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Reménytelen volt 
Afganisztánba exportálni 
a nyugati demokráciát 

Dr. Demkó Attila (fotón) (1976), 
az MCC Geopolitikai Műhelyé-
nek vezetője, biztonságpolitikai 
szakértő, író. 2018-ban jelent meg 
Máglyatűz című könyve, amely 
egy Székelyföld körül kialakuló 
potenciális konfl iktust dolgoz 
fel egy fi ktív történet keretében. 
2020-ban jelent meg társszerző-
ségével a Napról napra Trianon 
című könyv, amely az 1918-1920-
as, Erdély, a Délvidék és Felvidék 
elvesztéséhez vezető esemény-
sort mutatja be.

– Az Afganisztánban kiala-
kult helyzet a nemzetközi média 
hasábjain folyamatosan vissza-
köszön. A vélemények és nyilat-
kozatok között nehéz valamilyen 
konszenzust találni. Ön szerint, 
annak érdekében, hogy a több, 
mint egy évtizede húzódó hábo-
rút megfelelően közelíthessük 
meg, mi az amit tudni kell az 
afganisztáni társadalomról és po-
litikai viszonyokról?

– Az a legfontosabb, hogy ez 
a nagy, közel negyvenmilliós or-
szág nagyon más, mint az európai 
államok. Sokkal több törésvonal 
szabdalja a társadalmat, mint amit 
Európában megszoktunk: etnikai, 
vallási és kulturális törésvonalak 
mellett még a törzsi társadalom 
elemei is megvannak. Képzeljük 
el, hogy a 10. századi törzsi „Ma-
gyarország” keveredik a 14. század 
elejének kiskirályok korával, a val-
lásháborúk időszakával, de ebben a 
képben ott van a 21. század is. Egy 
családban a férfi nak szinte teljha-
talma van, de a nők tudják, hogy 
a világ más részein ez máshogy 
van, millióknak van fegyvere, de 
mobiltelefonja is. A mobiltelefonon 
viszont ugyanúgy lehet nézni lázító 
szélsőséges iszlám szónoklatot, és 
ezt korábban nem látott gyorsaság-
gal terjeszteni, mint egy zenei vide-
ót. A háború egyébként lassan fél 
évszázada folyamatosan tart, a het-
venes évek vége óta valahol mindig 
ropogtak a fegyverek Afganisztán-
ban. Sok régióban aknák borítják 
a tájat, amit egyébként hatalmas 
hegyek-völgyek szabdalnak az or-
szág közepén, míg a peremeken 
jókora sivatagok vannak. Nem egy 
barátságos vidék, bár kétségtelenül 
gyönyörű. 

– A tálibok hatalomra jutását 
megelőzően volt egy demokrati-
kus rendszer, amely valamilyen 
módon működőképes volt. Mi az 
oka annak, hogy “váratlanul”, 
összeomlott, és kaotikus állapo-
tok uralkodnak most?

– Nem volt működőképes, csak 
jelentős külső támogatással. A 
rendszert az amerikaiak és euró-
paiak anyagi és katonai segítsége 
tartotta fenn. Nem is volt annyira 
demokratikus, mint gondoljuk, 
ugyanis a 2001 utáni új afgán veze-
tők legitimációja nem teljesen tiszta 
választásokon alapult. Asráf Gáni 

elnököt nem ok nélkül tartották az 
amerikaiak „emberének”, voltakép-
pen az USA-ból exportálták Afga-
nisztánba. Persze a rendszer jobb 
és demokratikusabb volt, mint a 
tálib uralom, de nem mindenkinek 
a demokrácia vagy a női oktatás 
biztosítása volt a prioritás. Lehet 
gender-tanszéket nyitni Kabulban, 
meg megjelenhetnek a patriarchá-
lis társadalom ellen küzdő NGO-k, 
csak éppen ez nem fog tömegtámo-
gatást hozni. Ez egy szélsőségesen 
szegény, vallásos ország és a vallási 
elképzelésekkel vagy törzsi szokás-
joggal szembemenni nem sikeres 
taktika. Ezt ráerőltetésnek, kulturá-
lis agressziónak érezte az afgán tár-
sadalom egy jelentős része, minél 
inkább próbálkoztak a nyugatiak, 
annál nagyobb lett az ellenállás. 
Így Afganisztánban a Nyugat sok 
ezer milliárd dollárt költött el, kevés 
látszattal. Igen, a lányok tanulhat-
tak végre, épültek utak, üzemek, de 
a pénz nagy része a saját, illetve az 
afgán hadsereg költségeire ment el. 
Bár ez utóbbi is csak részben igaz. 
A kormányerők gyors vereségeinek 
egyik oka, hogy a katonák pénze és 
élelmezése is sokszor eltűnt a kor-
rupt afgán államapparátusban. Az 
előző elnök, Hamid Karzai papíron 
ezer dollárt sem keresett havonta, 
de elnöksége alatt mégis kápráza-
tos vagyonra tett szert, testvéreit 
és törzsét is gazdaggá téve. Azt 
mondanám, hogy eleve reményte-
len vállalkozás volt Afganisztánba 
exportálni a nyugati liberális de-
mokráciát. Ráadásul a harctéren 

az ellenfél más játékszabályok sze-
rint játszott, olyan keménységgel, 
kegyetlenséggel és elszántsággal, 
amit Nyugaton megközelíteni sem 
tudunk. A tálibok képesek voltak 
akár egy tízéves gyerekre is bombát 
pakolni, majd a nyugati katonák 
mellett felrobbantani. Egész egy-
szerűen keményebb, fanatikusabb 
volt az ellenfél. 

– A NATO és az amerikai had-
erő kivonulását többször is a sai-
goni kivonuláshoz hasonlítja a 
nemzetközi média. Ön szerint mi 
ennek az oka?

– Csak meg kell nézni a képeket 
Kabulról és Saigonról, mert pon-
tosan egymás mellé helyezhetők: 
1975-ben és 2021-ben ugyanúgy, pá-
nikszerűen mentették az amerikai 
diplomatákat és afgán segítőiket, 
helikopterekkel, káoszban, megalá-
zó módon. De egyébként jó döntés 
volt kivonulni, még ha a megvaló-
sítás rosszul sikerült is. A nyuga-
tos afgánok – mert van ilyen része 
is a társadalomnak – jórészt nem 
akarnak meghalni a demokratikus 
Afganisztánért, nos akkor miért 
haljanak meg érte európaiak vagy 
amerikaiak..?

„A Nyugat hatalma véges” 

– Mit jelentett a demokrácia Afga-
nisztánnak a tálibok hatalomra 
kerülése előtt és mit jelenthet 
most? Van bármilyen lehetőség, 
remény arra vonatkozóan, hogy 
egy demokratikus politikai rend-
szer kialakuljon akár a közel vagy 
távoli jövőben?

– Túl sokat nem jelentett se ko-
rábban, se most. Ez a világ egyik 
legszegényebb országa, mégis 
miért lenne prioritás valakinek, 
aki nem tudja, mit eszik holnap a 
„demokrácia”? Tömegeknek nincs 
értelmes munkája, a népesség 
robbanásszerűen nő, és az egyet-
len versenyképes „iparág” az or-
szágban a kábítószer-termelés és 
kereskedelem. Az erőszak a min-
dennapok része. Nem, nincs esélye 
demokratikus rendszernek még jó 
pár generációig. 

– Mit jelent Afganisztán je-
lenlegi helyzete a Nyugat, illet-
ve Kelet szempontjából? Afga-
nisztán geopolitikai helyzete 
hogyan értelmezhető a jelen-
legi helyzetben? Geopolitikai 

viszonylatban mi az, amit ta-
nulhatunk az afganisztáni hely-
zetből?

– Azt, hogy a Nyugat hatalma vé-
ges, és nem szabad lehetetlen kül-
detésekre pazarolni. Ezért mond-
tam fentebb, hogy a kivonulás jó 
döntés, a realitások elismerése. Kí-
vülről rendszert buktatni lehet, ez 
sikerült Afganisztánban, Líbiában 
és Irakban is, de egy demokratikus 
rendszert építeni rendkívül nehéz. 
Akkor lehet, ha az adott országban 
megvan ehhez a tömegtámogatás, 
a szellemi infrastruktúra. Pusztán 
geopolitikai szempontból egyéb-
ként Afganisztán jóval fontosabb 
Kínának, mint az USA-nak. Kíná-
nak közvetlen határa van Afganisz-
tánnal, ráadásul az instabil ujgur 
autonóm tartománynál. Most nem 
kizárt, hogy a kínaiak próbálják 
majd integrálni az országot saját ér-
dekszférájukba, de a feladat nekik 
sem lesz könnyű. Sok erőfeszítésbe, 
pénzbe, áldozatba fog kerülni, ha 
megpróbálják, és a siker egyálta-
lán nem garantált. A tálib győzelem 
persze az iszlám dzsihadisták erő-
södését hozhatja az egész világon, 
ez mindenkinek rossz. Ha nem is 
lesz közvetlen dominóhatás, növek-
szik majd a terrorizmus és az insta-
bilitás sok országban. De már régen 
túl vagyunk a világban azon, hogy 
lehet nagyjából jó vagy rossz dönté-
seket hozni. A Nyugat számára csak 
rossz opciók maradtak, mert annyi 
helyen van krízis, hogy mindenhol 
segíteni képtelenség, de a visszavo-
nulás is veszélyekkel jár. Léteznek 
olyan helyzetek, amelyekre nincs 
megoldás, nincs happy end, a világ-
történelem nem egy fi lm, aminek 
végén a „jók” elnyerik jutalmukat 
a „rosszak” pedig megbűnhődnek, 
és boldogan élünk, amíg meg nem 
halunk. Ez a „progresszív” ideoló-
giák nagy tévedése, a demokrácia, 
az emberi jogok terjesztésére tett 
doktriner kísérlet így vezetett a vé-
gén egy még rosszabb, még instabi-
labb világhoz.
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