PREZENTACJA PRACY MAGISTERSKIEJ –
HISTORIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA, GOSPODARCZA
AFGANISTANU LAT 1945-1979
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Duchownego w Kielcach moja praca magisterska pt. Historia społecznopolityczna, gospodarcza Afganistanu lat 1945-1979, dotyczy przede wszystkim
roli Afganistanu jako ważnego podmiotu w polityce międzynarodowej USA
i ZSRR. Ten główny problem badawczy, który podjąłem w w pracy, został
przebadany w oparciu o ubogą literaturę przedmiotu, źródła prasowe
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Afganologicznego z Krakowa. Podjęty temat jest, jak już wyżej wspomniałem,
słabo znany w polskiej nauce. Dzięki najnowszym wydarzeniom (wydarzenia
tzw. 11 września), znalazł się jednak w centrum uwagi. Pracę obroniłem w roku
2009 u profesora W. Batóga na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Głównym celem mojej pracy było nie tylko przedstawienie sytuacji
powojennego Afganistanu, ale przede wszystkim ukazanie procesów politycznowewnętrznych zachodzących w Afganistanie w latach 1945-1979. Ponadto,
kolejnym nie mniej ważnym celem, było zobrazowanie wpływu tych, wcześniej
wspomnianych procesów politycznych na sytuację międzynarodową (czyt.
Środkowy Wschód, oraz Afganistan w obliczu ZSRR i Stanów Zjednoczonych).
Teza badawcza: Afganistan, był istotnym elementem w grze międzynarodowej
pomiędzy ZSRR, a USA. Głównymi pytaniem, które posłużyło do obrony tezy
było: czy zmiany jakie zaszły w Afganistanie w wyniku procesów politycznowewnętrznych miały istotny wpływ na kształtowanie się mocniejszej pozycji
w Afganistanu w polityce mocarstw zachodnich? Oprócz głównego pytania

badawczego, dla udowodnienia powyższej tezy, nasunęły się bardziej
szczegółowe pytania; jak choćby: czy polityka prowadzona przez władze
afgańskie była kierowana jakimiś celami? Zakres podmiotowy pracy obejmuje
Afganistan, mocarstwa, które prowadziły politykę globalną i występowały
w ramach sektora ingerującego (tzw. intrusive sektor), a także przygraniczne
państwa tj. Pakistan, Indie i Iran.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje ogólny zarys
historii Afganistanu, począwszy od początków kształtowania się pierwszych
ośrodków miejskich w III tys. przed Chrystusem, aż do interwencji radzieckiej.
Drugi rozdział obejmuje historię wewnętrzną Afganistanu w latach 1945-1979.
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a w szczególności umowy ekonomiczne zawierane przez Afganistan z ZSRR
i Stanami Zjednoczonymi. Rozdział trzeci dotyczy już zasadniczej części pracy,
a mianowicie pozycji międzynarodowej Afganistanu. Przede wszystkim opisana
tu została sama ewolucja pozycji międzynarodowej tego kraju oraz jego pozycja
na Środkowym Wschodzie. Kolejnym aspektem zobrazowanym w tym rozdziale
jest prowadzona polityka ZSRR i USA w stosunku do Afganistanu oraz
okeślenie na jakim etapie poszczególne z tych państw uzyskiwało przewagę.
Wysiłek, którego podjąłem się był ogromnym wyzwaniem. Pewna trudność
w stosunku do niezbyt bogatej literatury powodowała, że do końca nie udało się
wyczerpać niektórych kwestii.
al. mgr Sebastian Brzoza
Koło Historyczne WSD Kielce
Praca pierwsza w ramach programu: STUDENCI TEOLOGII CZYTAJĄ
KSIĄŻKI.

