również na to, że o ile w przypadku AMF, które podlegały Ministerstwu Obrony, 

udało się doprowadzić do rozbrojenia wielu tych jednostek, to sytuacja wyglądała dużo gorzej 

w przypadku oddziałów policji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Brak 

programów rozbrojenia tych grup zaowocował sytuacją, w której w wielu prowincjach kraju 

pozostały one jako de facto milicje powiązane z lokalnymi komendantami wojskowymi93. W 

okresie późniejszym, kiedy intensywność rebelii talibów stała się coraz bardziej odczuwalna, 

także w północno-zachodnich prowincjach Afganistanu, grupy te zaczęły ponownie się zbroić 

dzięki dostawom broni szmuglowanej m.in. przez granicę z Iranem94.  

 

Na jedną z głównych przyczyn niepowodzeń programu DDR wskazuje się brak 

porozumienia politycznego w tej sprawie podczas konferencji w Bonn. Dało to sygnał 

grupom zbrojnym, iż stronom porozumienia nie zależy de facto na ich likwidacji i rozbrojeniu. 

W rezultacie najważniejszy polityczny cel programu – likwidacja więzi patronackich 

pomiędzy byłymi dowódcami AMF a podległymi im jednostkami – nie został osiągnięty95. 

Wątpliwości niektórych przedstawicieli afgańskiej sceny politycznej budził również fakt, iż 

nadzór nad tak istotnym i „wrażliwym” z politycznego punktu widzenia programem 

powierzono Japonii – państwu bez bliższych wcześniejszych związków i rozległej ekspertyzy 

na temat uwarunkowań afgańskich.  

 

5.1.3 Ograniczone efekty Programu Demobilizacji Nielegalnych Grup Zbrojnych  

 

Program rozwiązania nielegalnych grup zbrojnych (Disbandment of Illegal Armed 

Groups – DIAG), realizowany także w ramach ANBP, miał być kolejną fazą likwidacji grup 

zbrojnych funkcjonujących poza kontrolą rządu. Tym razem uwagę skierowano na siły 

pozostające poza AMF, nieregularne milicje i grupy paramilitarne, których liczbę szacowano 

                                                           
93  Patrz np. T.D. Wentzell, „Security Sector Reform in Afghanistan: From the Bonn Agreement to the 
Afghanistan Compact”, Canadian Army Journal, Vol. 14.1 , s. 33. 
94 Wielu komentatorów wskazywało wówczas, iż proces ponownego uzbrajania tych grup miał w istocie na celu 
wywieranie politycznej presji na rząd Hamida Karzaja, który już wówczas stracił na swej popularności. Zob. 
m.in. K. Semple, Afghan Ex-Militia Leaders Hoard Arms, „The New York Times” z 28 października 2007 r., na: 
http://www.nytimes.com/2007/10/28/world/asia/28weapons.html?pagewanted=all .  
95 C.A. Hartzell, Missed opportunities…, op.cit., s. 8-12. 

http://www.nytimes.com/2007/10/28/world/asia/28weapons.html?pagewanted=all
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na blisko 2 tys. (w sumie ok. 130 tys. ludzi), włączając w to milicje plemienne, siły 

ochraniające lokalne społeczności, grupy kryminalne itp. Realizację programu rozpoczęto w 

lipcu 2005 roku i zakładano, że do marca 2011 r. wszystkie te grupy pozostaną rozbrojone96. 

Główną zachętą do rozbrojenia miała być możliwość uczestnictwa w projektach rozwojowych. 

Wśród głównych celów programu wymieniano: 

 

1) rozszerzenie zakresu władzy rządu afgańskiego poprzez rozwój jego zdolności do 

rządzenia na poziomie lokalnym i stworzenie warunków bezpieczeństwa dla lokalnych 

społeczności poprzez zredukowanie poziomu przemocy ze strony nielegalnych grup 

zbrojnych;  

 

2) umocnienie poparcia społecznego dla prawowitych władz państwa oraz podniesienie 

poziomu wiedzy na temat zagrożeń płynących ze strony nielegalnych grup zbrojnych; 

 

3) zwiększenia stabilności lokalnych społeczności poprzez wzmocnienie oddziaływania 

programów nakierowanych na odbudowę społeczno-gospodarczą;  

 

Podobnie jak przy DDR, przy realizacji programu DIAG również dochodziło do 

nadużyć - zawyżania faktycznej liczby bojowników, nierównomiernego skupienia uwagi na 

różnych grupach. Konieczna okazała się także inkorporacja niektórych komendantów do 

struktur rządowych na poziomie prowincjonalnym lub lokalnym. Poza tym, Stany 

Zjednoczone i rząd afgański z jednej strony zachęcały do procesu rozbrojenia, a z drugiej 

legitymizowały działalność niektórych lokalnych milicji (nie rozbrojono np. arbakai z Paktii 

ani tych milicji komendantów lokalnych, które były zatrudniane przez siły koalicyjne (jak 

Afgańskie Siły Bezpieczeństwa). Niektóre z istniejących nielegalnych milicji były 

zatrudniane pod szyldem prywatnych kontraktorów (np. Louis Berger Associates oraz US 

Protection and Investigations) dla ochrony realizacji projektów rozwojowych. W rezultacie, 

do końca 2010 r. w ramach Programu udało się rozbroić 759 organizacji paramilitarnych, od 

których przejęto ponad 54 tys. sztuk broni97. 

 

                                                           
96 Podsumowanie założeń i rezultatów Programu do marca 2011 patrz: United Nations Development Programme, 
A Afghanistan , Disbandment of Illegal Armed Groups (DIAG) Annual Project Report 2010 na 
www.undp.org.af . 
97 Dane za: United Nations Development Programme…, op.cit., s. 4. 

http://www.undp.org.af/
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Ostatecznie, zarówno programowi DDR, jak i DIAG zarzuca się dosyć słabą kampanię 

informacyjną (szczególnie na terenach wiejskich i mniejszych miast). Podkreśla się również, 

iż utrzymanie lokalnych komendantów miało w tamtym okresie swoje wady i zalety – z 

jednej strony zapewniało względną ochronę lokalnym społecznościom w okresie, kiedy armia 

i policja afgańska dopiero się tworzyły, z drugiej – wzmacniały pozycję osób, które już i tak 

kontestowały nową sytuację polityczną w kraju i niechętne były poddaniu się władzy rządu 

centralnego.  

 

5.1.4 Ograniczone rezultaty Programu Pokoju i Reintegracji 

 

Jak już wspomniano, od roku 2005 w Afganistanie doszło do znaczącego nasilenia 

rebelii talibów. Szacuje się, iż po ich stronie w Afganistanie walczy stale ponad 30 tys. ludzi98. 

Oprócz działań zbrojnych wymierzonych w rebelię, a prowadzonych przez siły ISAF i siły 

armii afgańskiej, jako część strategii przeciwpartyzanckiej, zdecydowano o uruchomieniu 

programów, które miałyby na celu odciągnięcie niektórych osób, które przystąpiły do rebelii, 

ale w zamian za pewne korzyści byłyby gotowe od niej odstąpić99. Już w roku 2005 powołano 

tzw. Komisję Pokoju i Pojednania (Peace and Reconciliation Commission), jednak efekty jej 

działania pozostały dość ograniczone 100 . W roku 2009 uruchomiono Program Pokoju i 

Reintegracji (The Afghanistan Peace and Reintegration Program - APRP)101. Jego celem jest 

pomoc tym bojownikom z niższego i średniego szczebla Talibanu, którzy zdecydują się na 

porzucenie szeregów talibów oraz powrót do lokalnych społeczności. 

Główną pieczę nad jego implementacją sprawuje rząd afgański, we współpracy z 

utworzoną w październiku 2010 r. Wysoką Radą Pokoju, a także siłami ISAF i misją UNDP. 

Jego uczestnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji, iż porzucają swoje powiązania z rebelią 

oraz będą stosować się do postanowień Konstytucji Afganistanu, szczególnie w sferze rządów 

prawa. Głównym bodźcem dla osób wyrażających chęć reintegracji nie są, jak w przypadku 

poprzednich programów, zachęty finansowe (choć osoby te otrzymują 120 dolarów 

stypendium przez okres trzech miesięcy oraz różnego rodzaju szkolenia zawodowe, naukę 

czytania i pisania, a nawet porady psychologa), ale zgoda lokalnej wspólnoty na przyjęcie 

                                                           
98 Za: J. Starkey, „Major ‐ General Richard Barrons Puts Taleban Fighter Numbers at 36,000”, The Times 
(London), 3 marca 2010 r. na: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/afghanistan/article2462136.ece . 
99 Więcej na ten temat patrz M. Waldman, Golden Surrender? The Risks, Challenges, and Implications of 
Reintegration in Afghanistan, Afghanistan Analysts Network, 2011. 
100 Patrz M. Waldman, Golden Surrender?..., op.cit., s. 3. 
101 Został on powołany Dekretem prezydenta Hamida Karzaja z dnia 29 czerwca 2010 r. 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/afghanistan/article2462136.ece
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takiej osoby, a wówczas może one ubiegać się o różnego rodzaju granty rozwojowe. To 

właśnie przedstawiciele tych wspólnot są zachęcani do wskazywania osób, które mogłyby stać 

się uczestnikami programu. Są oni wówczas objęci amnestią, a niektórym pozwala się nawet 

zachować broń w celach samoobrony. Do końca 2012 roku program został uruchomiony w 29 

prowincjach, w których zanotowano ok. 6 tys. ochotników, którzy deklarowali chęć powrotu  

do życia cywilnego 102 . Przekonanie o możliwości dobrowolnego przejścia bojowników 

talibskich na stronę sił ich zwalczających wywodzi się w tym przypadku z przekonania, iż 

motywacją dla nich nie są tylko kwestie ideologiczne, ale także ekonomiczne, w tym przede 

wszystkim brak możliwości innych źródeł zarobkowania w obliczu słabości afgańskiej 

gospodarki, braku dostępu do ziemi uprawnej itp 103 .              

 

Budżet programu APRP w roku 2012 wyniósł ponad 123 mln dolarów - główni 

donatorzy to Japonia i Stany Zjednoczone. Najwięcej ochotników do reintegracji zanotowano 

w prowincjach północnych i zachodnich – najmniej w prowincji Helmand i Kandahar (gdzie 

rozpoczęto de facto jego realizację), gdzie nasilenie rebelii jest bardzo wysokie i wielu 

bojowników, nawet w przypadku wyrażenia chęci odstąpienia od działań zbrojnych, obawia 

się działań odwetowych ze strony talibów. Założenia i realizacja programu APRP także nie 

uniknęły krytyki ekspertów, którzy zarzucają mu przede wszystkim brak realizmu: zbyt wiele 

instytucji (w samym Afganistanie aż 9 ministerstw nie licząc instytucji z zewnątrz) 

zaangażowanych w jego realizację i wyzwania dla koordynacji, jakie stwarza taka sytuacja, 

oddanie dużego zakresu realizacji programu (wraz z finansowaniem) na poziom prowincji, co 

może być zachętą do korupcji, założenie, że rebelię napędzają głównie czynniki ekonomiczne, 

a nie polityczne, takie jak rozczarowanie słabością i korupcją rządu centralnego czy sprzeciw 

wobec obecności sił międzynarodowych w Afganistanie 104 . Poza tym, doświadczenia 

poprzednich programów nie zachęcają obecnie bojowników do licznego poparcia dla 

                                                           
102  Dane za oficjalną witryną internetową ISAF: http://www.isaf.nato.int/subordinate-commands/afghanistan-
peace-and-reintegration-program/index.php . 
103 Więcej szczegółów na temat programu patrz też dokument wydany przez rząd Afganistanu, Afghan Peace 
and Reintegration Program, Islamic Republic of Afghanistan, National Security Council, D&R Commission, 
Kabul-Afghanistan, 2010 na http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-
reintegration-2013-all-theory-and-no-reality oraz dokument Dowództwa ISAF: A Guide to the Afghanistan 
Peace and Reintegration Program (APRP), Force Reintegration Cell, HQ ISAF, March 2012.  
104 Zob. wpis na blogu SIPRI na ten temat na http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-
for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality.  

http://www.isaf.nato.int/subordinate-commands/afghanistan-peace-and-reintegration-program/index.php
http://www.isaf.nato.int/subordinate-commands/afghanistan-peace-and-reintegration-program/index.php
http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
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prowadzonych programów. W wielu przypadkach zostali oni bowiem zostawieni bez obiecanej 

pomocy 105 .         

 

 

5.1.5 Milicje w prowincjach 

 

Jak podkreśla A. Giusztozzi, powolny rozwój Afgańskiej Armii Narodowej 

powodował, iż w niektórych prowincjach udzielano gubernatorom zezwolenia na 

utrzymywanie grup zbrojnych poza formalnymi strukturami ANSF (tzw. milicji, w liczbie do 

500 osób), tak by stanowiły one dla nich zbrojne wsparcie na wypadek prób ataku na urzędy 

publiczne 106 . W latach późniejszych wielokrotnie próbowano również realizować plany 

powołania różnego rodzaju formacji, które, w obliczu coraz bardziej niestabilnej sytuacji 

bezpieczeństwa, byłyby w stanie utrzymać porządek na niewielkich obszarach kraju gdzie 

stacjonowały. W 2006 r. prezydent H. Karzaj ogłosił np. powstanie mobilnych milicji (Afghan 

National Auxiliary Police) w kilku prowincjach na południu kraju (np. w Helmand). W 

związku z permanentną korupcją przy ich powstawaniu oraz niskim poziomem zgłaszających 

się rekrutów, słabością szkoleń (tylko 10-tygodniowy kurs) stacjonujące tam siły brytyjskie 

wkrótce zaniechały realizacji tego pomysłu107. 

 

Niska efektywność i widoczność ANSF (w szczególności policji) powodowały 

również, iż wielu regionach, w szczególności na południu i południowym - wschodzie kraju, 

gdzie istnieje tradycja tzw. arbakai (formacji plemiennych), lokalna ludność organizowała się 

samodzielnie. Szacowano, iż pod koniec 2003 roku ok. kilka tysięcy takich grup 

funkcjonowało w tych regionach i odnosiło pewne sukcesy w zapewnianiu ochrony lokalnych 

społeczności.  Dodatkowo, od 2008 r. w strategii Stanów Zjednoczonych odnotowuje się 

coraz większą ich wolę opierania się na strukturach lokalnych, by skompensować powolny 

rozwój ANSF. Jak podkreślali Amerykanie, ich intencją było skorzystanie z inicjatyw 

podjętych przez samych Afgańczyków, którzy bez oglądania się na nieudolnych w ich 

mniemaniu rząd w Kabulu chwytali za broń i wypierali talibów ze swoich wiosek108. W lutym 

2009 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły promocję tzw. Społecznej Inicjatywy Obrony 

                                                           
105 M. Waldman, Golden Surrender?..., op.cit., s.6. 
106 A. Giustozzi, Koran, Kalshnikov and Laptop…, op.cit., s. 170 i nn. 
107 Tamże, s. 172.  
108 D. Filkins,  „Afghan Militias Battle Taliban With Aid of U.S”.,  The New York Times z 21 listopada 2009 r., s. 
A1. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/f/dexter_filkins/index.html?inline=nyt-per
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(Community Defence Initiative - CDI), która zakładała powstanie Afgańskich Sił Obrony 

Publicznej (Afghan Public Protection Force - APPF). Każda z lokalnych milicji 

rekrutowanych w 10 dystryktach miała składać się z ok. 200 osób (w sumie ok. 2 tys. osób) 

grupujących się wśród dużych skupisk ludzkich (ok. miliona ludzi) wokół głównych szlaków 

transportowych (tzw. Ring Road). Jeśli chodzi o szkolenia i finansowanie tych sił – mają one 

pochodzić od amerykańskich sił specjalnych, które zapewnią szkolenia oraz dostarczą 

amunicji (choć nie broni) i środki komunikacji109.  

Program przeprowadzono w kilku prowincjach (m.in. Herat, Kandahar, Nangahar). 

Dowódcy tych grup mieli być odpowiedzialni przez przywódcami lokalnych społeczności 

(tzw. community leaders). Wśród celów Inicjatywy, oprócz oczywistego motywu zwalczania 

partyzantki talibskiej i wspierania ANSF wymieniano także: kreowanie miejsc pracy oraz cele 

propagandowe - przede wszystkim wskazywanie na to, iż w społecznościach lokalnych opór 

przeciwko możliwemu powrotowi talibów do władzy przybiera na sile. Program tworzenia 

lokalnych milicji wpisywał się wówczas w szerszą strategię Pentagonu, która zakładała 

nawiązywanie bliskiej współpracy z poszczególnymi grupami plemiennymi, szczególnie na 

obszarach zajętych przez partyzantkę talibską, by w zamian za fundusze skierowane na 

projekty rozwojowe mobilizowały one lokalne społeczności w walce przeciwko rebelii110.  

Wielu ekspertów wskazuje jednak na fakt, iż podobne systemy obrony lokalnej mogą 

funkcjonować jedynie na terytoriach zamieszkanych przez Pasztunów, gdzie  istnieją tradycje 

tego typu sił 111 . Gdzie indziej realizacja takich programów może doprowadzić do 

niekontrolowanego powstania różnych uzbrojonych grup, które znajdą się poza kontrolą 

jakichkolwiek władz (wziąwszy pod uwagę już i tak relatywną słabość rządu w Kabulu), 

także władz lokalnych. Może to stworzyć furtkę dla zbudowania siły nowych komendantów 

wojskowych, którzy, tak jak w prowincji Kunduz, zorganizowali się do tego stopnia, by 

zacząć pobierać podatki od miejscowej ludności, lub umocnili swoją pozycję poprzez dużą 

liczebność grupy zbrojnej, którą stworzyli (jak np. Arif Noorzai, który zrekrutował ok. 12,5 

                                                           
109 J. Boone, „US pours millions into anti-Taliban militias in Afghanistan”, The Guardian z 22 listopada 2009 r., 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/22/us-anti-taliban-militias-afghanistan . 
110  Na temat krytyki tego podejścia patrz np. J. Foust, „Tribe and prejudice” America’s “new hope” in 
Afghanistan”, The New Nation, February 2010 na http://www.thenational.ae/news/world/tribe-and-prejudice-
americas-new-hope-in-afghanistan . 
111 Z drugiej strony, właśnie wśród Pasztunów dość trudno było zrekrutować ochotników do przystąpienia do 
takich formacji ze względu na fakt, iż obawiali się oni talibów, którzy w wielu dystryktach na południu i 
wschodzie Afganistanu zdołali stworzyć paralelne do państwowych struktury władz i co za tym idzie, aparatu 
represji.   

http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/22/us-anti-taliban-militias-afghanistan
http://www.thenational.ae/news/world/tribe-and-prejudice-americas-new-hope-in-afghanistan
http://www.thenational.ae/news/world/tribe-and-prejudice-americas-new-hope-in-afghanistan
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tys. członków milicji formalnie dla celów zabezpieczenia wyborów prezydenckich w 2010 r.) 

112.  

Ostatecznie wiele z zastrzeżeń wysuwanych pod adresem tych milicji (nie tylko przez 

inne państwa członkowskie ISAF, ale także przedstawicieli Departamentu Stanu USA i rządu 

afgańskiego) stało się faktem113. Np. już w 2010 r. wśród członków plemieniu Shinwari (które 

otrzymało od USA ok. 1 mln dolarów na projekty rozwojowe) w prowincji Nangahar 

pomiędzy uzbrojonymi frakcjami doszło do walk o prawo do ziemi, w której zabitych zostało 

kilkanaście osób. O ile na początku proces rekrutacji do tych milicji był bardziej restrykcyjny 

i obejmował skrupulatną weryfikację kandydatów, później (w szczególności w momencie 

kiedy dowództwo nad ISAF przejął gen. Stanley A. McChrystal, który niezwykle intensywnie 

promował tę inicjatywę) proces ten stał się mniej formalny, choć zyskał na dynamice. Stało 

się to przyczynkiem do krytyki przez organizacje zajmujące się w Afganistanie promocją i 

ochroną praw człowieka. Jak twierdzi N. Nadery, członek Afghan Independent Human Rights 

Commission, “jest dla nas przedmiotem troski to, kto angażuje się w promocję praw 

człowieka i ich ochronę”114. Raporty eksperckie, jakie powstały w celu oceny efektywności 

tych sił nie pozostawiają wątpliwości, że wiele grup jest zamieszanych w działalność 

kryminalną - powszechne stosowanie przemocy wobec lokalnych społeczności, wymuszanie 

haraczy, łapówek, gwałty, przemyt narkotyków, a nawet prowadzenie prywatnych więzień115.  

Do końca 2009 roku tego typu milicje powstały w prowincjach: Herat, Kandahar, 

Nangahar, Helmand i  Paktia. W okresie późniejszym rozwijała się ona jako Lokalna 

Inicjatywa Obrony (Local Defense Initiative), a następnie w 2010 r. jako inicjatywa budowy 

Lokalnej Policji Afgańskiej (Afghan Local Police). W 2011 siły te liczyły ok. 13 członków z 

planowanych 30 tys. do końca 2014, kiedy siły wojsk ISAF mają opuścić Afganistan. 

Niestety, jak pokazują niezależne raporty, ich obecność w tych prowincjach nie poprawiła 

bezpieczeństwa lokalnych społeczności, nawet w przypadku, gdy nastąpiło wycofanie sił 

talibów. Przemoc generowaną przez rebelię zastąpiła bowiem przemoc tych ugrupowań, 

pomimo formalnej kontroli, jaką ostatecznie objęło nad nimi afgańskie Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych.  

                                                           
112 D. Filkins, op.cit. 
113 A.J. Rubin, Afghan Tribal Rivalries Bedevil a U.S. Plan, „The New York Times” z 11 marca 2010 r. 
114 S. Ackerman, „Afghan Human Rights Official Criticizes McChrystal ‘Tribes’ Initiative, The Washington 
Independent z 1 grudnia 2009 r. 
115  Patrz np. Janosch Jerman, „Afghan Local Police: A Threat To Civilian Security?”, Eurasia Review, 
December 9, 2011 at: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocs/D1BBA185849BBF968725796100717CEC?OpenDocument. 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocs/D1BBA185849BBF968725796100717CEC?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocs/D1BBA185849BBF968725796100717CEC?OpenDocument
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5.2 Problem finansowania Afgańskiej Armii Narodowej 

 

Tempo tworzenia Afgańskiej Armii Narodowej, która z oczywistych względów 

musiała być finansowana głównie przez dotacje zewnętrzne, było niemal od początku 

znacząco hamowane przez dość powolny proces gromadzenia środków finansowych na ten 

cel. Rolę lidera w dziedzinie finansowego wsparcia dla afgańskich sił zbrojnych pełniły 

oczywiście Stany Zjednoczone, wspierane przez inne państwa koalicji ISAF. Wsparcie to, 

szczególnie w pierwszych latach realizacji SSR, nie było znaczące. Jak podają autorzy 

Raportu przygotowanego przez RAND, w 2002 r., ambasador James Dobbins, specjalny 

wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Afganistanu, zaoferował jedynie 130 mln dolarów 

kontrybucji USA w pierwszym roku realizacji reformy116. Inne państwa, w czasie kolejnych 

konferencji donatorów (Genewa 2002, Tokio 2002) także deklarowały początkowo niewielką 

pomoc finansową (w sumie ok. 235 mln dolarów), jak również dostawy niewielkiej liczby 

sprzętu i uzbrojenia 117 . Wg szacunków Raportów amerykańskiego Government 

Accountability Office, w latach 2002 – 2008 USA przeznaczyło na budowę ANA w sumie 

nieco ponad 10 mld dolarów : 

 76, 9 mln w 2002 roku 

 372,6 mln w 2003 r. 

 723,7 mln w 2004 r.  

 1,736 mld w r. 2005 

 768 mln dolarów w r. 2006 

 4,883 mld dolarów w r. 2007 oraz  

 1,903 mld dolarów w r. 2008118.   

 

W kolejnych latach, kiedy koncepcja liczebności sił ANA uległa zasadniczej zmianie 

(zadecydowano o podwojeniu sił zbrojnych do pułapu 140 tys. żołnierzy) na finansowanie 

ANA przeznaczono ponad 5.7 mld w 2009 r. W latach 2010-2011 siły bezpieczeństwa w 

Afganistanie zostały wsparte sumą kolejnych 20 mld dolarów119.  

 

                                                           
116 O. Younossi et.al., The Long March…, op.cit.,  s. 12. 
117 Tamże,  s. 7. 
118 Za Securing, Stabilizing, and Reconstruction Afghanistan. Key Issues for Congressional Oversight, GAO  
Report to Congressional Committees, May 2007, s. 14.  
119 Quarterly Report to the United States Congress, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR), 30 April 2013, s. 94-100. 
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Ze strony Stanów Zjednoczonych środki na finansowanie ANA były przekazywane 

przez Afgański Fundusz na rzecz Sił Bezpieczeństwa (Afghanistan Security Forces Fund), na 

rzecz którego tylko USA przeznaczyły, do kwietnia 2010, kwotę 25,2 mld dolarów120. Do 

marca 2013 r. przekazano ogółem na budowę ANSF ok. 54 mld dolarów, w tym na budowę 

ANA ok. 28, 9 mld dolarów (z czego 1/3 przeznaczono na wyposażenie i środki transportu, a 

ok. 2,7 mld dolarów na szkolenia i działalność operacyjną) 121 . Ze środków Funduszu 

pokrywano m.in. wydatki na rzecz szkoleń, wyposażania ANSF (także policji, sił specjalnych 

itp.), zapewnienia środków materialnych koniecznych do budowy i wyposażenia garnizonów, 

podróży oficerów szkolących ANSF oraz członków ANSF 122 . Ostatecznie, jak podaje 

Kenneth Katzman, specjalista amerykańskiego Congressional Research Service, Stany 

Zjednoczone do końca roku 2013 przeznaczyły na finansowanie afgańskiej armii ok. 56 mld 

dolarów (ogółem pomoc dla Afganistanu ze strony USA wyniosła ok. 93 mld dolarów)123. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż nakłady na rozwój armii afgańskiej zwiększyły 

się znacząco dopiero po roku 2007, kiedy stało się jasne, że nieliczne i słabo wyposażone i 

przeszkolone siły nie będą w stanie stawić czoła rebelii. Wciąż jednak kwoty te nie były 

wystarczające, by pokryć pełne zapotrzebowanie tych sił, biorąc pod uwagę strukturę tych 

wydatków: większość kierowano wówczas na szkolenia kolejnych batalionów z założeniem, 

by w jak najszybszym czasie były one zdolne do dyslokacji w terenie i podjęcia zadań 

bojowych w celu wspomagania sił koalicyjnych na polu walki. Zaniedbywano natomiast 

kwestie logistyki, łączności, szkolnictwa wojskowego, uzbrojenia itp., których w tamtym 

okresie nie uznawano za priorytet. Skutkowało to tym, iż w tych sferach (szczególnie jeśli 

chodzi o transport124 ) siły ANA były całkowicie zależne od wsparcia zewnętrznego lub 

musiały wykorzystywać sprzęt pochodzący od donatorów, częstokroć niekompatybilny do 

potrzeb operacyjnych, wyeksploatowany i wymagający napraw i modernizacji, na co również 

brakowało środków finansowych). Kolejne bardzo istotne zwiększenie nakładów miało 

miejsce w 2007 r., kiedy dowódca CSTC-A, gen. Robert Durbin, przedłożył Departamentowi 
                                                           
120 Quarterly Report to the United States Congress, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR), 30 April 2010, s. 6. 
121 Quarterly Report to the United States Congress, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR), 30 April 2013, s. 94-100. 
122 Więcej na temat zakresu Afgańskiego Funduszu na rzecz Sił Bezpieczeństwa zob.: Handbook 09-27, Chapter 
14 [w:] Center for Army Lessons Learned, April 2009 na: http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/09-27/ch-14.asp . 
123 K. Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Congressional Research 
Service, October 9, 2014, s. 2. 
124 Jak podaje Raport GAO 2005, do tłumienia zamieszek w Heracie w roku 2004 siły afgańskie musiały zostać 
przerzucone przez samoloty armii USA. Za: Afghanistan Security Efforts to Establish Army and Police Have 
Made Progress, but Future Plans Need to Be Better Defined, Report to the Committee on International Relations, 
House of Representatives, GAO-05-575, June 2005, s. 19. 

http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/09-27/ch-14.asp
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Obrony prośbę o znaczący wzrost funduszy i faktycznie, w 2007 r. dowództwo dostało 

potężny zastrzyk finansowy w postaci 4,883 mld dolarów oraz, w roku kolejnym, w postaci 

dodatkowych 1,7 mld dolarów. Połowa tych środków została wówczas wykorzystana na 

sfinansowanie zakupów uzbrojenia oraz poprawę możliwości transportowych armii afgańskiej. 

Jak szacują eksperci RAND, dopiero na początku 2008 r., zapotrzebowanie ANA na sprzęt o 

znaczeniu priorytetowym zostało pokryte w 60 %125.  

 

Dodatkowo, w roku 2007 państwa NATO zdecydowały się na utworzenie tzw. 

NATO-ANA Trust Fund, którego zadaniem było początkowo pokrywanie kosztów dostaw i 

instalacji sprzętu wojskowego oferowanego przez donatorów z koalicji ISAF oraz 

inżynieryjnych projektów infrastrukturalnych, szkoleń oficerów ANA w Afganistanie i poza 

nim 126. W 2009 r. jego mandat (także na prośbę afgańskiego ministra obrony A.R. Wardaka), 

został rozszerzony o finansowanie całościowego (w sensie nie tylko rozwoju, ale także 

podtrzymywania działalności – ang. sustainability) funkcjonowania ANA (a także sił 

policyjnych), początkowo na okres 5 lat. Decyzja ta zapadła na spotkaniu ministrów obrony 

NATO w Budapeszcie w październiku 2008 roku. Od 2009 r. Fundusz funkcjonuje pod nazwą 

nazwę ANA Trust Fund, a na jego rzecz mogą kontrybuować także państwa spoza ISAF. 

Zarządzanie funduszami należy do urzędującej w Kabulu Rady (Project Board), złożonej z 

przedstawicieli rządu afgańskiego, donatorów oraz dowództw CSTC-A i COMISAF. Do 

listopada 2009 r. donatorzy zasilili fundusz kwotą ok. $32 milionów dolarów, a do listopada 

2013 r. kwota ta wzrosła do 600 mln Euro (choć z uwzględnieniem, że suma ta ma zostać 

pozyskana i wydatkowana do końca 2014 r.). Dużym problemem w zarządzaniu funduszami 

są jednak tzw. narodowe ograniczenia (national caveats) stawiane przez rządy niektórych 

państw. Mogą one np. zastrzec, iż nie zgadzają się na finansowanie niektórych obszarów 

działalności ANSF. Poza tym, niektóre kraje (np. Niemcy) zwracały uwagę na fakt, że 

pomimo dokonywanych wpłat, niektóre projekty nie są realizowane ze względu na brak 

funduszy, co wiązały z faktem pobierania przez Stany Zjednoczone dużych opłat 

administracyjnych. Rząd niemiecki wskazał, iż jest to czynnik zniechęcający donatorów do 

zasilania funduszu 127 . Wśród największych donatorów Funduszu znajdują się: Australia 

                                                           
125 T.K. Kelly, N. Bensahel, O. Oliker, Security Force Assistance in Afghanistan. Identifying Lessons for Future 
Efforts, RAND, Arroyo Center, 2011, s. 45-47. 
126 Więcej na temat zakresu NATO-ANA Trust Fund zob. http://www.nato.int/isaf/topics/ana/faq.html . 
127 “US 'charged fee' on ANA trust fund”na  http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=14928, a 
także I. Traynor, Germany accuses US over 'missing' Afghan funds, WikiLeaks cables show na 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/germany-us-afghan-funds-wikileaks . 

http://www.nato.int/isaf/topics/ana/faq.html
http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=14928
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/germany-us-afghan-funds-wikileaks
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(zadeklarowała wpłatę ok. 200 mln w 2010 r. w ciągu kolejnych 4 lat), Niemcy, Holandia i 

Norwegia, Korea Południowa128. 

 

Jak twierdzą eksperci, administracja USA, w tym szczególnie Departament Obrony – 

główny podmiot zaangażowany w tworzenie ANA, od początku procesu budowy sił nie 

dysponował klarownymi szacunkami dotyczącymi ewentualnych kosztów utworzenia i 

utrzymania ANA w dłuższym okresie czasu. Było to bez wątpienia pochodną braku pewności, 

czy rząd afgański i społeczność międzynarodowa zdecydują się ostatecznie na utrzymanie i 

restrukturyzację AMF, czy na ich demobilizację i stworzenie armii afgańskiej „od zera”129. 

Ani Stany Zjednoczone, ani społeczność międzynarodowa nie deklarowała również, przez 

jaki okres będzie kontrybuować na rzecz budowy ANSF. W listopadzie 2004 dowódcy OMC-

A twierdzili np., że dokończenie formowania armii będzie kosztowało dodatkowe 5.4 mld 

dolarów w roku 2005 (zakup uzbrojenia, pojazdów, wyposażenia dla Dowództw 

Regionalnych, transportu lotniczego prezydenta, natomiast bez pokrycia kosztów lotniczego 

transportu dużych kontyngentów po kraju, które szacowano na kwotę dodatkowych 3 mld 

dolarów). Koszt rocznego utrzymania ANA oszacowano w OMC-A na 420 mln dolarów 

rocznie (w tym 100 mln na pokrycie kosztów osobowych, a pozostałe na reperacje sprzętu, 

utrzymanie, dostawy, wsparcie medyczne, pensje, aprowizację, utrzymanie baz, amunicję, 

paliwa itp). Szacunki te przytaczano w Raporcie Government Accountability Office z roku 

2005. Jak twierdzą jego autorzy „Departament Obrony i Departament Stanu nie zdefiniowały 

jasno długoterminowych kosztów budowy afgańskiej armii i policji. Szacuje się jednak, że 

zakończenie procesu ich formowania będzie kosztowało ok. 7,2 mld dolarów, a roczne koszty 

ich utrzymania wyniosą ok. 600 mln dolarów rocznie” 130.  
 

Jak podkreśla M. Sedra, instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy czy 

UNDP, które dokonywały szacunków potrzeb procesu odbudowy państwa afgańskiego 

(zważywszy szczególnie na niedobory infrastrukturalne), myliły się co do swoich założeń, 

łącznie z tym najważniejszym – zakładano, że stan bezpieczeństwa w kraju znacznie się 

                                                           
128  Dane za: Afghan National Security Forces (ANSF): Training and Development, Media Backgrounder, 
December 2011 na www.isaf.nato.int oraz Equipping and Sustaining, the Afghan National Security Forces, 
ANA Trust Fund, ISAF, Fact Sheet, December 2013 na www.isaf.nato.int . 
129 Jak wskazuje Ahmed Rashid, było to częścią szerszego problemu – społeczność międzynarodowa, pomimo 
deklaracji, dość opieszale realizowała swoje zobowiązania i niechętnie kontrybuowała na wydatki w sferze 
publicznej. Zob. wywiad z Ahmedem Rashidem – Afghanistan: Interview with regional analyst and writer 
Ahmed Rashid na http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=17861 . 
130 Afghanistan Security Efforts to Establish Army and Police Have Made Progress…, op.cit.,  s. 27. 

http://www.isaf.nato.int/
http://www.isaf.nato.int/
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=17861
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poprawi. W Raporcie rządu afgańskiego z 2004 r. zaprezentowanym na konferencji w 

Berlinie („Securing Afghanistan’s Future: Accomplishments and the Strategic Path Forward”) 

szacowano np., że na utrzymanie sektora bezpieczeństwa potrzeba będzie kwota nie 

przekraczająca 2.58 mld dolarów131.  

W poprawie sytuacji finansowania armii przeszkadza również wszechobecna korupcja, 

która sięga najważniejszych instytucji państwa132. Obawy budzi fakt, iż brak rozwiniętego 

systemu bankowego nie daje gwarancji, iż pensje w odpowiedniej wysokości trafiają do 

szeregowych żołnierzy, gdyż ich wypłata leży w gestii dowódców133. W roku 2010 wybuchł 

również skandal korupcyjny związany z Bankiem Kabulskim, w którym deponowano pomoc 

międzynarodową przeznaczoną m.in. na finansowanie ANSF. Zarząd banku defraudował 

duże sumy pieniędzy, a w proceder ten zaangażowane były osoby związane z prezydentem 

Karzajem oraz wiceprezydentem Fahimem134. Ogółem z Banku wypłynęło prawie 900 mln 

dolarów. 

 

5.3 Problem rekrutacji i dezercji 

 

Niemal od początku dominującym problemem w uzyskaniu założonego pułapu sił 

zbrojnych, niezależnie, czy był to pułap, jak zakładano na początku, 70 tys. żołnierzy, czy w 

okresie późniejszym poziom ponad 200 tys. żołnierzy było nie, jak się powszechnie sądzi, 

brak wystarczającej liczby chętnych do wstąpienia w szeregi armii (z wyjątkiem prowincji 

takich jak Kandahar czy Helmand do centrów rekrutacyjnych zgłaszało się kilkukrotnie 

więcej kandydatów niż oczekiwało na nich miejsc), ale utrzymanie rekrutów w szeregach 

armii135. Składały się na to trzy czynniki: problemy z rekrutacją, dezercje oraz oddalenie się 

żołnierzy z szeregów armii bez przepustki (tzw. Absence Without Leave – AWOL).  

 

                                                           
131 Pełny tekst Raportu patrz na www.effectivestates.org. Patrz także M. Sedra, Security Sector Transformation 
in Afghanistan, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Conference Paper, July 
2004, s. 26.  
132 A. Cordesman, A. Mausenr, J. Lemieux, Afghan National Security Forces, What it will take to implement 
ISAF strategy, CSIS, 2010, s. 98-100.  
133 Wywiad z Chrisem Taylorem, doradcą ds. modernizacji sił zbrojnych w ARMA, z siedzibą w Afganistanie, 
Kabul, czerwiec 2013, archiwum własne. 
134 Patrz np. M. Rosenberg, Trail of Fraud and Vengeance Leads to Kabul Bank Convictions, „The New York 
Times” z 5 marca 2013 r. na http://www.nytimes.com/2013/03/06/world/asia/afghanistan-convicts-21-in-kabul-
bank-scandal.html?pagewanted=all . 
135 O. Younossi et.al., The Long March…, op.cit.,  s. 18.  

http://www.effectivestates.org/
http://www.nytimes.com/2013/03/06/world/asia/afghanistan-convicts-21-in-kabul-bank-scandal.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2013/03/06/world/asia/afghanistan-convicts-21-in-kabul-bank-scandal.html?pagewanted=all
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W roku 2004 do ANA udało się zrekrutować niecałe 16 tys. żołnierzy, w r. 2005 ta 

liczba spadła do niecałych 12 tys.136 Sytuacja poprawiła się nieco w kolejnych latach – do 

ANA wstąpiło ponad 21 tys. rekrutów w 2006 r. i ponad 32 tys. do marca 2008 roku137. Dość 

szybko pojawił się jednak problem ponownego kontraktowania wyszkolonych już żołnierzy 

(początkowo umowy trwały 3 lata) – zakładano, że ok. 50 % żołnierzy przedłuży swoje 

kontrakty, jednak po pierwszym cyklu, czyli w 2005 r. zdecydowało się na to jedynie 35 % 

żołnierzy. W 2008 r. poziom ten kształtował się już średnio w okolicach 50 %, jednak wiele 

zależało tu od miejsca dyslokacji poszczególnych oddziałów (wyższa w 201 Korpusie – 71% 

w stosunku do jedynych 17 % w 207 Korpusie)138.  

 

Utrzymanie rekrutów w szeregach armii utrudniał niezwykle wysoki poziom dezercji, 

który początkowo utrzymywał się średnio na poziomie 50 % rocznie139. Do końca 2004 roku 

udało się go do pewnego stopnia ograniczyć – z armii uciekało wówczas ok. 1,1 %. żołnierzy 

na miesiąc. Jak podaje A. Giustozzi, wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy były, 

szczególnie w początkowym okresie, niskie płace, niechęć do poddania się dyscyplinie oraz 

nękanie przez przełożonych żołnierzy niższych rangą z powodu m.in. przynależności 

etnicznej, rozczarowanie oferowanymi warunkami 140 . Wielu rekrutów pojawiło się w 

szeregach armii tylko dlatego, że zostali tam oddelegowani przez lokalne milicje. Dopiero w 

okresie późniejszym, kiedy wzrosły płace (z początkowych 50 dolarów miesięcznie dla 

żołnierze po podstawowym treningu oraz 50-70 i 150 dolarów odpowiednio dla podoficera i 

oficera w roku 2003 do 70 dolarów dla żołnierzy w 2003 r. i 300 dolarów dla dowódcy 

batalionu) oraz wprowadzono pewne udogodnienia dla żołnierzy służących poza miejscem 

zamieszkania (dopłaty do podróży do miejsca zamieszkania w czasie przepustki, lepsze 

warunki bytowe itp.), udało się zwiększyć liczbę rekrutów - w 2009 do ANSF zgłosiło się ok. 

29 tys. osób, a w 2010 - 58 tys. osób141. Już w 2006 roku talibowie oferowali jednak kwotę ok. 

300 dolarów dla młodego rekruta za przystąpienie do rebelii oraz 10-20 dolarów za udział w 

                                                           
136  Patrz United States Plan for Sustaining the Afghanistan National Security Forces, U.S. Department of 
Defense , s. 19.   
137 Dane za T.K. Kelly et al.  Security Force Assistance in Afghanistan. Identifying Lessons for Future Efforts…, 
op.cit., s. 42.  
138 Ibidem. 
139 Więcej na ten temat patrz: R.A. Millen, Afghanistan: Reconstituting a Collapsed State, Strategic Studies 
Institute, April 2005,  s.12 oraz A.S. Tyson, „Desertions deplete Afghan Army”, The Christian Science Monitor 
z 17 grudnia 2003 r., na: http://www.csmonitor.com/2003/1217/p06s01-wosc.html . 
140  Z drugiej strony, jak twierdzą autorzy raportu RAND, wiele osób zgłaszało się do armii z powodów 
ekonomicznych, a nawet po to, by dostać darmową odzież. Zob. tamże, s. 42. 
141 Zob. Preparing the Afghan National Security Forces for Transition…, op.cit.  

http://www.csmonitor.com/2003/1217/p06s01-wosc.html


206 
 

zamachach na siły koalicji. Za „głowę” osób pracujących na rzecz rządu lub cudzoziemca 

płacono ok. 1000 dolarów142.  

 

Jeśli chodzi o problem dezercji, najczęściej na opuszczenie szeregów armii 

decydowali się rekruci szeregowi, rzadziej oficerowie i podoficerowie 143 . Nie były to, 

przynajmniej do 2006 r. ucieczki motywowane politycznie (zbiegli żołnierze nie zasilali 

szeregów talibów, częściej przyłączały się do nich osoby odrzucane w procesie rekrutacji do 

ANSF). Dopiero w latach późniejszych, kiedy doszło do pierwszych dyslokacji kolejnych 

oddziałów ANA, szczególnie w prowincjach południowych, gdzie trwały walki z nasilającą 

się rebelią (co pociągnęło za sobą pierwsze ofiary, których liczba od 2007 r. systematycznie 

rośnie), żołnierze zaczęli masowo uchylać się od obowiązku służby na polu walki). 

Próbowano temu zaradzić wypłacając dodatkowe 2 dolary do pensji za każdy dzień dyslokacji 

na pole walki). Także, w miarę odzyskiwania przez talibów swoich pozycji w niektórych 

regionach, dochodziło do szantażu niektórych rodzin i żołnierze opuszczali szeregi ANSF z 

obawy o życie swoich bliskich144. Jak podają autorzy Raportu RAND – pomiędzy 2004 a 

2005 rokiem, 205 Korpus (dyslokowany w Kandaharze) opuściła więcej niż połowa 

żołnierzy 145 . Dla dowództwa nadzorującego budowę ANA oznaczało to konieczność 

ponoszenia dodatkowych wydatków nie tylko w sferze szkoleń wojskowych, ale także w 

zakresie podstawowych umiejętności czytania i pisania (w grudniu 2005 r. nawet 80 % 

zgłaszających się do armii rekrutów było niepiśmiennych). 

Wg danych ogłoszonych przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii na początku 

2014 r., w roku 2013 ogólny poziom strat w armii (tzw. attrition rate – uwzględniający liczbę 

dezercji, czasowych zwolnień ze służby, liczbę rannych oraz rezygnacje, bez ofiar) wynosi ok. 

34, 4 % (przy normie określonej na 16,8 %), co oznacza że rokrocznie ok. 1/3 ANA musi być 

                                                           
142 S. Chan, Sentinels of Afghan Democracy: The Afghan National Army, „Military Review”, January-February 
2009, s. 13. 
143 Zob. A. Giustozzi, Koran, Kalshnikov and Laptop…, op.cit., s. 182-183.  
144 Istotnym problemem była także kwestia narastającej infiltracji oddziałów ANA przez talibów. Problemy ze 
zrekrutowaniem żołnierzy doprowadziły do rozluźnienia procedur weryfikacji, co poskutkowało przenikaniem 
do ANA osób powiązanych z rebelią i raportujących na temat danych żołnierzy, co stwarzało dla nich 
dodatkowe niebezpieczeństwo.  
145 Za T. K. Kelly et al.  Security Force Assistance in Afghanistan. Identifying Lessons for Future Efforts…, 
op.cit., s. 58. 
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zastępowana przez nowych rekrutów, a miesięcznie z armii odchodzi ok. 5 tys. żołnierzy. 

Wskaźniki te są niższe dla sił specjalnych (ok. 15-20 %) oraz sił powietrznych (ok. 12,8%)146. 

Permanentnym problemem w armii afgańskiej było również czasowe oddalanie się 

żołnierzy bez przepustki (AWOL). W niektórych oddziałach stale brakowało nawet połowy 

żołnierzy, choć w latach 2006-2007 średnia absencji wynosiła ok. 13 %, a w latach kolejnych 

spadła do 7-8 %. Oznaczało to oczywiste problemy z dyslokacją tych oddziałów na polu 

walki i planowaniem operacji. Istotną przyczyną AWOL był początkowo brak możliwości 

dostarczenia środków finansowych przez żołnierzy dla rodzin pozostawionych w innych 

regionach. Problem ten został częściowo rozwiązany poprzez czarterowanie transportu 

lotniczego tak, by ułatwić żołnierzom wizyty w domu i wsparcie rodzin finansowo. Obecnie, 

jak podaje brytyjski ekspert Michael J. Williams wśród najczęstszych przyczyn ucieczek są: 

brak dobrego przywództwa oraz chęć powrotu do rodziny (w tym presja rodzin na rezygnację 

ze służby wojskowej)147. Potwierdzają to raporty ekspertów amerykańskich, którzy podają 

informację, iż afgańskie Ministerstwo Obrony powołało komisję, która ma ocenić pracę ok. 

500 dowódców148. 

 

Możliwości rekrutacyjne do sił ANA osłabiał dodatkowo problem istnienia 

prywatnych firm (PMSCs – Private Military and Security Companies), które, dzięki 

atrakcyjniejszej ofercie płac (w chwili obecnej około 300 dolarów miesięcznie w porównaniu 

do 240 oferowanych w ANSF) oraz dużo mniej wymagającym zadaniom, odciągały rekrutów 

zarówno od wstępowania do armii, jak i policji 149 . Co prawda rząd afgański wydał 

odpowiednie dyspozycje prawne zakazujące zatrudniania przez tego typu firmy byłych 

żołnierzy i policjantów afgańskich, chyba że posiadają zaświadczenia o zwolnieniu ze służby.  

5.4 Problem równowagi etnicznej 

 

Niemal w każdym okresie wobec afgańskich sił zbrojnych wysuwano zarzuty, iż jest 

ona zdominowana przez jedną z grup etnicznych. Zanim w jej szeregach pojawili się doradcy 

                                                           
146  Afghanistan, Written evidence from the Ministry of Defence, Session 2013-14 na: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/994/afg1.htm . 
147 M.J. Williams, The Afghan National Army: An Army for the Nation?, RUSI Analysis, 14 marca 2013 r., na: 
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C5141A9BFABEE9#.U0fNvFc_XIU . 
148 A.H. Cordesman, Failing Transition: The New 1230 Report on Progress Toward Security and Stability in 
Afghanistan, CSIS, 5 sierpnia 2013 r. , s. 38  na: 
http://csis.org/files/publication/130805_failingtransition_afghanistan.pdf . 
149 Patrz np. J. Sherman, V. DiDomenico, The Public Cost of Private Security in Afghanistan…, op.cit. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/994/afg1.htm
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C5141A9BFABEE9#.U0fNvFc_XIU
http://csis.org/files/publication/130805_failingtransition_afghanistan.pdf
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z ZSRR jej korpus dowódczy był zdominowany przez Pasztunów, dopiero w latach 60. 

wprowadzono system kwotowy, który zakładał proporcjonalny udział wszystkich grup 

etnicznych w korpusie oficerskim. Mimo to, Pasztuni pozostali w nim grupą większościową 

aż do lat 90., kiedy ich miejsce stopniowo zajęli Tadżycy, choć w jednostkach głównie 

związanych z logistyką. Stworzono również kilka dywizji, w których służyli wyłącznie 

Hazarzy i Uzbecy150.  

 

Po 2001 r. niezależnie od okresu, w którym powstawała określona koncepcja budowy 

afgańskiej armii, zawsze podkreślano, iż jedną z nadrzędnych zasad, które będą przyświecać 

jej tworzeniu, będzie tzw. zasada uczestnictwa - kluczowa z punktu widzenia realizacji 

interesów bezpieczeństwa wszystkich grup etnicznych, które składają się na afgańskie 

społeczeństwo. Poszczególne grupy etniczne miały być nie tylko reprezentowane 

proporcjonalnie do swojej liczebności, ale koncepcja tworzenia ANA zakładała również, iż 

poszczególne jednostki będą różnorodne etnicznie, tak by były w nich reprezentowane 

możliwie wszystkie grupy, by nie tworzyć swego rodzaju „etnicznych gett” w armii 151 . 

Chciano także osłabić klientelistyczne sieci byłych komendantów wojskowych. Już w roku 

2003 Karl Eikenberry, dowódca OMC-A ustalił wytyczne, wg których 38 % procent żołnierzy 

powinno pochodzić z ludności pusztuńskiej, 25 % tadżyckiej, 19 % hazarskiej i 8 % uzbeckiej. 

Wskaźniki te udało się osiągnąć dość szybko. Wg raportów Departamentu Obrony, do 

stycznia 2004 roku kompozycja etniczna armii afgańskiej przedstawiała się następująco: 42% 

Pasztunów,  27 % Tadżyków, 9% Hazarów, 9% Uzbeków oraz 13 % innych grup 

etnicznych152. Do lutego 2005 proporcje te zmieniły się nieco na korzyść Pasztunów i „innych 

grup” (ich reprezentacja wzrosła odpowiednio do 49 % i 14 %)153. W niektórych batalionach 

niektóre grupy nie były jednak reprezentowane w ogóle.  

Jak twierdzi A. Giustozzi, największe niezadowolenie w początkowej fazie tworzenia 

ANA budził fakt braku równowagi etnicznej w strukturach dowódczych armii. Ówczesny 

minister obrony M. Fahim w lutym 2002 r. powołał 38 generałów, z których 37 

reprezentowało Tadżyków, a tylko jeden był Uzbekiem154. Pasztuni byli wówczas regularnie 

                                                           
150 A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army…, op.cit.  
151 A. Giustozzi twierdzi jednak, że idące za etnicznym zróżnicowanie językowe (dari, paszto itp.) w istocie 
może osłabiać efektywność armii, zwłaszcza w konfrontacji ze zdeterminowanym przeciwnikiem. A. Giustozzi, 
Koran…, op.cit., s. 187.  
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
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wykluczani ze struktur dowódczych. Powodowało to niechęć do wstępowania w szeregi armii 

przez ludność pasztuńską, szczególnie w początkowym okresie budowy ANA. Dodatkowo 

wzmacniana była ona przez głęboką nieufność, jaką Pasztuni darzyli instytucje państwowe 

tworzone głównie przez Tadżyków wspieranych przez społeczność międzynarodową. 

Niezwykle traumatyzującym wydarzeniem, które na długo zaważyło na stosunku tej grupy 

etnicznej do instytucji państwa były brutalne ataki na ludność pasztuńską (zabójstwa, gwałty) 

w północnym i zachodnim Afganistanie, których 2002 r. dokonali członkowie byłego Sojuszu 

Północnego po odsunięciu talibów od władzy, jako działanie odwetowe za rzekome związki 

tych społeczności z talibami. Umocniło to przekonanie tej grupy etnicznej, że tworzące się 

instytucje państwa są nastawione do niej wrogo i nie będą chronić jej interesów155. Nawet po 

dymisji ze stanowiska Ministra Obrony marszałka Fahima (Tadżyk), prezydent Karzaj 

powołał na stanowiska szefa sztabu Bismillaha Khana Mohammada (także Tadżyka). Wg 

danych ONZ, w 2008 r. aż 70 % batalionów było dowodzonych przez Tadżyków. W 2009 r. 

w południowej prowincji Zabul, tylko 5 % żołnierzy rekrutowało się z ludności pasztuńskiej, 

gdyż lokalnym dowódcą pozostawał Tadżyk, a na 6 kandaków tylko dwa były dowodzone 

przez Pasztunów (niekiedy dowódcy potrzebowali nawet pomocy tłumaczy, by porozumieć 

się z podwładnymi)156. Jak podaje raport GAO z 2011 r., choć ogólne wskaźniki równowagi 

etnicznej zostały osiągnięte, to jednak wśród Pasztunów służących w armii tylko 3 % 

pochodziło z prowincji południowych157.  

Aby załagodzić niepokoje ludności pasztuńskiej podjęto kilka decyzji. Przede 

wszystkim zdecydowano, iż rekruci pochodzący z południa będą mogli służyć blisko miejsca 

zamieszkania, a oddziałów tych nie będzie się dyslokować w innych miejscach kraju. W 2010 

r. uruchomiono także specjalny program Mujahedin Integration Course, który miał na celu 

integrację byłych bojowników/mudżahedinów z południowych części kraju w ramach ANA158. 

Stosowano tu zachęty finansowe (ochotnikom płacono nawet 400 dolarów miesięcznie, co 

znacznie przewyższało stawki płacone osobom pracującym np. dla prywatnych firm 

ochroniarskich). 

 
                                                           
155 Afghanistan. Paying for the Taliban’s Crimes. Abuses against Ethnic Pashtuns in Northern Afghanistan, 
Human Rights Watch Report, Vol. 14, No. 2 (C), April 2002. 
156 Za G. Poter, Politics: Tajik Grip on Afghan Army Signals New Ethnic War, Inter Press Service News Agency, 
komunikat z 28 listopada 2011 r.,  na: http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-
signals-new-ethnic-war/ . 
157  Afghanistan Security. Afghan Army Growing, but Additional Trainers Needed; Long-term Costs Not 
Determined, GAO Report, GAO-11-66, January 2011, s. 18, na: http://www.gao.gov/new.items/d1166.pdf . 
158 Cordesman et al., Afghan National Security Forces…, op.cit. 

http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-signals-new-ethnic-war/
http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-signals-new-ethnic-war/
http://www.gao.gov/new.items/d1166.pdf
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W 2011 roku, Pasztuni stanowili ok. 45 % korpusu oficerskiego i 42 % armii w ogóle. 

Tadżycy odpowiednio 32 % i 40 %, Hazarzy 10 % i 7 %, a Uzbecy 6 % i 4 %159. W marcu 

2013 skład etniczny ANA zmienił się znów na korzyść Tadżyków i przedstawiał się 

następująco (w %)160: 

 

 Oficerowie Podoficerowie Żołnierze 

szeregowi 

Ogółem 

Pasztuni 42,4 51,8 43 45,7 

Tadżycy 39,1 38,2 29,2 33,3 

Hazarzy 7,9 9,6 11 10,2 

Uzbecy 4,5 3,2 8,5 6,3 

Inne 

narodowości 

6,1 1,5 8,2 5,8 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w ciągu kilku ostatnich lat udało się 

doprowadzić w ANA do zachowania proporcji etnicznych odpowiadających liczbie ludności. 

Stan taki można było osiągnąć dzięki powołaniu centrów rekrutacyjnych poza Kabulem oraz 

dzięki stałej presji społeczności międzynarodowej na afgański MON. Już w r. 2003 minister 

obrony M. Fahim pod presją USA zamienił 33 wyższych oficerów pochodzenia Tadżyckiego 

na oficerów z innych grup etnicznych161. W okresie późniejszym dysproporcje te ulegały 

coraz większemu wyrównaniu. 

 

6 Podsumowanie 

 

Bez wątpienia, dekada wysiłków w obszarze SSR, w tym budowy afgańskich sił 

zbrojnych, odznacza się ogromnym zróżnicowaniem działań w tej sferze. Przebiegały one, w 

zależności od zmieniających się uwarunkowań, z różną intensywnością. Analiza podjętych 

działań pozwala wyodrębnić dwa główne okresy, które, co nie powinno zaskakiwać w 

                                                           
159 G. Poter, Politics: Tajik Grip on Afghan Army Signals New Ethnic War…, op.cit. 
160 Kompilacja własna na podstawie danych Brookings Institution, Afghanistan Index z 27 sierpnia 2013, s. 7 
Figure 1.8)  na: 
http://www.brookings.edu/~/media/programs/foreign%20policy/afghanistan%20index/index20130827.pdf . 
161 A. Giustozzi, Re-building the Afghan Army…, op.cit.  

http://www.brookings.edu/~/media/programs/foreign%20policy/afghanistan%20index/index20130827.pdf
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kontekście dominującej roli Stanów Zjednoczonych jako głównego „architekta” budowy 

afgańskich sił zbrojnych, pokrywają się w dużej mierze ze zmianą na stanowisku urzędującej 

administracji w USA i prezentowanych przez nią priorytetów w dziedzinie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa. I tak, w latach 2001-2008, kiedy gospodarzem w Białym 

Domu była republikańska administracja G.W. Busha, amerykańskie wysiłki wokół budowy 

ANSF, choć nie można odmówić im intensywności, koncentrowały się przede wszystkim na 

osiągnięciu wyznaczonych kryteriów ilościowych i czasowych (w sensie rosnącego od 2003 r. 

tempa szkoleń kolejnych jednostek), przy ignorowaniu szerszego kontekstu tworzenia 

afgańskiej armii narodowej i jej długoterminowych potrzeb oraz ewidentnych deficytów. 

Wydaje się, iż na podejście to miały wpływ dwa główne czynniki. Po pierwsze, w kręgach 

decydentów ewidentnie zabrakło refleksji na temat skutków tak jednostronnego podejścia do 

SSR, co w połączeniu z otwartą niechęcią tej administracji do angażowania się w 

długoterminowe i skomplikowane procesy odtwarzania sfery „governance” i stymulowania 

odbudowy gospodarczej w państwach postkonfliktowych oraz skłonnością ówczesnej 

administracji do działań unilateralnych (w tym kontekście braku intensywniejszej współpracy 

z afgańskimi partnerami), musiało w dłuższym terminie dać ograniczony efekt reform. Stany 

Zjednoczone długo nie mogły się także zdecydować, czy oprzeć się na istniejących 

strukturach, czy budować od początku.  

Po drugie, znaczącym ograniczeniem dla intensywniejszego i bardziej przemyślanego 

zaangażowania Stanów Zjednoczonych w proces reform w Afganistanie, w tym budowy 

ANA, była niewątpliwie rozpoczęta przez USA w marcu 2003 r. interwencja wojskowa w 

Iraku i wieloletnie próby zażegnania jej negatywnych konsekwencji, co na wiele lat 

pochłonęło amerykańskie zasoby (ludzkie, materialne) i uniemożliwiło tym samym ich 

wykorzystanie na „odcinku afgańskim”. Przeniesienie punktu ciężkości obecności 

amerykańskiej z Afganistanu do Iraku w niespełna półtora roku po rozpoczęciu operacji 

„Enduring Freedom” budziło również wątpliwości wśród samych Afgańczyków (zarówno w 

kręgach rządowych, jak i wśród lokalnych społeczności) co do przyszłości zaangażowania 

USA w tym kraju i jego determinacji do dalszego wspierania reformy. Wśród wielu 

konsekwencji, jakie rodziło to dla postępów SSR, najważniejsze wydaje się to, iż 

zmniejszenie amerykańskiego zainteresowania „teatrem afgańskim” stworzyło niewątpliwie 

podatny grunt dla odrodzenia się rebelii, co diametralnie zmieniło kontekst toczącej się 

reformy i podważyło jej pierwotne założenia. O ile w początkowym okresie, efektywna i 

sprawna armia afgańska nie była postrzegana jako „klucz do stabilności” państwa i warunek 



212 
 

sine qua non możliwości wycofania się wojsk koalicyjnych z Afganistanu, to w miarę 

nasilania się rebelii stało się oczywiste, że dalsze zaniechania na tym polu uniemożliwią 

zakończenie operacji afgańskim w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym.  

Choć pewne zmiany w sposobie realizacji operacji w Afganistanie, w tym w podejściu 

do SSR, zaszły już pod koniec kadencji G.W. Busha (jak wspomniano, wymuszone one 

zostały głównie pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w kraju), pełna implementacja 

zmodyfikowanego podejścia rozpoczęła się dopiero pod koniec roku 2009, kiedy, jak już 

wspominano w rozdziale poprzednim, ogłoszono zamiar zwiększenia liczby ANSF do 400 

tysięcy, z czego 140 mieli stanowić żołnierze ANA.  

Warto zauważyć, iż wciąż dominujące jest tutaj kryterium ilościowe (zdecydowano 

m.in. o znacznym powiększeniu liczby ANSF), choć bez wątpienia więcej uwagi poświęcono 

zwiększeniu efektywności ANA i utrzymaniu możliwości jej autonomicznego działania (tzn. 

bez znaczącego wsparcia z zewnątrz). Oprócz coraz bardziej komplikujących się 

uwarunkowań wewnętrznych w Afganistanie, istotną rolę w modyfikacji podejścia USA 

odegrała decyzja administracji Baracka Obamy o zakończeniu operacji w Iraku, co pozwoliło 

na ponowne zintensyfikowanie wysiłków w Afganistanie. Nie bez znaczenia dla tej decyzji 

była postawa społeczeństw zachodnich (w tym samych Amerykanów), które zniechęcone 

brakiem wyraźnych postępów procesu stabilizacji Afganistanu, rosnącą liczbą ofiar 

śmiertelnych wśród żołnierzy biorących udział w misji ISAF oraz dramatycznie wysokich 

kosztów operacji (w roku 2010 USA wydawały na misję afgańską ok., 6,7 mld dolarów 

miesięcznie 162 ), coraz wyraźniej domagały się dowodu sensowności realizowanego w 

Afganistanie projektu. Rosnąca presja na wycofanie wojsk państw zachodnich (głównie 

państw europejskich – obywatele Stanów Zjednoczonych przez cały okres trwania operacji 

wykazywali naturalnie większe zrozumienie dla angażowania sił amerykańskich w 

Afganistanie)163 z tego kraju (ich przedłużająca się misja doprowadziła nawet do kryzysów 

rządowych w niektórych państwach, jak np. w Holandii w r. 2010, kiedy rząd podał się do 

dymisji po przedłużeniu mandatu wojsko holenderskich w ISAF) wymusiła zatem 

poszukiwanie coraz to nowych (co nie oznacza w pełni skutecznych) metod na realizację SSR 

w Afganistanie.  

                                                           
162 Patrz np. A. Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11, 
Congressional Research Service, December 8, 2014, na: http://blogs.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf . 
163  Patrz np. Transatlantic Trends 2010, The German Marshall Fund of the United States, s. 5, na: 
http://www.flad.pt/wp-content/uploads/2014/05/livro06.pdf . 

http://blogs.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
http://www.flad.pt/wp-content/uploads/2014/05/livro06.pdf
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Tworzeniu efektywnej armii afgańskiej, jak już wspomniano, nie sprzyjało także 

zjawisko szeroko pojętej „prywatyzacji” sektora bezpieczeństwa, na które składało się mniej 

lub bardziej otwarte przyzwolenie społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim 

Stanów Zjednoczonych, na funkcjonowanie różnych grup zbrojnych (milicji, prywatnych firm 

wojskowych itp.) na terytorium Afganistanu. Hamowało to odzyskiwanie kontroli nad 

użyciem siły zbrojnej przez legalne władze państwa i w dłuższym okresie czasu okazało się 

niezwykle szkodliwe dla odbudowy sektora bezpieczeństwa. Jak podkreślają eksperci w 

latach 2002-2003 rozwój afgańskich sił zbrojnych przebiegał w zasadzie w trzech kierunkach. 

Po pierwsze, jednostki AMF operowały formalnie pod dowództwem Ministerstwa Obrony. Po 

drugie, różnego rodzaju siły afgańskie (jak ASB) wspomagały siły amerykańskie w akcjach 

antyterrorystycznych. Po trzecie tworzono również zalążek ANA pod dowództwem misji 

szkoleniowej USA. Oznaczało to w praktyce równoległe funkcjonowanie kilku rodzaju 

ugrupowań, których interesy były częstokroć rozbieżne, nie wspominając już o ocenie, jaką 

trzeba było w dalszej perspektywie zapłacić za rozszerzenie ich wpływów politycznych 

zarówno na poziomie centralnym, jak i w prowincjach. Procesowi tworzenia narodowych sił 

zbrojnych towarzyszyły natomiast nierealistyczne założenia dotyczące zakładanych pułapów 

ilościowych i jakościowych, biorąc pod uwagę problemy z rekrutacją i utrzymaniem żołnierzy 

w szeregach armii oraz jej finansowaniem.  

Jak wynika z powyższych rozważań, wysiłki nakierowanie na stworzenie afgańskich 

sił zbrojnych, podjęte zarówno przez rząd afgański, jak i społeczność międzynarodową, 

niemal od początku napotykały na zasadnicze trudności. Uderzał przede wszystkim brak 

klarownej koncepcji, która zostałaby przedstawiona przez tworzące się władze afgańskie czy 

społeczność międzynarodową. Do tego dochodziła, od samego początku wdrażania reform, 

skomplikowana sytuacja wewnętrzna (powolny proces rozbrajania byłych bojowników, 

tworzenie formacji poza oficjalnymi strukturami państwa, stopniowe narastanie rebelii, 

problemy z rekrutacją żołnierzy na potrzeby ANA), która dodatkowo utrudniała efektywną 

realizację przyjętych założeń. Dopiero w okresie późniejszym dostrzeżono zasadnicze 

ułomności przyjętych na początku rozwiązań. Świadczy o tym decyzja o likwidacji AMF i 

zintensyfikowaniu wysiłków na rzecz tworzenia ANA. Jak twierdzi M. Sedra, proces reform 

sektora bezpieczeństwa w Afganistanie na dobre rozpoczął się dopiero w 2005 roku. 

Wcześniej klimat polityczny i indywidualne interesy różnych osobistości politycznych i 

wspierających ich grup nie sprzyjały ich realnemu wdrażaniu164.  Pełna świadomość roli, jaką 

                                                           
164  M. Bhatia, M. Sedra, Afganistan, Arms and Conflict…, op.cit., s. 109. 
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powinny faktycznie odgrywać siły bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim afgańska armia, 

w kraju o tak skomplikowanych uwarunkowaniach jak Afganistan pojawiła się zbyt późno. 

Świadczy o tym fakt niezwykle powolnego mobilizowania sił i środków ze strony donatorów 

zewnętrznych oraz ignorowanie istotnych uwarunkowań wewnętrznych (jak choćby kwestii 

etnicznych, dbałości o właściwe parytety etniczne wśród kadry dowódczej i w szeregach 

armii). Dopiero znaczące nasilenie się rebelii, niepokojąca perspektywa utraty kontroli nad 

terytorium Afganistanu przez siły talibów oraz brak możliwości stworzenia realnych planów 

wycofania sił międzynarodowych z Afganistanu przy narastającej presji opinii publicznej w 

krajach zachodnich doprowadziły do intensyfikacji działań, które faktycznie umocniłyby 

afgańskie siły bezpieczeństwa (w tym przede wszystkim ANA) na tyle, by można było uznać 

je za siłę na tyle znaczącą, aby mogła przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju w 

perspektywie roku 2014. Co paradoksalne, siły koalicyjne całkowicie zignorowały fakt, że to 

samo założenie przyświecało doradcom sowieckim, którzy uznali sprawność i zdolność 

afgańskiej armii do efektywnego działania jako warunek kluczowy do wycofania  z 

Afganistanu swoich wojsk w okresie inwazji.  
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Rozdział VII 

Efektywność procesu budowy Afgańskiej Armii Narodowej 
 

Reforma sektora bezpieczeństwa w państwach post-konfliktowych jest procesem 

niezwykle złożonym i wielowymiarowym. Wpływa na to szereg czynników, których pełne 

spektrum odnajdujemy również w kontekście afgańskim. Skomplikowana i z czasem 

dramatycznie pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa, słabość tworzących się instytucji 

państwowych, brak strategicznej wizji reformy, zmiana koncepcji reform w trakcie jej 

realizacji, duża aktywność grup i środowisk kontestujących wprowadzane zmiany, niezwykle 

trudna sytuacja ekonomiczna, nadwątlona tkanka społeczna oraz duża liczba podmiotów 

zaangażowanych w proces reform to najważniejsze blokady, które ograniczały efektywność 

działań podejmowanych w sferze SSR niemal od początku wrażania reform. 

 

Jak już wspomniano, w warunkach post-konfliktowych hierarchię i dynamikę 

realizacji celów SSR narzucają specyficzne okoliczności, w jakich ta reforma jest 

realizowana. Najważniejszy z nich to zapewnienie maximum bezpieczeństwa ludności 

cywilnej tuż po zakończeniu działań zbrojnych oraz eliminacja skrajnego deficytu fizycznego 

bezpieczeństwa obywateli charakterystycznego dla warunków powojennych. Może się to 

odbywać poprzez zainicjowanie procesu redukcji, reorganizacji i rozbrojenia sił zbrojnych 

oraz innych ugrupowań posługujących się siłą, a pozostających poza kontrolą państwa. Proces 

ten powinien prowadzić w pierwszej kolejności do odzyskania przez państwo kontroli nad 

użyciem siły zbrojnej. W dłuższej perspektywie celem SSR będzie takie skonstruowanie 

instytucji sektora bezpieczeństwa, by były one w stanie zapobiec nawrotowi konfliktu 

zbrojnego, m.in. dzięki wdrażaniu zasad „local ownership” i „good governance”, przy 

uwzględnieniu specyfiki politycznej, kulturowej, społecznej, a także religijnej danego 

państwa.  

 

W warunkach afgańskich, w ramach wdrażanej SSR, społeczność międzynarodowa 

zdecydowała się na przeprowadzenie procesu DDR (a także innych działań mających na celu 

integrację grup zbrojnych o różnym pochodzeniu i celach działalności), a także nakierowała 

gros wysiłków w budowę sprawnych i apolitycznych sił zbrojnych. Dlatego dla badania 

efektywności procesu SSR w Afganistanie kluczowa będzie ocena, czy sformułowane 

koncepcje, podjęte przez głównych aktorów tego procesu działania oraz zastosowane metody 
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sprzyjały sukcesowi prowadzonych reform. W przypadku Afganistanu społeczność 

międzynarodowa założyła, iż do końca 2014 r. afgańskie siły bezpieczeństwa – armia i policja 

– będą zdolne do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo terytorium całego państwa. 

Szczegóły tego procesu (ang. „transition”, dari/paszto – Inteqal) uzgodniono na posiedzeniu 

Rady Północnoatlantyckiej w Lizbonie (2010 r.) oraz Międzynarodowej Konferencji w 

Kabulu (Kabul International Conference, 2010), a jego realizację zainicjowano w roku 20111. 

Założono wówczas, że Afgańskie Narodowe Siły Bezpieczeństwa będą stopniowo 

przejmować kontrolę nad wybranymi obszarami terytorium Afganistanu aż do przejęcia 

całkowitej odpowiedzialności w roku 2014. Do tego czasu, ANSF, jak i instytucje je 

kontrolujące, powinny w założeniu spełniać wszelkie kryteria „good governance”, dzięki 

czemu proces reform sektora bezpieczeństwa w tym obszarze będzie można uznać za 

efektywny. 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie ocena efektywności podjętego w 

ramach reform sektora bezpieczeństwa procesu budowy armii afgańskiej wedle wskaźników 

zaproponowanych w literaturze przedmiotu odnoszącej się do teoretycznych aspektów SSR. 

Zostaną one następnie skonfrontowane z wskaźnikami zaproponowanymi przez społeczność 

międzynarodową. Zestawienie to pozwoli ocenić, do jakiego stopnia ograniczone, zdaniem 

autorki niniejszej dysertacji, efekty procesu SSR w obszarze budowania sił zbrojnych 

wynikały z niedostatków samych założeń teoretycznych koncepcji SSR, a do jakiego stopnia 

były spowodowane niechęcią bądź niemożnością aplikacji tych zasad w warunkach 

afgańskich. Ocenie poddane wszelkie działania społeczności międzynarodowej i rządu 

afgańskiego, które nakierowane były na realizację wyznaczonych w tym obszarze celów przy 

zwróceniu szczególnej uwagi na poziom wdrażania zasad „good governance”. W założeniu, 

im poziom ten większy, tym większa powinna być gwarancja powodzenia i trwałości efektów 

procesu SSR.  

 

1. Problem sprzecznych celów zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Afganistanie 

 

Ze względu na kontekst post-konfliktowy, opisany w poprzednich rozdziałach, gros 

wysiłków – koncepcyjnych, finansowych, materialnych – związanych z reformą sektora 

                                                 
1 Patrz: „Kabul Conference Communiqué”, 20 czerwca 2010 r., „Lisbon  Summit Declaration”, NATO Press 
Release z 20 listopada 2010 r. oraz komunikat „NATO and Afghanistan  launch transition and embark on long 
term partnership” na www.nato.int . 

http://www.nato.int/
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bezpieczeństwa w Afganistanie wzięła na siebie społeczność międzynarodowa. W 2001 r., po 

obaleniu reżimu talibów przez siły koalicji międzynarodowej, aparat administracyjny 

państwa, jego siły bezpieczeństwa oraz wszelkie instytucje, które mogłyby służyć pomocą w 

inicjowanych procesach rekonstrukcji państwa funkcjonowały w formie szczątkowej, a 

sytuacja ekonomiczna przedstawiała się dramatycznie. Ponadto, wielu Afgańczyków 

dysponujących doświadczeniem odpowiednim dla zainicjowania procesu reform przebywało 

(nawet od kliku dekad) na emigracji, m.in. ze względu na wcześniejsze prześladowania natury 

politycznej. Nie dziwi zatem, że inicjowanie reform, w tym reform sił zbrojnych, przypadło w 

udziale głównie państwom koalicji antyterrorystycznej pod przywództwem Stanów 

Zjednoczonych, które realizowały przy tym swoje partykularne interesy. Choć pod koniec 

roku 2001 wydawało się, że kampania antyterrorystyczna odniosła względny sukces (choć 

głównego architekta zamachów na WTC, Osamy bin Ladena, nie udało się schwytać aż do 

maja 2011 roku), a reżim talibów utracił władzę w kraju, rozwój sytuacji bezpieczeństwa w 

Afganistanie miał dla administracji Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie istotne 

znaczenie. W ciągu 2002 roku wzięły one zatem na siebie odpowiedzialność za jeden z pięciu 

wyznaczonych przez społeczność międzynarodową filarów reformy sektora bezpieczeństwa – 

budowę afgańskich sił zbrojnych. Działania na rzecz tej reformy miały odbywać się w 

koordynacji z misją ONZ w Afganistanie (UNAMA) oraz innymi podmiotami 

zaangażowanymi w odbudowę kraju.  

 

Niemal od początku postawa społeczności międzynarodowej wobec reformy sektora 

bezpieczeństwa, w tym odbudowy armii afgańskiej w sposób, który miałby zapewnić jej 

możliwość przejęcia pełni odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli 

była niespójna. Miało na to wpływ kilka czynników, choć w początkowym okresie 

najważniejsza była postawa Stanów Zjednoczonych, które aż do 2003 r. nie były ostatecznie 

zdecydowane na to, który wariant budowy afgańskich sił zbrojnych (integracja istniejących 

grup versus budowa nowej armii na bazie rekrutacji ochotniczej) wdrożyć w życie. Jak 

pokazują bowiem dostępne źródła i kolejne inicjatywy podejmowane (bądź nie 

podejmowane) przez Stany Zjednoczone, priorytetem ich administracji i sformowanej przez 

nie koalicji nie była pierwotnie odbudowa afgańskiej państwowości, w tym instytucji sektora 

bezpieczeństwa. Główny ciężar działań wojskowych koalicji OEF nakierowany był na 

likwidację baz al-Kaidy, jakie zostały utworzone w czasie rządów talibów i pozbawienie jej 

możliwości operowania z terytorium Afganistanu, jak również zniszczenie sił talibów i 

usunięcie tego ugrupowania ze sceny politycznej w kraju.  
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Zakładano przy tym, że tak sformułowany cel jest zgodny z interesem bezpieczeństwa 

Stanów Zjednoczonych i ich obywateli, którzy ucierpieli w wyniku zamachów z 11 września 

2001 roku. Administracja Georga W. Busha była w tym przekonaniu podtrzymywana przez 

szereg ekspertów wywodzących się z konserwatywnych think-tanków, które odgrywały 

wówczas istotną rolę w formułowaniu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Jak 

pisali np. James Phillips, Jack Spencer i John C. Hulsman administracja amerykańska 

powinna przy prowadzeniu operacji w Afganistanie trzymać się reguł ustalonych w tzw. 

doktrynie Weinbergera, rozwiniętej przez ówczesnego sekretarza obrony, Colina Powella2. 

Jak piszą autorzy: „głównym celem Stanów Zjednoczonych musi być zatrzymanie głównych 

liderów islamskiego ruchu terrorystycznego i doprowadzenie ich przed wymiar 

sprawiedliwości”3. Bezpośrednie zagrożenie, jakie ruchy te stwarzają dla Amerykanów 

sprawia, że Stany Zjednoczone powinny być zainteresowane ustanowieniem stabilnego rządu 

afgańskiego, który aktywnie zablokowałby ich powrót do władzy”. Autorzy tego opracowania 

rekomendują także zapewnienie ekonomicznego wsparcia społeczności międzynarodowej 

oraz zachęcenie do współpracy państw regionu. Odradzają jednak większe zaangażowanie 

Stanów Zjednoczonych w wysiłki mające na celu odbudowę państwa (nation-building4) i 

ingerencję w wewnętrzną sytuację bezpieczeństwa w kraju, gdyż, jak podkreślają, Afganistan 

jest co prawda państwem, ale nie państwem narodowym, a etniczne podziały zawsze 

uniemożliwiały uzyskanie przez rząd pełnej kontroli nad całością terytorium kraju. Autorzy 

dopuszczają natomiast wsparcie Stanów Zjednoczonych dla rządów niedemokratycznych tak 

długo, jak gotowe będą one wspierać interesy amerykańskie, czyli blokować tworzenie baz 

terrorystycznych. Właśnie temu ostatniemu celowi powinno służyć amerykańskie 

zaangażowanie wojskowe (w tamtym okresie na poziomie 7 tys. żołnierzy). W innym 

przypadku, jak argumentują autorzy, będą oni postrzegani w kraju jako siła okupacyjna. 

Podkreślają oni również, że amerykańskie siły zbrojne w Afganistanie nie powinny być 
                                                 
2 Zob. Np. J. Hillen, American Military Intervention: A User's Guide, Backgrounder 1079, The Heritage 
Foundation, May 2, 1996 na http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-
intervention-a-users-guide . 
3 Zob. J. Phillips, J. Spencer, J.C. Hulsman, After the Victory: America's Role in Afghanistan's Future, Heritage 
Backgrounder, July 30, 2002, na http://www.heritage.org/research/reports/2002/07/after-the-victory-americas-
role . 
4 Na temat potencjalnych trudności w sferze nation-building pisał też ekspert CATO Institute G. Dempsey w 
artykule The Folly of Nation-Building in Afghanistan, October 17, 2001 na 
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3870 . Artykuł jest polemiką z J. Bidenem, ówczesnym szefem 
Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie, który postulował angażowanie się Stanów Zjednoczonych w ten 
proces. Zob. „Hearing before the Committee on Foreign Relations United States Senate”, One Hundred Seventh 
Congress, Second Session, June 26, 2002,  na : https://bulk.resource.org/gpo.gov/hearings/107s/82115.txt . 
 

http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-intervention-a-users-guide
http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-intervention-a-users-guide
http://www.heritage.org/research/reports/2002/07/after-the-victory-americas-role
http://www.heritage.org/research/reports/2002/07/after-the-victory-americas-role
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3870
https://bulk.resource.org/gpo.gov/hearings/107s/82115.txt
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zaangażowane w inne aktywności, jak np. zapewnienie bezpieczeństwa w kraju czy jego 

odbudowa (także udział w ewentualnej operacji ONZ czy ISAF, operacje humanitarne), które 

mogą na siebie wziąć inne państwa. Z drugiej strony eksperci Heritage Foundation popierali 

zaangażowanie amerykańskich doradców, przez krótki, ściśle określony czas, w szkolenie 

afgańskiej armii, która ich zdaniem będzie kluczową siłą w zapewnieniu bezpieczeństwa 

państwa w dłuższym okresie czasu.  

 

Pomimo tego że, jak pisze M. Sedra, krótko po rozpoczęciu operacji w Afganistanie 

generał Richard Myers, przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów wspominał 

o możliwej zmianie priorytetów Stanów Zjednoczonych z angażowania się walkę z talibami i 

Al-Kaidą na położenie większego nacisku na rekonstrukcję ostatecznie plany te zaczęły być 

realizowane dopiero pod koniec drugiej kadencji G.W. Busha5. 

 

1.1 Problemy wynikające z tzw. podejścia „light footprint” 

 

Istotnie, administracja G.W. Busha zdawała się od początku kształtować swoje 

zaangażowanie zgodnie z nakreślonymi powyżej regułami, a przyjęta i zaakceptowana przez 

społeczność międzynarodową koncepcja „light footprint” (niewielka liczebnie obecność sił 

zbrojnych państw interweniujących – w tym wypadku sił OEF i ISAF) doskonale wpisywała 

się w plany Stanów Zjednoczonych i została przez nie potraktowana jako pretekst do tego, by 

uniknąć większego zaangażowania militarnego w Afganistanie6. W ciągu pierwszego roku 

operacji „Enduring Freedom” Stany Zjednoczone skoncentrowane były niemal całkowicie na 

zwalczaniu Al-Kaidy i talibów na wschodzie kraju i odmawiały dyslokacji większej liczby 

swoich sił w innych rejonach. Sprzeciwiano się także rozszerzeniu mandatu ISAF, które 

powołano do życia rezolucją z 2001 roku i dyslokowano początkowo jedynie w Kabulu i 

okolicach7.   Argumentowano przy tym, iż większy kontyngent tych sił spowolni rozwój 

afgańskich sił zbrojnych, gdyż Afgańska Administracja Tymczasowa nie będzie miała 

                                                 
5 Za: M. Sedra, Afghanistan: It Is Time for a Change in the Nation-Building Strategy z 18 listopada 2002 r., na: 
http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/19C2D91F4975059987256C7500537B76?OpenDocument . 
6 Zwraca na to również uwagę Alex J. Bellamy w swojej książce „Responsibility to Protect” (Polity 2009, s. 
180). Co ciekawe, sam twórca tej koncepcji, L. Brahimi, twierdził, że podejście „light footprint” nigdy nie 
zostało w Afganistanie wdrożone. Zob. przemówienie Lakhdara Brahimiego pt. „State building in crisis and 
post-conflict countries”, 7h Global Forum on Reinventing Government, Building Trust in Government, 26-29 
June 2007, Vienna, Austria. 
7 Patrz m.in. B. Górka-Winter, Rozszerzenie obecności NATO na południe Afganistanu – perspektywy 
powodzenia operacji, Biuletyn PISM, nr 57 (397) 21 września 2006, na: https://www.pism.pl/files/?id_plik=540. 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/19C2D91F4975059987256C7500537B76?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/19C2D91F4975059987256C7500537B76?OpenDocument
https://www.pism.pl/files/?id_plik=540
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wystarczającej motywacji do tworzenia rodzimych sił zbrojnych i utrzymywania porządku w 

prowincjach8. Jak twierdzi A. Rashid, rządy wielu państw (m.in. Wielkiej Brytanii czy 

Francji) wyrażały obawy, iż to sami Afgańczycy będą się sprzeciwiać większej obecności 

obcych wojsk, ale fakty tego nie potwierdzają9. Stany Zjednoczone nie ugięły się nawet 

wówczas, kiedy Hamid Karzaj, stojący od 2001 roku na czele Tymczasowej Administracji, a 

także przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych ponawiali swoje prośby o to, by 

społeczność międzynarodowa rozmieściła dodatkowe siły w rejonach większych miast w 

Afganistanie (Kandahar, Mazar-i-Sharif, Herat), gdzie dochodziło do coraz liczniejszych 

incydentów zbrojnych (także ataków na ludność cywilną), z którymi nie radziły sobie 

ówczesne Afgańskie Siły Zbrojne (AMF)10. Dopiero w okresie późniejszym, kiedy stało się 

jasne, że sytuacja bezpieczeństwa w Afganistanie wymyka się spod kontroli, zarówno siły 

Stanów Zjednoczonych, jak i siły ISAF uległy wzmocnieniu11. Kiedy NATO ostatecznie 

przejęło dowodzenia nad operacją ISAF w sierpniu 2003 r. ich liczebność poza Kabulem 

stopniowo rosła, choć wciąż pozostała na tyle niewielka, by miały one dużą trudność w 

zapewnianiu stabilizację na południu kraju.  

 

Warto przy tym wspomnieć, iż podejście „light footprint” spotykało się z krytyką 

nawet w samych Stanach Zjednoczonych. Niektórzy kongresmeni, zarówno wywodzący się z 

szeregów Demokratów, jak i Republikanów, punktowali administrację G.W. Busha za 

blokowanie ekspansji ISAF poza Kabul oraz jej plany rozmieszczenia nielicznych oddziałów 

w niektórych prowincjach Afganistanu zamiast rozbudowywania sił ISAF12. Wskazywano, iż 

podejście takie nie zapewnia warunków do stworzenia sytuacji bezpieczeństwa, w której 

można by mówić o braku przemocy i zapewnieniu przestrzegania praw człowieka oraz 

podjęciu działań rekonstrukcyjnych.  

 

                                                 
8 Zob. A. Rashid, „United States Faces Fault Lines in Building Afghan Army„ Eurasianet z 30 lipca 2002 r. 
9 Zob. np. A. Rashid, Descent into Chaos. The United Nations and the Failure of Nation Building in Pakistan, 
Afghanistan and Central Asia, Viking, New York, 2008, s. 196.  
10 Jak również wiele organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka, jak np. Human Rights Watch. 
11 Po podjęciu decyzji o tzw. wzmocnieniu (ang. „surge”) w Afganistanie znalazło się ok. 90 tys. żołnierzy 
amerykańskich (czerwiec 2011), oraz ok. 40 tys. sił innych państw z koalicji ISAF. Patrz ISAF Placemat, 
September 9 2011, na: 
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISAF%20Placemat%281%
29.pdf . 
12 Patrz przemówienie senatora Richarda Lugara i Jospeha Bidena przed senacką Komisją Spraw 
Zagranicznych w trakcie przesłuchań Petera Rodmana (Assistant Secretary of Defense for International Security) 
oraz Davida Johnsona (Koordynatora ds. Afganistanu w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych): 
„Hearing before the Committee on Foreign Relations United States Senate…, op.cit..  

http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISAF%20Placemat%281%29.pdf
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISAF%20Placemat%281%29.pdf
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Jak wskazują eksperci, taka postawa miała wielorakie konsekwencje dla budowy 

afgańskiego sektora bezpieczeństwa, w tym afgańskiej armii. Po pierwsze, przez wiele lat, 

zanim siły ISAF się nie zostały rozmieszczone na terenie całego kraju, brakowało przede 

wszystkim partnerów do szkolenia lokalnych oddziałów Afgańskiej Armii Narodowej i brak 

ten utrzymywał się permanentnie aż do momentu zakończenia niniejszej dysertacji13. Poza 

tym, niedostatek sił międzynarodowych, o czym wspomniano w poprzednim rozdziale, 

ograniczył do pewnego stopnia sprawne przeprowadzenie procesu Demobilizacji, Rozbrojenia 

i Reintegracji14. Powodowało to sytuację, w której społeczność międzynarodowa bardzo 

szybko utraciła swoją wiarygodność w oczach zarówno afgańskiego rządu, jak i 

społeczeństwa. Dla wielu sił politycznych brak chęci państw zachodnich do rozmieszczania 

większej liczby wojsk było sygnałem, iż nie są one poważnie zainteresowane 

długoterminowym zaangażowaniem w proces odbudowy państwa afgańskiego, w tym 

instytucji sektora bezpieczeństwa, dlatego pozorują one swoje działania w tej sferze (np. 

poprzez odwlekanie rozbrojenia podległych im oddziałów). W późniejszym okresie 

doprowadziło to do znaczącego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie. 

 

1.2 Problem wzmacniania pozycji komendantów wojskowych w prowincjach 

 

Niemal od początku zaangażowania sił koalicyjnych w Afganistanie był także problem 

metod, jakich używano w realizacji głównego celu – likwidacji terrorystycznej siatki Al –

Kaidy, a które negatywnie wpływały na efektywność procesu tworzenia narodowych sił 

zbrojnych. Ogromną rolę odegrała tu praktyka angażowania przez Pentagon i CIA, 

szczególnie w początkowym okresie, lokalnych milicji w prowincjach do aktywnego 

uczestnictwa w operacjach antyterrorystycznych lub dostarczania informacji 

wywiadowczych. Formacje te, jak już wspomniano w rozdziale poprzednim, działały w 

oderwaniu od formalnego procesu budowania ANA i wówczas nie przewidywano ich 

integracji z siłami narodowymi. Atrakcyjne płace powodowały, że osoby o największych 

kwalifikacjach (choć o wątpliwej reputacji) zasilały szeregi jednostek specjalnych, osłabiając 

                                                 
13 A Force In Fragments: Reconstituting the Afghan National Army…, op.cit., s. 9. 
14 Już w 2003 r. szef gabinetu H. Karzaja Said Tayeb Jawad nawoływał o wzmożoną pomoc sił 
międzynarodowych w procesie DDR: „Afghanistan needs to be disarmed”, na: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument. 
Patrz też: wywiad z Shaidą Mohammad Abdali, Zastępcą Krajowego Doradcy ds. Bezpieczeństwa i Specjalnym 
Asystentem Prezydenta H. Karzaja (Deputy National Security Advisor and Special Assistant to the President), 
Kabul, czerwiec 2013,  archiwum własne. 
 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument
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tym samym armię narodową15. W swojej strategii zwalczania terrorystów i Al-Kaidy Stany 

Zjednoczone zdecydowały się zatem polegać na sile komendantów wojskowych, którzy 

odzyskali lub umacniali swoją władzę polityczną w prowincjach, przy jednoczesnym 

nieproporcjonalnie słabym wsparciu rządu centralnego i reform, które on inicjował.  

 

Dzięki temu podejściu wielu komendantów wojskowych szybko odzyskało swoje 

wpływy w poszczególnych prowincjach16. Z jednej strony faktem jest, że siły 

reaktywowanego już w 1996 r. (po zdobyciu Kabulu przez talibów) Sojuszu Północnego 

znacząco przyczyniły się do obalenia reżimu talibów w 2001 roku, zatem ich pozycja 

polityczna w kraju, za którą stała również realna siła wojskowa, była dosyć silna. Pamiętano 

również o oporze, jaki mudżahedini stawili wojskom sowieckim w latach 1979-1989. Dlatego 

wielu najważniejszych komendantów zostało zaproszonych na konferencję w Bonn w grudnia 

2001 r., na której zdecydowano o powołaniu Administracji Tymczasowej oraz wyznaczono 

główne kierunki rozwoju państwa w kolejnych latach17. Z drugiej strony, aktywna obecność 

komendantów wojskowych w życiu politycznym Afganistanu, zarówno na poziomie 

administracji centralnej, jak i prowincji, dość szybko okazała się niezwykle groźna dla 

stabilności państwa i odbudowy sektora bezpieczeństwa zgodnie z regułami przejrzystości, 

uczestnictwa itp.  

 

Jak już wspomniano, dowódcy sił amerykańskich bardzo chętnie zawierali 

porozumienia z lokalnymi komendantami, szczególnie w rejonach najbardziej intensywnych 

walk z Al-Kaidą i siłami talibów, licząc na ich pomoc, wsparcie wojskowe (zwłaszcza przy 

niechęci Departamentu Obrony do angażowania dużej liczby sił lądowych i ich strategii 

prowadzenia ataków na wybrane cele głównie z powietrza), niezbędne informacje, które 

można było wykorzystać dla celów operacyjnych, patrolowanie przez ich oddziały 

niestrzeżonej granicy w Pakistanem itp. Za tę współpracę sprzymierzeńcy Stanów 

Zjednoczonych byli sowicie wynagradzani – wspierano np. tak wpływowe postacie jak Gul 

Agha Sherzai (gubernator Kandaharu)18, Hazrat Ali z prowincji Nanagahar czy Pasza Khan 

                                                 
15  O. Younossi, P.D. Thruelsen, J. Vaccaro, J.M. Sollinger, B. Grady, The Long March…, op.cit., s. 8. Zob też. 
R. Fisk, „Afghanistan is on the brink of another disaster”, The Independent  z 14 sierpnia 2002 r. 
16 Patrz np. F. Khosrokhavar, „L’Afghanistan abandoneé aux mains des seigneurs de guerre”, Le Monde 
Diplomatique, Octobre 2004. 
17 Uznanie dla ich roli w obronie suwerenności Afganistanu podkreślono m.in. w Porozumieniu z Bonn z 
grudnia 2001 (Patrz rozdział V niniejszej pracy). 
18 Patrz A. Giustozzi, Good state versus <bad warlords>? A critique of state-building strategies in Afghanistan, 
Crisis States Research Center LSE, Working Paper Series No. 1, 2004, na: 
http://eprints.lse.ac.uk/13314/1/wp51.pdf, s. 4. 

http://eprints.lse.ac.uk/13314/1/wp51.pdf
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Zardran, komendant w prowincji Khost, umacniając w ten sposób ich pozycję w prowincjach 

i nie zważając na to, że mogą oni w nadchodzących latach zagrozić tworzącemu się rządowi 

centralnemu w Kabulu19. Wybrano opcję ścisłej współpracy z regionalnymi liderami, by 

zapewnić sobie ich lojalność. Liczono także, dość naiwnie, na to, że utrzymanie ich silnych 

wpływów w regionach nie będzie wpływać negatywnie na przyszłą współpracę z 

administracją centralną i rządem Karzaja20. Założenie to dość szybko okazało się błędne. 

Komendanci, dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu udzielanemu przez Stany 

Zjednoczone, a także poprzez wpływy z podatków, obrotu handlowego (także nielegalnego, 

przede wszystkim z narkobiznesu, wymuszeń opłat od kierowców na drogach), poprzez 

odmowę odprowadzania dochodów z ceł i podatków do budżetu centralnego itp., szybko 

umocnili swoją pozycje w prowincjach i oponowali przeciwko rozbrojeniu swoich sił21.  

 

Wielu komendantów wojskowych, wspieranych przez lojalne im milicje oraz siły 

amerykańskie, dość szybko przejęło władzę w prowincjach bez formalnego mianowania przez 

administrację centralną. Tak było np. w przypadku Ismaila Khana (dowodził prywatną armią 

w sile ok. 25 tys. bojowników), który tuż po odsunięciu talibów od władzy ogłosił się, przy 

poparciu (także finansowym) Stanów Zjednoczonych, ale także sąsiedniego Iranu, emirem 

prowincji Herat w zachodnim Afganistanie22. Z jednej strony zdołał on zapewnić na 

przestrzeni lat dość intensywny rozwój ekonomiczny prowincji, z drugiej jednak oskarżany 

był o stworzenie aparatu politycznej przemocy, a w szczególności prześladowania ludności 

pochodzenia pasztuńskiego, łamanie praw człowieka (w tym przemoc wobec kobiet, 

                                                 
19 Zob. Afghans still suffering as American cash goes to bribe warlords, not help people, „Media Monitors 
Network”, August 17, 2002 na http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument. Patrz 
także K. Gannon, „Afghanistan Unbound”, Foreign Affairs, May/June 2004, na: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/59891/kathy-gannon/afghanistan-unbound . 
20 Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy były nie tylko cele doraźne, ale również doświadczenia, 
jakie Stany Zjednoczone wyniosły z nieudanej próby rozbrojenia komendantów wojskowych w Somalii. 
Wskazuje na to pośrednio rekomendacja ekspertów z Heritage Foundation, którzy zwracają uwagę na 
doświadczenia somalijskie oraz proponują daleko posuniętą współpracę z komendantami (zapewnienie dostępu 
do międzynarodowej pomocy finansowej, stanowiska państwowe, inkorporację ich wojsk do narodowych sił 
zbrojnych itp.). Zob. J. Phillips, J. Spencer, J.C. Hulsman, After the Victory: America's Role in Afghanistan's 
Future…, op. cit. 
21 Patrz np. A. Stone, „Afghan governor de facto ruler in west. „Warlords” like him hold fate of central 
government', The New York Times z 19 grudnia 2002 r.; także: M. Kaufman, „Karzai's Taxing Problem”, The 
Washington Post z 19 marca 2003 r. 
22 Więcej na ten temat zob. A. Giustozzi, Empires of mud: war and warlords in Afghanistan, Columbia 
University Press, 2009, s. 213-216 oraz 227-234. Patrz także A. Giustozzi, Genesis of  a „Prince” : The rise of 
Ismail Khan in Western Afghanistan, 1979 – 1992, Working Paper no. 4, Crisis States Research Center, LSE, 
September 2006.  

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument
http://www.foreignaffairs.com/articles/59891/kathy-gannon/afghanistan-unbound
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torturowanie przeciwników politycznych, represje, ograniczenia wolności słowa)23. Działo się 

to mimo obecności amerykańskich sił specjalnych w prowincji, a także przedstawicieli 

Departamentu Stanu i Departamentu Obrony. Swoje wpływy umocnił w tym czasie także 

Abdul Rashid Dostum w  zachodnim Mazar-i-Sharif24.  

W kolejnych latach stało się jasne, że siła polityczna komendantów wojskowych w 

prowincjach negatywnie wpływa na wysiłki w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (nie 

tylko na proces rozwoju legalnych sił ANA). Coraz częściej dochodziło bowiem do starć 

pomiędzy formacjami militarnymi podlegającymi poszczególnym komendantom, które 

podważały jeden z najważniejszych celów reformy sektora bezpieczeństwa w środowisku 

post-konfliktowym – ochronę ludności cywilnej przed skutkami działań zbrojnych oraz jeden 

z jej celów długoterminowych – odzyskanie monopolu państwa na użycie siły. Ogromnym 

problemem generującym permanentną niestabilność w kraju były walki prowadzone przez 

milicje podlegające poszczególnym komendantom, którzy rywalizowali ze sobą na 

poszczególnych terenach, jak np. starcia wojsk Dostuma i Utty Mohhamada w Mazar-i-Sharif 

czy Ismaila Khana i Amanullaha Khana (lidera lokalnych Pasztunów) na zachodzie kraju 

(pomimo mediacji, jaką próbowały wówczas prowadzić stacjonujący tam Amerykanie). 

Przebiegały one, podobnie jak w latach 1992-1995 wg linii politycznych, etnicznych, a także 

wynikały z chęci objęcia kontrolą szlaków handlowych, szczególnie w regionach planowanej 

infrastruktury energetycznej, wpływów z handlu, ceł, narkobiznesu itp.25 Na północy kraju 

walczyli ze sobą Uzbecy, Hazarzy, Tadżycy i Pasztuni, a na południowym-wschodzie 

odnotowano starcia bojówek komendanta wojskowego Padshaha Khana Zadrana (został on 

mianowany gubernatorem prowincji Gardez) z pasztuńską ludnością cywilną (co utrudniło też 

zwalczanie Al.-Kaidy, bo m.in. na skutek tych walk wielu bojowników, korzystając z 

zamieszania, zbiegło z rejonu Tora Bora).  Nieliczne siły, jakie ówcześnie podlegały rządowi 

w Kabulu, nie były w stanie zapobiec tym starciom. 

Na skutek tych wydarzeń podjęto próby zneutralizowania ich wpływów głównie 

poprzez oferowanie im stanowisk w rządzie centralnym lub nominacje generalskie w 

tworzącej się armii narodowej (pomimo tego, iż nie dysponowali zazwyczaj wystarczającymi 

                                                 
23 Zob. Raport Human Rights Watch pt. „We want to live as humans”, Repression of Women and Girls in 
Western Afghanistan, Vol. 14, No. 11 (C), http://www.hrw.org/reports/2002/afghnwmn1202/ . 
24 Patrz np. P. Escobra, „Enlinghtened warlordism”, Asia Times z 17 września 2002 r. 
25 Wywiad z Andriejem Nikolajewiczem Serenko, dziennikarzem Niezawisimoj Gaziety, wrzesień 2013, 
archiwum własne. 
 

http://www.hrw.org/reports/2002/afghnwmn1202/
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kwalifikacjami, np. nie służyli nigdy w regularnych siłach zbrojnych), tak by odizolować te 

osoby od ich zaplecza wojskowego w prowincjach. Gul Aga Sherzai otrzymał np. stanowisko 

ministra rozwoju obszarów miejskich po tym, jak stało się jasne, że nie jest on w stanie  

kompetentnie zarządzać prowincją. Jak podaje A. Giustozzi, w 2004 roku czterech na 27 

ministrów to byli komendanci wojskowi (Mohammad Fahim, Mohammad Mohaqeq, Sayyed 

Hussain Anwari oraz Gul Agha Shirzai), a kilku kolejnych miało z nimi ścisłe powiązania, jak 

Mirwais Saddiq – syn Ismaila Khana, czy Yunus Qanoni i Abdullah Abdullah, powiązani z 

M. Fahimem. Byli komendanci wojskowi przeważali również na stanowiskach 

gubernatorskich (20 na 32)26. Wielu z nich dostało również nominację na szefów policji w 

dystryktach itp. 

Z jednej strony praktyka legitymizacji tych osób w sferze publicznej miała na celu 

osłabienie wpływów politycznych komendantów w prowincjach, z drugiej jednak niektórzy z 

nich czerpali znaczące korzyści z faktu znalezienia się w rządzie centralnym. Sam minister 

obrony Afganistanu w latach 2001-2004, Mohammad Qasim Fahim sprawował kontrolę nad 

ok. 18-tysięczną prywatną armią, złożoną głównie z bojowników pochodzenia tadżyckiego. 

Wielu ekspertów podawało w wątpliwość wolę samego ministra do budowy armii narodowej 

(już po decyzji o demobilizacji AMF), która pochodziłaby z zaciągu ochotniczego, a nie 

stanowiła konglomerat milicji pod polityczną kontrolą ministra. Mocna pozycja M. Fahima 

(który piastował również stanowisko wiceprezydenta Afganistanu w latach 2009-2014) była 

odbierana także jako zagrożenie przez prezydenta H. Karzaja, który posiadał ograniczoną siłę 

militarną w postaci komanda dowodzonego przez brata H. Karzaja – Ahmeda Wali Karzaja. 

Po zabójstwie wiceprezydenta Afganistanu Abdula Quadira (rzekomo z inspiracji Sojuszu 

Północnego, by przejąć kontrolę nad obrotem opiatami w prowincji Naganghar, której Qadir 

był także gubernatorem) oraz atakach rakietowych w pobliżu pałacu prezydenckiego, H. 

Karzaj zrezygnował również z ochrony, jaką zapewniały mu wojska podległe Ministerstwu 

Obrony, na rzecz sił specjalnych Stanów Zjednoczonych (co zostało z kolei odebrane przez 

ministra M. Fahima jako wyraz nieufności wobec jego działań)27.  

Chociaż Stany Zjednoczone ostatecznie zaczęły się wycofywać ze sponsorowania 

„regionalnych liderów”, jak określano komendantów wojskowych, w ciągu dwóch 

                                                 
26A.  Giustozzi, Good state versus <bad warlords>?..., op.cit., s. 5.  
27 Zob. np. S.B. Glasser, P. Constable, „Tension Rises Between Two Key Afghans: Defense Chief Is Seen As 
Threat to Karzai And Nation's Stability, The Washington Post z 5 sierpnia 2002 r. oraz A. Giustozzi, Good state 
versus <bad warlords>?..., op.cit., s. 7. 
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pierwszych lat umocnili się oni na tyle, że trudno było podważyć ich pozycję w okresie 

późniejszym. Z drugiej strony wykluczenie potężnych sił politycznych i ich przywódców 

zawsze rodzi chęć rewanżu i konfrontacji w obliczu możliwej utraty wpływów, co również 

wpływa jednoznacznie negatywnie na przebieg reform sektora bezpieczeństwa28. Jak twierdzi 

jednak K. Marten, decyzja Stanów Zjednoczonych, by wzmacniać komendantów wojskowych 

miała bardzo negatywne skutki, gdyż osłabiała struktury rodzącego się państwa afgańskiego, 

sprzyjając funkcjonowaniu równoległych ośrodków władzy29. Stany Zjednoczone próbowały 

jednocześnie wskazywać, że komendanci wojskowi nie powinni być „demonizowani”, choć 

odegrali niezwykle negatywną rolę po upadku rządu Najibullaha przyczyniając się do 

osłabienia państwa na niespotykaną skalę. Przyznawano jednak także, że w obliczu inwazji 

radzieckiej prezentowali oni postawy patriotyczne30. Zdaniem F. Fukuyamy, już na 

początkowym etapie odbudowy struktur państwa afgańskiego społeczność międzynarodowa 

zaniedbała kwestię legitymizacji kosztem działań na rzecz szybkiej odbudowy podstawowych 

struktur państwa licząc na to, że pozytywny efekt tych działań pozwoli na uzyskanie tejże 

legitymizacji w okresie późniejszym31. Wg Fukyamy, władze amerykańskiego, zdawały sobie 

sprawę z problemów takich jak dyskryminacja niektórych grup etnicznych i dominacja 

członków Sojuszu Północnego, ale liczono na to, że z biegiem lat sytuacja w tej sferze ulegnie 

naturalnej poprawie.  

Jak podkreśla wielu badaczy, nie można także lekceważyć faktu, że ruch 

mudżahedinów cieszył się w warstwie symbolicznej, przynajmniej w pewnych kręgach 

społecznych, dużą estymą. Dzień 28 kwietnia jest w Afganistanie obchodzony jako święto 

narodowe - „dzień zwycięstwa” – dla upamiętnienia wkroczenia mudżahedinów do Kabulu po 

upadku komunistycznego rządu Najibullaha32. W organizowanej z tej okazji paradzie udział 

biorą główni komendanci wojskowi, a postać legendarnego Ahmada Shaha Masuda jest 

szeroko eksponowana na fotografiach33. Z drugiej strony faktem jest, że odbiór publiczny 

                                                 
28 A. Ebo, „The role of security sector reform in sustainable development: donor policy trends and challenges”, 
Conflict, Security & Development, Volume 7, Issue 1, April 2007, s. 30.  
29 K. Marten, „Warlordism in Comparative Perspective”, International Security, No. 3, Winter 2006/7, s. 46. 
 
30 R.A. Millen, Afganistan: Reconstituting a collapsed state, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 
April 2005, s. v. 
31 S. Frederick Starr, Sovereignty and Legitimacy in Afghan Nation-Building, [w:] F. Fukuyama (red.), Nation-
Building. Beyond Afghanistan and Iraq. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. 109-112. 
32 Obchody „dnia zwycięstwa” zostały jednakże odwołane w kwietniu 2011 r. przez władze państwa ze względu 
na niestabilną sytuację bezpieczeństwa w kraju. Zob.: A celebration day without celebrations amid tightened 
security in Afghanistan, April 28, 2011 na: http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7364914.html.   
33 M. Bhatia, The Future of the Mujahideen: Legitimacy, Legacy and Demobilization in Post-Bonn Afghanistan, 
„International Peacekeeping”, Vol.14, No.1, January 2007, s. 90-91. 

http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7364914.html
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tych obchodów nie zawsze jest pozytywny. Mit mudżahedinów po wojnie cywilnej z lat 

1992-1996 powoli upada ze względu na zbrodnie, jakich się wówczas dopuszczali. Wspomina 

o tym w swoim artykule M. Bhatia, nieżyjący już znakomity znawca tej tematyki, który 

przytacza wypowiedź jednego ze swoich afgańskich rozmówców (przywódcą lokalnej grupy 

zbrojnej) z dystryktu Salang, który ubolewa nad tym, że dowódcy ISAF wolą zawierać 

porozumienia z komendantami takimi jak Fahim czy Sayyaf, którzy nie mają poparcia 

społecznego i są uważani za zwykłych kryminalistów34.  

 

Jak wynika z powyższych rozważań, istniało zatem szereg powodów, dla których 

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zdecydowali się na wzmacnianie komendantów 

wojskowych, zarówno na początku operacji „Trwała Wolność”, jak i w okresie późniejszym. 

Początkowo istotna była ich chęć kooperacji na froncie wojny z terroryzmem, później, gdy 

ich pozycja uległa znacznemu wzmocnieniu obawiano się, że ich wykluczenie spowoduje 

chęć konfrontacji z władzami państwa afgańskiego35. Jak już wspomniano, po roku 2004 r. 

podjęto próby „neutralizacji” ich wpływów, zastępując ich, np. na stanowiskach 

gubernatorów prowincji, osobami z wyższymi kompetencjami, częstokroć wykształconymi na 

zagranicznych uczelniach. Przyniosło to bardzo ograniczony efekt, a po 2005 r., kiedy ruch 

talibów uległ znacznemu wzmocnieniu i sytuacja bezpieczeństwa w Afganistanie zaczęła się 

dramatycznie pogarszać, a afgańskie siły bezpieczeństwa były wciąż słabe i nieprzygotowane 

na odparcie tego zagrożenia, milicje wspierające poszczególnych komendantów wojskowych 

i oni sami ponownie zyskali na znaczeniu (choćby dzięki wspomnianej w rozdziale 

poprzednim Community Defence Initiative)36. Obserwacja poczynań Stanów Zjednoczonych, 

szczególnie w ostatnim okresie, nasuwa również wniosek, że ich decyzja dotycząca 

wzmocnienia pozapaństwowych struktur siłowych nie tylko nie pozwoliła zneutralizować 

wpływów tradycyjnych komendantów wojskowych, ale pozwoliły na stworzenie nowych, 

takich jak Bacha Khan czy Matiullah Khan w prowincji Uruzgan, który kilka lat temu był 

dowódcą lokalnym o niewielkich wpływach politycznych, a w chwili obecnej jest bardzo 

wpływową postacią w prowincji37. Jego milicje oraz prywatne firmy ochroniarskie (w sile od 

600 do 1,500 osób i będące poza kontrolą rządu) są zatrudniane do ochrony konwojów z 

                                                 
34 Ibidem, s. 102. 
35 Nie bez znaczenia był tu fakt, iż już w tamtym okresie Stany Zjednoczone planowały interwencję w Iraku, 
zatem kooperacja z komendantami w Afganistanie pozwalała „zaoszczędzić” istotną liczbę sił koniecznych do 
przeprowadzenia misji „Iracka Wolność”.  
36 R. Mac Ginty, „Warlords and the liberal peace: state-building in Afghanistan, Conflict, Security & 
Development, 10:4, s. 586-592. 
37 D. Filkins, „With U.S. Aid, Warlord Builds Afghan Empire,” New York Times, June 5, 2010. 
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Kandaharu, dzięki czemu jego zarobki kształtują się na poziomie 2.5 mln dolarów 

miesięcznie, co pozwala mu na swobodną rekrutację osób zasilających szeregi jego grupy.  

 

Komendanci wojskowi skorzystali zatem na tym, że proces odbudowy afgańskiej 

państwowości odbywał się w warunkach prowadzonej de facto wojny, a podległe im milicje, 

których demobilizacji do końca nie przeprowadzono, były jednocześnie przyczyną i 

konsekwencją niestabilności w państwie, którego władze w omawianym w niniejszej pracy 

okresie nigdy nie odzyskały monopolu na użycie siły. Stało się tak głównie dlatego, iż cele 

administracji amerykańskiej oraz rządu afgańskiego od początku interwencji sił koalicyjnych 

w Afganistanie nie były tożsame. Prowadzona na szeroką skalę kampania antyterrorystyczna i 

nacisk na szybkie efekty w eliminacji Al-Kaidy, a od r. 2005 rosnących w siłę talibów 

zdominowała wysiłki społeczności międzynarodowej w tej sferze i wykluczyła realizację 

celów długoterminowych, jakimi z założenia są cele w sektorze bezpieczeństwa. Kluczowe 

okazały się tu pierwsze lata po rozpoczęciu interwencji społeczności międzynarodowej, kiedy 

brak klarownej wizji, a co za tym idzie, odpowiedniego tempa w budowaniu afgańskich sił 

bezpieczeństwa podległych rządowi centralnemu w Kabulu wpłynęły na ich oczywistą 

słabość w latach późniejszych. 

 

Jak wspomniano w rozdziale drugim niniejszej dysertacji – użytecznym narzędziem 

do określania strategii postępowania wobec różnego rodzaju aktorów pozapaństwowych 

mających wpływ na sytuację bezpieczeństwa w kraju jest schemat tzw. reverse stakeholder 

mapping38. Określa on metody kooperacji z danym aktorem w zależności od jego pozycji 

(siły) oraz wiarygodności (aktorzy o niewielkiej sile i niskiej wiarygodności – ignorować; 

aktorzy o niewielkiej sile i dużej wiarygodności – wzmacniać możliwości oddziaływania; 

aktorzy o dużej sile oddziaływania i niewielkiej wiarygodności - neutralizować lub zachęcać 

do współpracy; aktorzy o dużej sile oddziaływania i dużej wiarygodności - angażować do 

współpracy). W przypadku komendantów wojskowych w Afganistanie zastosowano głównie 

dwie strategie – angażowania i neutralizacji. Oczywistym jest, że angażowano do współpracy 

tych komendantów, którzy dysponowali dużą siłą militarną i wiarygodnością (przynajmniej 

wśród licznych członków milicji, którymi dowodzili), czyli przede wszystkim wpływowe 

osobistości Sojuszu Północnego. Tych komendantów, którzy dysponowali z kolei dużą siłą, 

ale niewielką wiarygodnością w regionach swojego działania (w sensie niskiej legitymizacji 

                                                 
38 Patrz rozdział II niniejszej pracy. 



 229 

ich władzy ze względu na pamięć chaosu wojny domowej) neutralizowano (propozycje 

obejmowania stanowisk w administracji centralnej) i zachęcano do współpracy. Przyniosło to 

jednak, jak wspomniano powyżej dość ograniczone skutki, gdyż propozycje współpracy nie 

były w tym wypadku obwarowane warunkowością (lojalność wobec władz w Kabulu w 

zamian za wsparcie). Stanom Zjednoczonym bardziej zależało na wykorzystaniu dużej siły 

wojskowej, jaką dysponowali komendanci (dzięki temu sami mogli, przynajmniej na 

początku, angażować mniej własnych oddziałów) bez względu na to, jaki był lokalny odbiór 

społeczny takich decyzji. Co więcej, jak już wspomniano, w niektórych przypadkach nie tylko 

nie ignorowano podmiotów dysponujących początkowo niewielką siłą i wiarygodnością, ale 

poprzez politykę wspierania komendantów gotowych współpracować ze Stanami 

Zjednoczonymi na rzecz walki z al-Kaidą wykreowano nowe postaci w prowincjach, które 

rosnąc w siłę ignorowały polecenia płynące z rządu centralnego.  

Jak już wspomniano w rozdziale drugim, w literaturze przedmiotu proponuje się 

również możliwe strategie postępowania w odniesieniu do tych grup. Wśród nich jest np. 

wynegocjowanie porozumienia politycznego– szczególnie z tymi podmiotami, które 

reprezentują znaczącą siłę polityczną na danym terytorium (przywódcy klanów, warlordzi). 

Inną strategią jest socjalizacja – w perspektywie krótko- i średnioterminowej polega na 

ukazywaniu korzyści z włączania się w procesy konsolidacji państwa; strategia ta jest 

skuteczna w przypadku podmiotów posiadających agendę polityczną, ale o mniejszej sile 

oddziaływania na społeczeństwo. Inne metody to: przekupstwo, amnestia, strategie 

marginalizacji lub powstrzymywania i izolowania, konfliktowania rywalizujących ze sobą 

ugrupowań, a także środków koercji – fizycznej eliminacji szczególnie niebezpiecznych 

podmiotów lub utrudniania ich działalności poprzez sankcje (odcięcie od dostaw broni 

poprzez embarga, strefy zakazu lotów, sankcje ekonomiczne, zamrożenie zagranicznych 

aktywów, ustanowienie trybunałów dla zbrodniarzy wojennych itp)39.  

 

W Afganistanie zastosowano wszystkie powyższe strategie postępowania z aktorami 

pozapaństwowymi, choć nie zawsze z należytym rozmysłem i pozytywnym skutkiem. 

Porozumienie polityczne zawarto przede wszystkim z przedstawicielami Sojuszu Północnego 

(Bonn 2001 r.) jako wyraz uznania dla pomocy, jaką siły udzieliły Stanom Zjednoczonym w 

walce z al-Kaidą i talibami. Nie zważano przy tym, jak już wspomniano, na odbiór społeczny 

i etyczne aspekty układania się z niektórymi komendantami (choćby w aspekcie traktowania 
                                                 
39 Patrz np. „Bloodstained hands: Past atrocities in Kabul and Afghanistan’s legacy of impunity”, Human Rights 
Watch, 6 July 2005, na: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0605.pdf . 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0605.pdf
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kobiet, ich kryminalnej przeszłości itp.)40. Nigdy nie zostali oni postawieni w stan oskarżenia, 

nie powołano również trybunałów, które osądziłyby winnych masakr ludności cywilnej w 

czasie wojny domowej po upadku rządów Najibullaha. Nie rozliczono również sprawców 

masakr na więźniach ujętych w Afganistanie po roku 2001, w odwecie za to, iż walczyli 

wówczas po stronie talibów (ich ciała zostały odnalezione w masowym grobie w 

miejscowości Shibarghan)41. Oskarżano o nie przede wszystkim siły związane z generałem 

Dostumem, prominentnym liderem Sojuszu Północnego. Pojawiły się również zarzuty 

postawione m.in. przez amerykańską organizację pozarządową Human Rights, iż członkowie 

administracji G.W. Busha blokowali śledztwo w tej sprawie42. 

 
Fizyczną eliminację stosowano przede wszystkim wobec ugrupowania al-Kaidy oraz 

innych grup uznanych za terrorystyczne (siatka Hakkaniego, Hekmatjara), a także 

początkowo ugrupowania talibów. Z biegiem lat jednak, kiedy stało się jasne, że początkowe 

szacunki mówiące o możliwości całkowitej eliminacji tego ugrupowania z życia politycznego 

Afganistanu okazały się nad wyraz optymistyczne, podjęto szereg działań mających za 

zadanie naprawienie błędu, jakim była praktyczna eliminacja przedstawicieli prowincji 

południowych (reprezentujących ludność pasztuńską) z rokowań politycznych. Inicjatywy te 

podjęto jednak zbyt późno, by zapobiec efektowi eskalacji żądań przez talibów, dla których 

warunkiem wstępnym negocjacji był niemożliwy do spełnienia postulat wycofania się sił 

międzynarodowych z terytorium Afganistanu.  

 

Podsumowując, metody stosowane przez administrację amerykańską, szczególnie w 

początkowym okresie wdrażania SSR, doprowadziły do znaczącego wzmocnienia 

komendantów wojskowych w niektórych prowincjach, przez co realizacja nadrzędnego celu 

SSR - wzmocnienie instytucji państwa (rządu, ministerstwa obrony) jako jedynych instytucji 

legitymizowanych do użycia siły znacząco ucierpiała doprowadzając do sytuacji, w której 

podmioty pozapaństwowe (w szczególności komendanci wojskowi, choć także zregrupowane 

od 2005 r. siły talibów) dysponowały znacznymi możliwościami użycia siły w prowincjach. 

 
                                                 
40 Patrz np. A. Jones, „Women and Warlords: Letter From Afghanistan”, The Nation magazine z 22 maja 2006 
r., na: http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Women_Warlords.html . 
41 R.A. Oppel, „Afghan Warlord Denies Links to ’01 Killings”, The New York Times z 17 lipca 2009 r., na: 
http://www.nytimes.com/2009/07/18/world/asia/18dostum.html?_r=0 . 
42 James Risen, U.S. Inaction Seen After Taliban P.O.W.’s Died, „The New York Times” z 10 lipca 2009 r.,  na:  
http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/asia/11afghan.html,  

http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Women_Warlords.html
http://www.nytimes.com/2009/07/18/world/asia/18dostum.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/asia/11afghan.html
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2. Kwestia wdrażania zasady „local ownership” 

Jak już wspomniano, jednym z istotnych czynników, który budzi wiele kontrowersji i 

dylematów w kontekście przeprowadzania reformy sektora bezpieczeństwa w państwach 

post-konfliktowych jest rola, jaką odgrywają w tym procesie aktorzy zewnętrzni, przede 

wszystkim państw, które podejmują się roli lidera reform. Dominująca w państwach post-

konfliktowych słabość instytucjonalna i gospodarcza wymusza aktywność podmiotów 

zewnętrznych w tej sferze, które przyjmują na siebie ciężar realizacji SSR, tym większy, im 

mniejsza jest „wydolność” instytucji państwa. Pogłębia to dylemat związany z „local 

ownership”, który jest jednym z podstawowych i najważniejszych kryteriów SSR. Jego 

niespełnienie niesie ryzyko podważenia legitymizacji wprowadzanych zmian przez różne 

grupy polityczne i społeczne. W założeniu, koncepcje reform sektora bezpieczeństwa 

powinny być tworzone wśród elit i społeczeństw państw, które będą jej adresatami, to one 

również powinny przyjmować główny ciężar jej realizacji. Aktorzy zewnętrzni mają jedynie 

ułatwiać ten proces poprzez zapewnianie funduszy, doradztwo, jednak bez nadmiernej 

ingerencji w samą substancję.  

 

Jak pokazuje przykład Afganistanu, w procesie budowy państwa po konflikcie 

ujawniły się przede wszystkim: słabość instytucji państwa afgańskiego, ich całkowita 

zależność od finansowania z zewnątrz, brak możliwości zapewnienia podstawowego klimatu 

bezpieczeństwa dla przeprowadzanych reform. Powoduje to, iż kwestia „local ownership” 

wymyka się w tym przypadku teoretycznym schematom. W takich okolicznościach, kwestia 

ustalania koncepcji SSR (jak np. rodzaju i liczebności sił zbrojnych i policyjnych oraz ich 

zadań), a potem jej wdrażania na poszczególnych etapach musi stanowić efekt pewnego 

kompromisu z tej prostej przyczyny, iż donatorzy zewnętrzni, ponoszący całkowite koszty 

reformy, dają sobie prawo do jej kształtowania wedle własnych priorytetów, zwłaszcza jeśli, 

tak jak Stany Zjednoczone w tym przypadku, mają do osiągnięcia swoje własne cele (rozbicie 

siatki al-Kaidy nawet za cenę zniwelowania efektu wprowadzanych reform z punktu widzenia 

stabilności kraju poprzez dozbrajanie lokalnych milicji). 

 

Niełatwo jest dać odpowiedź na pytanie, do jakiego stopnia koncepcja budowy 

Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa jest faktycznie efektem przemyśleń afgańskich 

elit, a na ile projektem narzuconym z zewnątrz, głównie przez Stany Zjednoczone. Koncepcja 

ich budowy zmieniała się kilkukrotnie od 2001 r. głównie ze względów politycznych oraz w 
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związku ze zmieniającą się na gorsze sytuacją bezpieczeństwa. Tuż po obaleniu reżimu 

talibów Stany Zjednoczone nie zauważały potrzeby i nie wykazywały woli tworzenia 

afgańskich instytucji bezpieczeństwa w sensie całościowym, choć było to niewątpliwie 

kwestia kluczowa dla przetrwania państwa, które od dwóch dekad było areną konfliktów 

zbrojnych o różnym podłożu. Dlatego w przyjętym w 2001 r. porozumieniu z Bonn 

zdecydowano pierwotnie, że afgańskie siły zbrojne będą w pewnym sensie konglomeratem 

istniejących już milicji, których istnienie wówczas usankcjonowano, ignorując opinie płynące 

z niektórych kręgów społecznych wskazujące na niebezpieczeństwo odrodzenia się kultury 

warlordyzmu w Afganistanie. Dopiero w późniejszym okresie, kiedy stało się jasne, że 

obecność milicji, nawet „pod parasolem” ministerstw obrony i spraw wewnętrznych generuje 

więcej problemów dla rodzącej się dopiero państwowości afgańskiej zdecydowano się 

poprzeć, choć również w ograniczonym zakresie, proces DDR i rozpocząć proces budowy 

afgańskich sił zbrojnych od podstaw, tworząc zupełnie nową formację.  

 

Niemal od początku administracja amerykańska oraz przedstawiciele rządu 

afgańskiego prezentowali odmienne punkty widzenia na kwestie takie jak liczebność armii, 

jej struktura organizacyjna, zadania, metody szkolenia itp. Pomimo wyraźnych sugestii 

afgańskiego Ministerstwa Obrony, społeczność międzynarodowa przez siedem kolejnych lat, 

począwszy od 2002 r., kiedy kształtowano zręby koncepcji reformy sektora bezpieczeństwa, 

nie była w stanie zaakceptować faktu, że Afganistan potrzebuje dużo liczniejszych sił 

zbrojnych, które nie byłyby wyłącznie nastawione na zwalczanie terroryzmu i rebelii 

wewnętrznej, ale stanowiłyby, np. na wzór indyjski, prawdziwy nośnik tożsamości narodowej 

i kuźnię elit, tak deficytowych w tym kraju. Skoncentrowanie działań tworzących się sił 

zbrojnych (i koegzystujących z nimi przez cały ten okres sił paralelnych) jedynie na 

zadaniach doraźnych oraz polityczne uwikłanie jej najważniejszych dowódców okazało się 

niezwykle szkodliwe z perspektywy długoterminowych celów SSR. Zestawiona z tzw. 

podejściem „light footprint” (przeciwko któremu nowa administracja afgańska na czele z H. 

Karzajem protestowała kilkukrotnie) postawa taka zaowocowała nie tylko szybkim 

odrodzeniem się rebelii, ale także tym, iż główne słabości nowotworzonych sił nigdy nie 

zostały przezwyciężone. Z jednej strony trudno zaprzeczyć, iż rząd afgański nie dysponował 

w omawianym okresie wystarczającymi funduszami, by przeforsować swoją koncepcję, 

zwłaszcza jeśli chodzi o liczebność (utrzymanie ponadstutysięcznej armii, którą proponował 

ówczesny minister obrony M. Fahim spadłoby całkowicie na barki społeczności 

międzynarodowej). Z drugiej jednak trudno zaprzeczyć, iż zanegowanie afgańskich koncepcji 
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w rezultacie okazało się dużo bardziej kosztowne biorąc pod uwagę konieczność nie tylko 

utrzymywania sił zbrojnych Afganistanu, ale także utrzymywania przez wiele lat coraz 

liczniejszej operacji NATO, które ostatecznie musiała zaangażować się w konflikt 

wewnętrzny w tym kraju.  

 

Istotnym czynnikiem ograniczającym implementację zasady „local ownership” w 

procesie reform sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, w tym budowy afgańskich sił 

zbrojnych była również niewątpliwie kwestia braku zaufania do najwyższych reprezentantów 

rządu afgańskiego, jak i jego przedstawicieli w prowincjach ze względu na ich uwikłanie w 

bieżącą politykę oraz powiązania korupcyjne. Wielu donatorów wolało realizować projekty w 

Afganistanie bez angażowania Afgańczyków. Miało to również miejsce w procesie tworzenia 

ANA, szczególnie w okresie kiedy ministrem był M. Fahim. Brak zaufania do jego 

rzetelności powstrzymywał doradców amerykańskich przed dzieleniem się zbyt wieloma 

informacjami na temat prowadzonych działań z obawy o hamowanie niektórych procesów 

przez afgański MON, zdominowany przez członków Sojuszu Północnego. Jak twierdzi Mark 

Sedra, sytuacja zmieniła się nieco na korzyść po nominacji na ministra Obrony Rahima 

Wardaka, który cieszył się większym zaufaniem amerykańskiego Departamentu Obrony43. 

Brak zaufania był również odczuwalny na poziomie operacyjnym – dzięki raportom 

ujawnionym przez Wikileaks wiadomo, że dowódcy sił koalicyjnych częstokroć skarżyli się 

na brak dyscypliny wśród żołnierzy afgańskich, ich skłonności do używek na służbie i 

wynikających z tego problemów44.  

 

Problem „local ownership” w Afganistanie w odniesieniu do reform sektora 

bezpieczeństwa zdecydowanie wymyka się zatem schematom teoretycznym. Biorąc pod 

uwagę przesłanki historyczne, armia afgańska od początku swego istnienia była uzależniona 

od wsparcia zewnętrznego. Paradoksalnie, jej istnienie leżało w interesie mocarstw (Wielkiej 

Brytanii, ZSRR) bardziej niż w interesie podzielonego społeczeństwa, w którym zawsze 

dominowały tendencje odśrodkowe. Wspierana „z zewnątrz” armia miała umacniać władze 

centralne, przychylne i szukające wsparcia mocarstw, by wzmocnić swoją pozycję vis a vis 

przywódców plemiennych.  

 
                                                 
43 M. Sedra, „Security Sector Reform in Afghanistan: The Slide Towards Expediency,” International 
Peacekeeping, 13:1, March 2006, s. 106. 
44 Patrz np. Assessment for Eastern Paktika na: http://wardiary.wikileaks.org/id/73DB9E60-5AF4-4A07-92FE-
3717D38086BE/ .  
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W ciągu ostatniej dekady, problem „local ownership” w Afganistanie w odniesieniu 

do SSR pojawił się właściwie na każdym poziomie. Począwszy od kwestii strategicznych, 

dotyczących wizji funkcjonowania sił zbrojnych, ich liczby, zadań itp. aż do poziomu ich 

funkcjonowania na najniższym poziomie operacyjnym i taktycznym. Jak twierdzą eksperci 

zaangażowani w szkolenie afgańskiej armii45 „w procesie tworzenia doktryny afgańskiej 

armii, zaniedbaliśmy takie kwestie jak afgańska historia, możliwości technologiczne, 

konstrukt społeczny oraz natura zagrożeń, z jakimi te siły muszą się mierzyć”46. Ten sam 

autor przyznaje, że doktryna afgańska nie powinna być „kopią” amerykańskiej, a istniejące 

podręczniki dla wojska nie powinny być prostym tłumaczeniem podręczników, którymi 

posługuje się armia amerykańska. Jak twierdzi A. Hoh „nie zbieramy wystarczającej liczby 

wniosków i dokumentacji płynących z pola walki, nie wiemy, jak armia afgańska walczy w 

rzeczywistości. Nie pytamy afgańskich dowódców polowych, co jest właściwe, nie 

angażujemy także właściwych ludzi w rozwijanie doktryny. Próbujemy kształtować ANA 

poprzez doktrynę, która nie uwzględnia rzeczywistości pola walki”47. Jak przyznaje inny 

wybitny ekspert A. Giustozzi, wcielanie w życie zasady „local ownership” było najbardziej 

zaniedbane właśnie przy tworzeniu afgańskiej armii. Stany Zjednoczone, które podjęły się 

wysiłku tzw. mentoringu tej formacji, dostarczyły tym siłom wszystkich instrumentów 

działania: począwszy od treningu, po uzbrojenie, logistykę, struktury dowodzenia, aż po 

przywództwo w działaniach militarnych. Jak twierdzi ten wybitny znawca tematu: „modele 

obce afgańskiej tradycji, jak duża rola podoficerów, zachodnie praktyki dyscyplinowania 

żołnierzy (którym afgańskie MON się opierało), rekrutacja na bazie zaciągu ochotniczego, 

nacisk położony na rozbudowę lekkiej piechoty jako swego rodzaju kręgosłupa sił zbrojnych, 

zostały Afgańczykom narzucone”48. Poza tym, jak wspomina ekspert, afgańskie Ministerstwo 

Obrony było zdecydowane na dużo szybsze tempo rozwoju ANA, także z powodu faktu, iż 

zdawano sobie sprawę, że armia mogłaby być użytecznym narzędziem konfrontacji w 

politycznej grze z Pakistanem, gdzie znalazło schronienie wiele osób powiązanych z Al-

Kaidą i ruchem Talibanu. Także z tego powodu Stany Zjednoczone nie chciały dopuścić do 

jej „nadmiernego” rozwoju i szybkiej autonomii dowódczej, przynajmniej do momentu, kiedy 

Pakistan był przez administrację amerykańską uznawany za głównego sojusznika w 
                                                 
45 Amerykański mentoring obejmował asystowanie osobom tworzącym afgańskie instytucje bezpieczeństwa na 
każdym poziomie. Wysyłano w tym celu przedstawicieli Departamentu Obrony, jak i prywatnych firm 
działających w obszarze doradztwa. 
46 Zob. Anthony Hoh, „The Problems with Afghan Army Doctrine, Small Wars Journal blog post, June 17, 2008 
on http://smallwarsjournal.com/blog/the-problems-with-afghan-army-doctrine . 
47 Tamże. 
48 A. Giustozzi, Shadow Ownership and SSR in Afghanistan  [w:] T. Donais (red.), Local Ownership and 
Security Sector Reform,  Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2008, s. 115 i nn. 

http://smallwarsjournal.com/blog/the-problems-with-afghan-army-doctrine
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regionie49. Wszelkie próby afgańskiego MON, by przejąć kontrolę przynajmniej nad 

niektórymi procesami, były przez Amerykanów torpedowane.  

 

Powyższe wątpliwości zostały podtrzymane przez najwyższych rangą amerykańskich 

dowódców wojskowych zaangażowanych w SSR. Karl W. Eikenberry, były dowódca OMC-

A, a potem ambasador w Afganistanie wyraził swoje wątpliwości wobec strategii Stanów 

Zjednoczonych z 2009 roku, która zakładała wysłanie większej liczby wojsk amerykańskich i 

innych sojuszników do Afganistanu. “Przeceniamy możliwość afgańskich sił bezpieczeństwa 

do przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem kraju. (…) Są także głębsze zastrzeżenia co do 

kwestii zależności. Proponowana strategia COIN zakłada partnerstwo na polu walki, aby 

szybko poprawić możliwości afgańskich sił bezpieczeństwa. Nie kwestionuję zdolności sił 

Stanów Zjednoczonych do efektywnego mentoringu, jestem jednakże zaniepokojony, że to 

Stany Zjednoczone i inne siły NATO będą w większości zaangażowane w walkę i poniosą 

największe ofiary. Wysłanie większej liczby wojsk pogłębi zatem zależność Afganistanu niż 

ją zmniejszy, zwłaszcza w krótszej perspektywie”50.  

 

Problem „local ownership” pojawił się w trakcie realizacji SSR nie tylko na linii rząd 

afgański – donatorzy zewnętrzni. Jak podkreśla A. Giustozzi, instytucje afgańskiego sektora 

bezpieczeństwa, w tym Ministerstwo Obrony, zostały od początku zdominowane przez jedną 

frakcję polityczną (Shura-e Nazar), reprezentowaną głównie przez etnicznych Tadżyków z 

prowincji Kapisa i Parwan. Miało to swoje daleko idące konsekwencje w postaci eliminacji i 

pozbawienia wpływu na toczące się procesy SSR, szczególnie w pierwszych latach reformy, 

innych grup politycznych i etnicznych. W procesie tworzenia instytucji sektora 

bezpieczeństwa, które funkcjonowałyby wedle reguły inkluzywności, pozytywną rolę 

odegrali jednak doradcy amerykańscy, którzy od roku 2002 r. naciskali na to, by nominacje w 

ramach Ministerstwa Obrony oraz stanowisk dowódczych w ANA odzwierciedlały 

rzeczywistą kompozycję etniczną w kraju. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, 

wysiłki te powiodły się, choć w ograniczonym zakresie. 

 

                                                 
49 A. Zdrada, Rola Pakistanu w amerykańskiej „wojnie z terroryzmem”, Biuletyn PISM nr 59 (399), 6 
października 2006 r., na: https://www.pism.pl/files/?id_plik=542 . Także: wywiad z Attiya Inayatullahem, 
posłem Zgromadzenia Narodowego w Pakistanie, Islamabad, czerwiec 2008, archiwum własne oraz wywiad z 
Rukhsaną Afzaal, zastępcą szefa Misji Ambasady Pakistanu w Polsce, Warszawa, luty 2010, archiwum własne. 
50 Więcej na ten temat zob. dokumenty udostępnione przez Wikileaks na: 
http://documents.nytimes.com/eikenberry-s-memos-on-the-strategy-in-afghanistan . 

https://www.pism.pl/files/?id_plik=542
http://documents.nytimes.com/eikenberry-s-memos-on-the-strategy-in-afghanistan
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Problem „local ownership” ujawnił się również na poziomie podejmowania decyzji o tym, 

jakich metod używać, by zwalczać narastające ataki rebeliantów. Już w 2005 r. prezydent 

Karzaj nawoływał, by administracja amerykańska przemyślała swoją strategię zwalczania 

terroryzmu w Afganistanie51. Chodziło przede wszystkim o brak konsultacji Amerykanów z 

rządem afgańskim dotyczących ataków z powietrza czy przeszukań domów. Taka sytuacja 

wpływała, choć niebezpośrednio, na klimat polityczny, w którym przeprowadzano reformy. 

W odbiorze Afgańczyków, instytucje rządu w Kabulu (w tym armia) wykazywały istotną 

słabość wobec swojego głównego sojusznika, przez co znacząco traciły na zaufaniu wśród 

własnych obywateli. 

 

Ostatecznie, trudno nie zgodzić się z wnioskami raportu, jaki ukazał się już w 2004 r. 

Jak twierdzą jego autorzy „administracja tymczasowa od początku borykała się z 

konsekwencjami tego, iż postrzegano ją jako instytucję zainstalowaną i finansowaną przez 

zagraniczne rządy. Afgańczycy szybko zauważyli, że strategia rekonstrukcji i budowania 

państwa została nakreślona głównie w Nowym Jorku, Bonn i Tokio, a nie w Afganistanie. I 

chociaż waga zagranicznej pomocy na rzecz utrzymania stabilności i rozpoczęcia procesów 

rekonstrukcyjnych w kraju jest przez Afgańczyków doceniania, to jednak zależność od 

społeczności międzynarodowej stoi w sprzeczności z zapewnieniami, że to Afgańczycy 

powinni być główną siłą napędową tych procesów. Z tego też powodu, administracja ta musi 

mierzyć się z problemem legitymizacji swoich rządów”52. Wydaje się, że do momentu 

zakończenia niniejszej pracy, problem ten nie uległ rozwiązaniu i choć administracja H. 

Karzaja podjęła wiele wysiłków, by odciąć się od działań Stanów Zjednoczonych (czego 

dowodem było m.in. przedłużające się negocjacje dotyczące zasad stacjonowania 

amerykańskich oddziałów w Afganistanie po 2014 r.53), zaufania tego nie udało się 

odbudować. 

 

3. Kwestia wdrażania zasad „good governance” 

 

                                                 
51 Patrz np. “Afghanistan: Karzai Asks U.S.-Led Coalition To Change Strategy Against Terrorism” na 
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2005/09/mil-050921-rferl01.htm lub C. Gall, „Afghan 
ministers call for a review of foreign troops' status”, The New York Times, na 
http://www.nytimes.com/2008/08/25/world/asia/25iht-afghan.4.15621907.html . 
52 A. Strand, K.B. Harpviken, A. Suhrke, Conflictual Peacebuilding: Afghanistan Two Years after Bonn , CMI 
Report , 4. Chr. Michelsen Institute, 2004, s.vi. 
53 W. Lorenz, M.A. Piotrowski,  Obecność NATO w Afganistanie po 2014 r., Biuletyn PISM, nr 42 (1018) z 25 
kwietnia 2013 r., na: http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-42-1018# . 

http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2005/09/mil-050921-rferl01.htm
http://www.nytimes.com/2008/08/25/world/asia/25iht-afghan.4.15621907.html
http://www.prio.org/Publications/Publication/?x=541
http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-42-1018
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  Jak wspomniano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy właściwa identyfikacja 

dysfunkcji, z jaką zmagają się określone instytucje w sferze sektora bezpieczeństwa, w tym 

siły zbrojne jest kluczowym prerekwizytem dla określenia efektywnego programu reform. 

Eliminacja większości tych dysfunkcji jest możliwa dzięki wdrożeniu zasad „good 

governance”, których trwałe zakorzenienie w kulturze instytucjonalnej państwa powinno stać 

się rękojmią właściwego funkcjonowania sektora bezpieczeństwa54. Należą do nich: zasada 

przejrzystości, zasada odpowiedzialności, zasada udziału, zasada rządów prawa, zasada 

zdolności do reakcji,  

zasada efektywności i wydajności oraz zasada orientacji na konsensus. Powinny być one 

implementowane symultanicznie, co ma gwarantować, iż instytucje sektora bezpieczeństwa 

będą nie tylko zdolne do podejmowania przypisanych im zadań (zdolność do reakcji), ale nie 

staną się jednocześnie instrumentem umacniania pozycji jednej opcji politycznej, grupy 

narodowościowej, klanu etc.  

 

3.1. Wdrażanie zasady przejrzystości 

 

  Jeśli chodzi o wdrażanie zasady przejrzystości w budowaniu afgańskich sił zbrojnych 

proces ten napotkał szereg trudności, zarówno na poziomie relacji wspólnota 

międzynarodowa- rząd afgański, jak i w kontekście relacji pomiędzy aktorami w kraju. Po 

pierwsze, strategia odbudowy afgańskich sił zbrojnych wykuwała się, jak już wielokrotnie 

wspomniano w niniejszej pracy, w trudnych warunkach walki z terroryzmem oraz usuwania 

rządu talibów, a potem narastającej rebelii. Działania w warunkach pełnej przejrzystości 

utrudniał przede wszystkim fakt braku klarownej wizji reform po stronie społeczności 

międzynarodowej, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, które przyjęły na siebie 

odpowiedzialność za przeprowadzenie reform w tym konkretnym sektorze. Jak już 

wspomniano, przez cały okres zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Afganistanie 

administracja amerykańska kierowała się głównie partykularnym interesem własnego 

bezpieczeństwa narodowego rozumianego przede wszystkim jako konieczność eliminacji 

zagrożenia terrorystycznego ze strony Al-Kaidy operującej z baz w Afganistanie. Stąd nie 

mogło być mowy o działaniach w warunkach pełnej przejrzystości ze względu na charakter 

tych działań, zwłaszcza że niektóre poczynania (współpraca CIA z lokalnymi komendantami 

                                                 
54  Za A. Schnabel, Ideal Requirements versus Real Environments in Security Sector Reform [w:] H. Born, A. 
Schnabel (red.) Security Sector Reform in Challenging Environments, Yearbook 2009, DCAF, LIT Verlag 2009, 
s. 4-7 
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wojskowymi, zbieranie poufnych danych na temat wroga) stały niekiedy w sprzeczności z 

celami administracji afgańskiej, dążącej zasadniczo do podporządkowania sobie wszystkich 

ugrupowań wojskowych operujących na terenie Afganistanu. Po drugie, ogromną przeszkodą 

w działaniu wg zasady przejrzystości były również naturalnie konflikty o podłożu 

politycznym i etnicznym w samym aparacie administracyjnym państwa afgańskiego. Jak już 

wspomniano, pierwotne zdominowanie urzędów Ministerstwa Obrony przez Tadżyków i 

interesy ich ugrupowania nie sprzyjało otwartości w deklarowaniu zamiarów i planów w 

sferze tworzenia afgańskich sił zbrojnych. Początkowy brak procedur, brak jasnych kryteriów 

merytorycznych w obsadzaniu stanowisk w Ministerstwie Obrony i w nowotworzonych siłach 

zbrojnych (szczególnie w momencie tworzenia AMF) nasilał słuszne podejrzenia o 

stronniczość, klientelizm i korupcję wśród osób odpowiedzialnych za tworzenie tych struktur. 

Jak wspomina A. Cordesman, podjęto co prawda wiele wysiłków, by ukrócić np. proceder 

kupowania stanowisk w armii poprzez stosowanie loterii dla absolwentów Afgańskiej 

Akademii Obrony Narodowej (aby zapewnić przypadkowość ich przydziału do konkretnych 

oddziałów i przejrzystość w obsadzaniu pewnych stanowisk), jednak zjawiska tego nie udało 

się całkowicie wyeliminować55.  

 

  Po trzecie, brak przejrzystości ujawnił się również w sferze finansowania armii 

afgańskiej. Przyczyniły się do tego zarówno czynniki zewnętrzne (postawa społeczności 

międzynarodowej), jak i wewnętrzne – zarówno natury politycznej, jak i systemowej. Brak 

rozwiniętego systemu bankowego, reguł i procedur przepływu środków finansowych 

pochodzących z funduszy zasilanych przez społeczność międzynarodową doprowadził nawet 

do jednego z największych kryzysów zaufania do instytucji państwa (patrz opisany w 

poprzednim rozdziale proceder korupcji odkryty w Banku Kabulskim). Środki pomocowe 

przeznaczone na rozwój armii oraz pensje dla żołnierzy deponowano w ww. banku, jednak 

ujawniony proceder korupcji na ogromną skalę, niejasne procedury przepływu środków 

finansowych pozwala sądzić, iż zostały one użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto, 

brakowi przejrzystości w procesie dysponowaniu funduszami sprzyjał sam charakter 

prowadzonej przez administrację amerykańską polityki56. W reformę sektora bezpieczeństwa 

                                                 
55 A.H. Cordesman, A. Mausner, J. Lemieux, Afghan National Security Forces…, op.cit., s. 90. 
56 Jak wskazują raporty Banku Światowego problem przejrzystości w przepływie funduszy pomocowych 
dotyczył nie tylko sektora bezpieczeństwa. Brak koordynacji pomiędzy donatorami i niejasna polityka, którą 
prowadzili sprawiała, że ok. 82 % funduszy pomocowych w latach 2002-2011 zostało rozdysponowanych poza 
kontrolą afgańskiej administracji. Dodatkowo, rząd afgański wykazał się ograniczoną zdolnością do 
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w Afganistanie zaangażowano wiele firm prywatnych, a honoraria pobierane przez doradców 

opiewały na bardzo duże sumy57. W rezultacie, wiele środków finansowych nie trafiało w 

istocie do afgańskiej armii, ale do firm doradczych (jak wspomniano w rozdziale poprzednim, 

zastrzeżenia tego typu zgłosił np. rząd niemiecki). Brak przejrzystości w kwestii 

dysponowania funduszami odpowiadał również samej administracji afgańskiej, której 

urzędnicy, z uwagi na powiązania polityczne i zakorzenione w Afganistanie zjawisko 

klientelizmu, mogli finansować tych przywódców i ugrupowania, które uznawali za lojalne 

wobec siebie (choć niekoniecznie wobec administracji centralnej jako takiej). Opieszałość 

władz afgańskich w budowie sprawnego systemu bankowego pozwalał również na pobieranie 

środków finansowych na tych żołnierzy, którzy w istocie widnieli w szeregach poborowych 

jedynie na papierze58. W rankingu Transparency International Afganistan plasuje się na 175 

miejscu (na 177 uwzględnionych w badaniu państw) pod względem korupcji z adnotacją, iż 

przejrzystość budżetu tego państwa jest minimalna59. 

 

  Po czwarte, istotną przeszkodą w implementacji zasady przejrzystości w sferze 

budowy afgańskiej armii były czynniki polityczne. Jak podkreśla wielu ekspertów, ważną 

kwestią była tu narastająca rozbieżność pomiędzy naciskami politycznymi płynącymi od 

polityków administracji amerykańskiej, a realiami wskazującymi na faktyczne tempo rozwoju 

tych sił. Dlatego, w przygotowywanych statystykach uciekano się niejednokrotnie do 

procederu, który w sferze bankowości i finansów nazwano niegdyś „kreatywną 

księgowością”. Oznaczało to np. prezentowanie stanów liczbowych jednostek armii 

afgańskiej bez uwzględniania danych na temat samowolnych oddaleń się z miejsca służby. 

Także przy sporządzaniu danych nt. składu etnicznego armii pomijano fakt, iż rekrutowani 

Pasztuni tylko w niewielkim stopniu wywodzili się z południowych prowincji Afganistanu.  

 

  Po piąte, brak przejrzystości polityki rządu afgańskiego w sferze polityki 

bezpieczeństwa wynikał w dużej mierze z klimatu politycznego w państwie, które podjęło 

próbę odtworzenia instytucji w realiach powojennych. Ukrywanie lub niepodawanie do 

                                                                                                                                                         
dysponowania nawet tymi funduszami, które trafiały bezpośrednio do budżetu państwa. Patrz np.: Afghanistan in 
Transition: Looking Beyond 2014, May 2012, World Bank. 
57 Wywiad z przedstawicielem amerykańskiej firmy kontraktowej pod warunkiem anonimowości. Archiwum 
własne autorki. 

58 Ostatecznie, aby ukrócić proceder korupcji wprowadzono elektroniczny system transferu poborów (w 90 % a 
ANA). Za: Transition in Afghanistan: Assessing the Security Effort, NATO Parliamentary Assembly, 078 DSC 
11 E Report, 2011 Spring Session na: http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2434 . 
59 Zob. ranking Transparency International dla Afganistanu na: http://www.transparency.org/country#AFG . 

http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2434
http://www.transparency.org/country#AFG
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publicznej wiadomości wielu informacji można wytłumaczyć nadzwyczajnymi środkami 

ostrożności, jakie instytucje państwa były zmuszone przedsiębrać w klimacie ciągłej walki z 

odradzającą się rebelią. Ujawnienie niektórych faktów mogłoby narazić na szwank tworzące 

się instytucje państwa, które były stale infiltrowane przez przeciwników demokratycznego 

rządu. Istotny były tu również czynnik braku zaufania na linii dowództwo sił koalicyjnych a 

afgańskie siły zbrojne. Nasilające się zjawisko ataków ze strony afgańskich żołnierzy na 

trenerów i mentorów z ISAF (tzw. „green on blue”, które w 2012 r. stanowiły ok. 15 % 

wszystkich ofiar sił żołnierzy koalicyjnych60) stanowiło istotny czynnik blokujący przepływ 

informacji pomiędzy partnerami. Z drugiej strony, brak systemu, który nakazywałby 

raportowanie prowadzonych akcji zbrojnych pozwala na ukrywanie wielu przypadków 

nadużyć siły przez wojska afgańskie, przez co trudno jest to zjawisko wyeliminować61.  

 

  Wdrażaniu reguły przejrzystości nie służył ogólnie niski poziom kontroli parlamentu 

nad organami wykonawczymi. Ponadto, jak wskazują niektórzy eksperci, pomimo istnienia w 

Afganistanie dość dużej wspólnoty podmiotów pozarządowych, tylko w niewielkim stopniu 

miały one dostęp do wiarygodnych informacji w tej sferze (brak możliwości uczestnictwa w 

posiedzeniach komisji rządowych czy legislacyjnych). Oficjalne witryny internetowe 

afgańskiego Ministerstwa Obrony czy Sztabu Generalnego publikują niewiele informacji na 

temat prowadzonej przez państwo polityki w tej sferze62. W sektorze bezpieczeństwa nie 

wprowadzono także inicjatyw na wzór sektora wydobywczego – Extractives Industry 

Transparency Initiative (EITI), w którym administracja afgańska zobowiązała się do 

publikacji wszystkich dokumentów dotyczących podpisywanych kontraktów w tym 

obszarze63. Dlatego większość informacji na temat posunięć rządu afgańskiego w sferze 

polityki bezpieczeństwa i obrony pochodziło z lokalnych i międzynarodowych mediów (choć 

te skupiały się w przeważającej mierze, co zrozumiałe, na relacjonowaniu działań bojowych 

przeciwko al-Kaidzie, talibom, a potem narastającej rebelii), a także lokalnym i 

międzynarodowym ośrodkom eksperckim (International Crisis Group, Rand Corporation, 
                                                 
60 W 2011 r. w 2009 i 2010 r. – 2%, - 6%, w 2008 r. – mniej niż 1 %.  Najwięcej ataków odnotowano w 
prowincjach Helmand i Kandahar. Za: B. Roggio, L. Lundquist, Green-on-blue attacks in Afghanistan: the data, 
“The Long War Journal, z 23 sierpnia 2012 r., na:  
, http://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/green-on-blue_attack.php  
61 Zob. No Time to Lose, Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces, Joint Briefing 
Paper, Oxfam, May 10, 2011, s. 13, na: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-
to-lose-20110510-en.pdf . 
62 Patrz oficjalna witryna internetowa afgańskiego Ministerstwa Obrony na: http://mod.gov.af/en . 
63 Patrz np. Afghanistan: Development Progress and Prospects after 2014, House of Commons, International 
Development Committee, Sixth Report of the Session 2012-2013,  s. 59, na: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmintdev/693/69314.htm , 

http://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/green-on-blue_attack.php
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-to-lose-20110510-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-to-lose-20110510-en.pdf
http://mod.gov.af/en
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmintdev/693/69314.htm
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Afghanistan Analysts Network, DCAF itp.). W zrozumieniu niektórych poczynań zarówno 

międzynarodowej koalicji państw zaangażowanych w Afganistanie, jak i samego rządu 

afgańskiego pomogły także dokumenty ujawnione dzięki Wikileaks64. 

 

  Jak wynika z powyższego, wiele uwarunkowań złożyło się na fakt, iż reguła 

przejrzystości w sferze polityki bezpieczeństwa i obrony, a także w obszarze reformy sektora 

bezpieczeństwa została implementowana w Afganistanie tylko w ograniczonym zakresie. 

Skomplikowany pejzaż polityczny, działania w warunkach de facto konfliktu zbrojnego oraz 

uwarunkowania systemowe sprawiły, że do tej pory przejrzystość działań w tej sferze jest, i 

zapewne na długo pozostanie, bardzo ograniczona.  

 

3.2 Wdrażanie zasady odpowiedzialności i zasady rządów prawa 

 

Zasada odpowiedzialności (ang. accountability) jest uznawana za jeden z 

podstawowych warunków dobrego rządzenia. Zakłada podporządkowanie instytucji sektora 

bezpieczeństwa demokratycznym władzom cywilnym, a także w szerszym zakresie 

społeczeństwu obywatelskiemu i jego organom przedstawicielskim – parlamentowi oraz do 

pewnego stopnia społecznym organizacjom pozarządowym, które w społeczeństwach 

demokratycznych są uprawnione do monitorowania polityki bezpieczeństwa prowadzonej 

przez rząd. Poprzez aktywne działania są także w stanie wymusić przestrzeganie przyjętych 

norm i zasad. Jest to szczególnie istotne nie tylko w z punktu widzenia zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa, lecz przede wszystkim w świetle paradygmatu „human security”. W 

specyficznych warunkach państwa postkonfliktowego, kiedy jednym z zadań sił zbrojnych 

jest nie tylko obrona integralności terytorialnej przed zagrożeniem zewnętrznym, ale także (a 

nawet przede wszystkim) ochrona ludności cywilnej przed atakami różnych grup zbrojnych, 

zakorzenienie zasady odpowiedzialności tych sił jest jednym z podstawowych warunków 

powodzenia reform sektora bezpieczeństwa. Z zasadą odpowiedzialności wiąże się 

oczywiście zasada rządów prawa, która oznacza, iż działalność wszystkich instytucji sektora 

bezpieczeństwa musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem 

międzynarodowych standardów praw człowieka, funkcjonowaniem niezależnego 

sądownictwa, oraz powołaniem profesjonalnych, nieskorumpowanych instytucji zajmujących 

się egzekwowaniem obowiązującego prawa. 

                                                 
64 Patrz oficjalna witryna internetowa Wikileaks: wardiary.wikileaks.org . 
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Konieczność wdrażania zasady odpowiedzialności w celu ochrony ludności cywilnej 

wymusiła na społeczności międzynarodowej zasadniczą zmianę koncepcji w formowaniu sił 

zbrojnych w Afganistanie. O ile początkowo wydawało się, iż można je stworzyć z 

istniejących już ugrupowań zbrojnych pozostających pod dowództwem poszczególnych 

komendantów wojskowych (patrz rozdział V niniejszej dysertacji), dość szybko stało się 

jasne, iż formuła ta nie pozwoli na wdrożenie zasady odpowiedzialności w pożądanym 

stopniu. Konflikty, jakie wybuchały pomiędzy poszczególnymi komendantami i ich 

zwolennikami powodowały, iż zagrożenie bezpieczeństwa dla ludności cywilnej miast się 

zmniejszać, istotnie narastało. Upolitycznienie stanowisk dowódczych w tamtym okresie 

tylko pogłębiało wagę problemu. Dlatego ostatecznie zdecydowano się na przyjęcie formuły, 

która pozwoli zbudować afgańskie siły zbrojne od podstaw, a ich dowódcy będą 

odpowiedzialni wyłącznie przed organami administracji państwowej. Problem wdrażania tej 

zasady, z wiadomych względów, stał się jeszcze bardziej naglący wraz ze zbliżającym się 

terminem wycofywania sił koalicji ISAF z Afganistanu.  

 

W ocenie międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka, 

afgańskie siły bezpieczeństwa (w tym siły zbrojne) dopuszczają się szeregu nadużyć pomimo 

faktu, iż są zobowiązane do przestrzegania międzynarodowych konwencji w zakresie prawa 

humanitarnego (konwencje genewskie, konwencje dotyczące ochrony ludności cywilnej, 

konwencje regulujące prawa dzieci w konfliktach zbrojnych etc.) oraz regulacji 

wewnętrznych, jak np. przyjęty w 2012 r. dokument „Core Values Statement”65.  Wg Oxfam, 

w r. 2010 ponad 2,7 tys. cywilów straciło życie w wyniku toczących się w Afganistanie 

działań zbrojnych, z czego około 10 % zostało zabitych przez afgańskie siły 

bezpieczeństwa66. Do tego dodać trzeba, jak podają autorzy raportu – podejmowanie nocnych 

akcji zbrojnych, szczególnie przez afgańskie siły specjalne towarzyszące siłom amerykańskim 

bez należytej ochrony ludności cywilnej (w 2010 r. w ich wyniku zginęło ponad stu cywilów, 

w tym kobiety i dzieci)67, rekrutowanie i molestowanie seksualne nieletnich, złe traktowanie 

w czasie zatrzymań, rabowanie mienia ludności cywilnej, napaści na przedstawicieli 

                                                 
65 Zob. The situation in Afghanistan, Hearing before the Committee on Armed Services, United States Senate, 
One Hundred Twelfth Congress, Second Session, March 22, 2012, na: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
112shrg76272/pdf/CHRG-112shrg76272.pdf,   
66 Za: No Time to Lose, Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces…, op.cit., s. 11. 
67 Ibidem, s.12. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112shrg76272/pdf/CHRG-112shrg76272.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112shrg76272/pdf/CHRG-112shrg76272.pdf
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organizacji międzynarodowych, pobieranie podatków na drogach etc. (te dwa ostatnie 

procedery odnoszą się w szczególności do różnych formacji afgańskiej policji).  

Zgodnie z ustaleniami raportu nadużycia te są efektem zbyt małej uwagi przykładanej 

przez społeczność międzynarodową do wdrażania zasad „dobrego rządzenia” – w armii 

brakuje niezależnego organu sądowniczego, który byłby uprawniony do przyjmowania skarg 

od ludności cywilnej oraz prowadzenia dochodzenia, ustalania wielkości wyrządzonych szkód 

i określania odpowiedniej rekompensaty68. Jeśli nawet takie działania są podejmowane – 

brakuje przejrzystości w prowadzeniu śledztwa. Jak już wspomniano, wiele osób zajmujących 

stanowiska dowódcze lub reprezentujących obecne władze nie zostało rozliczonych za 

masakry na ludności pusztuńskiej po 2001 r. Także proces rekrutacji do armii okazuje się na 

tyle nieszczelny, iż do afgańskich sił bezpieczeństwa trafiają kandydaci o podejrzanej 

reputacji, co wpływa na znaczące zmniejszenie zaufania ludności do tych sił. Jak do tej pory 

w armii nie podjęto również wystarczających wysiłków, by szkolić wojsko nie tylko w 

kwestii efektywnego prowadzenia walki zbrojnej, ale również  w zakresie praw człowieka i 

ochrony ludności cywilnej przed nadużyciami69.   
 

Istotną przeszkodą we wdrażaniu zasady odpowiedzialności w afgańskich siłach 

zbrojnych jest przede wszystkim brak ustanowienia odpowiednich instytucji i mechanizmów 

nadzorczych, niejasny łańcuch dowodzenia (przez co trudno określić, czy za dane nadużycie 

odpowiadają siły koalicyjne, czy afgańskie), brak polityki informacyjnej wśród obywateli, 

poczucie ryzyka odwetu ze strony sił bezpieczeństwa w razie złożenia skargi, przez co 

zgłaszanie wszelkiego rodzaju nadużyć jest niezwykle utrudnione70. Do tego dochodzą: brak 

reakcji ze strony władz, brak ogłaszania wyników śledztwa, brak rekompensat nawet jeśli w 

śledztwie udowodni się winę sił bezpieczeństwa itp. Klimat bezkarności (nawet oficerowie 

amerykańscy przyznają, że system działa tylko dla młodszych oficerów, którzy nie przynależą 

do żadnej z frakcji politycznych w kraju, wobec wyższych rangą dowódców rzadko 

podejmuje się śledztwa, a także zasądza wyroki). Stawia to w dwuznacznej sytuacji również 

siły koalicyjne (w tym siły Stanów Zjednoczonych) poddane regulacjom, także 

wewnętrznym, które zabraniają pomocy jednostkom mającym na koncie łamanie praw 

człowieka71. Choć w ostatnich latach pojawiło się dużo ulepszeń (działy prawne przeniesiono 

                                                 
68 Ibidem, s.24. 
69 Matthew Rosenberg, „Drug Use, Poor Discipline Afflict Afghanistan's Army”, The Wall Street Journal z 28 
lipca 2010 r., na: http://online.wsj.com/articles/SB10001424052748704684604575381092012618892 . 
70 Za: No Time to Lose, Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces…, op.cit., s. 14. 
71 Ibidem, s. 23. 

http://online.wsj.com/articles/SB10001424052748704684604575381092012618892
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do sztabu generalnego) to jednak pozostaje pytanie, system obsługi skarg faktycznie ulegnie 

usprawnieniu72, biorąc również pod uwagę fakt, iż w Afganistanie po prostu nie ma 

rozwiniętej tradycji rozwiązywania konfliktów drogą oficjalną – niemal 80 % sporów 

regulowanych w pozatradycyjnym systemie prawnym73.  

 

Kolejną istotną przeszkodą we wdrażaniu reguły odpowiedzialności jest brak 

wystarczającej kontroli afgańskiego parlamentu nad procesem reform sektora bezpieczeństwa. 

Afgańskie Zgromadzenie Narodowe (National Assembly of Afghanistan) zainaugurowało 

swoją działalność dopiero 19 grudnia 2005 r., zatem wcześniej nie mogło być mowy o 

parlamentarnej kontroli nad procesem reform sektora bezpieczeństwa. Zgodnie z afgańską 

konstytucją (art. 64) parlament ma co prawda obowiązek autoryzować („approve”) 

najważniejsze decyzje polityczne podejmowane przez rząd (jak np. wypowiedzenie wojny, 

rozmieszczenie sił zbrojnych poza granicami państwa, akceptacja dla powoływanych 

ministrów, a także szefa Narodowego Dyrektoriatu Bezpieczeństwa), jak również 

przyjmować ustawy (w tym ustawę budżetową), a także prawo do interpelacji i 

przesłuchiwania ministrów, to jednak w praktyce kontrola parlamentarna nad sektorem 

bezpieczeństwa jest dosyć ograniczona. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze – 

najbardziej znaczące ograniczenia wynikają z obecności na terytorium Afganistanu sił koalicji 

międzynarodowej ISAF. Na mocy porozumienia z 2002 r. pomiędzy ISAF a Administracją 

Tymczasową, dowódca tych sił ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji, jakie uzna za 

stosowne w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Afganistanie i dla ochrony misji ISAF74. 

Do tego dochodzi skomplikowany łańcuch dowodzenia, niemożność ustalenia, które decyzje 

(szczególnie te na polu walki) zostały podjęte przez dowódców koalicyjnych, a które przez 

dowódców afgańskich. Problematyczne jest także wykorzystanie istotnego narzędzia kontroli, 

jakim jest nadzór nad budżetem sił zbrojnych i jego realizacją. Jak już wspomniano, 

większość środków zasilających proces reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, w 

tym tworzenie sił zbrojnych, jest alokowana poza kontrolą afgańskiego rządu, a zatem 

możliwość kontroli parlamentarnej nad ich wydatkowaniem jest minimalna. Ponadto, jak 

                                                 
72 Wywiad z przedstawicielami afgańskiego Ministerstwa Obrony pod warunkiem anonimowości, Kabul, 
czerwiec 2013, archiwum własne; Wywiad z przedstawicielem afgańskiego Sztabu Generalnego pod warunkiem 
anonimowości, Kabul, czerwiec 2013, archiwum własne. 
73 Patrz np. N. Coburn, J. Dempsey, Informal Dispute Resolution in Afghanistan, Special Report, USIP, August 
2010, s.3, na: http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr247_0.pdf . 
74 Za Oren Ipp, Parliamentary Oversight of the Security Sector in Afghanistan, [w:] Afghanistan’s Security 
Sector Governance Challenges, DCAF Afghanistan Working Group, DCAF, Geneva 2011, s. 94, na: 
file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf . 

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr247_0.pdf
../../AppData/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf
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podkreślają eksperci oraz niektórzy parlamentarzyści, rola parlamentu w kształtowaniu treści 

kluczowych dokumentów koncepcyjnych w sferze reformy sektora bezpieczeństwa (jak np. 

przyjętej w 2005 r. Afgańskiej Narodowej Strategii Rozwoju, która zawiera istotne 

postanowienia w sferze SSR) także była minimalna75. Duże znaczenie w ograniczeniu funkcji 

kontrolnej parlamentu nad egzekutywą ma również poziom kompetencji parlamentarzystów – 

ok. 15 % z nich jest niepiśmiennych, wobec czego trudno im wypełniać swoje obowiązki. 

Pierwsza kadencja parlamentu upłynęła zatem na nabywaniu przez niektórych posłów 

podstawowych umiejętności, choć, jak twierdzą eksperci, poczyniono wiele kroków, by rolę 

parlamentu w nadzorowaniu reform sektora bezpieczeństwa zwiększyć (np. ustanowienie 

Departamentu Studiów Prawnych)76. 

 

Jedną z wielu przeszkód na drodze do wdrażania reguły odpowiedzialności społecznej 

jest również brak zainteresowania społeczności pozarządowej kwestiami tzw. hard security77. 

Jak wskazują eksperci, organizacje te (jak np. Community Development Councils) zajmują się 

w Afganistanie głównie promowaniem praw człowieka i różnymi inicjatywami społecznymi 

(np. moderowaniem konfliktów pomiędzy lokalnymi społecznościami na tle dostępu do ziemi 

uprawnej, ujęć wody itp.), lecz niezwykle rzadko dotykają materii z zakresu SSR. Większe 

zainteresowanie tą sferą przejawiają media, które wg ekspertów cieszą się ogromną swobodą 

wypowiedzi w porównaniu do innych państw regionu. Jednakże większość ośrodków 

medialnych ma duży problem w dotarciu do sfer rządowych, które niechętnie udzielają 

wywiadów i dzielą się informacjami. Wiele tytułów czy stacji radiowych i telewizyjnych 

zależy też od finansowania z zewnątrz albo od lokalnych władz, co zasadniczo wpływa na 

przekaz, jaki formułują. Dodatkowo, w r. 2006 Narodowy Dyrektoriat Bezpieczeństwa (NDS) 

wydał dekret, który zakazuje publikacji w sferze bezpieczeństwa, które obniżałyby morale 

społeczne, mogły wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo państwa i były sprzeczne z 

interesem narodowym78.  

 

Zdecydowanie lepiej kwestia odpowiedzialności za podejmowane w sferze SSR 

działania wyglądała po stronie Stanów Zjednoczonych – głównego architekta reform w sferze 
                                                 
75 Ibidem, s. 97. 
76 Ibidem, s. 103. Także: wywiad z Shinkai Zahine Karokhail, posłem Afgańskiego Zgromadzenia Narodowego 
(Wolesi Jirga), wrzesień 2013, archiwum własne, oraz wywiad z dr. Golai Noor Safi, posłem Afgańskiego 
Zgromadzenia Narodowego (Wolesi Jirga), wrzesień 2013, archiwum własne. 
77 Wywiad z Alhajem Shah Mahmood Popalem, przewodniczącym ugrupowania National Alliance of 
Afghanistan, Kabul, czerwiec 2013,  archiwum własne. 
78 A. Refiee, The Media and Peace-building in Afghanistan, [w:]  Afghanistan’s Security Sector Governance 
Challenges…, op.cit., s. 235. 
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tworzenia sił zbrojnych. Przede wszystkim, jak w każdej rozwiniętej demokracji zachodniej, 

w Stanach Zjednoczonych istnieje szereg instytucji kontrolnych mających za zadanie 

monitorowanie poczynań administracji. Wśród nich są znane ze swojej bezstronności US 

Government Accountability Office czy specjalnie powołany urząd Specjalnego Inspektora 

Generalnego ds. Rekonstrukcji w Afganistanie (Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction). Cykliczne raporty opracowywane przez te instytucje pozwalały korygować 

działania administracji i eliminować liczne wykryte nadużycia i błędy w wielu sferach79. 

Krytyka mediów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, a 

także ujawnienie wielu procederów przez Wikileaks, doprowadziły również do zmniejszenia 

się liczby incydentów z udziałem wojsk koalicyjnych (wtargnięcia do domów cywilów w 

obecności psów, niezachowywanie standardów dotyczących zachowania się w domu 

muzułmańskim, wobec muzułmańskich kobiet itp.). 

 

3.3 Wdrażanie zasady udziału oraz orientacji na konsensus 

 

Zasada udziału (ang. participation) – oznacza możliwość uczestnictwa i wpływania, 

bezpośredniego lub poprzez reprezentantów, wszystkich grup społecznych (formalnych i 

nieformalnych, bez względu na przynależność etniczną, polityczną, religijną, płeć itp.) na 

działalność instytucji bezpieczeństwa; warunkiem sine qua non aktywnego uczestnictwa jest 

jednak swobodny dostęp do informacji, wolność zrzeszania się, swoboda formułowania i 

wyrażania poglądów itp. Zasada ta jest szczególnie istotna w społeczeństwach 

spolaryzowanych, wieloetnicznych, gdzie wykluczenie danej grupy może narazić na istotny 

szwank jej interesy w sferze bezpieczeństwa. Wiąże się ona ściśle z zasadą orientacji na 

konsensus, która zakłada poszukiwanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich istotnych 

podmiotów politycznych i społecznych.  

 

Zaniedbania we wdrażaniu „zasady udziału’ i orientacji na konsensus, czyli 

wpływania na proces SSR przez wszystkie istotne grupy społeczne, było i pozostaje jednym z 

najważniejszych problemów w budowaniu efektywnych struktur Afgańskiej Armii 

Narodowej. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, od początku kwestia angażowania 

osób pochodzenia pusztuńskiego w budowanie struktur armii nastręczała wielu trudności. 

Opanowanie przez Tadżyków instytucje centralne (MON, Sztab Generalny) stanowiło istotną 

                                                 
79 Patrz oficjalne witryny internetowe GAO i SIGAR kolejno na: http://www.gao.gov/ i http://www.sigar.mil/ . 

http://www.gao.gov/
http://www.sigar.mil/
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barierę mentalną dla ludności pasztuńskiej z południa kraju80. Miała ona również w pamięci 

masakry na pasztuńskich więźniach wojennych, jakie zostały na nich dokonane po roku 

200181, a także brutalne metody amerykańskiego wojska wykorzystywane w tropieniu 

zwolenników talibów (ataki z powietrza, w tym z użyciem dronów powodujące ofiary 

cywilne82, przeszukania domów w towarzystwie psów tropiących bez uzgodnienia tych 

czynności z przedstawicielami lokalnych rządów czy starszyzn itp.). Choć metody te były 

stosowane głównie przez wojska amerykańskie, jednak armia afgańska, tworzona właśnie 

przez Amerykanów, była utożsamiana przez ludność z tych prowincji jako siła sprzymierzona 

ze Stanami Zjednoczonymi, a przez to niegodna zaufania.  

 

Od niemal samego początku wśród Afgańczyków dominowało zatem przekonanie, iż 

powstające siły zbrojne to „armia polityczna”, służąca interesom jednej frakcji (Shuray-e 

Nazar-e), a nie interesom społecznym. Przejawiało się to m.in. w nierównej dystrybucji broni 

dla rekrutów, chętniej rozdawano ją tym, którzy byli powiązani z frakcjami popierającymi 

ministra obrony Fahima (który zatrudniał w MON wyłącznie swoich sprzymierzeńców 

pomimo nacisków prezydenta Karzaja). Powodowało to odmowę innych komendantów 

wojskowych w zakresie rozbrajania swoich milicji, gdyż, między innymi, nie byli oni pewni 

gwarancji zabezpieczenia swoich interesów. 

 

Oprócz kwestii uczestnictwa określonych grup narodowościowych istotny jest również 

(choć dużo mniej niż w przypadku sił policyjnych) problem dopuszczenia kobiet do służby 

wojskowej. Choć formalnie w Afganistanie nie ma zakazu służby kobiet w formacjach 

mundurowych, w całej ANA służy obecnie niewiele ponad 400 kobiet (w tym jedna w stopniu 

generała, ok. 30 kobiet służy jako piloci w siłach powietrznych, a pozostała większość w 

służbach pomocniczych – jednostkach medycznych, logistycznych itp.)83. 

 

 
                                                 
80 D. Brunnstrom, „Reluctant Pashtuns hamper Afghan recruitment drive”, komunikat Reuters z 3 marca 2010 r., 
na: http://in.reuters.com/article/2010/03/03/us-nato-afghanistan-pashtuns-idUSTRE62247W20100303 . 
81 Za: Richard A. Oppel, Afghan Warlord Denies Links to ’01 Killings…, op.cit.  
82 Patrz np. T. Ruttig, Reality off the records: Afghan civilian casualties and NATO’s narrative, AAN, 9 March 
2011, na: http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-records-afghan-civilian-casualties-and-natos-
narrative/, A.W. Wafa, C. Gal, „Afghans Say U.S. Bombing Killed 42 Civilians”, The New York Times z 10 maja 
2007 r., na: ,http://www.nytimes.com/2007/05/03/world/asia/03afghan.html?_r=2; P. Bergen, K. Tiedemann, 
„Losing Afghanistan, One Civilian at a Time”, The Washington Post z 18 listopada  2007 r., na: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/16/AR2007111601203.html . 
83 Afghan National Security Forces, Media Backgrounder, NATO Public Diplomacy Division, June 2013, na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_06/20130604_130604-mb-ansf.pdf . 

http://in.reuters.com/article/2010/03/03/us-nato-afghanistan-pashtuns-idUSTRE62247W20100303
http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-records-afghan-civilian-casualties-and-natos-narrative/
http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-records-afghan-civilian-casualties-and-natos-narrative/
http://www.nytimes.com/2007/05/03/world/asia/03afghan.html?_r=2
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/16/AR2007111601203.html
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_06/20130604_130604-mb-ansf.pdf
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3.4. Wdrażanie zasady efektywności, zdolności do reakcji oraz wydajności 

 

Jeśli chodzi o implementację zasady efektywności, w Afganistanie jest ona mierzona 

przede wszystkim zdolnością sił ANA do przejmowania odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo w kolejnych prowincjach kraju. Zgodnie z szacunkami amerykańskiego 

Departamentu Obrony, który stale monitoruje postępy w tej dziedzinie, pod koniec 2011 roku 

ANA była w stanie przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo na siedmiu obszarach 

(główne miasta w Kabulu, Heracie oraz Mazar-e-Sharif – ok. 25 % populacji Afganistanu) 

poprzez stopniowe wygaszanie ognisk rebelii i ich struktur dowodzenia (np. poprzez 

eliminację kluczowych osób dowodzących atakami, blokowanie ich swobody poruszania się, 

zasadzki itp.). W 2011 r. spadła również liczba ataków rebeliantów , po raz pierwszy od 2006 

r., kiedy akty przemocy drastycznie się nasiliły. Pozwoliło to administracji amerykańskiej na 

dokonanie pierwszej fazy wycofywania żołnierzy amerykańskich (ok. 10 tys. wojsk), którzy 

pojawili się w Afganistanie po 2009 r. w wyniku tzw. surge. Jednocześnie, jak podkreśla 

Raport Departamentu Obrony z 2011 r., liczba incydentów zbrojnych wciąż rosła na 

obszarach pogranicznych z Pakistanem, skąd odnotowuje się ciągły napływ bojowników 

przez słabo strzeżoną granicę84. Do końca 2013 r. oddziały ANA przejęły odpowiedzialność 

za zapewnienie bezpieczeństwa w całym kraju - proces przejmowania odpowiedzialności 

odbywał się w pięciu etapach – etap pierwszy zakończono w marcu 2011, drugi w listopadzie 

tegoż roku, trzeci w maju r. 2012, czwarty w grudnia 2012 r., i w końcu piąty w czerwcu 2013 

r.85 

Dla oszacowania postępów oddziałów ANA do podejmowania operacji, przyjęto 

określone kryteria, wg których dokonuje się tego typu oceny. Są to oznaczenia „effective with 

assistance” (zdolne do działania z pomocą zewnętrzną). Jak prezentowały oficjalne raporty 

Departamentu Obrony, w 2009 r. 23 % żołnierzy ANA (22 kandaki) były zdolne do 

operowania bez pomocy z zewnątrz. Pod koniec roku 2011, 72 % jednostek ANA spełniało to 

kryterium (w porównaniu do r. 2010, kiedy we wrześnie tę zdolność miało tylko 52 % 

jednostek). Z drugiej strony - w 2011 r. gen Caldwell, dowódca NTM-A przyznał, że tylko 

                                                 
84 Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. United States Plan for Sustaining the 
Afghan National Security Forces, Department of Defence, April 2011, op.cit., s. 2. 
85 Za K. Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Congressional Research 
Service, October9, 2014, na: http://fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf . 

http://fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf
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dwa bataliony afgańskie są zdolne do ograniczonego działania bez pomocy zewnętrznej, czyli 

potrzebowały wsparcia w zakresie utrzymania jednostek, logistyki i pomocy medycznej86. 

Efektywność ANA była w omawianym okresie jest hamowana głównie przez takie 

czynniki jak: dezercje, brak zdolności przywódczych (leadership) i umiejętności 

planistycznych wśród dowódców, braki w zakresie logistyki i sprzętu (zwłaszcza tzw. critical 

enablers), wywiadu etc. Istotne braki w zakresie pozyskiwania informacji wywiadowczych 

niejednokrotnie prowadziły do dramatycznych pomyłek i zwiększały liczbę ofiar cywilnych w 

kraju87. Efektywność operacyjną ANA i jej zdolność do efektywnej odpowiedzi na zagrożenia 

obniżają także niewielkie umiejętności żołnierzy nie tylko w sferze podstawowych 

umiejętności (czytanie i pisanie, choć wszyscy rekruci zostali objęci programem nauczania 

podstawowych umiejętności w tym zakresie88), ale także np. czytania mapy. Raport 

Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z roku 2010 podaje przykład oddziału wojsk ANA w 

prowincji Herat, który wpadł w pułapkę zastawioną przez rebeliantów i nie był w stanie 

naprowadzić jednostki wsparcia lotniczego na miejsce zdarzenia ze względu na 

nieumiejętność odczytania koordynatów na mapie. Kliku żołnierzy przypłaciło ten incydent 

własnym życiem89.  

Niemal od samego początku istotną przeszkodą w nabywaniu odpowiednich 

umiejętności przez żołnierzy ANA był wadliwie przemyślany i implementowany system 

szkoleń. Jako że społeczność międzynarodowa nastawiona była głównie na szybkie efekty, 

rekrutów poddawano początkowo jednie dziesięciomiesięcznym szkoleniom, co wg 

ekspertów było okresem zbyt krótkim, by nabyli oni odpowiednie kwalifikacje. Wynikało to 

po części z permanentnego braku wykwalifikowanych trenerów – pomimo wysiłków Stanów 

Zjednoczonych oraz natowskiej operacji NTM-A, w zasadzie nigdy nie udało się zrekrutować 

wystarczającej liczby osób do tych zadań (szacunkowo, w pewnych okresach brakowało 

nawet do 2 tys. szkoleniowców). Wielu z nich było również poddanych istotnym 

ograniczeniom – wg raportów International Crisis Group ok. połowa z istniejących wówczas 
                                                 
86 S. Ackerman, „Not A Single Afghan Battalion Fights Without U.S. Help”, Wired z 26 września 2009 r., na: 
http://www.wired.com/2011/09/not-a-single-afghan-battalion-fights-without-u-s-help/. Także: Tremblay Marie-
Michèle, (2008), L’armée nationale afghane et la Police Nationale afghane; Les efforts de reconstruction, 
Université Laval, Institute québéqois des hautes etudes internationales, s. 6. 
87 No Time to Lose, Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces…, op.cit., s. 12. 

88 Jak podaje raport Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w roku 2008 tylko 14 % ANSF przeszło kurs 
czytania i pisania, w r. 2011 już 85 %. Za: Transition in Afghanistan: Assessing the Security Effort…,  
89 Preparing the Afghan National Security Forces for Transition, 2010 Annual Session, NATO Parliamentary 
Assembly,  na; http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084 . 

http://www.wired.com/2011/09/not-a-single-afghan-battalion-fights-without-u-s-help/
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084
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zespołów OMLT nie mogła być rozmieszczana w terenie), zatem ich realne znaczenie w 

procesie szkoleń była niezwykle ograniczona90. Zespoły te podlegały również rotacjom 

wyznaczonym przez wewnętrzne kalendarze każdego z państw wysyłających, zatem bez 

względu na to, czy wypadały one np. w środku procesu szkolenia, dokonywała się zmiana 

szkolących91. Jak podaje specjalistyczny serwis IHS Janes, problemy z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dla załóg szkolących mają istotny wpływ na efektywność ANA i jej 

możliwości operacyjnych w terenie. Przykładem tego jest np. brak należytej ochrony dla 

pracowników firmy Textron – dostarczyciela wozów bojowych dla ANA, którzy nie byli w 

stanie szkolić załóg w terenie ze względu na brak możliwości zapewnienia im ochrony92. 

 

Zdolność do efektywnego prowadzenia operacji przez armię afgańską była i jest 

zdecydowanie opóźniana przez istotne braki sprzętowe oraz istotną niegospodarność w tej 

sferze. Po kilku dekadach wojen afgański sektor bezpieczeństwa borykał się ze znaczącymi 

brakami w sprzęcie i uzbrojeniu, a po 2001 r. ich uzupełnianie odbywało się (głównie dzięki 

pomocy społeczności międzynarodowej – finansowej i materialnej) w sposób mało 

usystematyzowany. Było to wynikiem zarówno niskich możliwości afgańskiego Ministerstwa 

Obrony do podjęcia systematycznego planowania w tej sferze, jak i braku takiego planowania 

po stronie społeczności międzynarodowej. Tylko w latach 2009-2011 w Afganistanie 

zainwestowano ok. 7,7 mld dolarów w sprzęt i uzbrojenie93. Jednak, jak podaje jeden z 

ostatnich raportów SIGAR, w Afganistanie doszło do znaczącego marnotrawienia środków w 

tej sferze. Podkreśla się brak należytej ewidencji broni i uzbrojenia dostarczanego do 

Afganistanu, które mogły dostać się w niepowołane ręce94. Krytykuje się również brak 

należytej staranności w rozbudowie infrastruktury (baraki, stacje paliw). Jednym z 

jaskrawych tego przykładów była np. budowa ogromnego kampusu wojskowego Leatherneck 

w dystrykcie Washir, na którą przeznaczono ok. 34 mln dolarów, a jak dotychczas nie został 

on wykorzystany czy nieużywanej spalarni śmieci w Forward Operationg Base  (FOB) nw 

                                                 
90 A Force In Fragments: Reconstituting the Afghan National Army, Asia Report N°190 – 12 May 2010, s. 7. 
91 Ibidem. 
92 D. Wasserbly, „Afghan military units continue to struggle with key logistics efforts”, IHS Janes Defence 
Weekly, 31 lipca 2014 r., na: http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-
with-key-logistics-efforts . 
93 Za: Transition in Afghanistan: Assessing the Security Effort…, op.cit. 
94 Afghan National Security Forces: Actions Needed to Improve Weapons Accountability , SIGAR Audit Report 
14-48, July 2014, na: http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-14-84-AR.pdf . 

http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-with-key-logistics-efforts
http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-with-key-logistics-efforts
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-14-84-AR.pdf
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Sharanie za 5,4 mln dolarów95. Kolejnym, dużo poważniejszym przykładem trudności 

ujawnionym w raporcie SIGAR jest problem w uruchomieniu tzw. Mobile Strike Force 

(mobilne jednostki uderzeniowe). Chociaż siły ANA otrzymały właściwie większość z 

pojazdów dla tych jednostek, są problemy ze skompletowaniem załóg, właściwym ich 

przeszkoleniem oraz dostawami części zamiennych. Jeden z ostatnich raportów SIGAR 

rekomenduje także odwołanie planowanych dostaw dwóch samolotów transportowych 

Hercules C-130 właśnie ze względu na spodziewane problemy z ich utrzymaniem96. Podobnie 

sprawa ma się z samolotami wsparcia dla tzw. Special Mission Wing w ANA. Jak 

oszacowano, aby efektywnie wypełniać swoją misję SMW potrzebuje ok. 48 nowych maszyn 

(dodatkowo do obecnych 30-u, które jednakże są już przestarzałe lub wypożyczone od sił 

powietrznych). Brak wystarczającej liczby pilotów i mechaników, którzy mogliby obsługiwać 

sprzęt poddaje w wątpliwość zasadność dostarczenia takiej liczby maszyn. Wg autorów 

Raportu w styczniu 2013 r. tylko 7 na 47 pilotów było w stanie podejmować przypisane im 

zadania97.  

 

Nie brakuje także wśród ekspertów głosów krytycznych, które podkreślają, iż siły 

afgańskie nie zdołały przez tyle lat osiągnąć zdolności do samodzielnego działania, gdyż jej 

dowódcy byli de facto izolowani zarówno od działań planistycznych, jak i operacyjnych (w 

imię krótkoterminowego efektu – powodzenia danej operacji – poświęcano cel 

krótkoterminowy, jakim było osiągnięcie przez oddziały ANA zdolności do skutecznego 

działania bez pomocy zewnętrznej)98. W 2007 r. prowadziła samodzielnie ok. 45 % operacji, a 

w roku 2008 współczynnik ten wzrósł do 62 %99.  W związku z tym, w 2012 r. plany militarne 

wdrażane przez generała Johna Allena, głównodowodzącego siłami ISAF i siłami 

amerykańskimi w Afganistanie, zakładały zmniejszenie roli sił sojuszniczych w walce na 

rzecz Afgańczyków. Jednak, jak pisała już w r. 2011 w swoim artykule Alisa Rubin, choć 

władze centralne z prezydentem Hamidem Karzajem na czele wyrażały zadowolenie z faktu, 

iż wojska koalicji wkrótce wycofają się z kraju, to jednak wielu przedstawicieli rządu na 

                                                 
95 P. Chiaramonte, „War on waste: Pentagon Auditor spotlights US billions blow in Afghanistan”, serwis Fox 
News, 28 lipca 2014, na: http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-
us-billions-blown-in-afghanistan/ . 
96 D. Wasserbly, „Afghan military”…, op.cit. 
97 Afghan Special Mission Wing: DOD Moving Forward with $771.8 Million Purchase of Aircraft that the 
Afghans Cannot Operate and Maintain, SIGAR Audit 13-13/Afghan Special Mission Wing, July 2013, na:  
http://www.sigar.mil/pdf/audits/2013-05-27-audit-13-13.pdf . 
98 Bing West, The Wrong War: Grit, Strategy, and the Way Out of Afghanistan, 2012 Random House Edition, s. 
229 i nn.  
99 The Long March…, op.cit., s. 27. 

http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-us-billions-blown-in-afghanistan/
http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-us-billions-blown-in-afghanistan/
http://www.sigar.mil/pdf/audits/2013-05-27-audit-13-13.pdf
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niższym szczeblu oraz przedstawicieli lokalnych starszyzn w południowych prowincjach 

kraju wątpiło w możliwości armii agańskiej w sferze efektywnego zwalczania ruchu talibów i 

wyrażało obawy o powrót talibów do władzy w tych prowincjach100.  

Jak twierdzą autorzy cyklicznego raportu sporządzanego przez Departament Obrony, 

do roku 2014 ANA dokonała jednak istotnych postępów w zakresie możliwości 

samodzielnego planowania i prowadzenia dużych operacji na terenie całego kraju bez 

wsparcia sił międzynarodowych (podkreśla się na taktyczną wyższość tych sił nad 

przeciwnikiem). Jako dowód jej rosnących możliwości autorzy Raportu wskazują efektywną 

ochronę obrad Loya Jirga w listopadzie 2013 r., podczas których ponad 3 tys. delegatów z 

całego kraju dyskutowało nad porozumieniem Afganistan-Stany Zjednoczone (BSA). W tym 

okresie, w Afganistanie było dyslokowanych jedynie 60 tys. żołnierzy amerykańskich101. 

Pomimo tego, wiele problemów drążących ANA pozostało nierozwiązanych, zarówno w 

sferze zarządzania („governance”), w sferze operacyjnej i czysto technicznej. Nisko oceniane 

są przede wszystkim możliwości samego Ministerstwa Obrony w zakresie zarządzania, w tym 

planowania strategicznego, planowania operacyjnego, sporządzania propozycji budżetu i jego 

wykonania, procesu planowania pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia (w tym zawiłe procedury 

biurokratyczne), zarządzania infrastrukturą, zarządzania zasobami ludzkimi (wielu dobrze 

wyszkolonych żołnierzy  i techników opuszcza szeregi armii poszukując zatrudnienia lepiej 

płatnego i mniej narażonego na niebezpieczeństwo) 102. Większość ekspertów wskazuje 

również na zjawisko korupcji103 (właściwie na każdym szczeblu tych struktur, a także wśród 

prywatnych afgańskich i zagranicznych kontraktorów104), która uniemożliwia właściwe 

zarządzanie i dystrybucję zasobów (dostawy paliwa105, części zamiennych itp.). 

                                                 
100 Allisa J. Rubin, T. Shaah, „Karzai Welcomes Withdrawal, but Many Afghans Are Wary”, The New York 
Times z 23 czerwca 2011 r., na: http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/asia/24afghanistan.html?_r=0 . 
101 Zob. ISAF Placemat, August 2013, na: http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/2013-08-
01%20ISAF%20Placemat-final.pdf . 
102 Z drugiej strony raporty SIGAR wskazują, że istotne niedociągnięcia w tej sferze leżą także po stronie 
donatorów, którzy marnotrawili środki na budowę infrastruktury poprzez brak racjonalnego planowania. Patrz 
np.: Afghan National Security Forces: Additional Action Needed to Reduce Waste in $4.7 Billion Worth of 
Planned and Ongoing Construction Projects, SIGAR Audit 13-18, September 2013, na: 
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-Audit-13-18.pdf . 
103 Warto zauważyć, że zjawisko korupcji istnieje również wśród żołnierzy sił koalicyjnych. W maju 2014 r. 
amerykański żołnierz został skazany na karę 18 miesięcy więzienia za umożliwienie kradzieży paliwa w FOB 
Salerno, za co otrzymał gratyfikację finansową w wysokości 57 tys. dolarów. Zob.: Army Soldier Sentenced for 
Facilitating Thefts of Fuel in Afghanistan, US Department of Justice, Office of Public Affairs, komunikat z 22 
maja 2014 r., na: http://www.justice.gov/opa/pr/army-soldier-sentenced-facilitating-thefts-fuel-afghanistan-0 .  
104 Patrz np. Independent Contractor in Afghanistan Pleads Guilty to His Role in Offering $54,000 in Bribes to a 
U.S. Government Official, komunikat FBI z 14 lutego 2014 r., na: http://www.fbi.gov/newyork/press-
releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-

http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/asia/24afghanistan.html?_r=0
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/2013-08-01%20ISAF%20Placemat-final.pdf
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/2013-08-01%20ISAF%20Placemat-final.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-Audit-13-18.pdf
http://www.justice.gov/opa/pr/army-soldier-sentenced-facilitating-thefts-fuel-afghanistan-0
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official
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Jeśli chodzi o kwestie operacyjne – eksperci wskazują na niewystarczający poziom 

wsparcia  operacji z powietrza, trudności w pozyskiwaniu wiarygodnych informacji 

wywiadowczych, niedostatki w planowaniu i dowodzeniu operacjami sił specjalnych, 

problemy w podtrzymywaniu kluczowych zdolności (w tym np. zdolność do zwalczania 

improwizowanych ładunków wybuchowych) i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami. Kwestionuje się również poziom zdolności technicznych jednostek 

pomocniczych (ewakuacja rannych z pola walki, rekonesans, planowanie zasobów 

logistycznych itp.). Jak wspomniano w rozdziale VI, na wysokim poziomie wciąż pozostają 

wskaźniki dezercji i analfabetyzmu.  

Efektywność operacyjna armii afgańskiej była również blokowana przez niejasny 

łańcuch dowodzenia, szczególnie na linii ISAF – siły amerykańskie – afgańskie Ministerstwo 

Obrony. Nie bez znaczenia są także duże różnice kulturowe – w afgańskim MON, pomimo 

wielu lat reform, nadal dominuje sowiecki model centralizacji, który jest na bieżąco 

konfrontowany z bardziej elastyczną strukturą armii zachodnich106.   
 

Istotne znaczenie przy określaniu stopnia efektywności mają również  kwestie 

wizerunkowe. Jak podkreśla się w wielu opracowaniach eksperckich -  Afgańska Armia 

Narodowa, w odróżnieniu od innych formacji (choćby afgańskiej policji) cieszy się dużo 

większym zaufaniem ludności, jest też postrzegana jako mniej skłonna do korupcji niż 

policja107. Zwiększa to gwarancję skuteczności tych sił szczególnie w działaniach typu 

counterinsurgency, gdyż lwia część taktyki opiera się w tym wypadku na dobrej współpracy z 

miejscową ludnością. Szacunek, jakim obdarza się w społeczeństwie afgańskim siły zbrojne 

stanowi istotną przesłankę powodzenia jej działań także w przyszłości, pod warunkiem, iż 

znajdą się środki na jej finansowanie. W przeciwnym wypadku stan ten może ulec zmianie na 

gorsze.  

                                                                                                                                                         
u.s.-government-official . Patrz także komunikat amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości z 14 lutego, 
Former Employee of Defense Contractor and Wife Sentenced for Conspiring to Obtain Millions in Fraudulent 
Scheme Involving Vehicle Parts for Afghan National Army, na: 
http://www.justice.gov/usao/vae/news/2014/02/20140214johnsonnr.html .  
105 Patrz np. SIGAR Issues Warnings on Afghan National Army Fuel Program, Press Releases z 10 września 
2012 r., , na: http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases/12/2012-
sep-10-pr.html . 
106 A Force In Fragments: Reconstituting the Afghan National Army…, op.cit., s. 1. 
107 Zob. M. Checchia, Corruption in the Afghan National Security Forces, Civil-Military Fusion Center, January 
2012, na 
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afghanistan_Corruption-
in-ANSF_Jan12.pdf . 

http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official
http://www.justice.gov/usao/vae/news/2014/02/20140214johnsonnr.html
http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases/12/2012-sep-10-pr.html
http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases/12/2012-sep-10-pr.html
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afghanistan_Corruption-in-ANSF_Jan12.pdf
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afghanistan_Corruption-in-ANSF_Jan12.pdf
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Podsumowanie 

Kiedy w listopadzie 2010 r. rząd afgański i siły NATO w Afganistanie stworzyły plan 

przekazywania odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa od sił ISAF do Afgańskich 

Narodowych Sił Bezpieczeństwa wydawało się, że ten trzyletni okres pozwoli na 

uzupełnienie początkowych braków w zakresie reform sektora bezpieczeństwa, zarówno w 

sferze koncepcyjnej, jak i wykonawczej. Niestety, głównie poprzez początkowe zaniedbania, 

wynikające głównie ze sprzecznych celów strategii Stanów Zjednoczonych i prowadzonych w 

Afganistanie reform sektora bezpieczeństwa, utraconego wówczas czasu nie dało się już 

nadrobić. Po części wynikało to z uwarunkowań w sferze politycznej, a po części z kwestii 

strukturalnych.  

Już w 2002 r. raporty ekspertów przestrzegały przed tym, że proces reform sektora 

bezpieczeństwa w Afganistanie będzie odbywał się w warunkach dalekich od idealnych. 

Perspektywy odrodzenia się grupy bądź grup tzw. spoilers (grup, które będą kwestionować 

tworzony w Afganistanie porządek prawny, instytucjonalny, społeczny oraz atakować 

dyslokowane tam siły międzynarodowe) uznano za bardzo prawdopodobne108. Dużą rolę 

odegrał tu fakt, iż nie zadbano o wdrażanie zasad tzw. dobrego rządzenia od pierwszych 

miesięcy, kiedy społeczność międzynarodowa podjęła się tworzenia tego porządku. Przede 

wszystkim, nie respektowano istotnej na poziomie politycznym zasady udziału – po 

zakończeniu wstępnych działań zbrojnych koalicji „Trwała Wolność”, która zakończyła się 

obaleniem rządu talibów i zniszczeniem głównych baz al-Kaidy, w Afganistanie nigdy nie 

doszło do podpisania porozumienia pokojowego, a jedynie porozumienia o podziale władzy 

gwarantowane przez Stany Zjednoczone i ONZ. Dostała się ona w ręce jednej frakcji 

politycznej skupionej w Kabulu, co wywołało zrozumiałe protesty wśród Pasztunów 

(zwłaszcza w obliczu masakr, jakich dokonano na nich przez oddziały m.in. Dostuma) 

zamieszkujących południe kraju i ich niechęć do uczestnictwa i respektowania nowych 

porządków natury politycznej i instytucjonalnej.  

Początkowy chaos w państwie był pogłębiany przez realizowany dość nieudolnie i bez 

wyraźnej woli politycznej po stronie społeczności międzynarodowej proces demobilizacji, 

rozbrojenia i reintegracji (co spowodowało, że klientelistyczne więzi pomiędzy 

poszczególnymi komendantami wojskowymi a ich zwolennikami nigdy nie zostały do końca 

                                                 
108 K.Z. Marten, „Defending against Anarchy: From War to Peacekeeping in Afghanistan”, The Washington 
Quarterly , 26:1, Winter 2002/2003, s. 41. 



 255 

zlikwidowane), a także starcia, do jakich dochodziło w tamtym okresie pomiędzy walczącymi 

o zachowanie władzy i wpływów komendantami. Ich pozycję umacniał fakt, iż administracja 

Stanów Zjednoczonych poszukiwała w nich sojuszników do walki z terroryzmem, ignorując 

fakt, iż podważa i osłabia wysiłki afgańskiej administracji nakierowane na odbudowę 

legitymizowanych instytucji sektora bezpieczeństwa. Dość szybko swoje struktury zdołały też 

odbudować siły talibów, gdyż niewielka początkowa liczba sił koalicji ISAF dyslokowana w 

Afganistanie nie była w stanie ani monitorować nieszczelnej granicy afgańsko-pakistańskiej 

ani zapewnić wystarczającej liczby sił do szkolenia nowopowstających oddziałów ANA. 

Skutkiem tej strategii było szybkie odnowienie sił najgroźniejszych grup kontestujących 

nowy porządek (talibowie, siatka Hakkaniego, siatka Hekmatjara). Już w 2005 r. siły ISAF 

musiały zmierzyć się ponownie z konfliktem o dużej skali, co dodatkowo komplikowało 

warunki do prowadzenia reform sektora bezpieczeństwa109. Siłą rzeczy, metody walki z tak 

groźnym przeciwnikiem prowadziły do stosowania coraz brutalniejszych metod (ataki z 

powietrza, naloty dronów), nakręcając spiralę przemocy w kraju. 

Warunkiem istotnie hamującym efektywność prowadzonych reform był przede 

wszystkim niesprzyjający kontekst polityczny. Nastroje antyamerykańskie, szczególnie na 

południu kraju pojawiły się dość szybko i chociaż nowa administracja prezydenta Baracka 

Obamy uczyniła zmniejszenie liczby ofiar cywilnych jednym z najważniejszych priorytetów 

strategii dla Afganistanu, utraconego na początku zaufania nie dało się odzyskać110. Jak 

twierdził Mohammed Iqbal Safi, szef Komisji Obrony w parlamencie, większość z tych ofiar 

utraciła życie na skutek działania amerykańskich sił specjalnych, które dopuszczały się 

nadużyć i nie ponosiły żadnej odpowiedzialności za swoje czyny111. Dlatego coraz częściej 

członkowie afgańskiego rządu, z prezydentem H. Karzajem na czele, zdecydowanie 

oponowali przeciwko działaniom sił amerykańskich, oskarżając ich o destabilizuję sytuacji 

bezpieczeństwa w kraju. Postawa i działania Stanów Zjednoczonych były o tyle istotne, iż to 

                                                 

109 Więcej na temat odradzania się partyzantki neotalibskiej patrz A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and 
Laptop…, op.cit., s. 97 i nn, a także J.Ch. Jauffret, Afghanistan 2001-2010; chronique d’une non-victoire 
annoncée, Editions Autrement, Paris, 2010, s. 150 i nn. 
110 Jak twierdzą niektórzy eksperci, istotnym błędem, który znacząco wpłynął na osłabienie zaufania do sił 
koalicyjnych na południu kraju było dyslokowanie tam oddziałów brytyjskich. Wojny, jakie toczyła Wielka 
Brytania w Afganistanie do dziś rezonują w pamięci tamtejszych społeczności, a ich obecność w tych 
prowincjach wywołuje zrozumiałe resentymenty. Patrz wypowiedź Mullaha Zaeef w: Current Intelligence, 
Quarterly Bulletin of Thesiger & Company Limited, na: 
http://www.currentintelligence.net/reviews/2010/9/6/insights-from-the-afghan-field.html . 
111 Za: R.A. Oppel, R. Nordland, „U.S. Is Reining In Special Operations Forces in Afghanistan”, The New York 
Times z 15 marca 2010 r., na: http://www.nytimes.com/2010/03/16/world/asia/16afghan.html?pagewanted=all. 

http://www.currentintelligence.net/reviews/2010/9/6/insights-from-the-afghan-field.html
http://www.nytimes.com/2010/03/16/world/asia/16afghan.html?pagewanted=all
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one wzięły na siebie główny ciężar odbudowy afgańskiej armii. Utrata zaufania dużej części 

społeczeństwa afgańskiego musiała wpływać negatywnie na efektywność wysiłków Stanów 

Zjednoczonych, czego najjaskrawszym przejawem była intensyfikacja ataków afgańskich 

żołnierzy na żołnierzy koalicji ISAF. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt, iż Stany 

Zjednoczone działały przeważnie na własną rękę, nie uzgadniając swoich działań, z 

prezydentem i rządem afgańskim, zarówno w sferze strategicznej (wizje i koncepcje w sferze 

odbudowy afgańskich sił zbrojnych wykuwały się raczej w gronie polityków i przedstawicieli 

administracji amerykańskiej niż afgańskiej), jak i operacyjnej. Zanegowanie reguły „local 

ownership”, choć częstokroć były ku temu podstawy (problem braku zaufania, korupcji 

afgańskich elit) stworzyło niemal od początku jedną z najistotniejszych barier dla 

efektywnego wdrażania procesu SSR.   

Czynnikiem, który niewątpliwie znacząco obniżył efektywność działań 

podejmowanych w sferze SSR była także niechęć do finansowego podtrzymywania reform 

przez społeczność międzynarodową112. O ile, jak twierdzi Ahmed Rashid, miesięcznie 

wydawano kilka mld dolarów na walki zbrojne, o tyle na finansowanie armii kwoty te nie 

były już tak imponujące113. Niewielki budżet rządu afgańskiego był dodatkowo uszczuplany 

przez niewielkie wpływy  od lokalnych gubernatorów (np. gubernator prowincji Herat Ismail 

Khan przekazywał jedynie 10 % wpływów z podatków do Kabulu). Choć już w 2003 roku 

prezydent Karzaj zagroził swoją rezygnacją, jeśli lokalni komendanci nie zasilą budżetu 

centralnego kwotą 500 mln dolarów, apele te nie odniosły spodziewanych skutków114. 

Ponadto, kwoty wsparcia finansowego, deklarowane na kolejnych konferencjach donatorów 

(np. z zadeklarowanej w Tokio w 2002 r. kwoty 4,5 mld dolarów, udało się w r. 2003 

zgromadzić tylko połowę tych środków115), niezwykle rzadko trafiały do afgańskiego rządu, 

który administrował tylko niewielką częścią budżetu pomocowego. Z wpływów tych 

korzystały liczne prywatne firmy konsultingowe, prywatne firmy zajmujące się szkoleniami, 

dostarczaniem sprzętu itp116. Zwłaszcza przez pierwsze lata brak odpowiedniej gratyfikacji 

finansowej dla żołnierzy istotnie hamował proces rekrutacyjny, powodując odpływ 

                                                 
112 A Force In Fragments…, op.cit., s.1.  
113 Notatka ze spotkania z red. Ahmedem Rashidem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 12 
października 2011, archiwum własne. 
114 H. Peimani, „Afghanistan and broken promises”, komunikat e-Arina z 26 maja 2003 r., na: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument . 
115 Ibidem. 
116 M. Schwartz, J. Church, Department of Defense’s Use of Contractors to Support Military Operations: 
Background, Analysis, and Issues for Congress, Congressional Research Service, May 17, 2013, na: 
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R43074.pdf . 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R43074.pdf
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potencjalnych rekrutów do firm prywatnych lub grub rebelianckich. Nie zdołano przez to 

zdyskontować faktu, iż Afgańska Armia Narodowa cieszyła się relatywnie dużym 

powodzeniem w społeczeństwie afgańskim (ok. 67 % poparcia)117. Niska jakość bytowania 

żołnierzy w porównaniu z rosnącym zagrożeniem dla ich życia (udział w akcjach przeciwko 

rebelii, ataki talibów na osoby pracujące dla sił rządowych) skłaniała do ucieczek – 

częstokroć wraz z otrzymanym uzbrojeniem i umundurowaniem, ale też zdobytym 

wykształceniem choćby w formie umiejętności czytania i pisania czy obsługi sprzętu – przez 

co wiele wysiłków społeczności międzynarodowej zostało zmarnotrawionych. Brak istotnych 

postępów w tworzeniu sił, utrzymaniu stanów liczbowych, a także brak zaufania do 

umiejętności żołnierzy ANA skłaniał z kolei siły ISAF do przejmowania wielu zadań, co 

doprowadziło do całkowitej zależności tych sił od wsparcia zewnętrznego118. 

Wielu ekspertów zwraca również uwagę na fakt, iż przy ewaluacji efektywności 

budowy sił zbrojnych od początku dominowały czynniki ilościowe (czyli przyrost liczebny w 

armii, kompozycja etniczna, wskaźniki dezercji) zamiast jakościowych, wśród których 

wymienia się sprawność aparatu administracyjnego Ministerstwa Obrony, jego umiejętność 

zarządzania funduszami, zwalczania procederu korupcji119, zdolności przywódcze itp. Na 

dodatek, istotnymi danymi przy komponowaniu wskaźników ilościowych także 

manipulowano – w zależności od tego, w jaki sposób kalkulowano tzw. attrition rate (np. czy 

wliczano ofiary działań militarnych, czy nie), wskaźnik ten wyglądał procentowo inaczej, a 

różnice wahały się między 10 na nawet 25 %120. Co najważniejsze, nawet oficjalne statystyki 

nie pokazują zatem, ilu tak naprawdę żołnierzy liczy armia afgańska (niektórzy dowódcy 

wpisują w statystyki te osoby, które co prawda oddaliły się z szeregów armii, ale istnieje 

przypuszczenie, że do nich powrócą). Bardzo krytycznie o możliwościach ANA wypowiada 

się np. znany ekspert renomowanego waszyngtońskiego think-tanku CSIS Anthony 

Cordesman, który w jednej ze swoich ostatnich publikacji twierdzi, że dane dotyczące armii 

są manipulowane, a statystyki układane pod tezę, którą chce się udowodnić. Cordesman 

krytykuje także metodę podawania danych statystycznych jako dowodu na wzrastającą 

                                                 
117 Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Department of Defence, April 2014, s. 25, 
na: http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf .  
118 D. Filkins, „The next impasse”, The New York Times z 24 lutego 2011 r.,  na: 
http://www.nytimes.com/2011/02/27/books/review/Filkins-t.html?pagewanted=2&ref=dexterfilkins. 
119 Patrz np. K. Katzman, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy…, op.cit., s. 9. 
Także A.H. Cordesman, Security Transition in Afghanistan, CSIS, September 24, 2014, na; 
http://csis.org/files/publication/Security%20Transition%20in%20Afghanistan%20Rev%2024.9.14.pdf. 
120 U.S. Ambassador Karl Eikenberry, State Department Cable, Kabul 3572, 6 November 2009, s. 2. 

http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf
http://www.nytimes.com/2011/02/27/books/review/Filkins-t.html?pagewanted=2&ref=dexterfilkins
http://csis.org/files/publication/Security%20Transition%20in%20Afghanistan%20Rev%2024.9.14.pdf
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efektywność ANA, podczas gdy, jego zdaniem, ewaluacja powinna się skupiać na realnych 

możliwościach jej działania operacyjnego121.  

 

Problem z uzupełnianiem szeregów rekrutów doprowadził natomiast do tego, iż w 

pogoni za wypełnieniem kryteriów ilościowych, znacząco obniżono wymagania wobec 

rekrutów (szczególnie te dotyczące ich niekaralności i nieuwikłania w akcje wymierzone 

przeciwko rządowi centralnemu, co doprowadziło do infiltracji armii przez siły talibów oraz 

narastającej liczby incydentów ataków na żołnierzy koalicji ISAF – tzw. green on blue122). 

Wielu ekspertów zwraca za to uwagę na fakt, iż w procesie formowania ANA pominięto duże 

szanse, jakie stwarzało istnienie istotnych zasobów ludzkich w postaci ok. 20 tys. oficerów 

żyjących na uchodźstwie (jeszcze z okresu monarchii i późniejszych rządów republikańskich), 

mimo iż wyrażali oni chęć powrotu i pomocy przy odbudowie sił. Jak wspomina A. 

Giustozzi, oficerowie, którzy powrócili w pierwszych miesiącach 2002 r. spotkali się z 

chłodnym przyjęciem, gdyż zaoferowano im stanowiska dużo poniżej kwalifikacji lub kazano 

czekać wiele miesięcy na ofertę pracy. Giustozzi przyznaje jednak, że dzięki kryteriom 

jakościowym szkoleń, jakie prowadziły siły międzynarodowe, ogólny poziom kwalifikacji 

oficerów stopniowo ulegał znaczącemu zwiększeniu123.  

Istotnym czynnikiem wzmacniającym efektywność działań ANA jest niewątpliwie 

fakt, iż pomimo różnego rodzaju nadużyć, o których wspomniano wcześniej (korupcja, 

uwikłanie w proceder handlu narkotykami, agresywne zachowania wobec cywilów), zyskała 

ona jednak relatywnie duże poparcie społeczne - ok. 67 % Afgańczyków określa siły zbrojne 

jako godne zaufania, choć zapewne poziom ten byłby dużo wyższy, gdyby od początku siły 

ISAF od początku kooperowały ściślej z lokalnymi starszyznami, które w okresie 

późniejszym były często zastraszone przez talibów i odmawiały bliższej współpracy124. Jak 

pisał nieżyjący już znakomity ekspert w tej dziedzinie Michal Bathia, w dalszej perspektywie 

popularność ta będzie jednak pochodną tego, czy pozostanie ona faktycznie instytucją 

niezależną i nieuwikłanej w lokalne spory oraz sieci klientelistyczne itp. Należy sobie 

bowiem zdawać sprawę z tego, że poparcie to może maleć, jeśli siły zbrojne będą zwiększać 

                                                 
121 A.H. Cordesman, Security Transition in Afghanistan…, op.cit., s. 12.  
122 Bardzo dynamiczny wzrost liczby ataków miał miejsce w roku 2012 (48 ataków) i obniżył się znacząco w 
latach lolejnych – w r. 2013 – 15 ataków, w r. 2014 – 2 ataki (dane za 1. kwartał). Za: Report on Progress 
Toward Security and Stability in Afghanistan…, April 2014, op.cit., s. 15. 
123 A. Giustozzi, Re-building the Afghan army…, op.cit. Także: wywiad z przedstawicielami afgańskiego 
Ministerstwa Obrony pod warunkiem anonimowości, Kabul, czerwiec 2013, archiwum własne. 
124 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop…, op.cit., s. 50-51. 
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swój udział w rozwiązywaniu konfliktów na poziomie lokalnym i wikłać się w spory 

polityczne w regionach125. Wiele wskazuje na to, że po 2014 r., kiedy Afganistan opuszczą 

ostatnie oddziały ISAF, ANA będzie jeszcze bardziej zaangażowana w zwalczanie „wroga 

wewnętrznego”, a zatem będzie częścią walki politycznej wewnątrz państwa126.  

W momencie zakończenia badań nad niniejszą dysertacją Afgańska Armia Narodowa 

oficjalnie odpowiadała za bezpieczeństwo nad całością terytorium Afganistanu. Już od 

czerwca 2013 r. ANA dowodziła operacjami militarnymi na poziomie narodowym i 

prezentowała taktyczną przewagę nad przeciwnikiem, powstrzymując go od osiągnięcia 

swoich celów127. Szacowano, że 65 z 81 głównych centrów dowodzenia okazało się zdolnych 

do wykonywania powierzonych im zadań, a siły ANA wykazały się zdolnością do 

prowadzenia dużych i złożonych misji. Nie oznacza to jednak, że kryteria efektywności 

procesu reform sektora bezpieczeństwa, takie jak zasada „local ownership”, rządy prawa, 

zasada efektywności czy wydajności zostały w pełni wdrożone. W dłuższej perspektywie 

będzie to rzutowało negatywnie na możliwości jej efektywnego działania, co zapewne 

uwidoczni się z początkiem roku 2015, kiedy Afganistan opuszczą siły międzynarodowej 

koalicji ISAF. Jak zaznaczono w raporcie amerykańskiego Departamentu Obrony z kwietnia 

2014 r., ANA wciąż będzie potrzebowała zarówno doradztwa z zewnątrz, jak i znaczących 

środków finansowych od wspólnoty międzynarodowej128.  

 

 

 

                                                 
125 Bhatia Michael, „The Future of the Mujahideen…, op.cit., s. 101. 
126 Wywiad z przedstawicielem afgańskiego Sztabu Generalnego pod warunkiem anonimowości, Kabul, 
czerwiec 2013, archiwum własne. 
127 Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Department of Defence, April 2014, 
op.cit., s.  23. 
128 Ibidem. Także: notatka ze spotkania z Jamesem Townsendem, zastępcą podsekretarza obrony Stanów 
Zjednoczonych ds. Europy i NATO, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 20 września 2012, 
archiwum własne. 
 



Zakończenie 

 

Jak pisze Gauntam Das, oficer armii indyjskiej zaangażowany w szkolenia Afgańskiej 

Armii Narodowej, „zbudowanie armii indyjskiej w Indiach zajęło Brytyjczykom cały wiek 

prób i błędów (1757 – 1857), aby w końcu stworzyć taką strukturę narodową, która mogła 

zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa Indii. […] W odróżnieniu od Brytyjczyków, Amerykanie 

wierzą, że w ciągu dziesięciu-jedenastu lat odkąd weszli do Afganistanu (lub, jak kto woli, 

dokonali inwazji) w październiku 2001 r., znaleźli najlepszy możliwy model dla Afgańskiej 

Armii Narodowej, która ma być w stanie przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju 

w roku 2014”1. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Nie ulega wątpliwości, że społeczność 

międzynarodowa podjęła się w Afganistanie zadania nadzwyczaj ambitnego – obudowy sił 

zbrojnych po niemal trzech dekadach toczących się w tym kraju konfliktów zbrojnych, w 

czasie których armia afgańska kilkukrotnie uległa całkowitej dezorganizacji. Co istotne, 

konflikt zbrojny w Afganistanie nie został całkowicie wygaszony, gdyż niemal od samego 

początku siły koalicji międzynarodowej wraz z oddziałami stanowiącymi zalążek sił 

afgańskich były zmuszone mierzyć się z narastającymi atakami rebelii oraz działaniami 

blokującymi wdrażanie reform ze strony nawet tych grup politycznych, które sprzeciwiały się 

reżimowi talibów i aktywnie go zwalczały.  

 

Społeczność międzynarodowa i władze afgańskie niemal od początku starały się 

zapobiec sytuacji, w której Afganistan ponownie stanie się areną szerszego konfliktu 

zbrojnego o charakterze wewnętrznym, przez co będzie trwale angażował siły 

międzynarodowe w celu zapobieżenia całkowitemu upadkowi państwa (nawet w 2012 r., a 

zatem dekadę po wejściu koalicji międzynarodowej do Afganistanu, raport niezależnego 

ośrodka International Crisis Group wskazywał na takie zagrożenie 2 ). Ambitny i 

wielowymiarowy program reform w tym kraju, praktycznie bez precedensu we współczesnym 

świecie, zakładał bowiem wdrożenie założeń SSR na kilku poziomach (budowa formacji 

zbrojnych - armii i policji, stworzenie niezależnego sądownictwa, wykorzenienie 

narkobiznesu, eliminację wszystkich nielegalnych ugrupowań zbrojnych działających w 

kraju). Jak pokazują badania i wnioski płynące z niniejszej pracy, reformy sektora 

                                                           
1 G. Das, The Afghan National Army in 2014, 2012, na: http://smallwarsjournal.com/author/gautam-das . 
2 Afghanistan: The Long, Hard Road to 2014 Transition, Asia Report No. 236, 8 October 2012, International 
Crisis Group,  na: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-
long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf . 

http://smallwarsjournal.com/author/gautam-das
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf
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bezpieczeństwa w Afganistanie traktowano jako jeden z głównych instrumentów odbudowy 

kraju, szczególnie w sferze instytucjonalnej (budowa efektywnych i kompetentnych formacji 

mundurowych, sądownictwa). Liczono również na to, że przyczynią się one do trwałej 

eliminacji zagrożeń i różnego rodzaju patologii (rozbrojenie bojowników, likwidacja 

nielegalnych upraw maku, z których dochody czerpały grupy przestępcze, komendanci 

wojskowi oraz talibowie). Dlatego ogólne, choć jednocześnie mało klarowne, założenia 

programowe SSR przyjęto już w 2002 r. w czasie kilku konferencji donatorów, a potem 

postanowienia dotyczące wspierania reform znalazły się także w mandacie zarówno sił 

NATO (ISAF), jak i innych misji prowadzonych na terenie Afganistanu (NTM-A, unijnej 

EUPOL). Jednocześnie trwał proces generalnej odbudowy państwa po kilku dekadach 

dewastującego konfliktu i zniszczeń, jakie przyniosła wojna cywilna z latach 90. oraz rządy 

talibów.  

 

Bez wątpienia reformy sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, a w szczególności te 

jej aspekty dotyczący budowy sił zbrojnych, które byłyby zdolne do przejęcia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa po wycofaniu się z tego kraju sił 

międzynarodowej koalicji ISAF, przyniosły wymierne efekty. Badania pokazują 

jednoznacznie, że ANA jest dzisiaj w społeczeństwie afgańskim jedną z najbardziej 

szanowanych i identyfikowanych z państwem instytucji. Jest to istotne novum, gdyż, jak 

podkreślają eksperci, w okresach wcześniejszych nigdy nie cieszyła się ona szerszym 

poparciem społecznym. Armia afgańska dowiodła także wielokrotnie swojego zaangażowania 

i skuteczności w walce z wewnętrzną rebelią prezentując przede wszystkim taktyczną 

przewagę nad przeciwnikiem, a w 2005 r. była również dyslokowana w Pakistanie, by pomóc 

ofiarom trzęsienia ziemi w tym kraju 3 . Jak stwierdzają autorzy ostatniego raportu 

ewaluacyjnego Departamentu Obrony za 2014 r. rząd Afganistanu kontroluje, za pomocą 

afgańskich sił zbrojnych, 34 stolice prowincje kraju i główne miasta w tych prowincjach4. Jak 

zaznacza ekspert East West Institute, afgańska armia ochrania ok. 80 % populacji w kraju i 

kontroluje najważniejsze punkty strategiczne5. 

                                                           
3 Preparing the Afghan National Security Forces for Transition, NATO Parliamentary Assembly Report, 211 

DSC 10 E BIS, 2010 Annual Session,  http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084, 
4 Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Department of Defence, April 2014, s. 25, na: 
http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf .  
5 Za: F.-S. Gady, Can the Afghan Army Prevail on the Battlefield?, East West Institute, January 2015, na 
http://www.ewi.info/idea/can-afghan-army-prevail-battlefield . 

http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084
http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf
http://www.ewi.info/idea/can-afghan-army-prevail-battlefield
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Z drugiej strony, należy wskazać na te aspekty, które sprawiają, iż zdaniem wielu 

ekspertów i badaczy, efektywne działanie ANA w dłuższym okresie jest obwarowane 

wieloma zastrzeżeniami. Podkreślić trzeba, że pojawiają się w tych prognozach aspekty 

skrajne – niektórzy twierdzą, że afgańska armia stała się formacją na tyle silną, że istnieje 

możliwość, iż jej dowódcy mogą dokonać wojskowego zamachu stanu (tezę taką postawił 

Paul D. Miller w kwietniowym numerze „Foreign Affairs” z 2014 r.)6. Jej siłę wzmacnia 

bowiem stałe finansowanie przez donatorów z zewnątrz i tak długo, jak będą oni gotowi 

wspierać tę formację na różnych płaszczyznach (środki finansowe, uzbrojenie i sprzęt, 

doradztwo, pomoc logistyczna itp.), jej istnienie jest niezagrożone. W swoim artykule dla 

„Foreign Affairs” Miller podkreśla, iż doszukiwanie się (popularne wśród większości 

ekspertów) analogii pomiędzy sytuacją rządu centralnego w Kabulu z roku 1992 r. (kiedy 

utracił on poparcie zewnętrzne), a rządu w Kabulu obecnie, jest błędne. Obecnie nie ma 

bowiem podstaw by sądzić, iż społeczność międzynarodowa wycofa się z poparcia dla 

obecnych władz afgańskich7, a co za tym idzie, dla afgańskiej armii, choćby ze względu na 

obawy o możliwą destabilizację nie tylko w Afganistanie, ale także w całym regionie. Miller 

twierdzi również, iż elity ANA przewyższają już obecnie kompetencjami i zdolnościami 

organizacyjnymi cywilne struktury państwa afgańskiego, które są powszechnie uważane za 

skorumpowane i niezdolne do efektywnego rządzenia państwem. Dlatego, wzorem wielu 

innych państw (przykłady współczesne – Mali, Egipt) mogą ulec pokusie przejęcia władzy. 

Może ona być tym silniejsza, iż, jak pokazują ostatnie statystyki opublikowane przez SIPRI, 

w roku 2013 Afganistan odnotował bezprecedensowy wzrost wydatków na zbrojenia (77 % 

wzrostu w porównaniu z rokiem 2012, co oznaczało największy przyrost dla kraju w skali 

światowej), a w ciągu ostatniej dekady (od roku 2004) wzrost ten wyniósł 557 %8.  

 

Z drugiej strony nie brak jest głosów krytycznych (a takich jest zdecydowanie więcej), 

które wskazują, że wysiłek społeczności międzynarodowej w tej sferze, choć bez wątpienia 

bezprecedensowy, w dużej mierze został jednak zaprzepaszczony, a perspektywy 

efektywnego funkcjonowania, a wręcz istnienia armii afgańskiej po 2014 r. są obwarowane 

                                                           

6 P.D. Miller, „Afghanistan's Coming Coup?, The Military Isn't Too Weak -- It's Too Strong”, Foreign Affairs, 
April 2, 2014, na: http://www.foreignaffairs.com/articles/141092/paul-d-miller/afghanistans-coming-coup . 
7 Chociaż misja ISAF zakończy swoją działalność w grudniu 2014, od stycznia 2015 r. NATO dyslokuje w 
Afganistanie operację Resolute Support. Jej mandat przewiduje doradztwo, pomoc i szkolenia ANA, jednakże 
bez zadań bojowych. Liczebność misji określono na poziom ok. 12 tys. żołnierzy. Więcej na temat misji patrz 
oficjalna witryna NATO na: http://www.nato.int/cps/da/natohq/topics_113694.htm . 
8 S. Perlo-Freeman, C. Solmirano, Trends in World Military Expenditure, 2013, SIPRI Fact Sheet, April 2014, 
s.7. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141092/paul-d-miller/afghanistans-coming-coup
http://www.nato.int/cps/da/natohq/topics_113694.htm
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wieloma warunkami. Jeden z najważniejszych zarzutów dotyczących programu reform 

sektora bezpieczeństwa dotyczy tego, iż zdaniem wielu ekspertów działania podejmowane w 

sferze SSR, nakierowane były w zbyt dużej mierze na wzmacnianie aspektu wojskowego (co 

jednocześnie nie oznacza jednak wzorowego funkcjonowania tego sektora!), przy pominięciu, 

mimo całej swojej kompleksowości, szerszej agendy transformacyjnej w sferze „governance”. 

Wynikało to z kilku uwarunkowań. Po pierwsze, po obaleniu reżimu talibów i wielu dekadach 

wojny, państwo afgańskie wymagało reform praktycznie w każdym aspekcie swojego 

funkcjonowania (gospodarka, kwestie społeczne itp.). Oczywiste stało się zatem, że reforma 

sektora bezpieczeństwa była może i najważniejszym, ale z pewnością nie jedynym procesem, 

jaki zainicjowano w Afganistanie po 2001 r. Kompleksowość przyjętego programu reform 

wymagała ogromnego wysiłku koordynacyjnego pomiędzy wszystkimi podmiotami weń 

zaangażowanymi (społeczność międzynarodowa, organizacje cywilne, siły wojskowe, 

organizacje pozarządowe, donatorzy indywidualni – ich liczby nie sposób ustalić w porządku 

enumeratywnym), co okazało się zadaniem przerastającym możliwości uczestniczących w 

nim podmiotów. Jak pisze Mark Sedra, jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów z 

dziedziny SSR „procesom SSR w Afganistanie brakuje całościowej, holistycznej strategii, 

której wymaga ortodoksja reform sektora bezpieczeństwa. […] Jeśli dodamy do tego 

oczywistą niezdolność afgańskiego rządu do zapewnienia efektywnego przywództwa i 

przyjęcia roli koordynacyjnej, jako efekt mamy brak wspólnej wizji dla sektora 

bezpieczeństwa. […] W obliczu braku spójnej, strategicznej wizji cały proces możemy uznać 

za dalece reaktywny, a jego tempo i kierunki są dyktowane przez niestabilną sytuację 

polityczną i bezpieczeństwa w kraju”.9 Także Anthony Cordesman, ekspert CSIS, jako jeden 

z warunków dobrego funkcjonowania sektora bezpieczeństwa wskazuje na konieczność 

stworzenia stabilnych instytucji państwa, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym, 

ukrócenie zjawiska korupcji, opanowanie przez władze umiejętności układania i realizowania 

budżetu etc.10  

 

Po drugie, jak pokazują ustalenia zaprezentowane w niniejszej pracy, społeczność 

międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone - główny architekt SSR w Afganistanie, niemal 

                                                           
9 Eksperci podkreślają również, że paradoksalnie, podział reformy sektora bezpieczeństwa na pięć filarów i 
powołanie pięciu państw jako „lead nations” (aby zagwarantować ich długoterminowe zobowiązania w każdej z 
tych sfer) nie ułatwiło realizacji reform, a pogłębiło problemy związane z koordynacją, wspólnym planowaniem 
działań, zbieraniem funduszy itp. Patrz np. M. Sedra, Security Sector Reform in Afghanistan: The Slide Towards 
Expediency [w:] M. Brzoska, D. Law (red.), Security Sector Reconstruction and Reform in Peace Support 
Operations, Routledge 2013, s. 95. 
10 A.H. Cordesman, Security Transition in Afghanistan…, op.cit..  
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od początku nie chciały zadeklarować, czy ich zaangażowanie w proces odbudowy afgańskiej 

państwowości oraz w proces SSR będzie stały i długoterminowy, co jest niezbędnym 

prerekwizytem dla tworzenia długoterminowych planów i strategii. Niepewność tę 

podtrzymywała wśród afgańskich elit decyzja Stanów Zjednoczonych o militarnym 

wieloletnim zaangażowaniu w Iraku, a także opóźnienia w dostarczaniu środków 

finansowych, zadeklarowanych przez społeczność międzynarodową na kolejnych 

konferencjach donatorów.  

 

Po trzecie, jak już wspomniano w rozdziale siódmym niniejszej dysertacji, szczególnie 

na początku Stany Zjednoczone nie przejawiały woli do większego angażowania się w proces 

rekonstrukcji afgańskiej państwowości, a ich głównym celem było zwalczanie al-Kaidy i 

oddziałów talibów. Oznaczało to wiązanie się sojuszami z lokalnymi komendantami 

wojskowymi, którzy nie zawsze byli jednocześnie gotowi do działania na rzecz struktur 

odbudowującego się państwa. Przeciwnie, poparcie USA pozwalało im umacniać się w 

prowincjach i odbudowywać swoją pozycję wobec władz centralnych i legitymizowanych 

przez rząd sił zbrojnych. Oznaczało to także, jak już wspomniano w niniejszej pracy, 

znaczące opóźnienia w programie demobilizacji, rozbrojenia i reintegracji zdelegalizowanych 

grup zbrojnych, a także, w okresie późniejszym, kiedy tworzenie nowej armii afgańskiej 

zaczęło nabierać tempa, położenie nacisku na przyśpieszone szkolenia (filozofia „train and 

equip”) zamiast na całościowy proces budowy sił zbrojnych. Zbyt późno przystąpiono 

również do kluczowego z punktu widzenia budowania sił zbrojnych identyfikujących się nie z 

poszczególnymi grupami etnicznymi lub społecznymi procesu tworzenia wyższego 

szkolnictwa wojskowego.   

Jak już wspomniano we wstępie, proces SSR jest bowiem tylko z pozoru 

przedsięwzięciem technicznym. Najistotniejsze przy jego realizacji są kwestie polityczne, 

wśród których niewątpliwie najważniejszym czynnikiem jest kwestia tzw. „local ownership”, 

a także wdrażanie reguł „good governance”. Jak wykazano w rozdziale siódmym niniejszej 

dysertacji, społeczność międzynarodowa, choć z bardzo wielu powodów, dalece zaniedbała 

wdrażanie tych reguł na wielu poziomach. W dalszej perspektywie może to prowadzić do 

wielorakich negatywnych konsekwencji. Choć nie da się zaprzeczyć, że główne założenia i 

zasady przyjęte w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa dla państw postkonfliktowych 

znalazły zastosowanie w przypadku tworzenia sił zbrojnych w Afganistanie, ich wdrażanie 

odbywało się niekiedy albo w formie daleko odbiegającej od reguł teoretycznych (zasada 



265 
 

rządów prawa, zasada efektywności i zdolności do działania, zasada przejrzystości), albo 

przebiegało w zbyt powolnym tempie (zasada „local ownership”). W rezultacie, przytaczane 

przez znakomitą część badaczy prognozy dotyczące funkcjonowania ANA po 2014 r. 

zawierają wiele negatywnych rokowań co do możliwości jej dalszego, efektywnego 

funkcjonowania.   

Podkreślić należy także, iż w procesie formułowania i implementacji programu SSR 

prawie całkowicie pominięto wnioski wynikające z prób (tych bardziej i mniej udanych) 

tworzenia afgańskich sił zbrojnych na przestrzeni ostatniego stulecia 11 . Doświadczenia 

kolejnych rządów afgańskich, a także doświadczenia sowieckie wskazywały na to, że 

stworzenie w Afganistanie formacji narodowej, scentralizowanej, na wzór współczesnych 

armii zachodnioeuropejskich nie ma szans powodzenia. Jak skonstatowano w rozdziale 

trzecim niniejszej dysertacji, słabość władzy centralnej i siła prowincji (przy uwzględnieniu 

różnic etnicznych w kraju) od zawsze zmuszały kolejnych władców do polegania na 

formacjach plemiennych i milicjach ustanawianych przez lokalne wspólnoty. Ostatecznie po 

2001 r. w Afganistanie także podjęto próby tworzenia formacji lokalnych - poza armią 

powołano różnego rodzaju siły policyjne, jak np. Afghan Local Police, której celem była 

ochrona ludności na wsiach przed atakami talibów; jednak, w odróżnieniu od swoich 

poprzedników, formacje te ostatecznie nie spełniły pokładanych w nich nadziei, a wręcz 

zagrażały bezpieczeństwu lokalnej ludności; proces rekrutacyjny do tych sił okazał się nazbyt 

liberalny, w wyniku czego w ich szeregach znalazło się wiele osób o przeszłości kryminalnej; 

brak należytego nadzoru afgańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz rosnąca liczba 

incydentów z udziałem ALP, także w formie ataków na siły międzynarodowe biorące udział 

w ich szkoleniu, spowodowały iż w niedługim czasie po jej powołaniu pojawiły się apele o 

rozwiązanie tej formacji i zawieszono jej szkolenia12.  

                                                           
11  Wielu ekspertów zaznacza, że podmioty zewnętrzne angażujące się w realizację procesu SSR w danym 
państwie, szczególnie postkonfliktowym, gdzie instytucje państwa uległy daleko posuniętej erozji, traktują to 
państwo jako swego rodzaju „białą kartę” i ignorują istnienie tradycji, stałych grup interesu itp. Patrz np. P. 
Jackson, SSR and Post-conflict Reconstruction: The Armed Wing of State Building?, [w:] M. Sedra (red.), The 
Future of Security Sector Reform, CIGI 2010, s. 119. 
12 M. Stancati, „Left Unmoored, Afghan Local Police Pose New Risk, Rural Forces Set Up to Thwart Taliban 
Get Little Support From Kabul”, The Wall Street Journal z 24 marca 2014 r., na: 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304679404579459270523670760 . Patrz także: „Afghanistan: 
Rein in Abusive Militias and Afghan Local Police”, September 12, 2012, Human Rights Watch, na: 
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police ; „U.S. 
suspends training of Afghan local police force”, komunikat Reuters z 2 września 2012 r., na: 
http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-afghanistan-police-training-idUSBRE88104320120902 . 
 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304679404579459270523670760
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-afghanistan-police-training-idUSBRE88104320120902
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Jak pokazują inne przykłady przytoczone w niniejszej dysertacji, twórcy ANA 

pominęli również inne „lekcje” płynące z doświadczeń zarówno brytyjskich i sowieckich 

(pierwsze raporty rekomendacyjne bazujące szeroko na tych doświadczeniach zaczęły się 

ukazywać w Stanach Zjednoczonych, głównie w ośrodku analitycznym RAND, dopiero w 

latach 2008-2009). Przy ustalaniu pułapów ilościowych i jakościowych ANA zapomniano o 

trudnościach, jakie od zawsze nastręczały: niskie morale w oficjalnych formacjach zbrojnych 

(w odróżnieniu od motywacji, jaką przedstawiali afgańscy bojownicy na rzecz swojego klanu, 

lokalnych komendantów wojskowych itp.), przywiązanie do regionu pochodzenia (co 

oznaczało oddalanie się z szeregów armii w przypadku dyslokacji w innej niż rodzima 

prowincji), brak identyfikacji z instytucjami państwa, czy wreszcie analfabetyzm, niska 

kultura osobista, brak kwalifikacji w obsłudze bardziej skomplikowanych systemów 

uzbrojenia (choć, jak już wspomniano, nie skorzystano z umiejętności wielu osób, którzy 

zasilali szeregi armii zanim zdecydowali się na uchodźstwo), a w końcu niewielkie 

możliwości rządu afgańskiego do finansowania własnych sił zbrojnych itp. Choć w sferze 

deklaratywnej dość wcześnie prezentowano pogląd, iż armia afgańska powinna być 

zbalansowana etnicznie, praktyka dowiodła czegoś zupełnie innego. Przejęcie Ministerstwa 

Obrony Narodowej przez jedną frakcję (co de facto oznaczało preferowanie Tadżyków na 

wyższych stanowiskach w administracji cywilnej i wojskowej) w praktyce utrwaliło obraz sił 

zbrojnych jako formacji służącej interesom jednej grupy etnicznej i choć w okresie 

późniejszym podjęto wiele wysiłków na rzecz zmiany tego wizerunku, zaprzepaszczono 

okazję do zjednania wokół armii wszystkich istotnych grup etnicznych w kraju. Oznaczało to, 

że jeden z najistotniejszych celów SSR – stworzenie apolitycznych i neutralnych 

światopoglądowo struktur bezpieczeństwa, nie został w istocie osiągnięty.  

Kolejną istotną kwestią pominiętą w tworzeniu koncepcji SSR dla Afganistanu po 

2001 r. były doświadczenia ogromnej zależności armii afgańskiej od donatorów 

zewnętrznych, co pokazały zarówno doświadczenia brytyjskie, jak i sowieckie. Praktycznie 

przez cały wiek XX armia afgańska funkcjonowała w warunkach wsparcia płynącego z ZSRR 

(materialnego, osobowego, finansowego), a zależność ta, przejawiająca się m.in. poprzez 

niską decyzyjność, brak umiejętności przywódczych, brak umiejętności długoterminowego 

planowania (zarówno w sensie strategicznym, jak i operacyjnym, ale także w sferze 

konstruowania i wydatkowania budżetu na cele wojskowe) utrwaliła się w świadomości i 

przejawianych nawykach wojskowych elit. Potwierdzają to analizy dotyczące stanu kadr 

dowódczych w roku 2014, czyli w momencie wycofywania się z Afganistanu operacji ISAF. 
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Prognozują one, że wyuczona (od wielu dekad) postawa braku samodzielności dowódców 

ANA będzie jednym z głównych czynników ograniczających efektywność jej działań w 

przyszłości. Jak już wspomniano, działania społeczności międzynarodowej, które w wielu 

podejmowanych działaniach wręcz izolowały Afgańczyków od procesu planowania, utrwaliły 

tę postawę i zapobiegły nabywaniu przez afgańskie wojsko wielu kluczowych umiejętności. 

Nie ulega wątpliwości, że wiele rozwiązań systemowych (struktura MON, struktura sił 

zbrojnych, użycie konkretnego sprzętu i uzbrojenia, koncepcja walki z rebelią) zostało 

Afgańczykom narzuconych przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w reformę sektora 

bezpieczeństwa, przy niemal całkowitym zignorowaniu zasady „local ownership”. Nawet 

Raport Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z 2010 r. przyznaje np., że wymuszona przez 

USA zmiana wyposażenia z używanych od dekad karabinów AK-47 (popularny 

„kałasznikow”) na M-16 była o tyle chybionym pomysłem, iż te ostatnie są trudniejsze w 

utrzymaniu i mniej odporne w trudnych atmosferycznie warunkach w Afganistanie13. 

Nie ulega również wątpliwości, iż istotną barierą we wdrażaniu reform sektora 

bezpieczeństwa była również niewłaściwa identyfikacja zagrożeń płynących ze strony 

różnych podmiotów. W wielu przypadkach błędem okazało się wzmacnianie lokalnych 

komendantów wojskowych, zwłaszcza tych, którzy nie dysponowali początkowo ani 

znaczącymi wpływami politycznymi, ani siłą militarną. Cena, jaką zapłacono za ich poparcie 

w zwalczaniu siatek terrorystycznych czy talibów okazała się w większości przypadków 

niewspółmierna do zysków. Funkcjonujące w praktyce równoległe do oficjalnych formacji 

zbrojnych siły paralelne wydrenowały bowiem znaczne zasoby osobowe oraz materialne i 

osłabiły siły, który miały stanowić podwaliny dla stabilizacji państwa afgańskiego. 

Zaprzepaściło to również szansę na ustanowienie monopolu na użycie siły przez instytucje do 

tego autoryzowane.  

Kolejnym błędem okazało się również niedoszacowanie potencjału odradzającej się 

rebelii neotalibskiej, która zdobywała „serca i umysły” tych Afgańczyków, którzy albo zostali 

skutecznie zniechęceni do popierania działań rządu afgańskiego i wspierającej go 

społeczności międzynarodowej poprzez alienację niektórych grup społecznych (Pasztuni z 

południa), albo poprzez niemożliwość zapewnienia im należytej ochrony przed atakami 

talibów, a także poprzez działania, które kompromitowały władze centralne i narodowe siły 

zbrojne (ataki na ludność cywilną, łamanie praw człowieka itp.) oraz siły międzynarodowej 

koalicji (problem ataków na ludność cywilną, brak poszanowania dla lokalnej kultury i 
                                                           
13 Preparing the Afghan National Security Forces for Transition…, op.cit.  
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obyczaju religijnego, kwestia więzień CIA) 14 . Wszystkie te działania były de facto jak 

najdalsze od kluczowego w SSR paradygmatu human security, który zakłada że celem reform 

jest bezpieczeństwo obywatela, grup społecznych (w szczególności tych najbardziej 

narażonych na ataki), a nie instytucji państwa, które pełnią wobec społeczeństwa rolę 

służebną. Jak pokazują raporty think-tanku Afghan Analyst Network, talibowie cierpliwie 

zdobywają poparcie nie tylko wśród ludności pusztuńskiej, ale także wśród innych grup 

etnicznych i tych społeczności, do których nie dociera pomoc państwa (w zakresie opieki 

zdrowotnej, pomocy prawnej). Stąd ich coraz bardziej wzmożona obecność na północy kraju 

(prowincje Baghlan, Kunduz, Faryab) i tworzenie tzw. shadow government czyli struktur 

paralelnych do rządu afgańskiego15.  

Ponadto, wiele wskazuje na to, że zagrożenie ze strony talibów (niektórzy przechodzą 

obecnie na stronę dżihadu spod znaku IS) wciąż będzie jednym z większych dla stabilności 

państwa afgańskiego. Jak alarmują eksperci, na pograniczu afgańsko-pakistańskim od jesieni 

2014 r. tworzą się filie kalifatu Państwa Islamskiego, zakładane przez tych afgańskich i 

pakistańskich talibów, którzy rozczarowani są faktem, iż dotąd nie udało im się odzyskać 

władzy (bojownikom tym przewodzi mułła Abdul Rauf, zwolniony więzień Guantanamo, 

który za czasów panowania talibów w Afganistanie był jednym z dowodzących ich sił 

zbrojnych; obecnie dowodzi on bojówkami w kilku powiatach prowincji prowincji Helmand). 

Jak wskazuje ekspert Afghan Analyst Network, Borhan Osman , obecnie ruch ten nie stanowi 

jeszcze dużego zagrożenia, choć nie można wykluczyć, że w przyszłości urośnie w siłę16.   

Zaprezentowane w rozprawie badania pokazują zatem istotny związek pomiędzy 

procesem tworzenia sił zbrojnych a koncepcją reform sektora bezpieczeństwa. Główne 

pytanie badawcze niniejszej dysertacji dotyczyło tego, jakie są przyczyny ograniczonego 

sukcesu wysiłków nakierowanych na budowę afgańskich sił zbrojnych po 2001 r. przez siły 

koalicji międzynarodowej oraz rząd afgański. Ewaluacja działań społeczności 

międzynarodowej i rządu afgańskiego na rzecz stworzenia sił zbrojnych wedle kryteriów i 

                                                           
14 Patrz np. Ch. Gérerd, L’impasse Afghane, L'urgence de comprendre, Editions de l’Aube, Paris, 2008, s. 136 i 
nn. 
15  Zob. A. Giustozzi, Ch. Reuter, The Insurgents of the Afghan North, AAN Papers, May 2011, na: 
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-
Insurgents.pdf . 
16  ISIS in Afghanistan is like the boogeyman under the bed, komentarz AAN z 27 stycznia 2015 r. na: 
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-
under-the-bed/ . 

 

http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-under-the-bed/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-under-the-bed/
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reguł przyjętych w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa - w szczególności zasady „local 

ownership” (czyli legitymizacji społecznej oznaczającej konieczność zainicjowania lub 

przynajmniej akceptacji przyjętego programu reform przez lokalne elity polityczne i 

społeczne) przejrzystości, odpowiedzialności, zdolności do reakcji, efektywność i wydajności, 

udziału, orientacji na konsensus oraz rządów prawa pokazuje wyraźnie, że choć w 

Afganistanie podjęto istotny wysiłek na rzecz ich wdrożenia, w większości przypadków 

okazały się one niedostateczne, dlatego efekty tych reform są co prawda pozytywne (armia 

afgańska funkcjonuje i podejmuje się postawionych przed nią zadań), choć w dalece 

ograniczonym zakresie.  

Jak już wspomniano we wstępie, istotną przeszkodą w ewaluacji efektywności procesu 

reform sektora bezpieczeństwa jest jednak arbitralność pomiaru wskaźników, które mają 

świadczyć o dostatecznym lub niedostatecznym poziomie implementacji zasad i reguł w 

ramach reform sektora bezpieczeństwa. Uwarunkowania państwa postkonfliktowego, którym 

bez wątpienia jest Afganistan sprawiają, iż implementacja niektórych zasad jest szczególnie 

trudna, a ich pełne wdrożenie mogłaby narazić na szwank inne istotne interesy państwa. Jedną 

z tych zasad jest bez wątpienia właśnie zasada „local ownership”, która zakłada, iż wszelkie 

rozwiązania systemowe powinny pochodzić od lokalnych elit, gdyż w przeciwnym wypadku 

ryzyko ich odrzucenia jest ogromne. Jednakże, w przypadku Afganistanu, ortodoksyjne 

podejście do tak sformułowanej zasady „local ownership” przyniosłoby niewątpliwie wiele 

problemów. Po pierwsze, trudno byłoby przekonać donatorów zewnętrznych do finansowania 

rozwiązań, na kształt których nie mieli wpływu (jak już wspomniano w niniejszej pracy, rząd 

afgański forsował na początku dużo liczebniejszą armię, niż chciała tego społeczność 

międzynarodowa). Po drugie, społeczność międzynarodowa rozpoczęła proces SSR w 

Afganistanie z własną wizją stworzenia tam struktur opartych na zasadach demokratycznych 

(reguła udziału – w tym konkretnym kontekście odnosząca się do zapewnienia właściwej 

reprezentacji różnych grup etnicznych, udziału kobiet w strukturach bezpieczeństwa, co miało 

szczególne znaczenie w kraju, w którym poprzedni rząd talibów odseparował kobiety od 

wszelkich aspektów życia publicznego). Kłóciło się to z zasadą „local ownerhip”, gdyż nowe 

władze afgańskie przyjęły różnorakie rozwiązania pod presją zewnętrzną. Koniec rządów 

talibów nie oznaczał bowiem, że stosunek np. do udziału kobiet w życiu publicznym, a tym 



270 
 

bardziej w formacjach mundurowych uległ zasadniczej zmianie 17 . Po trzecie, pełna 

implementacja zasady „local ownership” (rozumiana jako oddanie w ręce dowódców ANA 

pełnego planowania i realizacji operacji już na wstępnym etapie rozwoju) mogłaby oznaczać 

ogromny wzrost ofiar w ludziach przy prowadzeniu operacji bojowych. Wielu dowódców i 

doradców z zewnątrz podkreślało bowiem, że brak podstawowych umiejętności wśród 

dowódców i żołnierzy ANA (analfabetyzm, nieumiejętność obsługi bardziej 

skomplikowanego sprzętu, nieumiejętność czytania mapy itp.) długo zniechęcał siły ISAF do 

oddawania odpowiedzialności operacyjnej w ręce ANA. Z drugiej strony przyznać też należy, 

iż przedłużający się proces utrzymywania odpowiedzialności za działalność afgańskich sił 

zbrojnych zrodził ogromne uzależnienie, które, jak już wspomniano w niniejszej pracy, może 

mieć wiele  szkodliwych reperkusji po wycofaniu się sił koalicji międzynarodowej18. 

Nie ulega jednak wątpliwości, iż najpoważniejszym powodem, dla którego wdrażania 

zasady „local ownership” dokonano w tak ograniczonym zakresie, były kwestie polityczne. 

Jak już wielokrotnie podkreślano w niniejszej dysertacji, przeprowadzanie reform sektora 

bezpieczeństwa w Afganistanie nigdy nie było jedynym celem politycznym Stanów 

Zjednoczonych. Zdecydowanym priorytetem dla działań obydwu administracji – i 

administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy – była przede wszystkim eliminacja siatek 

terrorystycznych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Ameryki. W tym sensie, SSR w 

Afganistanie była dla Stanów Zjednoczonych bardziej instrumentem osiągania własnych 

celów politycznych i celów z sferze polityki bezpieczeństwa (zakładano, iż armia afgańska 

będzie docelowo w stanie likwidować grupy terrorystyczne bez pomocy licznych sił 

międzynarodowych), niż instrumentem budowania stabilnego państwa afgańskiego, a w nim 

instytucji sektora bezpieczeństwa19. Potwierdza to zastrzeżenia niektórych badaczy, którzy 

                                                           
17  Wywiad z Judge Najla Ayubi, Dyrektorem Krajowym w Open Society Afghanistan, z siedzibą w 
Afganistanie, Kabul, czerwiec 2013, archiwum własne. 

 
18 O niuansach we wdrażaniu zasady „local ownership” w zależności od kontektsu patrz E. Mobekk, Security 
Sector Reform and the Challenges of Ownership, [w:] M. Sedra, The Future of Security Sector Reform…, op.cit., 
s. 230 i nn. 
19 Co interesujące, wielu przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych uważa, że ten partykularny cel Stanów 
Zjednoczonych, jakim była eliminacja grup terrorystycznych i rebelii neotalibskiej również nie został osiągnięty. 
W wypowiedziach amerykańskich wojskowych dominuje wątek „walki z wciąż tym samym wrogiem” oraz 
rosnący pesymizm co do możliwości wygrania tej wojny (z 76 % w 2007 r. na 23% w 2014 r.). Ci sami 
rozmówcy akcentowali, iż priorytety zaangażowania w Afganistanie nie były dla nich klarowne (walka z al.-
Kaidą, budowa i szkolenia armii?) Za: A. Tilghman, America’s Military: Were the wars worth the cost?, 
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formułują tezę, iż w kontekście postkonfliktowym bardzo trudno ustalić, czy SSR nie jest w 

istocie sposobem na narzucanie konkretnych rozwiązań politycznych przez dominujących 

(choćby w aspekcie finansowym) aktorów z zewnątrz, którzy dbają przede wszystkim o 

własne interesy w sferze bezpieczeństwa.  

Podobne uwarunkowania towarzyszyły np. wdrażaniu zasady przejrzystości. Z jednej 

strony, otwartość działań instytucji sektora bezpieczeństwa chroni przed patologiami, z 

drugiej strony może narazić na szwank interesy bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności permanentnej infiltracji ANA przez osoby 

związane ze środowiskiem talibów. Prowadzi to jednak do sytuacji, iż w Afganistanie 

niezmiernie trudno pozyskać różnego rodzaju informacje i konkretne, wiarygodne ilościowe i 

jakościowe dane dotyczące sektora bezpieczeństwa, co z kolei rodzi trudności w ewaluacji i 

prowadzić do zafałszowania wielu wniosków. Stąd skrajne niekiedy opinie ekspertów, którzy 

prognozują dalsze funkcjonowanie ANA albo w kierunku dezintegracji na mniejszą lub 

większą skalę, albo przeciwnie, w kierunku możliwości przejęcia przez jej elity władzy w 

kraju.  

Jak pokazują powyższe przykłady, pogodzenie agendy wewnętrznej i zewnętrznej w 

Afganistanie było w wielu przypadkach niemożliwe, co dodatkowo komplikuje ocenę 

efektywności podejmowanych działań. Dosyć trudno bowiem udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi na to, czy konsekwentne wdrażanie reguł SSR - co zdecydowanie zaniedbano w 

przypadku afgańskim - przyniosłoby w opisanym w niniejszej dysertacji okresie czasu lepsze 

efekty czy przeciwnie, pogrążyłoby te siły w jeszcze większym chaosie (biorąc np. pod uwagę 

niską zdolność instytucji afgańskich do efektywnego samoorganizowania się). Więcej 

czynników wskazuje na to, że zawiódł raczej brak konsekwencji we wdrażaniu tych zasad 

(wynikający z różnych przesłanek – politycznych, materialnych etc.) niż na to, iż model SSR 

wykazuje znaczące niedoskonałości.  

Nie oznacza to jednak, że wśród badaczy nie toczy się obecnie dyskusja, bazująca 

głównie na doświadczeniach ostatniej dekady, w jaki sposób ulepszyć istniejącą koncepcję 

SSR, tak by lepiej odpowiadała na wyzwania płynące ze środowisk postkonfliktowych. 

                                                                                                                                                                                     
„Military Times” na http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-
afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1 . 
 

http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1
http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1
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Wskazuje się przede wszystkim na kilka czynników. Po pierwsze, jak zauważają niektórzy 

eksperci, założenie że w tym konkretnym kontekście proces SSR należy rozpoczynać od 

ustalenia długoterminowej strategii i sztywnych kryteriów, wg których będzie się oceniać 

efektywność jej realizacji, jest założeniem błędnym. W niestabilnym politycznie klimacie 

postkonfliktowym należy zacząć od przyjęcia dużo skromniejszej wizji i modyfikować 

przyjęte założenia w zależności od zmieniających się warunków. Nie oznacza to jednakże, iż 

partnerzy z zewnątrz (państwa, organizacje międzynarodowe) nie powinni zakładać, iż ich 

zaangażowanie (polityczne, materialne, finansowe, eksperckie) będzie krótkotrwałe. 

Przeciwnie, jak podkreśla wielu badaczy, kontekst postkonfliktowy dla SSR zakłada, z 

oczywistych względów, konieczność dłuższego i trwalszego zaangażowania donatorów w 

podejmowane reformy. Jak twierdzą Luc van de Goor i Erwin van Veen „niedojrzałość 

lokalnych struktur władzy nie może być wymówką dla ograniczania lub wycofywania 

swojego zaangażowania”, gdyż rodzi zrozumiałą nieufność społeczeństw pokładających 

ogromne nadzieje w zapoczątkowywanych zmianach20. Niestety, jak podkreślają badacze, 

partnerzy zewnętrzni częstokroć nie tylko forsują własną agendę polityczną, lecz także 

dokonują zmian w swoim stanowisku w zależności od kalendarza wyborczego. Zdarza się, iż 

obietnice wycofania sił międzynarodowych czy zaprzestanie finansowania różnych 

programów pomocowych jest w państwach zachodnich, kontrybuujących na rzecz tego typu 

misji, częścią programu wyborczego niektórych partii, które odczuwają presję własnych 

społeczeństw, zmęczonych wieloletnim kontrybuowaniem na rzecz misji na odległych 

teatrach działań 21 . W wielu państwach zachodnich trudno uzasadnić konieczność 

inwestowania w reformy w krajach takich jak Irak czy Afganistan, gdyż społeczeństwa tych 

pierwszych nie czują się bezpośrednio zagrożone negatywnymi zjawiskami, jakie mają 

miejsce wiele tysięcy kilometrów od ich granic. Ponadto, stale istniejąca presja na realizację 

celów krótkoterminowych, tzw. quick-wins, które można by zaprezentować własnemu 

                                                           
20 L. van de Goor, E. van Veen, Less Post-Conflict, Less Whole of Government and More Geopolitics?, [w:] M. 
Sedra (red.), The Future of Security Sector Reform…, op.cit., s. 90 i nn. 
21  Tak było np. w trakcie kampanii prezydenckiej w Polsce w roku 2010, kiedy kandydat na prezydenta, 
Bronisław Komorowski, deklarował szybsze niż ustalone uprzednio przez rządu wycofanie Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego z operacji ISAF. Za: PO: wycofać wojska z Afganistanu, na 
http://www.rp.pl/artykul/493706.html?print=tak . Z kolei rząd holenderski w 2010 r. zmuszony został podać się 
do dymisji w związku z niemożliwością dojścia do porozumienia wśród koalicji rządzącej. Zob. Holandia 
kończy misję w Afganistanie, komunikat Polskiego Radia z 1 sierpnia 2010 r.  na: 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/253748,Holandia-konczy-misje-w-Afganistanie- . Warto przypomnieć, 
że po zamachach w Madrycie i wyborach parlamentarnych w 2004 r. , swoje wojska z operacji w Iraku wycofała 
Hiszpania. 

http://www.rp.pl/artykul/493706.html?print=tak
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/253748,Holandia-konczy-misje-w-Afganistanie-
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społeczeństwu, by uzyskać poparcie dla kontynuowania misji lub by przeciwdziałać utracie 

tego poparcia, także nie sprzyja przyjmowaniu jakichkolwiek zobowiązań długoterminowych. 

Oznacza to, że w państwie nie jest realizowany taki program, jak założono, ale dostosowuje 

się go do dostępności środków, co siłą rzeczy wymusza takie modyfikacje, które nie zawsze 

służą efektywności wprowadzanych reform.  

Implementacji koherentnej wizji SSR nie sprzyja również fakt, iż, zdaniem ekspertów, 

donatorzy zewnętrzni określają zakres tego pojęcia wg własnego uznania („security sector 

reform”, „security and justice sector reform”, „security sector transformation” etc.) 22 . 

Wynika z tego wiele nieporozumień co do tego, jaki zakres działań uznajemy za SSR, a co 

pozostaje (lub powinno pozostać) poza sferą zainteresowania tego konkretnego programu. 

Zdarza się, że zakres podejmowanych w sferze SSR sztucznie się poszerza. Dochodzi do tzw. 

sekurytyzacji różnych sfer życia społecznego – np. w Afganistanie jako jeden z 5. filarów 

uznano walkę z narkobiznesem, zjawiskiem które ma tylko pośredni związek ze sferą 

bezpieczeństwa. Z drugiej strony dokładna analiza działań donatorów zewnętrznych zarówno 

w Afganistanie, jak i w Iraku wskazuje, że wdrażane tam programy są ostatecznie bliższe 

zimnowojennemu (czyli zawężonemu) podejściu typu „train and equip” (oznaczającego 

nacisk na aspekt militarny – szkolenia i dostarczanie uzbrojenia i sprzętu) niż podejściu 

właściwemu dla kontekstu postkonflliktowego, gdzie istotna jest cała sfera „governance”. We 

współczesnych uwarunkowaniach oznacza to w dużej mierze tzw. outsourcing działań 

związanych z SSR na rzecz różnego rodzaju kontraktorów (np. tzw. PMCs), choć jakość ich 

usług bywa kwestionowana, a fundusze, jakie przeznacza się na ich opłacanie, oceniane są 

jako zbyt wygórowane. Działania tego typu mają swoje wielorakie, negatywne konsekwencje. 

Jednym z nich jest właśnie militaryzacja procesu SSR z pominięciem sfery „governance”. 

Poza tym, jako że firmy te działają częstokroć na granicy prawa (wiele aspektów ich 

działalności wciąż nie jest uregulowane prawem międzynarodowym), nie są ograniczone 

uwarunkowaniami politycznymi, ich przedsięwzięciom brakuje przejrzystości, trudno także o 

wyegzekwowanie odpowiedzialności za popełnione błędy. Nie sprzyja to budowaniu zaufania 

wobec aktorów zewnętrznych zaangażowanych w reformy, którzy w percepcji społeczeństw 

postkonfiktowych mają bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę, a etyczny wymiar ich działań 

                                                           
22 M. Sedra, Towards Second Generation Security Sector Reform, [w:] M. Sedra (red.), The Future of…, op.cit., 
s. 114.  
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nie powinien budzić żadnych wątpliwości. Zdaniem ekspertów problem militaryzacji SSR i 

outsourcingu wielu działań (np. szkolenia żołnierzy do obsługi bardziej skomplikowanego 

sprzętu i uzbrojenia) obnaża kolejną, istotną barierę w efektywnej implementacji programów 

SSR o szerokim zasięgu oddziaływania, mianowicie brak wystarczająco licznej grupy 

ekspertów (z podkreśleniem – ekspertów, a nie amatorów, jak ma to często miejsce obecnie), 

którzy jednocześnie dysponowaliby wiedzą na temat najważniejszych uwarunkowań 

politycznych, społecznych, ekonomicznych państwa, w którym planowane jest wdrażanie 

programu SSR, a jednocześnie znajomością założeń tego procesu. Brakuje tzw. centrów 

doskonałości (center of excellence), które grupowałyby specjalistów z tej dziedziny będących 

do dyspozycji rządów i organizacji międzynarodowych23.  

Wskazuje się również na fakt, iż działania w sferze SSR częstokroć stoją w wyraźnej 

sprzeczności wobec proponowanych w literaturze przedmiotu rozwiązań teoretycznych. Choć 

postuluje się konieczność, szczególnie w kontekście postkonfliktowym, odejścia od modelu 

państwowocentrycznego (co oznacza pełne skupienie na budowie instytucji) oraz 

uwzględnienie roli podmiotów pozapaństwowych, szczególnie o ustabilizowanej tradycji 

wpływu na społeczności lokalne, bardzo często ustalenia te są ignorowane. W Afganistanie, 

jak już wspomniano w rozdziale siódmym, dość późno podjęto dialog z lokalnymi radami 

starszych i dostrzeżono ich wartość w walce z rebelią. Zamiast tego, w oficjalnym mandacie 

ISAF widniał zapis o pomocy dla rządu afgańskiego w zakresie poszerzania jego władzy w 

poszczególnych prowincjach. Zwraca także uwagę fakt, że w Afganistanie prawie całkowicie 

zignorowano istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego i jego prawo do pozyskiwania 

informacji, wpływania na podejmowane w sektorze bezpieczeństwa decyzje itp. Liderzy 

procesu reform, o ile w ogóle uwzględniali konieczność konsultowania swoich decyzji, 

koncentrowali się wyłącznie na wąskiej grupie elit, i to wyłącznie elit tadżyckich w 

Afganistanie. Miało to swoje wielorakie, negatywne konsekwencje, o których wspomniano w 

rozdziale szóstym i siódmym. Ponadto, nawet na poziomie rządu państwa zaangażowania w 

realizację SSR, w Afganistanie brakowało tzw. podejścia wielosektorowego (whole-of-the-

government), które owocowałoby koordynacją prowadzonych działań w sferze reformy 

sektora bezpieczeństwa.  

                                                           
23 M. Sedra, Towards Second Generation…, op.cit., s. 113. 
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Pomimo tych wszystkich błędów, niedociągnięć oraz częstokroć braku pozytywnych 

rezultatów trudno nie przychylić się do tezy, że reforma sektora bezpieczeństwa, tak w 

kontekście postkonfliktowym, jak i w innych kontekstach, ma przed sobą przyszłość pod 

warunkiem pewnych modyfikacji podejścia, które dzisiaj prowadzi do tego, że częściej 

mówimy o porażce niż pozytywnych efektach reform. Nigdzie bowiem nie istnieją szeroko 

opisywane w literaturze „warunki idealne” dla inicjacji reform. Istotna jest także rezygnacja z 

zawyżonych, nierealistycznych oczekiwań, jakie elity i społeczeństwa zachodnie mają wobec 

państw, które dużo później weszły na ścieżkę demokratycznych reform zapominając, jak 

wspomniano na początku niniejszego podsumowania, ile lat (dekad, wieków?) same 

potrzebowały, by osiągnąć swój, wcale przecież niedoskonały stan funkcjonowania instytucji 

sektora bezpieczeństwa. 



276 
 

Bibliografia  

Dokumenty: 
 
Afgański Fundusz na rzecz Sił Bezpieczeństwa, Handbook 09-27, Chapter 14, Center for 

Army Lessons Learned, kwiecień 2009, (dostępny na: 
http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/09-27/ch-14.asp). 

Afghanistan: Development Progress and Prospects after 2014, House of Commons, 
International Development Committee, Sixth Report of the Session 2012-2013, (dostępny 
na: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmintdev/693/69314.htm). 

 

Afghanistan, Disbandment of Illegal Armed Groups (DIAG) Annual Project Report 2010, 
United Nations Development Programme, 2010, (dostępny na: www.undp.org.af). 

 

Afghanistan, Written evidence from the Ministry of Defence, Session 2013-14, (dostępny na: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/994/afg1.h
tm).  

 

Afghan National Security Forces (ANSF): Training and Development, Media Backgrounder,   
North Atlantic Treaty Organization, December 2011, (dostępny na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20111207_111207-backgrounder-
ansf-en.pdf)2. 

 

Afghan National Security Forces, Media Backgrounder, NATO Public Diplomacy Division, 
June 2013, (dostępny na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_06/20130604_130604-mb-ansf.pdf). 

 

Afghan National Security Forces, Media Backgrounder, NATO Public Diplomacy Division, 
October 2013, (dostępny na: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-
MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf). 

 

Afghan National Security Forces: Additional Action Needed to Reduce Waste in $4.7 Billion 
Worth of Planned and Ongoing Construction Projects, SIGAR Audit 13-18, September 
2013, (dostępny na: http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-Audit-13-18.pdf). 

 

Afghan National Security Forces: Actions Needed to Improve Weapons Accountability, 
SIGAR Audit Report 14-48, July 2014, (dostępny na: 
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-14-84-AR.pdf). 

Afghan Peace and Reintegration Program, Islamic Republic of Afghanistan, National 
Security Council, D&R Commission, Kabul-Afghanistan, 2010, (dostępny na 

                                                           
1 Wszystkie witryny internetowe w niniejszej bibliografii dostępne na dzień 23 marca 2015 r. 
2 Wszystkie witryny internetowe w niniejszej bibliografii dostępne na dzień 23 marca 2015 r. 

http://usacac.army.mil/cac2/call/docs/09-27/ch-14.asp
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmintdev/693/69314.htm
http://www.undp.org.af)/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/994/afg1.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/writev/994/afg1.htm
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20111207_111207-backgrounder-ansf-en.pdf)
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20111207_111207-backgrounder-ansf-en.pdf)
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_06/20130604_130604-mb-ansf.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_10/20131018_131022-MediaBackgrounder_ANSF_en.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-Audit-13-18.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-14-84-AR.pdf


277 
 

http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-
reintegration-2013-all-theory-and-no-reality). 

 

Afghan Special Mission Wing: DOD Moving Forward with $771.8 Million Purchase of 
Aircraft that the Afghans Cannot Operate and Maintain, SIGAR Audit 13-13/Afghan 
Special Mission Wing, July 2013, (dostępny na:  http://www.sigar.mil/pdf/audits/2013-
05-27-audit-13-13.pdf ). 

Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan pending the Re-Establishment of 
Permanent Government Institutions, United Nations Security Council Document 1154 
(Annex I - International Security Force) z 5 grudnia 2001 r., (dostępny na: 
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm). 

Army Soldier Sentenced for Facilitating Thefts of Fuel in Afghanistan, US Department of 
Justice, Office of Public Affairs, komunikat z 22 maja 2014 r., (dostępny na: 
http://www.justice.gov/opa/pr/army-soldier-sentenced-facilitating-thefts-fuel-
afghanistan-0). 

Brahimi Lakhdar, State Building in Crisis and Post-Conflict Countries, 7h Global Forum on 
Reinventing Government Building Trust in Government, 26-29 June 2007, Vienna, 
Austria, (wystąpienie dostępne na: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan026305.pdf). 

Code of Good Practices on Fiscal Transparency, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
marzec 2001, zrewidowany w 2007 r., (dostępny na: 
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf). 

Former Employee of Defense Contractor and Wife Sentenced for Conspiring to Obtain 
Millions in Fraudulent Scheme Involving Vehicle Parts for Afghan National Army, 
(dostępny na: http://www.justice.gov/usao/vae/news/2014/02/20140214johnsonnr.html). 

Frequently Asked Questions About Making Donations to the Afghan National Army (ANA) 
Trust Fund, NATO, updated 18 June 2009, (dostępny na: 
http://www.nato.int/isaf/topics/ana/faq.html). 

GAO Report, (2005), Afghanistan Security. Efforts to Establish Army and Police Have Made 
Progress but Future Plans Need to be Better Defined, United States Government 
Accountability Office Report to the Committee on International Relations, House of 
Representatives, United States Government Accountability Office, GAO 05-575, June, 
(dostępny na: http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf). 

GAO Report, (2008), Afghanistan Security, Further Congressional Action May Be Needed to 
Ensure Completion of a Detailed Plan to Develop and Sustain Capable Afghan National 
Security Forces, United States Government Accountability Office, GAO-08-661, June, 
(dostępny na: http://www.gao.gov/assets/280/276932.html). 

 

http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
http://www09.sipri.org/blogs/Afghanistan/aprp-the-afghan-plan-for-peace-and-reintegration-2013-all-theory-and-no-reality
http://www.sigar.mil/pdf/audits/2013-05-27-audit-13-13.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/audits/2013-05-27-audit-13-13.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council
http://www.undemocracy.com/S-2001-1154/page_9
http://www.undemocracy.com/S-2001-1154/page_9
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm
http://www.justice.gov/opa/pr/army-soldier-sentenced-facilitating-thefts-fuel-afghanistan-0
http://www.justice.gov/opa/pr/army-soldier-sentenced-facilitating-thefts-fuel-afghanistan-0
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan026305.pdf
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.justice.gov/usao/vae/news/2014/02/20140214johnsonnr.html
http://www.nato.int/isaf/topics/ana/faq.html
http://www.gao.gov/new.items/d05575.pdf
http://www.gao.gov/assets/280/276932.html


278 
 

GAO Report, (2011), Afghanistan Security. Afghan Army Growing, but Additional Trainers 
Needed; Long-term Costs Not Determined, GAO-11-66, January, (dostępny na: 
http://www.gao.gov/new.items/d1166.pdf). 

 

GAO Report, (2011), Briefing of Congressional Committees, Afghanistan’s Donor 
Dependence, United States Government Accountability Office, GAO GAO-11-9 48 R 
September 20, (dostępny na: http://www.gao.gov/new.items/d11948r.pdf). 

Guide to the Afghanistan Peace and Reintegration Program (APRP), Force Reintegration 
Cell, HQ ISAF, March 2012. 

Hamid Karzai Decree on Afghanistan Peace and Reintegration Programme z dnia 29 
czerwca 2010 r. 

Independent Contractor in Afghanistan Pleads Guilty to His Role in Offering $54,000 in 
Bribes to a U.S. Government Official, komunikat FBI z 14 lutego 2014 r., (dostępny na: 
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-
pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official). 

ISAF Placemat, September 9 2011, (dostępny na: 
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISA
F%20Placemat%281%29.pdf). 

Kabul Conference Communiqué z 20 czerwca 2010 r. 

Kompakt afgański (Afghanistan Compact), Londyn, 31 stycznia - 1 lutego 2006 r. (dostępny 
na: http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf). 

Konstytucja Islamskiej Republiki Afganistanu z 26 stycznia 2004 r. (tekst dostępny na 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10739). 

Law on Firearms, Ammunition, and Explosives, June 2005, Islamic Republic of Afghanistan. 

Law on Political Parties 2004, Islamic Republic of Afghanistan. 

Lisbon  Summit Declaration, NATO Press Release z 20 listopada 2010 r. 

Military Technical Agreement between the International Security Assistance Force (ISAF) 
and the Interim Administration of Afghanistan (‘Interim Administration’) z 4 stycznia 2002 
r., (dostępny na: http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf). 

NATO and Afghanistan  launch transition and embark on long term partnership, NATO 
(dostępny na: http://www.nato.int). 

Practice Note on Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants, 25 July 
2011, UNDP, (dostępny na: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-
empowerment/gender_and_cpr/practice_note_ondisarmamentdemobilizationandreintegra
tionofex-co/). 

http://www.gao.gov/new.items/d1166.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d11948r.pdf
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2014/independent-contractor-in-afghanistan-pleads-guilty-to-his-role-in-offering-54-000-in-bribes-to-a-u.s.-government-official
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISAF%20Placemat%281%29.pdf
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/9%20September%202011%20ISAF%20Placemat%281%29.pdf
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10739
http://www.operations.mod.uk/isafmta.pdf
http://www.nato.int/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_cpr/practice_note_ondisarmamentdemobilizationandreintegrationofex-co/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_cpr/practice_note_ondisarmamentdemobilizationandreintegrationofex-co/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_cpr/practice_note_ondisarmamentdemobilizationandreintegrationofex-co/


279 
 

 
Prague Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the 

meeting of the North Atlantic Council in Prague on 21 November 2002, na: 
www.nato.int. 

 

Poverty and Food Security in Afghanistan: Analysis based on the National Risk and 
Vulnerability Assessment of 2007/08, The Ministry of Economy of the Islamic Republic of 
Afghanistan, the World Bank, 4 March, 2012. 

Preparing the Afghan National Security Forces for Transition, NATO Parliamentary 
Assembly, 2010 Annual Session in Warsaw: Committee Reports, 211 DSC 10 E bis 
(dostępny na: http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084). 

Presidential Decree 50 on demobilization and disarmament”, July 2004. 

Procedure for Regulating Activities of Private Security Companies in Afghanistan, Islamic 
Republic of Afghanistan, (dostępny na: 
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/asia_pacific/afghanist
an/afghanistan_draft_regulations_on_psc_2008-english.pdf). 

Progress toward Stability and Security in Afghanistan, US Department of Defence, July 2009, 
(dostępny na: http://www.defense.gov/pubs/pdfs/1230_June%C2%AD2009Final.pdf). 

Progress toward Stability and Security in Afghanistan, Report on Progress Toward Security 
and Stability in Afghanistan, US Department of Defence, July 2013, (dostępny na: 
http://www.defense.gov/pubs/Section_1230_Report_July_2013.pdf). 

Przemówienie prezydenta B. Obamy z 1 grudnia 2009 r. na West Point (dostępne na 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-
forward-afghanistan-and-pakistan). 

 

Quarterly Report to the United States Congress, Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR), 30 April 2010, (dostępny na: 
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2010-10-30qr.pdf). 

 

Quarterly Report to the United States Congress, Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR), 30 April 2013, (dostępny na: 
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2013-04-30qr.pdf. 

 

Rebuilding Afghanistan: Peace and Security z 1 grudnia 2002 r., Petersberg. 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, US Department of 
Defence, July 2008 (dostępny na: 
http://www.defense.gov/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_Af
ghanistan_1230.pdf). 

http://www.nato.int/
http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/asia_pacific/afghanistan/afghanistan_draft_regulations_on_psc_2008-english.pdf
http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/asia_pacific/afghanistan/afghanistan_draft_regulations_on_psc_2008-english.pdf
http://www.defense.gov/pubs/pdfs/1230_June%C2%AD2009Final.pdf
http://www.defense.gov/pubs/Section_1230_Report_July_2013.pdf
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2010-10-30qr.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2013-04-30qr.pdf
http://www.defense.gov/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_Afghanistan_1230.pdf
http://www.defense.gov/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_Afghanistan_1230.pdf


280 
 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan,  Department of Defence, 
April 2010, (dostępny na: 
http://www.defense.gov/pubs/pdfs/Report_Final_SecDef_04_26_10.pdf). 

 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. United States Plan for 
Sustaining the Afghan National Security Forces, Department of Defence, April 2011, 
(dostępny na: http://www.defense.gov/news/1230_1231Report.pdf). 

 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. United States Plan for 
Sustaining the Afghan National Security Forces, Department of Defence, April 2012, 
(dostępny na: http://www.defense.gov/pubs/pdfs/Report_Final_SecDef_04_27_12.pdf). 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Department of Defence, 
December 2012, (dostępny na: http://www.defense.gov/news/1230_Report_final.pdf). 

 

Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, Department of Defence, 
April 2014, (dostępny na: http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf). 

 

Revised operational plan for NATO’s expanding mission in Afghanistan z 8 grudnia 2005 r., 
NATO. 

 

Securing peace and development: the role of the United Nations in supporting security sector 
reform, Report of the Secretary-General, A/62/659–S/2008/39, 23 January 2008. 

 

SIGAR Issues Warnings on Afghan National Army Fuel Program, Press Releases z 10 
września 2012 r., (dostępny na: 
http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases
/12/2012-sep-10-pr.html). 

 

Statement on Afghanistan to the Senate Armed Services Committee, przemówienie sekretarza 
obrony Stanów Zjednoczonych Roberta Gatesa z 2 grudnia 2009 r., (dostępny na:  
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1403). 

 

Strategy for Disbandment of Illegal Armed Groups in Afghanistan, 2006, Kabul, Islamic 
Republic of Afghanistan, (dostępny na: http://www.diag.gov.af). 

 

Study on NATO Enlargement, (dostępny na: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm). 

 

The situation in Afghanistan, Hearing before the Committee on Armed Services, United States 
Senate, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, March 22, 2012, (dostępny na: 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112shrg76272/pdf/CHRG-112shrg76272.pdf). 

 

The Report of the Panel on United Nations Peace Operations (the Brahimi Report), 2000, 
A/55/305 - S/2000/809. 

 

United States Plan for Sustaining the Afghanistan National Security Forces, Report to 
Congress in accordance with the 2008 National Defense Authorization Act (Section 
1231, Public Law 110-181), June 2008, (dostępny na: 

http://www.defense.gov/pubs/pdfs/Report_Final_SecDef_04_26_10.pdf
http://www.defense.gov/news/1230_1231Report.pdf
http://www.defense.gov/pubs/pdfs/Report_Final_SecDef_04_27_12.pdf
http://www.defense.gov/news/1230_Report_final.pdf
http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf
http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases/12/2012-sep-10-pr.html
http://www.sigar.mil/newsroom/ReadFile.aspx?SSR=7&SubSSR=28&File=pressreleases/12/2012-sep-10-pr.html
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1403
http://www.diag.gov.af/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24733.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112shrg76272/pdf/CHRG-112shrg76272.pdf


281 
 

http://www.defense.gov/pubs/United_States_Plan_for_Sustaining_the_Afghanistan_Nati
onal_Security_Forces_1231.pdf). 

 

United States Plan for Sustaining the Afghanistan National Security Forces, Report to 
Congress in accordance with the  National Defense Authorization Act 2008 (Section 
1231, Public Law 110-181), April 2009, (dostępny na: 
http://www.defense.gov/pubs/pdfs/april_2009.pdf). 

 

UN Security Council Resolution 1386 (2001), S/RES/1386 (2001), 20 December 2001. 
 

UN Security Council Resolution 1510 (2003), S/RES/1510 (2003), 13 October 2003. 

U.S. Ambassador Karl Eikenberry, State Department Cable, Kabul 3572, 6 November 2009. 
 

Wywiady przeprowadzone przez autorkę oraz notatki ze spotkań (w porządku 
chronologicznym) 

Wywiad z Ahmadem Massih Hami, osobistym asystentem dr Abudullaha Abdullaha, ministra 
spraw zagranicznych Afganistanu w latach 2001-2006, Warszawa, maj 2008 r., archiwum 
własne. 

 

Wywiad z Peterem T. Shea, NATO-Afghanistan Action Officer, Office of European Security 
and Political Affairs, Departament Stanu USA, Waszyngton, maj 2008 r., archiwum 
własne. 

 

Wywiad z Attiya Inayatullahem, posłem Zgromadzenia Narodowego w Pakistanie, 
Islamabad, czerwiec 2008 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Husainem Haqqanim, Ambasadorem Pakistanu w Stanach Zjednoczonych, 
Garmisch Partenkirchen, lipiec 2009 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Zulfiqarem Younasem, Radcą Handlowym Ambasady Pakistanu w Polsce, 
Warszawa, luty 2010 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Rukhsaną Afzaal, Zastępcą szefa Misji Ambasady Pakistanu w Polsce, Warszawa, 
luty 2010 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z dr M. Omarem Sharifim, Dyrektorem American Institute of Afghanistan Studies, 
Waszyngton, marzec 2011 r., archiwum własne. 

 

Notatka ze spotkania z red. Ahmedem Rashidem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa, 12 października 2011 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Abdulem Ghafoorem Liwalem, Dyrektorem Regional Studies Center of 
Afghanistan, Warszawa, listopad 2011 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z dr Ashrafem Ali, Dyrektorem FATA Research Centre, Warszawa, listopad 2011 r., 
archiwum własne. 

http://www.defense.gov/pubs/United_States_Plan_for_Sustaining_the_Afghanistan_National_Security_Forces_1231.pdf
http://www.defense.gov/pubs/United_States_Plan_for_Sustaining_the_Afghanistan_National_Security_Forces_1231.pdf
http://www.defense.gov/pubs/pdfs/april_2009.pdf


282 
 

 

Wywiad z Davoodem Moradianem, głównym doradcą politycznym w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Afganistanu, szefem Centre for Strategic Studies w MSZ Afganistanu, 
Warszawa, listopad 2011 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Markiem R. Jacobsonem, Deputy NATO Senior Civilian Representative - 
Afghanistan przy Office of the NATO Senior Civilan Representative, Chicago, marzec 
2012 r., archiwum własne. 

 

Notatka ze spotkania z Jamesem Townsendem, Zastępcą Podsekretarza Obrony USA ds. 
Europy i NATO, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 20 września 
2012 r., archiwum własne. 

 

Notatka ze spotkania z Williamem H. McRavenem, Dowódcą Operacji Specjalnych USA, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 26 października 2012 r., archiwum 
własne. 

 

Wywiad z Shaidą Mohammad Abdali, Zastępcą Krajowego Doradcy ds. Bezpieczeństwa i 
Specjalnym Asystentem Prezydenta H. Karzaja (Deputy National Security Advisor and 
Special Assistant to the President), Kabul, czerwiec 2013 r.,  archiwum własne. 

 

Wywiad z Alfredem Grannasem, Zastępcą Szefa Delegacji Unii Europejskiej w Afganistanie, 
Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Zaherem Jaanem Zaherem, Szefem World Afghan Professionals Organization, 
Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Alhajem Shah Mahmood Popalem, przewodniczącym ugrupowania National 
Alliance of Afghanistan, Kabul, czerwiec 2013 r.,  archiwum własne. 

 

Wywiad z Judge Najla Ayubi, Dyrektorem Krajowym w Open Society Afghanistan, z 
siedzibą w Afganistanie, Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z przedstawicielami afgańskiego Ministerstwa Obrony pod warunkiem 
anonimowości, Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z przedstawicielem afgańskiego Sztabu Generalnego pod warunkiem anonimowości, 
Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Chrisem Taylorem, doradcą ds. modernizacji sił zbrojnych w ARMA, z siedzibą w 
Afganistanie, Kabul, czerwiec 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Andriejem Nikolajewiczem Serenko, dziennikarzem Niezawisimoj Gaziety, 
wrzesień 2013 r., archiwum własne. 

 

Wywiad z Shinkai Zahine Karokhail, posłem Afgańskiego Zgromadzenia Narodowego 
(Wolesi Jirga), wrzesień 2013 r., archiwum własne. 

 



283 
 

Wywiad z dr. Golai Noor Safim, posłem Afgańskiego Zgromadzenia Narodowego (Wolesi 
Jirga), wrzesień 2013 r., archiwum własne. 

 

Raporty i analizy: 

Aid and Conflict in Afghanistan, Asia Report No 210, International Crisis Group z 4 sierpnia 
2011 r., (dostępny na: http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-
asia/afghanistan/210-aid-and-conflict-in-afghanistan.aspx). 

 

Afghan Drug Survey 2009, United Nations Office on Drugs and Crime, (dostępny na 
http://www.undoc.org). 

 

Afghanistan: A History of Utilization of Tribal Auxiliaries, Tribal Analysis Center, 2009. 

Afghanistan Health Profile, World Health Organization, August 13, 2010 r. 
 

Afghanistan in Transition: Looking Beyond 2014, May 2012, World Bank. 
 

Afghanistan: Mid Year Report 2011, Protection of Civilians in Armed Conflict, Kabul, July 
2011, UNAMA, UN Office of the High Commissioner for Human Rights (dostępny na: 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMAMidYearReport2012.pdf). 

 

Afghanistan. Mortality Survey 2010, Key Findings, Afghan Public Health Institute, November 
2011, (dostępny na http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR248/FR248.pdf). 

 

Afghanistan: Rein in Abusive Militias and Afghan Local Police, (2011), Human Rights 
Watch, (dostępny na: http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-
militias-and-afghan-local-police). 

 

Afghanistan: The Long, Hard Road to 2014 Transition, (2012), Asia Report No. 236, 8 
October 2012, International Crisis Group, (dostępny na: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-
the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf). 

 

Afghan Refugees in Iran: From Refugee Emergency to Migration Management, IPRI OSLO, 
Chr. Michelsen Institute z 16 czerwca 2004, (dostępny na: 
http://www.cmi.no/pdf/?file=/afghanistan/doc/CMI-PRIO-AfghanRefugeesInIran.pdf). 

 

Ali Saleem H., Shroder John F., (2011), Afghanistan’s Mineral Fortune: Multinational 
influence and development in a post-war economy, Research Paper Series: C: 1: 2011 (1), 
Institute for Environmental Diplomacy and Security, University of Vermont and 
University of Nebraska, Burlington. 

 

Ball Nicole, (2002), Enhancing Security Sector Governance: A Conceptual Framework for 
UNDP, October 9, (dostępny na: http://www.ssrnetwork.net/uploaded_files/3202.pdf). 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/210-aid-and-conflict-in-afghanistan.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/210-aid-and-conflict-in-afghanistan.aspx
http://www.undoc.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/UNAMAMidYearReport2012.pdf
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR248/FR248.pdf
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.hrw.org/news/2011/09/12/afghanistan-rein-abusive-militias-and-afghan-local-police
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf
http://www.cmi.no/pdf/?file=/afghanistan/doc/CMI-PRIO-AfghanRefugeesInIran.pdf
http://www.ssrnetwork.net/uploaded_files/3202.pdf


284 
 

Ball Nicole, (2004), Dilemmas of Security Sector Reform: Response to ”Security Sector 
Reform in Developing and Transitional Countries”, Berghof Handbook, (dostępny na 
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_ball.pdf). 

 

Ball Nicole, Bouta Tsjeard, Goor Luc van de, (2003), Enhancing Democratic Governance of 
the Security Sector: An Institutional Assessment Framework, Prepared by the Clingendael 
Institute for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs/The Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 
(dostępny na: 
http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030800_cru_paper_ball.pdf). 

 

Beaudet Normand, (2010), L’armée nationale afghane: La solution ou le piège?, 
Mondialisation.ca, (dostępny na: http://www.mondialisation.ca/l-arm-e-nationale-
afghane-la-solution-ou-le-pi-ge). 

 
Belasco Amy, (2014), The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror 

Operations Since 9/11, Congressional Research Service, December 8, (dostępny na: 
http://blogs.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf). 

 

Bryden Alan, Donais Timothy, Hänggi Heiner, (2005), Shaping a Security Governance 
Agenda in Post-Conflict Peacebuilding, Policy Paper – No. 11, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces, Geneva. 

 

Bryden Alan, (2007), Linkage between DDR and SSR - Understanding the DDR-SSR Nexus: 
Building Sustainable Peace in Africa, United Nations Office of the Special Adviser on 
Africa (OSAA). 

 

Caparini Marini, (2004), Response to Herbert Wulf’s paper, Berghoff Handbook, (dostępny 
na: http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_caparini.pdf). 

 

Chaliand Gérerd, (2008), L’impasse Afghane, L'urgence de comprendre, Editions de l’Aube, 
Paris. 

 

Checchia Mark, (2012), Corruption in the Afghan National Security Forces, Civil-Military 
Fusion Center, January, (dostępny na: 
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afg
hanistan_Corruption-in-ANSF_Jan12.pdf). 

 

Child Soldiers Global Report 2008, Human Rights Watch, (dostępny na:  
http://www.hrw.org/reports/2008/05/20/child-soldiers-global-report-2008). 

 

Coburn Noah, Dempsey John, Informal Dispute Resolution in Afghanistan, Special Report, 
USIP, August 2010, (dostępny na: 
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr247_0.pdf). 

 

http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_ball.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030800_cru_paper_ball.pdf
http://www.mondialisation.ca/l-arm-e-nationale-afghane-la-solution-ou-le-pi-ge
http://www.mondialisation.ca/l-arm-e-nationale-afghane-la-solution-ou-le-pi-ge
http://blogs.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
http://www.dcaf.ch/Publications/Publication-Detail?lng=en&id=34308
http://www.dcaf.ch/Publications/Publication-Detail?lng=en&id=34308
http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_caparini.pdf
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afghanistan_Corruption-in-ANSF_Jan12.pdf
https://www.cimicweb.org/Documents/CFC%20AFG%20Security%20Archive/CFC_Afghanistan_Corruption-in-ANSF_Jan12.pdf
http://www.hrw.org/reports/2008/05/20/child-soldiers-global-report-2008
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr247_0.pdf


285 
 

Cordesman Anthony H., Mausner Adam, Kasten David, (2009), Winning in Afghanistan. 
Creating Effective Security Forces, CSIS, (dostępny na 
http://csis.org/files/publication/090527_Cordesman_Winning%20Afgha_web.pdf). 

 

Cordesman Anthony H., Mausner Adam, Lemieux Jason, (2010), Afghan National Security 
Forces What It Will Take to Implement the ISAF Strategy, CSIS, (dostępny na: 
http://csis.org/files/publication/101115_Cordesman_AfghanNationalSecurityForces_Web
.pdf, 

 

Cordesman Anthony F., (2013), Failing Transition: The New 1230 Report on Progress 
Toward Security and Stability in Afghanistan, CSIS, (dostępny na: 
http://csis.org/files/publication/130805_failingtransition_afghanistan.pdf). 

 

Cordesman Anthony H., (2014), Security Transition in Afghanistan, CSIS, September 24, 
(dostępny na: 
http://csis.org/files/publication/Security%20Transition%20in%20Afghanistan%20Rev%2
024.9.14.pdf). 

 
Doing Business 2012: Doing business in a more transparent Word, International Finance 

Corporation, The World Bank, October 2011, (dostępny na: 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012/). 

 

Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency, World Bank Group, 2014, (dostępny na: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB15-Full-Report.pdf). 

 

Edmunds Timothy, (2002), Security Sector Reform: Concepts and Implementation, DCAF 
Working Paper no. 3, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 
Geneva. 

 

Enhancing the Delivery of Justice and Security: Governance, Peace, and Security, OECD, 
Paris 2007. 

 

Giustozzi Antonio, (2003), Re-building the Afghan army, [w:] State reconstruction and 
international engagement in Afghanistan, Joint CSP/ZEF (Bonn) Symposium, 30 May - 1 
June, Bonn, Germany (dostępny na: http://eprints.lse.ac.uk/28363/). 

 

Giustozzi Antonio, (2003), Military Reform in Afghanistan [w:] Sedra Mark (red), 
Confronting Afghanistan’s Security Dilemma: Reforming the Security Sector, Brief 28, 
Bonn International Center for Conversion, Bonn. 

 

Giustozzi Antonio, (2004), Good state versus <bad warlords>? A critique of state-building 
strategies in Afghanistan, Crisis States Research Center LSE, Working Paper Series No. 
1,  (dostępny na: http://eprints.lse.ac.uk/13314/1/wp51.pdf). 

 

Giustozzi Antonio, (2006), Genesis of  a „Prince”: The rise of Ismail Khan in Western 
Afghanistan, 1979 – 1992, Working Paper no. 4, Crisis States Research Center, LSE. 

 

http://csis.org/files/publication/090527_Cordesman_Winning%20Afgha_web.pdf
http://csis.org/files/publication/101115_Cordesman_AfghanNationalSecurityForces_Web.pdf
http://csis.org/files/publication/101115_Cordesman_AfghanNationalSecurityForces_Web.pdf
http://csis.org/files/publication/130805_failingtransition_afghanistan.pdf
http://csis.org/files/publication/Security%20Transition%20in%20Afghanistan%20Rev%2024.9.14.pdf
http://csis.org/files/publication/Security%20Transition%20in%20Afghanistan%20Rev%2024.9.14.pdf
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012/
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/28363/
http://eprints.lse.ac.uk/13314/1/wp51.pdf


286 
 

Giustozzi Antonio, Reuter Christoph, (2011), The Insurgents of the Afghan North, AAN 
Papers, (dostępny na: http://www.afghanistan-analysts.org/wp-
content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf). 

 

Górka-Winter Beata, Rola NATO w reformach sektora bezpieczeństwa w Afganistanie, 
„Biuletyn PISM”, nr 24 (364) z 4 lipca 2006 r., (dostępny na: 
http://www.pism.pl/index/?id=db2b4182156b2f1f817860ac9f409ad7). 

 

Górka-Winter Beata, Rozszerzenie obecności NATO na południe Afganistanu – perspektywy 
powodzenia operacji, „Biuletyn PISM”, nr 57 (397) z 21 września 2006 r., (dostępny na 
https://www.pism.pl/files/?id_plik=540). 

 

Hendrickson Dylan, (1999), A Review of Security-Sector Reform, CSDG Working Paper no. 
1, Centre for Defence Studies, King’s College, London. 

 

Hendrickson Dylan, Ball Nicole, (2002), Off-Budget Military Expenditure and Revenue: 
Issues and Policy Perspectives for Donors, CSDG Occasional Papers, DFID, King’s 
College London. 

 

Human Development Report 2002, Deepening democracy in a fragmented world, UNDP, 
Oxford University Press, New York 2002. 

 

Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse 
World, Afghanistan, UNDP, (dostępny na  
http://hdrstats.undp.org/images/explanations/AFG.pdf). 

 

Human Security Now, Commission on Human Security, New York 2003, (dostępny na: 
http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf). 

 

Hutchful Eboe, (2009), Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements, Global 
Facilitation Network for Security Sector Reform (GFN-SSR), University of Birmingham. 

 

International Crisis Group,  A Force In Fragments: Reconstituting the Afghan National Army, 
Asia Report N°190 – 12 May 2010 (dostępny na 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-
asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20th
e%20Afghan%20National%20Army.ashx). 

 

Katzman Kenneth, (2004), Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy, 
CRS Report for Congress. 

 

Katzman Kenneth, (2014), Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, 
Congressional Research Service, October 9. 

 

Krawczyk Piotr, Aktywność ugrupowań rebelianckich a przebieg wyborów w Afganistanie, 
„Biuletyn PISM” nr 50 (582) z 26 sierpnia 2009 r. 

 

http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf
http://www.pism.pl/index/?id=db2b4182156b2f1f817860ac9f409ad7
https://www.pism.pl/files/?id_plik=540
http://hdrstats.undp.org/images/explanations/AFG.pdf
http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/English/FinalReport.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/190%20A%20Force%20in%20Fragments%20%20Reconstituting%20the%20Afghan%20National%20Army.ashx


287 
 

Lorenz Wojciech, Piotrowski Marcin Andrzej,  Obecność NATO w Afganistanie po 2014 r., 
„Biuletyn PISM” nr 42 (1018) z 25 kwietnia 2013 r., (dostępny na: 
http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-42-1018#). 

 

Mansfield David, Responding to Risk and Uncertainty: Understanding the Nature of Change 
in the Rural Livelihoods of Opium Poppy Growing Households in the 2007/08 Growing 
Season, 2008 (dostępny na: 
http://www.davidmansfield.org/data/Field_Work/UK/FINAL_UK_DRIVERS_REPORT
_08 pdf ). 

 

McFate Sean, (2009), Securing the future; A Primer on Security Sector Reform in Conflict 
Countries, United Stated Institute of Peace Special Report, Washington. 

 

Meyerle Jerry, Samaranayake Nilanthi, Markowitz Mike, Waters Lonn, Zarin Hillary, Ellison 
Brian, Jehn Chris, Rosenau Bill, (2011), Conscription in the Afghan Army, Compulsory 
Service versus an All Volunteer Force, CNA Analysis and Solutions. 

 

Middlebrook Peter, Peake Gordon, (2008), Right-Financing Security Sector Reform, [w:]: 
Policy Paper Series on Public Finance in Post-Conflict Environments, Working Paper 
Series, Center on International Cooperation, New York. 

 

Nagl John, Weitz Richard, (2011), Counterinsurgency and the Future of NATO [w:] The 
Transatlantic Alliance & the U.S. Foreign Policy Agenda, The Chicago Council on 
Global Affairs, Transatlantic Paper Series, Chicago. 

 

No Time to Lose, Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces, Joint 
Briefing Paper, Oxfam, May 10, 2011, (dostępny na: 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-to-lose-20110510-
en.pdf). 

 

OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice, OECD 
2007, (dostępny na: http://www.oecd.org/development/incaf/38406485.pdf). 

 

Pain Adam, Goodhand Jonathan, (2002), Afghanistan, Current employment and socio-
economic situation and prospect, Working Paper 8, International Labour Organization, 
Recovery and Reconstruction Department, Geneva, (dostępny na: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/
publication/wcms_116403.pdf). 

 

Parliamentary Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: the European and National 
Levels, (2007), (dostępny na: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe348610_/PE34861
0_e.pdf). 

 

Perlo-Freeman Sam, Solmirano Carina, (2014), Trends in World Military Expenditure, 2013, 
SIPRI Fact Sheet, SIPRI (dostępny na: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf). 

 

http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-42-1018
http://www.davidmansfield.org/data/Field_Work/UK/FINAL_UK_DRIVERS_REPORT_08%20pdf
http://www.davidmansfield.org/data/Field_Work/UK/FINAL_UK_DRIVERS_REPORT_08%20pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-to-lose-20110510-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/afghanistan-no-time-to-lose-20110510-en.pdf
http://www.oecd.org/development/incaf/38406485.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116403.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_crisis/documents/publication/wcms_116403.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe348610_/PE348610_e.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe348610_/PE348610_e.pdf
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf


288 
 

Reno William, (2000), Africa and the challenge of security sector reform, [w:] Building 
Stability in Africa: Challenges for the New Millennium, Monograph No. 46. 

 
Reynolds Nathalène, (2008), L’Afghanistan, Etat failli? De la récente stratégie de la 

« communauté internationale », EchoGéo, (dostępny na: http://echogeo.revues.org/2303). 
 

Ruttig Thomas, Reality off the records: Afghan civilian casualties and NATO’s narrative, 
AAN, 9 March 2011, (dostępny na: http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-
records-afghan-civilian-casualties-and-natos-narrative/). 

 

Schöch Rüdiger, Afghan refugees in Pakistan during the 1980s: Cold War politics and 
registration practice, Research Paper No. 157, UNHCR, The UN Refugee Agency, 
Policy Development and Evaluation Service, 2008. 

 

Schroden et consortes, Independent Assessment of the Afghan National Security Forces, 
(2014), CNA Analysis and Solutions, January 24, (dostępny na: 
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%2
0of%20the%20ANSF.pdf). 

 

Schwartz Moshe, Church Jennifer, Department of Defense’s Use of Contractors to Support 
Military Operations: Background, Analysis, and Issues for Congress, Congressional 
Research Service, May 17, 2013, (dostępny na: http://fas.org/sgp/crs/natsec/R43074.pdf). 

 

Sedra Mark, (2002), Challenging the warlord culture, Security Sector Reform in Post-Taliban 
Afghanistan, Paper 25, Bonn International Center for Conversion, Bonn. 

 

Sedra Mark, (2003), New Beginning or Return to Arms? The Disarmament, Demobilization & 
Reintegration Process in Afghanistan, LSE Research Online. 

 

Sedra Mark, (2003), Afghanistan: Assessing the Progress of Security Sector Reform, One 
Year After the Geneva Conference. Results of the BICC E-Conference, BICC. 

 

Sedra Mark, (red., 2003), Confronting Afghanistan’s Security Dilemma: Reforming the 
Security Sector, Brief 28, Bonn International Center for Conversion, Bonn. 

 

Sedra Mark, (2004), Security Sector Transformation in Afghanistan, Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces, Conference Paper. 

 

Shea Jamie, (2009), NATO Strategy - Building the Comprehensive Approach [:] Kitche 
Nicholas, Afghanistan: Now you see me?, LSE Ideas, LSE, Su001, London, s. 6-8. 

 

Sherman Jake, DiDomenico Victoria, (2009), The Public Cost of Private Security in 
Afghanistan, Briefing Paper, Center on International Cooperation. 

 

Strand Arne, Harpviken Kristian Berg, Suhrke, Astri, (2004), Conflictual Peacebuilding: 
Afghanistan Two Years after Bonn , CMI Report , 4. Chr. Michelsen Institute. 

 

http://echogeo.revues.org/2303
http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-records-afghan-civilian-casualties-and-natos-narrative/
http://www.afghanistan-analysts.org/reality-off-the-records-afghan-civilian-casualties-and-natos-narrative/
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%20of%20the%20ANSF.pdf
http://www.cna.org/sites/default/files/research/CNA%20Independent%20Assessment%20of%20the%20ANSF.pdf
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R43074.pdf
http://www.prio.org/Publications/Publication/?x=541
http://www.prio.org/Publications/Publication/?x=541


289 
 

Tariq Mohammed Osman, (2008), Tribal Security System (Arbakai) in Southeast Afghanistan, 
Crisis States Research Centre, Occasional Paper No. 7, LSE, London. 

 

Thruelsen Peter D., (2006), From soldier to civilian: Disarmament, Demobilisation, 
Reintegration in Afghanistan, DIIS REPORT 2006:7, (dostępny na: 
http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2006/RP2006-7web.pdf). 

 

Transatlantic Trends 2010, The German Marshall Fund of the United States, (dostępny na: 
http://www.flad.pt/wp-content/uploads/2014/05/livro06.pdf). 

 

Trapans Jan Arved, (2002), Criteria for Success or Failure in Security Sector Reform: The 
Case of Latvia, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, Geneva. 

 

Tremblay Marie-Michèle, (2008), L’armée nationale afghane et la Police Nationale afghane; 
Les efforts de reconstruction, Université Laval, Institute québéqois des hautes etudes 
internationals. 

 

Waldman Matt, (2010), Golden Surrender? The Risks, Challenges, and Implications of 
Reintegration in Afghanistan, Afghanistan Analysts Network, Kabul. 

 

Warlord, Inc.: Extortion and Corruption along the U.S. Supply Chain, Report of the Majority 
Stuff, Rep. John F. Tierney, Chair, Subcommittee on National Security and Foreign 
Affairs, Committee on Oversight and Government Reform, U.S. House of 
Representatives, June 2010, (dostępny na: 
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf). 

 

We want to live as humans, Repression of Women and Girls in Western Afghanistan, Human 
Rights Watch, Vol. 14, No. 11 (C), (dostępny na: 
http://www.hrw.org/reports/2002/afghnwmn1202/). 

 

Williams Michael J., The Afghan National Army: An Army for the Nation?, RUSI Analysis, 14 
marca 2013 r., (dostępny na: 
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C5141A9BFABEE9#.U0fN
vFc_XIU). 

 

Wojna Beata, Udział sił zbrojnych w misjach poza granicami państwa - nowe ustawodawstwo 
Hiszpanii, „Biuletyn PISM”  nr 86 (331) z 30 listopada 2005 r. 

 

Wulf Herbert, (2006), Good Governance Beyond Borders: Creating a Multi-level Public 
Monopoly of Legitimate Force, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, Occasional Paper No. 10, Geneva. 

 

Zdrada Adrian, Rola Pakistanu w amerykańskiej „wojnie z terroryzmem”, „Biuletyn PISM” 
nr 59 (399) z 6 października 2006 r., (dostępny na: 
https://www.pism.pl/files/?id_plik=542). 

 
 

http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2006/RP2006-7web.pdf
http://www.flad.pt/wp-content/uploads/2014/05/livro06.pdf
http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/HNT_Report.pdf
http://www.hrw.org/reports/2002/afghnwmn1202/
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C5141A9BFABEE9#.U0fNvFc_XIU
https://www.rusi.org/go.php?structureID=commentary&ref=C5141A9BFABEE9#.U0fNvFc_XIU
https://www.pism.pl/files/?id_plik=542


290 
 

Monografie i rozdziały w opracowaniach naukowych: 

Anderson Jon, (1983), Khan and Khel, Dialectics of Pakhtun Tribalism. The Conflict of Tribe 
and State in Iran and Afghanistan, Tapper Richard (red.), St. Martin’s Press, New York. 

 

Bailes Alyson, (2008), Introduction: The EU and Security Sector Reform, [w:] Spence David, 
Fluri Philipp (red.), The European Union and Security Sector Reform, John Harper 
Publishing, London, s. xiv-xxi. 

 

Barfield Thomas, (2010), Afghanistan: A Cultural and Political History, Princeton University 
Press, Princeton, Oxford. 

 

Bartnicki Andrzej, (red. zbiorowa, 1996), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, Historia 
konfliktów, Książka i Wiedza, Warszawa. 

 

Behr Timo, Germany and Regional Command North: ISAF’s Weakest Link? (2012), [w:]  
Hynek Nick, Morton Peter, Statebuilding in Afghanistan, Multinational Contributions to 
Reconstruction, Routledge Studies in Intervention and Statebuilding, Taylor&Francis 
Group, London and New York, s. 42-64. 

 

Bellamy Alex J., (2009), Responsibility to Protect, Polity Press, Cambridge, Malden. 
 

Bellamy Alex J., (2010), Williams Paul, Griffin Stuart, Understanding peacekeeping, Polity 
Press, Cambridge. 

 

Bhatia Michael V., Sedra Mark, (2008), Afghanistan, Arms and Conflict. Armed groups, 
Disarmament and Security in a Post-War Society, Contemporary Security Studies, 
Routledge, London & New York. 

 

Born Hans, Schnabel Albrecht, (red., 2009), Security Sector Reform in Challenging 
Environments, DCAF Yearly Books, LIT 2009, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, Geneva. 

 

Bradsher Henry S., (1999), Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford Pakistan 
Paperbacks, Oxford University Press, Oxford. 

 

Bryden Alan, Fluri Philipp, (red., 2003), Security Sector Reform: Institutions, Society and 
Good Governance, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. 

 

Bryden Alan, Hänggi Heiner, (red., 2004), Reform and Reconstruction of the Security Sector, 
DCAF Yearly Books, LIT 2004, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, Geneva. 

 

Bryden Alan, Hänggi Heiner, (2005), Reforming and Reconstructing the Security Sector [w:] 
Bryden Alan, Hänggi Heiner, Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, s. 23-45. 

 



291 
 

Bryden Alan, Caparini Marina, (2006), Private Actors and Security Governance, LIT, 
Münster. 

 

Bryden Alan, N'Diaye Boubacar, Olonisakin Funmi, (2005), Security Sector Governance in 
West Africa, Turning Principles to Practice, Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces, Geneva. 

 

Brzoska Michael, (2003), Development Donors and the Concept of Security Sector Reform, 
DCAF Occasional Paper no. 4, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, Geneva. 

 

Buzan Barry (2007), People, States & Fear: An agenda for international security studies in 
the post-Cold War Era, European Consortium for Political Research, Colchester. 

 

Bzostek Rachel, (2008), Why not preempt, security, law, norms and anticipatory military 
activities, Aldershot; Burlington: Ashgate. 

 

Cahill Kevin M., (2000), Preventive wars: Stopping wars before they start, Routledge, New 
York. 

 

Cawthra Gavin, Luckham Robin, (red., 2002), Governing Insecurity, Democratic Control of 
Military and Security Establishments in Transitional Democracies, Palgrave, Zed Books, 
London. 

 

Chalmers Malcolm, (2000), Security Sector Reform in Developing Countries: An EU 
Perspective. Saferworld and Conflict Prevention Network, London/Ebenhausen. 

 

Chanaa Jane, (2002), Security Sector Reform: Issues, Challenges and Prospects, Adelphi 
Papers, no. 344, Oxford University Press: Oxford. 

 

Chesterman Simon, Lehnardt Chia, (2007), From Mercenaries to Market, The Rise and 
Regulation of Private Military Companies, Oxford University Press, Oxford. 

 

Chetail Vincent, (red., 2009), Post-conflict peace-building: a lexicon, Oxford University 
Press, Oxford. 

 

Crews Robert D., Tarzi Amin (red., 2008), The Taliban and the Crisis of Afghanistan, 
Cambridge Mass., Oxford University Press, Cambridge. 

 

Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W., (2007), Zarys współczesnych stosunków 
międzynarodowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków. 

 
Donais Timothy, (red., 2008), Local Ownership and Security Sector Reform, Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces, LIT Verlag, Geneva. 
 

Donaldson Robert H., (red., 1981), The Soviet Union in the Third Word, Successes and 
Failures, Westview Press, New York. 

 



292 
 

Donnelly Chris, (2004), Learning from Security Sector Reform in Central and Eastern Europe 
[w:] Bryden Alan, Hänggi Heiner (red.), Reform and Reconstruction of the Security 
Sector, DCAF Yearly Books, LIT 2004, Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, Geneva, s. 45-65. 

 

Doyle Michael W., Striking first: preemption and prevention in international conflict 
Princeton Woodstock, Princeton University Press, Princeton. 

 

Dupree Louis, (1980), Afghanistan, Princeton University Press, Princeton. 
 

Edwards David B., (2002), Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad, University of 
California Press, Berkeley. 

 

Felbab-Brown Vanda, (2010), Shooting up: Counterinsurgency and the War on Drugs, The 
Brookings Institution Press, Washington. 

 

Fremont-Barnes Gregory, (2009), The Anglo-Afghan Wars, 1839-1919, Essential Histories 40, 
Osprey Publishing. 

 

Fukuyama Francis (1996), Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań. 
 

Fukuyama Francis, (2004), State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, 
Cornell University Press, Ithaca, New York. 

 

Fukuyama Francis, (2006), Nation-Building, Beyond Afghanistan and Iraq, The John Hopkins 
University Press, Baltimore. 

 

Garnett John, (2009), Przyczyny wojny i warunki pokoju, [w:] Baylis John, Wirtz James, Gray 
Colin S., Cohen Eliot, Strategia we współczesnym świecie, Wprowadzenie do studiów 
strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 19-42. 

 

Germann Wilhelm, Edmunds Timothy, (red., 2003), Towards Security Sector Reform in Post-
Cold War Europe. A Framework for Assessment, Nomos, Baden-Baden. 

 

Giustozzi Antonio, (2000), War, Politics and Society in Afghanistan, 1978-1992, C. Hurst @ 
Co Ltd., London. 

 

Giustozzi Antonio, (2008), Koran, Kalashnikov and Laptop. The Neo-Taliban Insurgency in 
Afghanistan, Columbia University Press, New York. 

 

Giustozzi Antonio (2008), Shadow Ownership and SSR in Afghanistan  [w:] Donais Timothy 
(red.), Local Ownership and Security Sector Reform,  Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, Geneva, s. 215-233. 

 

Giustozzi Antonio, (2009), Empires of mud: war and warlords in Afghanistan, Columbia 
University Press, New York. 

 



293 
 

Goor van de L., Veen van E., (2010) Less Post-Conflict, Less Whole of Government and More 
Geopolitics?, [w:] M. Sedra (red.), The Future of Security Sector Reform, CIGI, Ontario, 
s. 88-101. 

 

Górka-Winter Beata, Wiśniewski Bartosz, (red., 2012), Afghanistan in Transition. Crafting a 
Strategy for Enduring Stability, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa. 

 

Gregorian Vartan, (2013), The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and 
Modernization, Stanford University Press, Stanford. 

 

Hänggi Heiner, (2005), Approaching Peacebuilding from a Security Governance Perspective 
[w:] Bryden Alan, Hänggi Heiner, Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva, s. 3-19. 

 

Hänggi Heiner, (2003), Making Sense of Security Sector Governance, [w:] Hänggi Heiner, 
Winkler Theodor H. (red.), Challenges of Security Sector Governance, LIT, Münster, s. 
3-23. 

 

Hänggi Heiner, (2004), Conceptualising Security Sector Reform and Reconstruction [w:], 
Bryden Alan, Hänggi Heiner (red.) Reform and Reconstruction of the Security Sector, 
DCAF Yearly Books, LIT 2004, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, Geneva, s. 3-19. 

 

Hendrickson Dylan, Karkoszka Andrzej, (2002), The Challenges of Security Sector Reform, 
[w:] SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 
University Press: Oxford, s. 175-201. 

 

Hendrickson Dylan, Karkoszka Andrzej, (2006), Security sector reform and donor policies, 
[w:] Schnabel Albrecht, Ehrhart Hans-Georg (red.) Security Sector Reform and Post-
Conflict Peacebuilding, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris, s. 19-
44. 

 

Holmqvist Caroline, (2005), Engaging Armed Non-State Actors in Post-Conflict Settings [w:] 
Bryden A., Hänggi H., Security Governance and Post-conflict Peacebuilding, Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Lit Verlag, Berlin, s. 45-68. 

 

Hutin Hervé, (2010), Une analyse en terms de statebuilding et de seuil de capacité 
institutionelle [w:] Fontanel Jacques (red.), Economie Politique de la Securité 
Intarnationale, l’Harmattan, Paris, (dostępny na: 
http://www.conferenceordredemalte.org/documents/utiles/securiteintetconflitafghan1.pdf) 

 

Hynek Nik, Morton Peter, (2012), Statebuilding in Afghanistan, Multinational Contributions 
to Reconstruction, Routledge Studies in Intervention and Statebuilding, Taylor&Francis 
Group, London and New York. 

 

Ipp Oren, (2011), Parliamentary Oversight of the Security Sector in Afghanistan, [w:] 
Afghanistan’s Security Sector Governance Challenges, DCAF Afghanistan Working 

http://www.conferenceordredemalte.org/documents/utiles/securiteintetconflitafghan1.pdf


294 
 

Group, DCAF, Geneva, (dostępny na: 
file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf). 

 

Isturiz Fernando, (2005), Military Forces Training for Post-Conflict Peacebuilding 
Operations, [w:] Schnabel Albrecht, Erhard Hans-Georg (red.), Security Sector Reform 
and Peace Building, United Nations University Press, New York, s. 74-90. 

 

Jackson Paul, (2010), SSR and Post-conflict Reconstruction: The Armed Wing of State 
Building?, [w:] M. Sedra (red.), The Future of Security Sector Reform, CIGI, Ontario, s. 
118 – 135. 

 

Jalalzai Musa Khan, (2004/2005), Afghan National Army, State Security, Nuclear Neigbours 
and Internal Security Threats, Al.-Abbas International, Lahore. 

 

Jauffret Jean-Charles, (2010), Afghanistan 2001-2010; chronique d’une Non-victoire 
Annoncée, Editions Autrement, Paris. 

 

Jentleson Bruce W., (red., 2000), Opportunities missed, opportunities seized. Preventive 
diplomacy in the post-Cold War world, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 
Boston. 

 

Joetze Gunter (2004), Doctrine and practice of preventive war: its impact on European 
security, Peace Research Institute, Frankfurt/M. 

 

Johnson Gerry, Scholes Kevan, (red., 2001), Exploring Public Strategy, Pearson Education 
Ltd., Harlow. 

 

Jung Dietrich, Schlichte Klaus, (1999), From Interstate War to Warlordism: Changing Forms 
of Collective Violence in the International System [w:] Wiberg Håkan, Scherrer Christian 
(red.) Ethnicity and Intra-State Conflicts, Types Causes and Peace Strategies, Ashgate, s. 
35-51. 

 

Kelly Terrence K., Bensahel Nora, Oliker Olga, (2011), Security Force Assistance in 
Afghanistan. Identifying Lessons for Future Efforts, RAND, Arroyo Center. 

 

Kostecki Wojciech, (2012), Strach i potęga: bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, 
Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 

 

Kranz Jerzy, (2006), Wojna, pokój czy uspokajanie; współczesne dylematy użycia siły 
zbrojnej, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa. 

 

Królikowski Hubert, Marcinkowski Czesław, (2003), Afganistan 2002, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa. 

 

Law David M., (2006), The Post-Conflict Security Sector, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces (DCAF) Policy Paper – No 14, Geneva. 

 

file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf


295 
 

Law David M., (2004), Security Sector Reform in the Euro-Atlantic Region: Unfinished 
Business, [w:] Bryden Alan, Hänggi  Heiner (red.), Reform and Reconstruction of the 
Security Sector,  Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, LIT, 
Geneva, s. 21-43. 

 

Long Austin, Pezard Stephanie, Loidolt Bryce, Helmus Todd C., (2012), Locals Rule; 
Historical Lessons for Creating Local Defence Forces for Afghanistan and Beyond, Rand 
Corporation, Santa Monica. 

 

Lund Michael S., (1999), Preventing violent conflicts: a strategy for preventive diplomacy, 
United States Institute of Peace Press, Washington. 

 

McCauley Martin, (2002), Afghanistan and Central Asia; A Modern History, Longman, 
Pearson Education Limited, London. 

 

Madej Marek, Terlikowski Marcin (red., 2009), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa. 

 

Maitra Ramtanu, (2007), Afghan Drugs and European Markets [w:] Warikoo Kulbhushan, 
Afghanistan. The Challenge, Pentagon Press, 2007, New Delhi, s. 81-95. 

 

Mania Andrzej, Kłosowicz Robert, (2012), Problem upadku państw w stosunkach 
międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

 

Markowski Włodzimierz J., Miljaczenko Wiktor, (2002), Specnaz w Afganistanie, Dom 
Wydawniczy Bellona, Warszawa. 

 

Millen Raymond A., (2005), Afghanistan: Reconstituting a collapsed state, U.S. Army War 
College, Strategic Studies Institute, Carlise. 

 

Mobekk Eirin, (2010), Security Sector Reform and the Challenges of Ownership, [w:] M. 
Sedra, The Future of Security Sector Reform, CIGI, Ontario, s. 230 -243. 

 

Modrzejewska-Leśniewska Joanna, (2009), Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku 
Radzieckiego wobec Afganistanu w latach 1947-1979, Szkoła Główna Handlowa - 
Oficyna Wydawnicza 2009, Warszawa. 

 

Modrzejewska-Leśniewska Joanna, (2010), Afganistan, Wydawnictwo Trio, Warszawa. 
 

Modrzejewska-Leśniewska Joanna, (1966) Konflikty afgańskie (1839-1919) [w:] A. Bartnicki 
(red. zbiorowa), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, Historia konfliktów, Książka i 
Wiedza, Warszawa, s. 46-61. 

 

Nathan Laurie, Bernardo Arévalo de Léon, (2007), Local Ownership of Security Sector 
Reform: A Guide for Donors, London. 

 



296 
 

Nathan Laurie, (2007), No Ownership, No Commitment: A Guide to Local Ownership of 
Security Sector Reform, Birmingham: GFN-SSR, University of Birmingham, 
Birmingham. 

 

Newman Edward, Schnabel Albrecht (red., 2002), Recovering from civil conflict: 
Reconciliation, Peace and Development, Frank Cass, London. 

 

Noelle Christine, (1997), State and Tribe in Nineteen-Century Afghanistan; The Reign of 
Amir Dost Muhammad Khan (1826-1863), Routledge, Taylor and Francis Group, New 
York. 

 

Olikier Olga, (2011), Building Afghanistan’s Security Forces in Wartime. Soviet Experience, 
RAND Corporation. 

 

Otłowski Tomasz, (2012), Cmentarzysko imperiów, Afganistan 2001-2014, Rambler 2012, 
Warszawa. 

 

Pacek Bogusław, (2015), Polscy żołnierze w Afganistanie 2002-2014, Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Warszawa. 

 

Petrasek David, (2000), Ends and means: human rights approaches to armed groups, 
International Council on Human Rights Policy, Geneva. 

 

Piotrowski Marcin A., (2012), Stabilization of Afghanistan: Internal Problems and Regional 
Dimension, [w:] B. Górka-Winter, B. Wiśniewski (red.), Afghanistan in Transition. 
Crafting a Strategy for Enduring Stability, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa, s. 57-66. 

 

Rasanayagam Angelo, (2006), Afghanistan. A Modern History, I.B. Tauris & Co Ltd., 
London. 

Rashid Ahmed, (2001), Talibowie. Wojujący islam, ropa naftowa i wojujący fundamentalizm 
w Azji Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Znak, Kraków. 

 

Rashid Ahmed, (2008), Descent into Chaos. The United Nations and the Failure of Nation 
Building in Pakistan, Afghanistan and Central Asia, Viking, New York. 

 

Refiee Aziz, The Media and Peace-building in Afghanistan, [w:] Afghanistan’s Security 
Sector Governance Challenges, DCAF Afghanistan Working Group, DCAF, Geneva, 
(dostępny na: file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-
4.pdf). 

 

Reno William, (1999), Warlord Politics and African States, Boulder, Lynne Rienner. 

Rotfeld Adam Daniel, (2006), Polska w niepewnym świecie, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa. 

 

file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf
file:///C:/Users/123/AppData/Local/Temp/DCAF_RPS_Afghanistan-4.pdf


297 
 

Rubin Barnett, (1995), Fragmentation of Afghanistan: State formation and collapse in the 
international system, Yale University Press, New Heaven. 

 

Saikal Amin, (2006), Modern Afghanistan, a history of struggle and survival, I.B. Tauris, 
London. 

 

Schnabel Albrecht, Erhart Hans-Georg (red., 2005) Security Sector Reform and Post-Conflict 
Peacebuilding, United Nations University Press, Tokyo. 

 

Schnabel Albrecht, Erhart Hans-Georg, (2005), Post-conflict Societies and the Military: 
Challenges and problems of Security Sector Reform, [w:] Schnabel Albrecht, Erhart 
Hans-Georg (red.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, United 
Nations University Press, Tokyo, s. 1-16. 

 

Schnabel Albrecht, (2009) Ideal Requirements versus Real Environments in Security Sector 
Reform [w:] Born Hans, Schnabel Albrecht, Security Sector Reform in Challenging 
Environments, DCAF Yearly Books, LIT 2009, s. 3-36. 

 

Schneckener Ulrich, (2006), Fragile Statehood, Armed Non-State Actors and Security 
Governance, [w:] Bryden Alan, Caparini Marina, Private Actors and Security 
Governance, LIT, Münster, s. 23-40. 

 

Security Sector Reform: Its Relevance for Conflict Prevention, Peace Building, and 
Development, (2003), United Nations Office at Geneva and Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2003. 

 
Sedra Mark, (2006), Security Sector Reform in Afghanistan: The Slide Towards Expediency 

[w:] Brzoska Michael, Law David (red.), Security Sector Reconstruction and Reform in 
Peace Support Operations, Routledge, s. 83-100. 

 
Sierakowska-Dyndo Joanna, (1998) Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków. 

Normatywno-aksjologiczne aspekty tradycji afgańskiej, Dialog, Warszawa. 
 

Sokalski Henryk J., (2007), Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w 
Macedonii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa. 

 

Spence David, Fluri Philipp (red., 2008), The European Union and Security Sector Reform, 
John Harper Publishing, Geneva. 

 

Starr Frederick, (2006), Sovereignty and Legitimacy in Afghan Nation-Building, [w:] 
Fukuyama Francis, Nation-Building, Beyond Afghanistan and Iraq, The John Hopkins 
University Press, Baltimore, s.107-124. 

 

Stevenson Jonathan (2003), US ‘Homeland Security’ Reforms in the Aftermath of 9/11, [w:] 
Hänggi Heiner, Winkler Theodor, (red.), Challenges of Security Sector Governance, LIT: 
Münster, s. 25-54. 

 



298 
 

Surayia Gull, (2008), Afghanistan through Passages of History, Kanishko Publishers, New 
Delhi, 2008. 

 

Tanner Steven, (2002), Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War 
Against the Taliban, Da Capo Press, Philadelphia. 

 

Tapper Richard, (2011), Tribe and state in Iran and Afghanistan, Routledge Library Editions: 
Iran, USA & Canada. 

 

Thakur Ramesh, (2006), The United Nations, peace and security: from collective security to 
the responsibility to protect, Cambridge University Press, Cambridge. 

 

Warikoo Kulbhushan, (2007), Afghanistan. The Challenge, Pentagon Press, New Delhi. 
 

Weinbaum Marvin G., (2012), The Regional Dimension in Afghan Stability, [w:] Górka-
Winter Beata, Wiśniewski Bartosz (red.), Afghanistan in Transition. Crafting a Strategy 
for Enduring Stability, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 81-92. 

 

West Bing, (2012), The Wrong War: Grit, Strategy, and the Way Out of Afghanistan, 2012 
Random House Edition. 

 

Wilhite James, (2010), We Answered the Call, Building the Crown Jewel of Afghanistan, Tate 
Publishing & Enterprises, Mustang, Oklahoma. 

 

Williams Paul D., (2012), Studia nad bezpieczeństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków. 

 

Williams Rocky, (2005), African armed forces and the challenges of security sector 
transformation [w:] Schnabel Albrecht, Ehrhart Hans-Georg (red.) Security Sector 
Reform and Post-Conflict Peacebuilding, United Nations University Press, Tokyo, New 
York, Paris, s. 45-73. 

 

Wiśniewski Bartosz, (2015), Teoria demokratycznego pokoju, [w:] R. Zięba, S. Bieleń, J. 
Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 47-66. 

 

Wulf Herbert, (2004), Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries, 
Berghof Handbook for Conflict Resolution, Dialogue Series No 2, Berghof Research 
Center for Constructive Conflict Management, Berlin. 

 

Younossi Obaid, Thruelsen Peter Dahl, Vaccaro Jonathan, Sollinger Jerry M., Grady Brian, 
(2009), The Long March, Building an Afghan National Army, Rand Corporation, Santa 
Monica. 

 

Zięba Ryszard, (2004), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: Koncepcje-
Struktury-Funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 

 

http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kulbhushan+Warikoo%22


299 
 

Zürcher Christoph, (2007), The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict and Nationhood in 
the Caucasus, New York University Press, New York and London. 

 
 
Artykuły w periodykach: 
 
Baker Bruce, Scheye Eric, „Multi-Layered Justice and Security Delivery in Post-Conflict and 

Fragile States”, Conflict, Security and Development, Vol. 7, No. 4, 2007, s. 503-528. 
 

Bhatia Michael, „The Future of the Mujahideen: Legitimacy, Legacy and Demobilization in 
Post-Bonn Afghanistan”, International Peacekeeping, Vol.14, No.1, January 2007, s. 90-
107. 

 

Biddle Stephen, „Running out of time for Afghan Governance Reform. How Little Can We 
Live With?”, Foreign Affairs online, December 16, 2011. 

  
Chouvy Pierre-Arnold, „Production illicit d’opium et sécurité globale en Afghanistan”, 

Sécurité globale, No. 2, Février 2008, s. 131-143. 
  

Chuter David, „Understanding Security Sector Reform”, Journal of Security Sector 
Management, Vol. 4, Nr 2 , April 2006, s. 1-21. 

 

Collier Paul, Hoeffler Anke, Soderbom Mans, „On the duration of Civil War”, Journal of 
Peace Research, Vo. 41, No. 3 (May 2004), s. 253-273. 

 

Davis Diane E., „Non-State Armed Actors, New Imagined Communities, and Shifting 
Patterns of Sovereignty and Insecurity in the Modern World”, Contemporary Security 
Policy, 30(2): 2010, s. 221-245. 

 

Ebo Adedeji, „The role of security sector reform in sustainable development: donor policy 
trends and challenges”, Conflict, Security & Development, Volume 7, Issue 1, April 2007, 
s. 27-60. 

 

Etienne Gilbert, „Un triangle dangereux: Inde-Pakistan-Afghanistan”, Politique étrangère, 68 
annee, No. 3-4, Automne-Hiver 2003-2004, s. 583-598. 

 

Fearon James D., „Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer than Others?”, Journal of 
Peace Research, May 2004, Vol. 41, s. 275-301. 

 

Gannon Kathy, „Afghanistan Unbound”, Foreign Affairs, May/June 2004, (dostępny na: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/59891/kathy-gannon/afghanistan-unbound). 

 

Garrity Patrick, „The Soviet Military Stake in Afghanistan: 1956-79”, Journal of the Royal 
United Services Institute, RUSI, September 1980, s. 31-36. 

 

Giustozzi Antonio, „War and Peace Economies of Afghanistan’s Strongmen”, International 
Peacekeeping, Vol.14, No.1, January 2007, s. 75-89. 

 

http://www.foreignaffairs.com/articles/59891/kathy-gannon/afghanistan-unbound


300 
 

Glatzer Bernt, „The Pashtun Tribal System”, [w:] Pfeffer Georg, Behera Deepak K. (red.): 
Concept of Tribal Society, Contemporary Society: Tribal Studies, Vol. 5, New Delhi: 
Concept Publishers, 2002, s. 265-282. 

 

Górka-Winter Beata, „NATO in Afghanistan – An Enduring Commitment?”, The Polish 
Quarterly of International Affairs, Winter 2012, s. 43-61. 

 

Hodes Cyrus, Sedra Mark, (2007), „Warlordism, Adelphi Series”, Volume 47, Issue 391, 
London. 

 

Jalali Ali A., „Rebuilding Afghanistan's National Army”, Parameters, Autumn 2002, s. 72-
86. 

 

Knight Mark, „Security Sector Reform, Democracy, and the Social Contract: From Implicit to 
Explicit,” Journal of Security Sector Management, Vol. 7, No. 1/2009, s. 1-20. 

 

Kobieracki Adam, „The Comprehensive Approach: NATO Responses from an Operational 
Standpoint - Case of Afghanistan”, Connections Quarterly Journal, Winter 2007, s. 87-
93. 

 

McCrisken Trevor, „Justifying sacrifice: Barack Obama and the selling and ending of the war 
in Afghanistan”, International Affairs, Vol. 88, Issue 5, September 2012, s. 993-1007. 

 

MacGinty Roger, „Warlords and the liberal peace: state-building in Afghanistan”, Conflict, 
Security & Development”, 10:4, 2010, s. 577-598. 

 

Manuel Anja, Singer Peter W., „A New Model Afghan Army”, Foreign Affairs, July/August 
2002, s. 44-59. 

 

Manuel Anja, Singer Peter W., „Arming Kabul, disarming Cabals”, Foreign Affairs online, 
September 22, 2004. 

 

Marten Kimberley Z., „Defending against Anarchy: From War to Peacekeeping in 
Afghanistan”, The Washington Quarterly , 26:1, Winter 2002/2003, s. 35–52. 

 

Marten Kimberley Z., „Warlordism in Comparative Perspective”, International Security, No. 
3, Winter 2006/7, s. 41-73. 

 

Marten Kimberley Z., „Warlords as Stakeholders”, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 4, 
July/August 2004, s. 149-150. 

 

Middlebrook Peter, Peake Gordon, „Right-Financing Security Sector Reform”, Policy Paper 
Series on Public Finance in Post-Conflict Environments, Center on International 
Cooperation, New York, January 2008, s. 1-9. 

 

Miller Paul D., „Afghanistan's Coming Coup?, The Military Isn't Too Weak -- It's Too 
Strong”, Foreign Affairs, April 2, 2014, (dostępny na: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/141092/paul-d-miller/afghanistans-coming-coup). 

 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141092/paul-d-miller/afghanistans-coming-coup


301 
 

Moyar Mark, „How to Whip the Afghan Army into Shape?, Foreign Policy, December 22, 
2009. 

 

Nagl John, „A Shift in the Afghanistan Strategy. Put the National Army in Front Now”,  
Foreign Affairs, December 1, 2011. 

 

Newman Edward, „Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian 
World”, Contemporary Security Policy, Vol. 30, No.3, s. 421-443. 

 

Paris Roland, „Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?”, International Security, Fall 
2001, Vol. 26, No. 2, s. 87-102. 

 

Radin C.J., „Afghan National Army update: July 2011”, The Long War Journal, (dostępny na: 
http://www.longwarjournal.org/threat-
matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php). 

 

Rodriguez David M., „Leaving Afghanistan to the Afghans. A Commander’s Take on 
Security”, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 5, September/October 2011, s. 45-53. 

 

Roggio Bill, Lundquist Lisa, „Green-on-blue attacks in Afghanistan: the data”, The Long War 
Journal, z 23 sierpnia 2012 r., (dostępny na:  
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/green-on-blue_attack.php). 

 

Rotberg Robert I., „Failed States in a World of Terror”, Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 
(July/August 2002), s. 127-140. 

 

Schlichte Klaus, „With the State or against the State? The Formation of Armed Groups, 
Contemporary Security Policy, Vol. 30, No 2 (August 2009), s. 246-264. 

 

Sedra Mark, „Security Sector Reform in Afghanistan: The Slide Towards Expediency,” 
International Peacekeeping, 13:1, March 2006, s. 94-110. 

 

Skorka Melissa L., „Afghanistan’s Untold Success Story”, Foreign Policy, October 22, 2013. 
 

Veen Erwin van, „Reverse Stakeholder Mapping: On the Need for Actor-Based SSR 
Strategizing in Post-Conflict Environments”, Journal of Security Sector Management, 
Cranfield Security Sector Management Team, Cranfield University, Shrivenham, UK, 
Volume 6, Number 2 – July 2008, s. 1-13. 

 

Waldman Matt, „System failure. The underlying causes of US policy-making errors in 
Afghanistan, International Affairs 89, No.4 (July 2013), s.825-843. 

 

Walt Stephen M., „Why Afghanistan was Obama’s Biggest Mistake”, Foreign Policy, March 
12, 2012, (dostępny na: 
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/03/12/on_the_afghan_killings). 

 

Wentzell Tyler D., „Security Sector Reform in Afghanistan: From the Bonn Agreement to the 
Afghanistan Compact”, Canadian Army Journal, Vol. 14.1, s. 31-43. 

http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2011/07/afghan_national_army_update_ju.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2012/08/green-on-blue_attack.php
http://walt.foreignpolicy.com/posts/2012/03/12/on_the_afghan_killings


302 
 

Wörner Manfred, „A Vigorous Alliance. A Motor for Peaceful Change in Europe”, NATO 
Review, No. 6, Vol. 40, December 1992, (dostępny na: 
http://www.nato.int/docu/review/1992/9206-1.htm). 

 
Artykuły prasowe: 
 
49 Taliban killed by Afghan forces, komunikat Associated Press z 3 marca 2007 r.. 
 

AAF Supports Operation Seemorgh in Logar Province, komunikat ISAF News (dostępny na: 
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-
afghanistan.html). 

 

A celebration day without celebrations amid tightened security in Afghanistan, komunikat 
Xinhuqa z  28 kwietnia 2011 r. (dostępny na:  
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7364914.html). 

 

Ackerman Spencer, „Afghan Human Rights Official Criticizes McChrystal ‘Tribes’ 
Initiative”, The Washington Independent z 1 grudnia 2009 r. 

 

Ackerman Spencer, „Not A Single Afghan Battalion Fights Without U.S. Help”, Wired z 26 
września 2009 r., (dostępny na: http://www.wired.com/2011/09/not-a-single-afghan-
battalion-fights-without-u-s-help/). 

 

Afghanistan: Interview with regional analyst and writer Ahmed Rashid, IRIN Humanitarian 
News and Analysis, a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (dostępny na: http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=17861). 

 

Afghanistan: Kabul Bank chiefs arrested in fraud probe, komunikat BBC News z 30 czerwca 
2011 r. (dostępny na: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13981478). 

 

Afghanistan needs to be disarmed, (dostępny na: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A77
0?OpenDocument). 

 

„Afghans still suffering as American cash goes to bribe warlords, not help people”, Media 
Monitors Network z 17 sierpnia 2002 r., (dostępny na: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0
?OpenDocument). 

 

Afghan troops take Taleban Town, BBC, komunikat z 10 grudnia 2007 r. 
 

„Afghan warlords forge new army” (dostępny na: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1858159.stm). 

 

„A Marshall Plan for Afghanistan”, Chicago Tribune z 20 kwietnia 2002 (dostępny na: 
http://articles.chicagotribune.com/2002-04-20/news/0204200132_1_afghanistan-cold-
war-rebuild). 

 

http://www.nato.int/docu/review/1992/9206-1.htm
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-afghanistan.html
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/aaf-supports-operation-simorgh-in-logar-afghanistan.html
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7364914.html
http://www.wired.com/2011/09/not-a-single-afghan-battalion-fights-without-u-s-help/
http://www.wired.com/2011/09/not-a-single-afghan-battalion-fights-without-u-s-help/
http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=17861
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13981478
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/9D4FDF6F9EB840E887256CEE0046A770?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/327EACA51E40871A87256C17007469A0?OpenDocument
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1858159.stm
http://articles.chicagotribune.com/2002-04-20/news/0204200132_1_afghanistan-cold-war-rebuild
http://articles.chicagotribune.com/2002-04-20/news/0204200132_1_afghanistan-cold-war-rebuild


303 
 

Backed by NATO troops, ANA attacks Musa Qala, Pajhwok Afghan News, komunikat z 8 
grudnia 2007 (dostępny na http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-troops-
ana-attacks-musa-qala). 

 

Baldauf Scott, Tohid Owais, „Taliban appears to be regrouped and well-funded”, Christian 
Science Monitor z 8 maja 2003 r. 

 

Bergen Peter, Tiedemann Katherine, „Losing Afghanistan, One Civilian at a Time”, The 
Washington Post z 18 listopada  2007 r., (dostępny na: 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/11/16/AR2007111601203.html). 

 

Boone Jon, „US pours millions into anti-Taliban militias in Afghanistan”, The Guardian z 22 
listopada 2009 r., (dostępny na: http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/22/us-anti-
taliban-militias-afghanistan). 

 

Brunnstrom David, „Reluctant Pashtuns hamper Afghan recruitment drive”, komunikat 
Reuters z 3 marca 2010 r., (dostępny na: http://in.reuters.com/article/2010/03/03/us-nato-
afghanistan-pashtuns-idUSTRE62247W20100303). 

 

Castonguay Alec, „Afghanistan: jeune armée, fragile Etat”, L’Actualité z 25 sierpnia 2013 r., 
(dostępny na: http://www.lactualite.com/monde/afghanistan-jeune-armee-fragile-etat/). 

 

Chaliand Gerard, „With the Afghan Rebels”, The New York Review of Books, October 9, 
1980. 

 

Chassignon Alexandre, „L’armée nationale afghane, <une menace systémique croissante>”, 
France Info z 20 stycznia 2012, (dostępny na: 
http://www.franceinfo.fr/monde/l%E2%80%99armee-nationale-afghane-une-menace-
systemique-croissante-504423-2012-01-20). 

   
Chiaramonte Perry, „War on waste: Pentagon Auditor spotlights US billions blow in 

Afghanistan”, komunikat Fox News z 28 lipca 2014, (dostępny na: 
http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-
us-billions-blown-in-afghanistan/). 

 

China: Afghan Investment Reveals Larger Strategy, EurasiaNet, June 2, 2008; (dostępny na 
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp060308f.shtml). 

 
Chloupek Ireneusz, „Afganistan, Who is Who (2”), Special Ops 6/2013. 

Cronin Stephanie, „Afghanistan's armies, past and present” (dostępny na 
http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-105.html). 

 

Das Gauntam, (2012), The Afghan National Army in 2014, (dostępny na blogu: 
http://smallwarsjournal.com/author/gautam-das). 

 

http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-troops-ana-attacks-musa-qala
http://www.pajhwok.com/en/2007/12/08/backed-nato-troops-ana-attacks-musa-qala
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/16/AR2007111601203.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/11/16/AR2007111601203.html
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/22/us-anti-taliban-militias-afghanistan
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/22/us-anti-taliban-militias-afghanistan
http://in.reuters.com/article/2010/03/03/us-nato-afghanistan-pashtuns-idUSTRE62247W20100303
http://in.reuters.com/article/2010/03/03/us-nato-afghanistan-pashtuns-idUSTRE62247W20100303
http://www.lactualite.com/monde/afghanistan-jeune-armee-fragile-etat/
http://www.franceinfo.fr/monde/l%E2%80%99armee-nationale-afghane-une-menace-systemique-croissante-504423-2012-01-20
http://www.franceinfo.fr/monde/l%E2%80%99armee-nationale-afghane-une-menace-systemique-croissante-504423-2012-01-20
http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-us-billions-blown-in-afghanistan/
http://www.foxnews.com/world/2014/07/28/war-on-waste-pentagon-auditor-spotlights-us-billions-blown-in-afghanistan/
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp060308f.shtml
http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-105.html
http://smallwarsjournal.com/author/gautam-das


304 
 

Dempsey Gary, „The Folly of Nation-Building in Afghanistan”, CATO Institute, October 17, 
2001 (dostępny na http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3870). 

 

Equipping and Sustaining, the Afghan National Security Forces, ANA Trust Fund, ISAF, Fact 
Sheet, December 2013, (dostępny na: www.isaf.nato.int). 

 

Escobar Pepe, „Enlightened warlordism”, Asia Times z 17 września 2002 r. 
 

Filkins Dexter, „Afghan Militias Battle Taliban With Aid of U.S.”, The New York Times z 21 
listopada 2009 r. 

 

Filkins Dexter, „With U.S. Aid, Warlord Builds Afghan Empire, The New York Times z 5 
czerwca 2010 r. 

 

Filkins Dexter, „The next impasse”, The New York Times z 24 lutego 2011 r., (dostępny na: 
http://www.nytimes.com/2011/02/27/books/review/Filkinst.html?pagewanted=2&ref=de
xterfilkins). 

 

Fisk Robert, „Afghanistan is on the brink of another disaster”, The Independent z 14 sierpnia 
2002 r. 

 

Gady Franz-Stefan, „Can the Afghan Army Prevail on the Battlefield?”, East West Institute, 
January 2015, (dostępny na: http://thediplomat.com/2015/01/can-the-afghan-army-
prevail-on-the-battlefield/. 

 

Gall Carlotta, „Afghan ministers call for a review of foreign troops' status”, The New York 
Times, (dostępny na: http://www.nytimes.com/2008/08/25/world/asia/25iht-
afghan.4.15621907.html). 

 
Giordono Joseph, „300 more Afghan Security Force members demobilized”, Stars and Stripes 

z 11 stycznia 2006, (dostępny na: http://www.stripes.com/news/300-more-afghan-
security-force-members-demobilized-1.43441). 

 

Giustozzi Antonio, The problems of Creating a New Afghan army – and the critical dangers 
of failure, NewNations (dostępny na:  
http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf). 

 

Glasser Susan B., Constable Pamela, „Tension Rises Between Two Key Afghans: Defense 
Chief Is Seen As Threat to Karzai And Nation's Stability”, The Washington Post z 5 
sierpnia 2002 r. 

 

Guibert Nathalie, „Malgré ses progrès, l'armée afghane n'est pas en mesure de remplacer 
l'OTAN”, Le Monde z 21 listopada 2011 r., (dostępny na: http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2012/11/21/malgre-ses-progres-l-armee-afghane-n-est-pas-en-mesure-
de-remplacer-l-otan_1793703_3216.html). 

 

http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3870
http://www.isaf.nato.int/
http://www.nytimes.com/2011/02/27/books/review/Filkinst.html?pagewanted=2&ref=dexterfilkins
http://www.nytimes.com/2011/02/27/books/review/Filkinst.html?pagewanted=2&ref=dexterfilkins
http://thediplomat.com/2015/01/can-the-afghan-army-prevail-on-the-battlefield/
http://thediplomat.com/2015/01/can-the-afghan-army-prevail-on-the-battlefield/
http://www.nytimes.com/2008/08/25/world/asia/25iht-afghan.4.15621907.html
http://www.nytimes.com/2008/08/25/world/asia/25iht-afghan.4.15621907.html
http://www.stripes.com/news/300-more-afghan-security-force-members-demobilized-1.43441
http://www.stripes.com/news/300-more-afghan-security-force-members-demobilized-1.43441
http://www.newnations.com/specialreports/pdf/af.01.04.03.pdf
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/11/21/malgre-ses-progres-l-armee-afghane-n-est-pas-en-mesure-de-remplacer-l-otan_1793703_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/11/21/malgre-ses-progres-l-armee-afghane-n-est-pas-en-mesure-de-remplacer-l-otan_1793703_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/11/21/malgre-ses-progres-l-armee-afghane-n-est-pas-en-mesure-de-remplacer-l-otan_1793703_3216.html


305 
 

Harooni Mirwais, Afghan army's night raiders ready to take control, komunikat Reuters z 25 
stycznia 2012 r., (dostępny na: http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-
afghanistan-nightraids-idUSTRE80O16B20120125). 

 

Haviland Charles, „Afghanistan air force is 'reborn'”, komunikat BBC z 18 stycznia 2008 r. 
(dostępny na http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7195508.stm). 

 

Hicks Tyler, „U.S. Identifies Vast Riches of Minerals in Afghanistan”, The New York Times z 
13 czerwca 2010 r. 

 

Hillen John, „American Military Intervention: A User's Guide”, Backgrounder 1079, The 
Heritage Foundation, May 2, 1996 (dostępny na: 
http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-
intervention). 

 

Hoffman Michael, „Largest class enters Afghan Military Academy”, Army Times z 17 
października 2010, (dostępny na: http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-
freshman-class-enters-afghanistan-military-academyafghan-101710w/). 

 

Hofman Jakub, „Nowa Armia Afganistanu”, Raport: Wojsko, Technika, Obronność,  2/2006, 
s. 48-56. 

 

Hoh Anthony, „The Problems with Afghan Army Doctrine”, Small Wars Journal blog post, 
June 17, 2008, (dostępny na http://smallwarsjournal.com/blog/the-problems-with-afghan-
army-doctrine). 

 

Holandia kończy misję w Afganistanie, komunikat Polskiego Radia z 1 sierpnia 2010 r.  
(dostępny na: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/253748,Holandia-konczy-misje-w-
Afganistanie-). 

 

Insights From the Afghan Field, Current Intelligence, Quarterly Bulletin of Thesiger & 
Company Limited, (dostępny na: 
http://www.currentintelligence.net/reviews/2010/9/6/insights-from-the-afghan-field.html).  

 
ISIS in Afghanistan is like the boogeyman under the bed, komentarz Afghan Analyst Network 

z 27 stycznia 2015 r. (dostępny na: https://www.afghanistan-
analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-
under-the-bed/). 

 

Jeganaathan Jon, „Afghanistan and Foreign Investments: A Bridge Too Far?”, Institute of 
Peace and Conflict Studies, 6 lipca 2012 r., (dostępny na: 
http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-far-
3668.html). 

 

Jerman Janosch, „Afghan Local Police: A Threat To Civilian Security?”, Eurasia Review z 9 
grudnia 2011 r. 

 

http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-afghanistan-nightraids-idUSTRE80O16B20120125
http://www.reuters.com/article/2012/01/25/us-afghanistan-nightraids-idUSTRE80O16B20120125
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7195508.stm
http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-intervention
http://www.heritage.org/research/reports/1996/05/bg1079nbsp-american-military-intervention
http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-freshman-class-enters-afghanistan-military-academyafghan-101710w/
http://www.armytimes.com/news/2010/10/army-freshman-class-enters-afghanistan-military-academyafghan-101710w/
http://smallwarsjournal.com/blog/the-problems-with-afghan-army-doctrine
http://smallwarsjournal.com/blog/the-problems-with-afghan-army-doctrine
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/253748,Holandia-konczy-misje-w-Afganistanie-
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/253748,Holandia-konczy-misje-w-Afganistanie-
http://www.currentintelligence.net/reviews/2010/9/6/insights-from-the-afghan-field.html
http://www.currentintelligence.net/reviews/2010/9/6/insights-from-the-afghan-field.html
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-under-the-bed/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-under-the-bed/
https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-in-media/isis-in-afghanistan-is-like-the-boogeyman-under-the-bed/
http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-far-3668.html
http://www.ipcs.org/article/india/foreign-investments-in-afghanistan-a-bridge-too-far-3668.html


306 
 

Jones Ann, Women and Warlords: Letter From Afghanistan, „The Nation Magazine” z 22 
maja 2006 r., (dostępny na: 
http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Women_Warlords.html). 

 

Judd Terri, „Operation Eagle's Summit: the inside story of a daring foray into Taliban 
territory”, The Independent z 3 września 2008 r., (dostępny na: 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-
story-of-a-daring-foray-into-taliban-territory-917197.html). 

 

Kaufman Marc, „Karzai's Taxing Problem”, The Washington Post z 19 marca 2003 r. 

„Karzai tackles wardlord dispute”, komunikat BBC z 3 lutego 2002 (dostępny na 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1798697.stm). 

 

Khosrokhavar Farhad, „L’Afghanistan abandoneé aux mains des seigneurs de guerre”, Le 
Monde Diplomatique, Octobre 2004. 

 

„La sécurité des Afghans en déclin selon l'armée canadienne”, La presse.ca z 18 lutego 2009 
r., (dostępny na: http://www.lapresse.ca/actualites/national/200902/18/01-828793-la-
securite-des-afghans-en-declin-selon-larmee-canadienne.php). 

 

Lubold Gordon, „Americans build elite Afghan commando force”, Christian Science Monitor 
z 1 maja 2008 r., (dostępny na: http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-
Central/2008/0501/p11s01-wosc.html). 

 

Markus Ustina, „Minerals key to Afghan development”, International Security Network, 7 
sierpnia 2007, (dostępny na http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-
Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=53618). 

 

„National Military Academy of Afghanistan host first graduation ceremony”, komunikat 
CENTCOM z 25 stycznia 2009 r. (dostępny na: http://www.centcom.mil/press-
releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony). 

 

NATO to help implement Karzai air strike decree: NATO commander, komunikat Reuters z 
17 lutego 2013 r., (dostępny na: http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-
afghanistan-dunford-airstrike-idUSBRE91G04R2013021). 

 

Nusbaumer Stewart, „The New Afghanistan Air Force, How the U.S. military is training 
Afghans to fly”, Air & Space Magazine, January 2011, (dostępny na: 
http://www.airspacemag.com/military-aviation/The-New-Afghanistan-Air-Force.html). 

 

Oppel Richard A., „Afghan Warlord Denies Links to ’01 Killings”, The New York Times z 17 
lipca 2009 r., (dostępny na: 
http://www.nytimes.com/2009/07/18/world/asia/18dostum.html?_r=0). 

 
Partlow Joshua, „Afghan minister accused of taking bribe”, The Washington Post z 18 

listopada 2009 r. 
 

http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Women_Warlords.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-story-of-a-daring-foray-into-taliban-territory-917197.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/operation-eagles-summit-the-inside-story-of-a-daring-foray-into-taliban-territory-917197.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1798697.stm
http://www.lapresse.ca/actualites/national/200902/18/01-828793-la-securite-des-afghans-en-declin-selon-larmee-canadienne.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/200902/18/01-828793-la-securite-des-afghans-en-declin-selon-larmee-canadienne.php
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2008/0501/p11s01-wosc.html
http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2008/0501/p11s01-wosc.html
http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=53618
http://www.isn.ethz.ch/isn/Security-Watch/Articles/Detail/?lng=en&id=53618
http://www.centcom.mil/press-releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony
http://www.centcom.mil/press-releases/national-military-academy-of-afghanistan-host-first-graduation-ceremony
http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-afghanistan-dunford-airstrike-idUSBRE91G04R2013021
http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-afghanistan-dunford-airstrike-idUSBRE91G04R2013021
http://www.airspacemag.com/military-aviation/The-New-Afghanistan-Air-Force.html
http://www.nytimes.com/2009/07/18/world/asia/18dostum.html?_r=0


307 
 

Peimani Hooman, „Afghanistan and broken promises”, komunikat e-Ariana z 26 maja 2003 
r., (dostępny na: http://www.e-
ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA3
0?OpenDocument). 

 

Perlez Jane, „$16 Billion in Civilian Aid Pledged to Afghanistan, With Conditions”, The New 
York Times z 9 lipca 2012 r. 

 

Perrin Jean-Pierre, „L’armée afghane, de solution à maillon faible”, Libération z 21 stycznia 
2013 r., (dostępny na: http://www.liberation.fr/monde/2012/01/21/l-armee-afghane-de-
solution-a-maillon-faible_790063). 

 

Phillips James, Spencer Jack, Hulsman John C., „After the Victory: America's Role in 
Afghanistan's Future”, Heritage Backgrounder, July 30, 2002, (dostępny na: 
http://www.heritage.org/research/reports/2002/07/after-the-victory-americas-role). 

 

Poter Gareth, Politics: Tajik Grip on Afghan Army Signals New Ethnic War, Inter Press 
Service News Agency, komunikat z 28 listopada 2011 r., (dostępny na: 
http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-signals-new-ethnic-
war/). 

 

PO: wycofać wojska z Afganistanu, komunikat dostępny na 
http://www.rp.pl/artykul/493706.html?print=tak. 

 

Pressfield Steven, „COIN in a Tribal Society: an interview with William S. „Mac” 
McCallister” z 29 grudnia 2009 r. na http://agora.stevenpressfield.com/2009/12/coin-in-a-
tribal-society-an-interview-with-mac-mccallister/ 

 

Rashid Ahmed, „United States Faces Fault Lines in Building Afghan Army”, Eurasianet z 30 
lipca 2002 r. 

 
Revenge and the Afghan Security Force na 

http://www.strategypage.com/htmw/htworld/articles/20051219.aspx 
 
Risen James, „U.S. Inaction Seen After Taliban P.O.W.’s Died”, The New York Times z 10 

lipca 2009 r., (dostępny na:  
http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/asia/11afghan.html). 

 

Rubin Allisa J., „Afghan Tribal Rivalries Bedevil a U.S. Plan”, The New York Times z 11 
marca 2010 r. 

 

Rubin Allisa J., „U.S. General in Afghanistan Says Troops May Stay Past 2014”, The New 
York Times z 11 grudnia 2011 r. 

 

Rubin Allisa J., Shaah Taimor, „Karzai Welcomes Withdrawal, but Many Afghans Are 
Wary”, The New York Times z 23 czerwca 2011 r., (dostępny na: 
http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/asia/24afghanistan.html?_r=0). 

http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument
http://www.e-ariana.com/ariana/eariana.nsf/allDocsArticles/7AF86C08E19967C987256D32004ABA30?OpenDocument
http://www.liberation.fr/monde/2012/01/21/l-armee-afghane-de-solution-a-maillon-faible_790063
http://www.liberation.fr/monde/2012/01/21/l-armee-afghane-de-solution-a-maillon-faible_790063
http://www.heritage.org/research/reports/2002/07/after-the-victory-americas-role
http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-signals-new-ethnic-war/
http://www.ipsnews.net/2009/11/politics-tajik-grip-on-afghan-army-signals-new-ethnic-war/
http://www.rp.pl/artykul/493706.html?print=tak
http://agora.stevenpressfield.com/2009/12/coin-in-a-tribal-society-an-interview-with-mac-mccallister/
http://agora.stevenpressfield.com/2009/12/coin-in-a-tribal-society-an-interview-with-mac-mccallister/
http://www.strategypage.com/htmw/htworld/articles/20051219.aspx
http://www.nytimes.com/2009/07/11/world/asia/11afghan.html
http://www.nytimes.com/2011/06/24/world/asia/24afghanistan.html?_r=0


308 
 

 

Semple Kirk, „Afghan Ex-Militia Leaders Hoard Arms”, The New York Times z 28 
października 2007 r. 

 

„Small investors struggle while Afghanistan hopes for big deals”, komunikat Reuters z 20 
października 2011 r., (dostępny na http://in.reuters.com/article/2011/10/20/idINIndia-
60009920111020). 

 

Stancati Margherita, „Left Unmoored, Afghan Local Police Pose New Risk, Rural Forces Set 
Up to Thwart Taliban Get Little Support From Kabul”, The Wall Street Journal z 24 
marca 2014 r., (dostępny na: 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304679404579459270523670760). 

 

Starkey Jerome, „Major ‐ General Richard Barrons Puts Taleban Fighter Numbers at 36,000”, 
The Times (London) z 3 marca 2010 r. na: (dostępny na: 
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/afghanistan/article2462136.ece). 

 

Stone Andrea, „Afghan governor de facto ruler in west. <Warlords> like him hold fate of 
central government”, The New York Times z 19 grudnia 2002 r. 

 

Taylor Sean N., „No easy task: Making the Afghan Special Forces”, The Army Times z 18 
maja 2010 (dostępny na:  
http://www.armytimes.com/news/2010/05/army_afghan_special_forces_051810w/). 

 

Tilghman Andrew, „America’s Military: Were the wars worth the cost?”, Military Times 
January 2015, (dostępny na: 
http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-
afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1). 

 

Traynor Ian, „Germany accuses US over 'missing' Afghan funds, WikiLeaks cables show”. 
The Guardian z 2 grudnia 2010, (dostępny na 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/germany-us-afghan-funds-wikileaks). 

 

Tyson Ann Scott, Desertions deplete Afghan Army, The Christian Science Monitor z 17 
grudnia 2003 r., (dostępny na: http://www.csmonitor.com/2003/1217/p06s01-wosc.html). 

 

„US 'charged fee' on ANA trust fund”, komunikat Defence Management 3 grudnia 2010 
(dostepny na http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=14928). 

 
„US opens 'major Afghan offensive', komunikat BBC z 2 lipca 2009 r. (dostępny na: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8129789.stm). 
 

„U.S. suspends training of Afghan local police force”, komunikat Reuters z 2 września 2012 
r., (dostępny na: http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-afghanistan-police-
training-idUSBRE88104320120902). 

 

http://in.reuters.com/article/2011/10/20/idINIndia-60009920111020
http://in.reuters.com/article/2011/10/20/idINIndia-60009920111020
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304679404579459270523670760
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/afghanistan/article2462136.ece
http://www.armytimes.com/news/2010/05/army_afghan_special_forces_051810w/
http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1
http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/15/americas-military-iraq-afghanistan-islamic-state/20193785/?sf34700622=1
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/germany-us-afghan-funds-wikileaks
http://www.csmonitor.com/2003/1217/p06s01-wosc.html
http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=14928
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8129789.stm
http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-afghanistan-police-training-idUSBRE88104320120902
http://www.reuters.com/article/2012/09/02/us-afghanistan-police-training-idUSBRE88104320120902


309 
 

Wafa Abdul Waheed, Gal Carlotta, Afghans Say U.S. Bombing Killed 42 Civilians, „The 
New York Times” z 10 maja 2007 r., (dostępny na: 
http://www.nytimes.com/2007/05/03/world/asia/03afghan.html?_r=2). 

 

Wasserbly Daniel, „Afghan military units continue to struggle with key logistics efforts”, IHS 
Janes Defence Weekly z 31 lipca 2014 r., (dostępny na: 
http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-with-key-
logistics-efforts). 

 

 
Źródła internetowe: 
 
 

Afghanistan Online: http://www.afghan-web.com  
 

Afghanistan Reuters: http://www.reuters.com/places/afghanistan  
 

Afghanistan Today: http://www.afghanistan-today.org/ 
 
Afghan Military Forces (AMF): 
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/amf.htm  
 

Brandt Commission: http://www.brandt21forum.info/About_BrandtCommission.htm 
 

Bank Światowy: Afghanistan Country Overview 2012: http://www.worldbank.org.af 
 

Bank Światowy, Afghanistan – potencjał surowcowy: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:6488511
3~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html  
 

Central Intelligence Agency, MacEachin Douglas, Predicting the Soviet Invasion of 
Afghanistan: The Intelligence Community's Record, na https://www.cia.gov/library/center-
for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-
invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-
of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html 

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers: http://www.child-soldiers.org/home 
 

Encyclopedia Britannica: http://www.britannica.com 
 

Global Security: http://www.globalsecurity.org/ 
 

Human Development Index 2014: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-

development-index-and-its-components, 
 

Index Mundi: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=af&v=69 
 

Info Lotnicze: https://www.infolotnicze.pl/ 
 

http://www.nytimes.com/2007/05/03/world/asia/03afghan.html?_r=2
http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-with-key-logistics-efforts
http://www.janes.com/article/41369/afghan-military-units-continue-to-struggle-with-key-logistics-efforts
http://www.afghan-web.com/
http://www.reuters.com/places/afghanistan
http://www.afghanistan-today.org/
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/amf.htm
http://www.brandt21forum.info/About_BrandtCommission.htm
http://www.worldbank.org.af/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,menuPK:64885113~pagePK:7278667~piPK:64911824~theSitePK:5929282~contentMDK:22718722,00.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record/predicting-the-soviet-invasion-of-afghanistan-the-intelligence-communitys-record.html
http://www.child-soldiers.org/home
http://www.britannica.com/
http://www.globalsecurity.org/
http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=af&v=69
https://www.infolotnicze.pl/


310 
 

Institute for State Effectiveness: www.effectivestates.org 

Iraq Coalition Casualties Count: http://icasualties.org/  

ISAF: http://www.isaf.nato.int/ 

ISN Security Network: http://www.isn.ethz.ch  

Landmine and Cluster Munition Monitor: http://www.the-monitor.org/  

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Islamic Republic of Afghanistan, Program Note, July 
2012: na http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm, 
 

Ministry of Defense, Islamic Republic of Afghanistan: http://mod.gov.af/en  
 

NATO: http://www.nato.int  
 

NATO Training Mission in Afghanistan (NTM-A): http://ntm-a.com/  

Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR): 
http://www.sigar.mil/about/ 

Pajhwok News: www.pajhwok.com/  
 

Serwis prasowy E-ariana: http://www.e-ariana.com 
 

Serwis prasowy RIA Novosti: http://en.ria.ru/  
 
Transparency International: http://www.transparency.org/research/cpi/overview 
 

United Nations Assistance Mission in Afghanistan: http://www.unama-afg.org/ 
 

UN News Center: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29918&Cr=Afghan&Cr1=civilian+rights#.
UyhQ1YW43IU, 
 

United Nations Development Program in Afghanistan: 
http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/psl/prj_anbp.htm 
 
United States Central Command: www.centcom.mil  
 

U.S. Geological Survey:  http://afghanistan.cr.usgs.gov/minerals 
 

Wikileaks: wardiary.wikileaks.org 
 

Who is Who in Afghanistan: http://www.afghan-bios.info/database.html 

http://www.effectivestates.org/
http://icasualties.org/
http://www.isaf.nato.int/
http://www.isn.ethz.ch/
http://www.the-monitor.org/
http://www.imf.org/external/np/country/notes/afghanistan.htm
http://mod.gov.af/en
http://www.nato.int/
http://ntm-a.com/
http://www.sigar.mil/about/
http://www.pajhwok.com/
http://www.e-ariana.com/
http://en.ria.ru/
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.unama-afg.org/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29918&Cr=Afghan&Cr1=civilian+rights#.UyhQ1YW43IU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29918&Cr=Afghan&Cr1=civilian+rights#.UyhQ1YW43IU
http://www.undp.org.af/whoweare/undpinafghanistan/Projects/psl/prj_anbp.htm
http://www.centcom.mil/
http://afghanistan.cr.usgs.gov/minerals



