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Historická východiska 
Při analýze problémů současného Afghánistánu je potřeba si uvědomit především nedávnou 
i starší historii této země. Přelomovým obdobím soudobých dějin jsou v tomto případě léta 
1978-1979, kdy se k moci dostala komunistická Lidově-demokratická strana Afghánistánu. 
Proti jejich reformám se objevila řada ohnisek odporu, které se později nezřídka 
transformovaly v ozbrojené skupiny bojující s pomocí zahraničních i domácích fondů proti 
komunistické straně. Po vpádu sovětských vojsk do Afghánistánu v prosinci 1979 se tento 
boj ještě více zostřil. Tyto opoziční ozbrojené síly byly vedeny především islámskou ideologií.  
 
Po ústupu sovětské armády v únoru 1989 byl Afghánistán do značné míry ponechán 
vlastnímu osudu. Jako již několikrát v minulosti, centrální vláda pod vedením prezidenta 
Nadžíbulláha kontrolovala pouze významná města či hlavní komunikační body. Ostatní části 
byly již kontrolovány silnými lokálními veliteli, kteří měli často za sebou štědré donory ze 
zahraničí. Pád prezidenta Nadžíbulláha v roce 1992 vedl k definitivnímu rozbití i tohoto 
slabého prvku jednoty Afghánistánu i k dezintegraci určitých funkčních vládních institutů. 
 
Anarchii vyvolanou občanskou válkou mezi „vítěznými“ opozičními stranami v letech 1992-
1996 dokázaly stabilizovat až jednotky hnutí Tálibán. Na rozdíl od městských elit 
komunistických vůdců se většina příslušníků těchto hnutí rekrutovala z venkovského a 
maloměstského prostředí. Tato zkušenost umožnila Tálibánu rozšířit svou moc nejen 
extenzivně, ale i intenzívně v afghánských regionech. Vláda Tálibánu, jakkoliv tvrdá a 
represivní, ukázala, že prakticky jedinou efektivní možností, jak ovládnout a sjednotit 
dlouholetými boji fragmentovanou zemi, je silná vojenská moc s výraznou zahraniční 
podporou. Lze očekávat, že vláda Tálibánu by měla šanci udržet se u moci v celé zemi ještě 
dlouhou dobu, přestože i za jejich vlády vypukla na jimi kontrolovaných územích řada 
povstání. To ale nebylo v historii Afghánistánu nic mimořádného a Tálibán disponoval 
dostatečnou silou, aby si s těmito projevy poradil. Při analýze současného stavu opětovné 
dezintegrace země je nutné mít tuto stabilizační roli Tálibánu na paměti. Jakákoliv forma 
měkké moci (soft power) v Afghánistánu by měla být doprovázena silnou centrální vojenskou 
mocí. Zdá se, že tuto historickou lekci mnozí analytikové a stratégové pro dnešní 
Afghánistánu opět zapomínají.  
 
Začarované kruhy afghánské po roce 2001 
V roce 2001 se jednotky Tálibánu stáhly z Kábulu a dalších velkých městech. V letech 2002-
2003 proběhla celým Afghánistánem vlna naděje, že po téměř jak čtvrtstoletí bojů konečně 
začne fungovat normální neválečný život. Tato naděje byla především spojována s rychlou 
obnovou země, opětovným zavedením standardních institutů moci, centrální vlády a dalších 
atributů jakéhokoliv běžného státu. Po přechodnou (nespecifikovanou) dobu měla 
bezpečnost země zajišťovat zahraniční vojska. 
 
Vývoj v Afghánistánu však tyto optimistické vize nedokázal naplnit. Bylo ostatně možné 
očekávat, že uvedená vysoká očekávání zůstanou nenaplněna. Kádrové předpoklady 
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nových vůdců, silné tradice, slabá ekonomika a velmi výrazné rozdělení země s pozůstatky 
řady mýtů a polopravd, které prohlubovaly nevraživost mezi jednotlivými etniky Afghánistánu, 
a další problematické aspekty – to vše přispělo k výraznému zaostávání za očekáváními 
místní populace, stejně jako mezinárodního společenství. 
 
Politická nestabilita a nejednotnost země 
Podle tzv. Bonnského procesu přijatého ještě na sklonku roku 2001 představiteli nového 
afghánského establishmentu i zástupců mezinárodního společenství se předpokládalo 
vytvoření institucionálního rámce pro fungování centralizovaného státu. Tento formální 
rámec se v zásadě podařilo naplnit. 
 
Byla přijata výrazně prezidentská ústava, avšak v afghánském kontextu, kde je nutný silný 
mandát, nebylo možné jiné řešení. Politické strany jsou teprve na počátku svého formování, 
nelze očekávat brzké vytvoření politických stran. Slabost politické scény Afghánistánu 
ukázaly parlamentní volby v roce 2005. Ty završily základní budování politického systému 
poválečného Afghánistánu. Zároveň se však ukázaly limity zvenčí prosazovaného politického 
zřízení.  
 
Problémem parlamentu je formování jakékoliv parlamentní většiny. Parlament poměrně 
věrně kopíruje etnické složení země, stoupenci prezidenta Karzájího v nich tvoří zhruba 
30%. Bývalí islamisté (Severní aliance, protitálibánské islámské strany) sice získali okolo 
50% hlasů, nicméně ani tento tábor dávno není jednotný a nelze ani hovořit o jakékoliv 
koalici sil podporujících jedno mocenské centrum, které by tak dostalo silný mandát. 
 
Přijetí jakéhokoliv zákona tak znamená pro Karzájího nutnost dohody s politickými soupeři, 
kteří tak mohou (byť formálně) získávat cenné ústupky pro své zájmy (beztrestnost, vliv 
v regionech apod.). Roztříštěný parlament se tak ukazuje jako prozatím relativně málo 
akceschopný. Příliš mnoho moci parlamentu by se proto stalo ještě větší brzdou rozvoje 
Afghánistánu a mohlo by vést k jeho další dezintegraci. Silnější parlament, který někteří 
autoři považují za základ demokratického zřízení a jehož zřízení při tvorbě ústavy požadovali 
někteří afghánští představitelé, by v afghánském amorfním prostředí vedl k nové fragmentaci 
země. Vůbec se slovem demokratizace je nutné zacházet na nezralé afghánské politické 
scéně velmi opatrně tak, aby nedošlo k určitému „znechucení“ z nefungujícího 
demokratického procesu.  
 
Hlavní problémy politické moci zůstávají od roku 2001 prakticky nezměněné. Moc ústředních 
orgánů se vztahuje především na Kábul a jeho blízké okolí. Na ministerstvech se usídlili tzv. 
prozápadní síly, které však zjevně iritují velkou část afghánské populace (okupanti), přestože 
někteří nejvíce proameričtí a prozápadní protagonisté museli již z vlády odejít na začátku 
roku 2006. Mezinárodní společenství i místní populace chtějí od slabé vlády (v 
celoafghánském měřítku) příliš mnoho protichůdných kroků najednou – silnou vládu 
v Kábulu, lidská práva, odzbrojení, řešení problematiky pěstování opia, zlepšení životní 
úrovně atd. Ani vláda s mnohem silnějším mandátem by nebyla schopna řešit žádný z těchto 
problémů v krátkém časovém období. 
 
Politický kruh 
Neakceschopný parlament s menšinou provládních sil → vláda není schopna prosadit 
potřebné reformy → vláda vypadá jako neschopná → posílení role neakceschopného 
parlamentu a regionálních velitelů. 
 
Nejednoznačná role mezinárodního společenství 
Bludný kruh afghánské politiky dotvářejí mezinárodní síly. Mezinárodní dozor jednak nenutí 
k vytváření vlastních životaschopných orgánů moci, na druhé straně v části afghánské 
společnosti prohlubuje nevraživost vůči tzv. „cizí okupaci“. Na toto může slyšet řada lidí 
v parlamentu, která může zvednout otázku odchodu „okupačních sil“ (niruhá-je ešgálí).  
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Řada kroků mezinárodních organizací také není řešena s ohledem na názor legálně zvolené 
orgány (parlament) a v mnoha případech se mezinárodní představitelé spokojí se souhlasem 
vůči zahraničí mnohem více loajální exekutivy (jako příklady lze uvést zákony o pobytu cizích 
vojsk na území Afghánistánu, neratifikace tzv. Afghanistan Compact). Na druhé straně by 
schvalovací proces potřebných a akutních reforem v parlamentu mohl být snadno 
zablokován, často z druhořadých důvodů. Tento rozpor vede ke schizofrenní situaci u řady 
Afghánců, kteří na jedné straně vidí ze strany mezinárodního společenství prosazování vlády 
zákona a na druhé straně snahu prosadit řadu norem a opatření mimo zákonné procesy.  
Mezinárodní společenství investuje značné prostředky do návratu uprchlíků, rekonstrukci 
zemědělského sektoru, vzdělání a zdravotnictví. Na druhou stranu Afghánistán „sedí na 
jehle“ mezinárodní pomoci a jeho vlastní příjmy se zvyšují jenom velmi pozvolna.1 
 
Peníze, které jdou přes státní rozpočet, zdaleka nejsou použity vždy na konkrétní účely a 
mnoho z nich končí v kapsách špatně placených státních úředníků s relativně malými 
pravomocemi na místech. V rámci efektivity využití prostředků proto mezinárodní organizace 
velmi často sahají po pomoci reálně mocných na místech, což rozhodně nepomáhá 
upevnění moci centrálních institucí.  
 
Nejednoznačnost kroků mezinárodního společenství (jinak řečeno cizinců – cháredžíjún) se 
promítá do přijímání cizinců na místech. Lidé sice na jedné straně vidí často snahu pomoci, 
na druhé straně existuje určitá odcizenost a často povýšenost v chování některých (!!) 
západních představitelů vůči Afghánistánu. Vytváří se zde proto prostor pro vytváření řady 
mýtů a polopravd, které rozhodně nepřispívají k dobrému jménu cizinců v zemi a jsou velmi 
dobře využitelné v rámci protizápadní propagandy. Řešení této situace však prakticky 
neexistuje. 
 
Kruh mezinárodní pomoci 
Slabost vlády na místech (neschopnost vládních úředníků, případně jejich neexistence) x 
snaha o efektivní pomoc → mezinárodní organizace se obracejí na místní velitele → růst 
autority místních velitelů v očích místní populace → oslabování vládních pozic 
 
Ekonomika 
Afghánská ekonomika patří k nejslabším na světě. V roce 2001 existovalo v zemi cca 30-
35% gramotných, oficiální HDP na obyvatele reálně se pohyboval okolo 200 USD. O pět let 
později v roce 2005/2006 se reálné průměrné příjmy na obyvatele zvýšily na cca 300 USD za 
rok, pokud ovšem započteme i příjmy ze stínové ekonomiky. Jedná se sice o výrazný nárůst, 
avšak ani tato čísla zdaleka neodrážejí očekávání rychlého blahobytu. Přibližně 70% 
populace nadále žije pod hranicí 2 USD na den a tento podíl se daří snižovat jenom velmi 
pozvolna.  
Státní finance jsou ve velmi špatné situaci. Ve fiskálním roce 2005/2006 se příjmy státního 
rozpočtu pohybovaly pouze okolo 5% HDP (jeden z nejnižších ukazatelů na světě) a podle 
odhadů se 80-90% příjmů odehrává ve stínové ekonomice. 
 
Karzájího vláda nemá výraznější ekonomické nástroje, jak vládnout zemi. Situaci v zemi 
komplikují navrátivší se uprchlíci (včetně Afghánců často doslova vyhoštěných z Íránu), 
masová nezaměstnanost (a nezaměstnatelnost) a také výrazná otevřenost afghánské 
ekonomiky vůči lacinému importu. Podmínky pro zrod domácí výroby produktů jsou tímto 
ještě více komplikovány (s několika výjimkami tradiční výroby koberců, které však zdaleka 
nemohou pokrýt potřeby celého Afghánistánu), nehledě na produktivitu práce, zastaralé 
vybavení, což nečiní afghánské výrobky konkurenceschopné ani doma, natož v zahraničí. 

                                                 
1
 Ročně se investuje v Afghánistánu okolo 3,1 mld. USD, z čehož však 75% jde mimo rozpočet afghánské vlády. 

Vlastní příjmy afghánské vlády z daní a cel byly v roce 2005/2006 okolo 330 mil. USD. Na druhou stranu 

například britská vláda například směřovala v letech 2006/2007 70% své pomoci přímo do afghánského státního 

rozpočtu (111 mil. USD). 
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Na lokální úrovni se sice uplatňují drobné projekty některých mezinárodních organizací, které 
mají zvýšit místní produkci, avšak tato snaha není ani koncepční a pokrývá pouze vybraná 
území a vybrané komunity. 
 
Dále je problémem rostoucí kriminalita, kterou jsou na místech schopni zvládnout místní 
velitelé a nikoliv vláda, což opět podkopává autoritu centrální vlády a posiluje vliv místních 
velitelů, včetně jejich podílu v místní ekonomice. 
 
Řešením při snaze o rostoucí vliv státu nemůže být ani lepší zaplacení místních úředníků 
z mezinárodní pomoci. Zvýšení jejich mezd by patrně nezastavilo všeobecnou korupci 
v zemi, vedlo by patrně k ještě většímu klientelismu, nehledě na pravděpodobný růst cen 
(včetně úplatků). Všechny tyto skutečnosti by zasáhly především chudší vrstvy, které nemají 
možnost umístit do státní sféry někoho z rodiny. 
 
Ekonomický kruh 
Neschopnost vlády kontrolovat výběr daní a cel (oblasti kontrolované místními veliteli) → 
malý růst příjmů do státní pokladny → nelze financovat výdaje → podřadné platy ve státní 
správě → růst moci místních velitelů, včetně jejich schopnosti zajistit výběr prostředků pro 
sebe → neschopnost vlády kontrolovat výběr daní a cel 
 
Armáda 
Za prvních 10 let po pádu Tálibánu bylo přislíbeno vložit okolo 14,5 mld. USD (což ovšem 
pouze velmi nedostatečná část). Z toho velká část byla vydělena na budování afghánské 
armády pod vedením Hamída Karzájího. Tento proces však probíhá poměrně pomalu, naráží 
na odpor místních velitelů. Přesto budování afghánské národní armády patří k největším 
úspěchům při rekonstrukci Afghánistánu. Armáda je dnes stále silnější a nejvíce 
institucionalizovaná. V tradiční afghánské společnosti i na afghánské politické scéně, která 
vyznává především moc síly, je tento prvek velmi potřebnou součástí budování afghánského 
státu.  
 
I tento úspěšný projekt je nutné vychovávat i nasazovat velmi obezřetně. Hrozí totož 
podobná situace jako v 80. letech při budování tzv. Afghánské lidově-demokratické armády. 
Část velitelů může odmítat nasazení jednotek „proti svým“ lidem. Tj. např. paštunský generál 
může odmítnout být nasazen proti paštunským oddílům Tálibánu (jedná se i o jeho vlastní 
bezpečnost). Nasazení vojáků jiné národnosti zase zvýrazňuje mezietnické vztahy. Tento 
bludný kruh se projeví především v době, kdy by afghánská armáda měla zasahovat nejen 
po boku mezinárodních sil. Fragmentace této armády patří k největším hrozbám pro stabilitu 
Afghánistánu. 
 
Obchod s drogami 
Vzájemně propojený s posilováním struktur alternativních ke státním strukturám. Pro státní 
úředníky zvyšuje možnost korupce. V roce 2004 tvořily drogy zhruba 61% celkového HDP 
Afghánistánu o rok později to bylo jen 52%, nicméně toto snížení se ukázalo pouze 
dočasné.2 V roce 2006 se předpokládá největší osevní plocha a také produkce cca 6100 t. 
surového opia. 
V roce 2005/2006 bylo plánováno utratit skoro 500 mil. USD na snížení pěstování a 
produkce opia, avšak tato částka je pouhým zlomkem příjmů z tohoto výnosného obchodu. 
 
Vláda není schopná najít mechanismus, jak přeorientovat domácí zemědělce z výhodného 
pěstování opia na jiné zemědělské plodiny.  
 
Otázkou zůstává, zda by nebylo dokonce řešením dočasně tolerovat pěstování opia při 
masivním přílivu peněz na jejich výkup. Zároveň by se rozběhly snahy o přechod na 

                                                 
2 Afghanistan Opium Survey 2006. UN Office for Drugs and Crome. September 2006, s. 2. 
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alternativní hospodaření, protidrogovou propagandu (poukaz na neslučitelnost s islámem). 
Přesvědčit místní obyvatele a polní velitele na místech k zákazu pěstování opia. Zvláště 
v momentě, kdy příjmy z tohoto obchodu jsou nedílnou součástí posilování vlivu těchto 
velitelů. 
 
Drogový půlkruh 
Omezené řešení ekonomických problémů + vysoké výnosy z pěstování surového opia + 
nekontrola vlády nad kriminálními elementy → růst posevů → větší zisky → řešení 
ekonomických problémů 
 
Kruh šestý. Růst Tálibánu a mezinárodní jednotky 
Od roku 2002-2003 se výrazně zintenzívnila aktivita hnutí Tálibán, zejména v jeho tradičních 
baštách na jihu a na východě země. Postupně na stranu protivníků vlády přidali další 
radikální skupiny, kteří nesouhlasí jak s vládou prezidenta Karzájího (lokaj nevěřících), tak i 
s přítomností mezinárodních jednotek v zemi. Jedná se například o polního velitele 
Hekmatjára, jednotky Hizb-e Islami pod vedení Junuse Chálise a další. Snaha o centralizaci 
vlády může přivést do řad ozbrojené opozice (jakkoliv nesourodé) i další polní velitele, kteří 
by se cítili ohroženi ve svých pozicích. 
 
V Afghánistánu se tak opět objevuje fenomén asymetrické války, do něhož jsou nově 
implantovány některé prvky známé spíše ze zahraničí. Především se jedná o rostoucí 
bombové a sebevražedné útoky. Tato skutečnost svědčí také o „pragmatičnosti“ 
organizovaných ozbrojených skupin, kdy s malými ztrátami lze dosáhnout viditelného 
výsledku. 
 
Vedle dobře organizovaných bojovníků hnutí Tálibán lze také očekávat, že tuto značku 
používá i řada místních velitelů jako nálepků pro své lokální zájmy. Místní velitelé na jihu 
také ze stejného důvodu vytvářejí přechodné aliance s vůdci Tálibánu. Nejedná se zdaleka o 
nový prvek – při posledním tažení Tálibánu v letech 1994-96 byla využita podobná taktika. 
To činí síť odporu ještě méně průhlednou. 
 
Pro mezinárodní kontingent a jejich rozvědku tak na jihu Afghánistánu panuje prakticky 
nepřehledná situace, často není reálně proti komu bojovat a stávající bojová úsilí mohou 
zasáhnout pouze část rozvětvené sítě ozbrojených skupin. Pro mezinárodní vojska je potom 
snadné zaútočit na nesprávné cíle, stejně jako zasáhnout civilní obyvatelstvo, což je další 
záminka k propagandě proti „okupačním vojskům“. 
 
Situaci s mezinárodními jednotkami komplikuje také jejich chronický nedostatek a také jasný 
mandát. Pouze na hlavní města a cesty by bylo odhadem třeba vyčlenit okolo 30 000 vojáků 
(sovětská vojska disponovala v 80. letech ještě větší silou). Teprve v roce 2006 začalo 
rozšiřování vojsk ISAF i na klíčový jih Afghánistánu. 
 
Kruh mezinárodních vojenských jednotek 
Málo vojsk ISAF versus očekávání místní populace → nemožnost rozšířit areál působení do 
regionů → zklamání místní populace → potřeba mnohem většího počtu vojsk versus 
neochota mezinárodního společenství poskytnout další jednotky → málo vojsk ISAF na 
místech)  
Potřeba nových vojáků → obava evropských vlád z vlastních ztrát → požadavky evropské 
veřejnosti na stažení vojsk z Afghánistánu → politická prohra evropských vlád → Málo 
vojáků pro Afghánistán (a jakýkoliv další region). 
  
Afghánský chmurný scénář 
Řešení uvedených začarovaných kruhů není prakticky možné ve své komplexnosti. 
Mezinárodní společenství, humanitární organizace a vládní pomoc budou vždy zahrnovat 
pouze určitý výsek z komplexu potřeb, které by Afghánistán potřeboval uspokojit. Nelze 
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předpokládat dostatek prostředků na všechny nutné investice, stejně jako nebude 
v Afghánistánu dostatek zahraničních kádrů, které by přispěly ke komplexnímu řešení 
situace v zemi. Zároveň nebude možné plně potlačit ozbrojený odpor vůči zavádění 
jakýchkoliv změn – v Afghánistánu existuje příliš mnoho idejí a zbraní a další není problém 
získat, často s pomocí fondů ze zahraničí.  
 
Legitimně zvolená vláda je slabá a její neschopnost, za níž často není schopna nést 
zodpovědnost, jí navíc stále ubírá na popularitě. Na její směnu však není žádná rozumná 
alternativa. Západní podpora Karzájímu potom tuto podporu ještě snižuje, čehož využívají 
extremistické síly (např. Tálibánu) a velitelé na místech. Ozbrojené opoziční skupiny jsou na 
rozdíl od slabého Karzájího zajistit pořádek nad „svými“ teritorii. To jim dává možnost 
požadovat od vlády nové a nové ústupky. Tyto zesilující tendence nakonec v určitém 
časovém horizontu povedou ke svržení vlády nelegitimní cestou, protože cesta legitimity se 
za posledních pět let zdiskreditovala jako neefektivní. 
 
Jakékoliv stažení mezinárodních jednotek může tento proces svržení vlády jenom urychlit a 
ani podpora Karzájímu zvenčí nebude pravděpodobně na udržení vlády stačit. Dobře míněné 
a zaváděné reformy jsou pomalé na to, aby je většina lidí dokázala pocítit v reálně dohledné 
době. Přestože se na mnohých místech úroveň života zvýšila oproti období Tálibánu, řada 
opatření v ekonomické a sociální oblasti jsou pomalá a doprovází je značná korupce.  
 
Dnešní Afghánistán tak nebezpečně opakuje některé scénáře z minulosti. Slabá centrální 
vláda s podporou zvenčí, posilující odstředivé tendence v regionech, rostoucí vliv 
populistických myšlenek, často šířených radikálními skupinami. To vše může vyústit v další 
kolo občanské války v zemi mezi představiteli jednotlivých frakcí tak, jako tomu bylo na konci 
80. let až do roku 2001. A za příklady můžeme jít i hlouběji do minulosti Afghánistánu. 
 


