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ÚVOD: ZÁKLADNÍ UKAZATELE 
AFGHÁNISTÁNU
Afghánistán patří podle řady ukazatelů mezi nej-
chudší země na světě.  Zpráva Organizace spoje-
ných národů o lidském rozvoji 20201 (2015–2016) 
hovoří o  tom, že ze 40 milionů obyvatel země je 
55,9 % multidimenzionálně chudých (a  projevu-
je se u nich „nedostatek zdraví, vzdělání a životní 
úrovně“).  Dalších 18 % populace je tímto stavem 
ohroženo. Ekonomika země v současnosti nevytvá-
ří dostatečné příjmy, aby zajistila občanům nejzá-
kladnější potřeby, jako je jídlo nebo energie. 2

V roce 2020 hrubý domácí produkt země v ab-
solutních číslech dosáhl 19,8 miliard USD (pro 
srovnání, Česká republika roku 2020, přes všechny 
komplikace, vykázala údaj 243,5 miliard USD, tedy 
více než dvanáctkrát více). 

Pokud nepočítáme drogy, v roce 2020 bylo z Af-
ghánistánu vyvezeno zboží (zejména zemědělské 
produkty, jako jsou ovoce a ořechy) v hodnotě 870 
milionů USD – a  dovezeno zboží za zhruba dese-
tinásobek. Rozdíl financovala zahraniční pomoc, 
která je po nástupu Tálibánu k  moci do značné 
míry zmrazena.

Po stažení západních vojsk, které kulminovalo 
15. srpna 2021, je v Afghánistánu u moci vláda Tá-
libánu. Socioekonomická situace Afghánistánu se 
od této doby ještě více zkomplikovala: 3

• Afghánistán je dnes, ještě více než předtím, ve 
stavu permanentní krize. 

• Mezinárodní obchod s  legálními komoditami 
nebo zapojení země do mezinárodních finanč-
ních vazeb je značně zredukováno.

• Chudoba ve společnosti je enormní, všudypřítom-
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ná a díle se prohlubuje. Chudobou je ohroženo až 
97 % populace. Více než polovina dětí mladších 
pěti let čelili akutní podvýživě.

• Některé oblasti sužuje sucho, jiné bleskové po-
vodně.

• Sklizeň obilovin v roce 2021 byla podprůměrná 
(4,6 milionu tun; roku 2019 to přitom bylo 5,7 
milionu tun), a  to nejen z  důvodu nedostatku 
vláhy, ale i kvůli využití množství půdy pro dro-
gové plodiny (mák a konopí). Zemědělci přitom 
kontrují tím, že obilí je daleko náročnější na péči 
i závlahu – a jeho odbyt není údajně zdaleka tak 
jistý, jako u drogových plodin. 

• Pro zajištění alespoň základní obživy populace 
by bylo třeba dovézt dalších asi 5 milionů tun 
obilí, na které ale nejsou prostředky.

• Situaci dále zkomplikovala koronavirová situace.
• Statisíce osob byly v poslední roce vnitrostátně 

přesídleny či vysídleny, rodinné vazby se narušují.
• Veřejné služby prakticky nefungují. Stát suplují 

regionální vlivové skupiny, kmeny či ozbrojená 
bratrstva.

• Hospodářství a  společnost se nemůže opírat 
o prakticky žádné jistoty, dost možná s výjimkou 
těch, které se týkají obchodu s drogami. To si uvě-
domují i představitelé Tálibánu, kteří přes všech-
na prohlášení vnímají, že příliš drastická proti-
drogová opatření by se mohla obrátit proti nim.

OPIUM A JEHO PROMĚNNÉ  
V LETECH 2020 AŽ 2022
Pěstování opiového máku se v  Afghánistánu těší 
dlouhé historii. Míza extrahovaná z  lusků semen 
se suší, aby se vyrobilo surové opium, účinný lék 
na silnou bolest. Dnes se opium používá především 
jako surovina pro výrobu heroinu.
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Obr. 1 - ilustrativní náhled na plastickou mapu Afghánistánu (zdroj: freepik.com)
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Západní spojenci kvůli ničení infrastruktury pro 
výrobu drog proti sobě postavili část venkovského 
obyvatelstva. Ztroskotala i jejich snaha přimět far-
máře, aby přešli na alternativní plodiny.

Afghánistán je dnes největším světovým pro-
ducentem opia. Země představuje odhadem 85 % 
celosvětové produkce opia a zdejší  opiáty zásobují 
okolo 80 % uživatelů po celém světě. 4

Produkce opia představuje důležitý pilíř af-
ghánské ekonomiky. Výroba opiátů (opium, mor-
fin a heroin) je pravděpodobně největší ekonomic-
kou aktivitou  Afghánistánu vůbec (a představuje 
odhadem 9 až 14 % hrubého domácího produktu 
země; rozhodně je to více, než kolik činí vývoz le-
gálních komodit dohromady, tedy  9 % hrubého 
domácího produktu v roce 2020). Obchod s opiem 
vygeneroval v Afghánistánu v  roce 2021 mezi 1,8 
miliardami a 2,7 miliardami dolarů (1,6 až 2,4 mi-
liardami eur). 5 

V sezóně sklizně, která skončila v červenci 2021, 
se v  Afghánistánu vyrobilo odhadem 6 800 tun 
opia (o 8 % více oproti roku 2020). To znamená, 
potenciálně, až 320 tun čistého heroinu. Kilogram 
heroinu na export se prodává za přibližně 1 190 do-
larů. Pokud by se tato kilogramová zásilka, ocitla, 
například, na ulicích Londýna, činila by její cena 
kolem 66 000 dolarů. Naprostá většina souvisejí-
cího zisku končí u  těch, kteří drogy mezinárodně 
přepravují; subjekty přímo v Afghánistánu z těchto 
sum získají tedy jen zlomek.

Nástup Tálibánu k moci v srpnu 2021 a násled-
ná nejistota vyhnaly ceny opia na nová maxima. To 
posiluje motivaci pro pěstování opiového máku. 
Pole opiového máku vynáší pětkrát až šestkrát více 
než pšenice nebo kukuřice. Dokonce i v oblastech, 
kde se opiový mák posledních dvaceti let nepěsto-
val, byl nyní zasazen. Zemědělci k tomu dodávají: 
Víme, že je to škodlivé, ale nic jiného,   co pěstujeme, 
nevydělává. Jinak budeme hladovět a nebudeme se 
moci postarat o své rodiny. Je to plodina pro doby 

nejistoty, potřebuje relativně málo vody a její vege-
tační cyklus trvá jen 6 měsíců. 6 

V roce 2019 se opiový mák pěstoval asi ve třeti-
ně vesnic v Afghánistánu. „Opiový sektor“ přitom 
vytvořil ekvivalent 190 700 pracovních míst na 
plný úvazek.

Věcí, která se výrazně změnila oproti devade-
sátým letům XX. století, je ta skutečnost, že tehdy 
se většina opia na Tálibánem ovládaných územích 
nezpracovávala na heroin. Heroin tehdy ve světě 
pocházeli z jiných zemí. Dnes je prakticky všechno 
opium zpracováváno na heroin a  takřka všechen 
heroin pochází z  Afghánistánu.1 Teoreticky je zde 
pěstování máku a výroba opia v rámci Afghánistá-
nu trestným činem, za který může pachatel dostat 
až trest smrti. V praxi ale sankce nebývají časté.

V červenci 2021 byla rozloha polí, kde se pěstuje 
opiový mák, odhadnuta na 177 000 hektarů. To je 
o 21 % méně než roku 2020 (224 000 hektarů). Ten-
to pokles byl kompenzován zvýšení výnosu opia na 
hektar. Opiový mák vedle toho vzal půdu životně dů-
ležitým potravinářským plodinám, včetně pšenice. 

Kromě velkého počtu tržnic věnovaných prodeji 
opia je domovem továren, a zpracovávají ho na he-
roin. Droga se pašuje do Pákistánu a Íránu a poté 
na západ do zbytku světa, včetně Evropy.

Příčina se však podle některých badatelů zamě-
ňuje za důsledek: Většina zemědělců, kteří se roz-
hodli pěstovat opiový mák, žije na vesnicích s méně 
výhodnými životními podmínkami (omezený pří-
stup na fungující veřejné energetické sítě, menší 
rozloha půdy, velmi odlehlé oblasti). Zemědělci 
pěstující opium tak podle některých hlasů činí ne 
z vypočítavosti, ale z nouze. 7 

„DIVERSIFIKACE PORTFOLIA“
Ekonomika nelegálních drog je v  rámci Afghánis-
tánu, ale i v mezinárodním měřítku, vnímána jako 
stále složitější. Vysoká regionální a  globální po-
ptávka, spojená s nasyceným trhem s opiáty, oteví-

1  Na druhou stranu, samu produkci opia již dávno nelze vnímat jako výhradní téma ve vztahu pouze k Afghánistánu. 
Pěstování máku pro výrobu opia se stále více daří i v Libanonu, Sýrii nebo Turecku.
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rá prostor pro další alternativy, jakými je metamfe-
tamin, konopí/hašiš a syntetické drogy.

Domácí producenti v Afghánistánu situaci vní-
mají do značné míry tak, že Tálibán se sice vyslovil 
prakticky proti všem druhům nelegálních drog, ale 
patrně je nebude potírat „všechny najednou“. Pro-
to pěstitelé-výrobci a distributoři rozšiřují nabídku, 
aby v  jejím rámci mohli své portfolio modifikovat 
směrem, kde budou právě represe nejméně citelné. 
Tálibán koneckonců není jednolité hnutí, v různých 
částech země vystupuje odlišně. Konkrétně metam-
fetamin byl zjištěn spolu s heroinem na řadě tržišť. 
To naznačuje, že konkrétně obchodování s  těmito 
dvěma drogami mohou provádět stejné sítě.

METAMFETAMIN JAKO ALTERNATIVA
Afghánistán se v posledních letech prosadila i jako 
významný výrobce pervitinu. Asi 3 tuny „krystalu“ 
dohromady se dnes denně nyní vyrábí ve více než 
500 provizorních „továrnách“.

Jedním z  aspektů, které přitom hrají stěžejní 
roli, představuje výskyt rostliny chvojník (efedra, 
oman), která v  zemi divoce roste (Chvojník ros-
te v  hornatých oblastech (nadmořská výška přes 
2 500 metrů), což kontrastuje s mákem, který lze 
pěstovat prakticky ve všech částech země, kde je 
možné zemědělství.) S jejím využitím po roce 2015 
Afghánistán umisťuje na mezinárodní i domácí trh 
daleko levnější pervitin, než třeba íránská produk-
ce (15 dolarů versus 30 až 40 centů). Afghánistán 
tedy produkuje pervitin za zlomek produkce z jiho-
východní Asie, ale ve srovnatelné kvalitě. 9

Chemikálie používané při výrobě pervitinu, 
včetně jódu, červeného fosforu a  kyseliny sírové, 
jsou v  zemi snadno dostupné. Afghánští výrobci 
drog produkují pervitin často v primitivních pod-
mínkách (postačí jednoduché kuchyňské nádobí 
a plynový hořák). V závislosti na kvalitě rostliny je 
jí na produkci kilogramu efedrinu zapotřebí nanej-
výš 270 kg chvojníku. 

Tálibán situaci záhy podchytil a chvojník před 
několika lety zdanil – a  v  poslední době i, ales-
poň slovně, zakázal sklízet. Zákaz přišel však až 

v  době, kdy byly rostliny již sklizeny. Fungování 
laboratoří na výrobu pervitinu, které tuto sklizeň 
využívají, Tálibán údajně toleruje. I  tak napětí 
na „trhu“ vede k tomu, že se velkoobchodní cena 
afghánského pervitinu zdvojnásobila (i  tak je ale 
velmi nízká).

Trh s  metamfetaminem zažívá globální nárůst 
poptávky, zejména z  prostoru Jihovýchodní Asie 
a Severní Ameriky. Metamfetamin pocházející z Af-
ghánistánu byl v letech 2019 až 2021 hlášen nejen 
v  sousedním Íránu, Pákistánu, Střední Asii a  Za-
kavkazsku (Ázerbájdžán, Kyrgyzstán a  Tádžikis-
tán), ale i ve střední a západní Evropě (ve výstupech 
Organizace spojených národů je výslovně zmíněna 
Česká republika a  Francie), Jihovýchodní Asii 
(Indonésie), Jižní Asii (Srí Lanka) a Austrálii. I ně-
které země vAfrice také ohlásily metamfetamin po-
cházející z jihozápadní Asie, která by rovněž mohl 
pocházet z Afghánistánu.3,11,12 

Rychle se vyvíjející trh syntetických drog v Rus-
ké federaci a Střední Asii může v Afghánistánu vy-
tvořit také podmínky pro výrobu jiných syntetic-
kých drog. Zmíněna je nespecifikovaná „tableta 
K“ se stimulačními účinky (název se zřejmě používá 
pro řadu tablet na trhu, které patrně obsahují me-
tamfetamin, ale i řadu dalších látek).

KONOPÍ JAKO ALTERNATIVA
Afghánistán je vedle opia respektive heroinu vý-
znamným producentem konopné pryskyřice 
(hašiše). Pro roky 2015–2019 zdejší produkce 
obnášela okolo 18 % celosvětového záchytu. Prů-
zkum z  roku 2012 odhadl celkovou plochu osá-
zenou konopím na 10 000 hektarů, což postačí 
na produkci 1 400 tun hašiše. Tato čísla nezahr-
nují drobné „zahradní“ pěstování konopí. V  roce 
2012 zemědělci potenciálně dosáhli při pěstová-
ní konopí hrubého příjmu ve výši 6 400 dolarů 
za hektar, což bylo vyšší než hrubý příjem z  opia 
(4 600 dolarů na hektar). v tom roce). 

Poslední dostupné údaje o cenách v roce 2021 
ukazují, že konopí se stalo ještě výnosnější než opi-
um (7 400 dolarů versus 2 200 dolarů na hektar). 
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Není proto zřejmé, proč konopí není pěstováno 
ve větší míře. Odhaduje se, že to může souviset 
s  mezinárodní poptávkou nebo s  hospodařením 
s půdou. 12

Obvyklé zjištění hovoří o  tom, že okolo 58 % 
pěstitelů (vesnic) se věnuje oběma plodinám, 
a  „lavíruje“ podle toho, jaké jsou právě aktuální 
restrikce.

VNITROSTÁTNÍ POPULACE 
AFGHÁNISTÁNU A DROGY
Drogová problematika se ve vztahu k Afghánistánu 
netýká pouze exportu. Nelze totiž nevidět zničující 
dopad narkotik na domácí obyvatelstvo. Na zákla-
dě průzkumů Úřadu Organizace spojených národů 
pro drogy a kriminalitu z  let 2009 až 2015 vyply-
nuly následující, nakolik ne vždy plně průkazné vý-
sledky:13,14,15

• Až 2 miliony Afghánců pijí alkohol, což je v očích 
Tálibánu významnější problém, než opium.

• V řádu statisíců osob je třeba hovořit o zneuží-
vání léků na předpis (to se týká zejména žen ve 
větších městech)!

• Téměř 31 % domácností uvedlo, že přinejmen-
ším jeden z jejích členů je narkoman.

• Alespoň 11 % populace uvedlo zkušenost s  ale-
spoň jednou drogou. Z toho asi 8 % osob uvádí 
pravidelné užívání konopí či hašiše; 2,7 % pra-
videlné užívání opia a 1,6 % pravidelné užívání 
heroinu).

• Poměr mužů a žen mezi narkomany, ve vztahu 
k prakticky všem drogám, činí zhruba 8 : 1.

• Zcela běžné je využívání opia pro samoléčbu v nej-
širším smyslu slova (kašel, nachlazení, akutní  
a  chronická bolest, stejně jako snahy o  řešení 
psychických problémů, jako je stres, úzkost, de-
prese nebo trauma). Poměrně běžné je podává-
ní opia (makového odvaru) dětem, aby usnuly 
(podle různých odhadů se to může týkat 65 až 
80 % dětí, přinejmenším na venkově, v produkč-
ních oblastech máku).

• Poslední tři desetiletí konfliktů a  nestability 
v  Afghánistán kladla značný tlak na tradiční 

strategie přežití. Velká část populace je zranitel-
ná vůči širokému spektru duševních problémů.

• Opatření proti narkomanům ze strany Tálibánu 
se obvykle redukuje na represi, včetně věznění, 
rozhodně se nejedná o žádné sofistikované pre-
ventivní či jiné koncepty.

• Jakékoli změny v  dostupnosti heroinu mohou 
v rámci Afghánistánu znamenat, že jeho pravidel-
ní uživatelé přejdou na jiné opioidy, jako je fenta-
nyl a buprenorfin, stimulanty včetně amfetaminů 
– obecně se otevře větší prostor pro injekční uží-
vání drog, se všemi souvisejícími riziky.

• Užívání drog ovlivňuje lidi během jejich nejpro-
duktivnějších let. Mladí narkomani jsou vyřazeni  
z  legálního zaměstnání a  vzdělávání, což před-
stavuje bariéry pro rozvoj jednotlivců i  společ-
nosti obecně.

GEOSTRATEGICKÉ ZMĚNY 
OKOLO AFGHÁNISTÁNU
Významný aspekt ve sledované oblasti představuje 
stažení západních sil z  této země, ke kterému do-
šlo po zhruba dvaceti letech nesnadné přítomnosti. 
Nejednalo se o proces zcela neočekávaný, nakolik 
koncový vývoj a  jeho dramatičnost představoval 
překvapení pro mnohé.

Určitá skupina odhadů hovořila o  tom, zda 
vzniklé vakuum chtějí zaplnit další aktéři, jako ze-
jména Turecko, Čínská lidová republika a  Ruská 
federace.17 Je ovšem otázkou, zda by v jejich zájmu 
bylo, například, omezovat afghánskou produkci 
drog a jejich vývoz do Evropy.

Konkrétně přetrvávající angažmá Turecka 
v  zemi či regionu, může být pro Západ stejně tak 
dobrá i  špatná zpráva. Přítomnost jeho sil, nako-
lik se jedná o členský stát Severoatlantické aliance, 
není těsně napojena na alianční angažmá, ale je zde 
roky patrná snaha o dle možností samostatný pří-
stup. 18-22 

Vedle toho Čínská lidová republika v  Af-
ghánistánu již delší dobu sleduje své zájmy v rám-
ci iniciativy Pás a stezka, 23-26 a co víc, je si vědo-
ma, že povolení otěží teroristickým organizacím 
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na území Afghánistánu představuje nebezpečí 
i pro ni. Peking sice zahraniční (západní) angaž-
má v Afghánistánu kritizoval, ale dost možná mu 
nezbude jiná možnost, než určitým způsobem 
suploval západní (ne)přítomnost. Peking ostatně 
v posledních letech posílil svou vojenskou spolu-
práci s Pákistánem – provozuje základnuv pákis-
tánském přístavu Gwádar.27,28,29 Angažmá Pekingu 
v  Afghánistánu je vnímáno jako nepodmíněné, 
respektive podmíněné ekonomickou výhodností – 
kdežto poskytování pomoci nadnárodními rozvo-
jovými bankami, Evropskou unií a některými dal-
šími zeměmi je vnímáno jako ideologizované, kdy 
zaznívá spolu s požadavky na ochranu žen či názo-
rových menšin. 30 Poté, co západní a mezinárodní 
společnosti vyklidily pole, podniky z Čínské lidové 
republiky vyjádřily svůj zájem v Afghánistánu da-
leko více investovat, zejména co se týče produk-
tovodů a  stavby silnic. Pokud by vláda Tálibánu 
nedokázala udržet pořádek, nebo sama aktivně 
přilévala olej do ohně, mohlo by to aktivity Pekin-
gu ochladit. Bez ohledu na možné váhání, zde exi-
stuje řada velmi perspektivních projektů, jako je 
stavba dálnice z Péšávaru do Kábulu nebo přímé 
silnice spojující Čínskou lidovou republiku (kon-
krétně Ujgursko) s Kábulem přes Vakhánský ko-
ridor. Pozornost Pekingu také přitahují naleziště 
vzácných kovů (zlata, platiny, stříbra, mědi, žele-
za, lithia či hliníku), drahokamů či kovů vzácných 
zemin, důležitých pro výrobu mikročipů. Samot-
nou těžbu či stavbu by zřejmě zajistili „dovezení“ 
dělníci, Afghánistán, respektive Tálibán, by pouze 
inkasoval poplatky za koncese či další dojednané 
platby.

Situace v  Afghánistánu je významná také pro 
Pákistán. V  Pákistánu stále zůstává 1,4 milionu 
registrovaných afghánských uprchlíků. To se pro 
Pákistán stalo nejen velkou finanční zátěží, ale 
také to způsobuje vážné sociální problémy. Pákis-
tán chce situaci lépe využívat k přístupu k bohatým 
zdrojům Střední Asie. Je přitom otázka, zda radi-
kální islamisté budou Pákistán vnímat jako partne-
ra, nebo jako protivníka.31

Zajímavý, a přitom v prostoru České republiky 
relativně málo medializovaný, je postoj Indie.32, 33  

Ta režim Tálibánu vnímá jako do značné míry pro-
tektorát Pákistánu, tedy nepřítele Indie. Bez západ-
ní přítomnosti se Pákistán rychle postará o  úplné 
vytlačení indických firem a institucí z Afghánistánu. 
Afghánistán se stává pro Indii černou skřínkou, po-
dobně jako v době první vlády Tálibánu (roky 1996 
až 2001), kdy nefungovala komunikace ani o  zá-
kladních věcech, a kdy byl tento prostor základnou 
pro proti-indické teroristické skupiny. Indie musí 
nyní jednat zcela samostatně, do značné míry podle 
hesla, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. 
Jako relativně nejlepší kanál pro udržení jistého vli-
vu Indie v Afghánistánu se jeví Írán, nakolik spo-
lupráce Indie s  Íránem byla a  je západním zemím 
trnem v  oku. Nakolik to není třeba komunikovat 
příliš hlasitě, ideálním vývojem pro Indii a Írán by 
bylo rozklížení Tálibánu respektive Afghánistánu 
do několika soupeřících frakcí, patrně na etnickém 
základě. Tádžikové (Masúdova skupina) a Hazáro-
vé, se z tohoto ohledu jeví jako nejslibnější partneři. 

Ruská federace je státem, který v regionu sle-
duje v  první řadě své zájmy, a  upřímně se těší ze 
selhání západního projektu (ke kterému přímo či 
nepřímo přispěl). Na druhou stranu není v zájmu 
Moskvy, aby Tálibán vyvážel svůj pohled na svět 
(a do určité míry totéž platí pro produkci drog) do 
středoasijského prostoru (což ostatně dokresluje 
nedávná vyhrocená situace v  Kazachstánu, 
kdy přinejmenším část demonstrantů úspěch radi-
kálního islámu v Afghánistánu inspiroval).

ZÁVĚR
V kontextu aktuálních zjištění vzbuzuje vývoj v Af-
ghánistánu, tedy země, jejíž destabilizace vzbuzuje 
značné obavy. Ať se bude rámcová bezpečnostní 
situace v Afghánistánu vyvíjet jakkoli, stěžejní hrá-
či, včetně hnutí Tálibán, se zřejmě omezí na sna-
hy o ovlivňování politického vedení teritoria, a boj 
s produkcí drog zůstane na okraji jejich zájmu. To 
je v konečném důsledku nedobrá zpráva pro Evro-
pu, včetně České republiky.

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | REVIEW ARTICLE



ISSN 1211-883444

Tab. 1 - Nástin možných pohledů na vzájemné vztahy států v okolí Afghánistánu. (zdroj: zpracováno autory)

Čínská lidová 
republika Ruská federace Indie Írán Turecko vztah  

k Západu

Pákistán spojenecký neutrální negativní
negativní, 
s možností 
nalezení 
styčných ploch

neutrální utilitární 
až negativní

Čínská  
lidová  
republika

-
spojenecký, 
s perspektivou 
vzniku třecích 
ploch

negativní,  
s  možnostmi 
nalezení 
styčných ploch

spojenecký utilitární negativní

Ruská  
federace -

rétoricky 
spojenecký,  
bez reálnějšího 
obsahu

spojenecký, 
utilitární

značně 
proměnlivý, 
utilitární

negativní

Indie - perspektivně 
spojenecký neutrální pozitivní/

utilitární

Írán -

negativní, 
s možností 
nalezení 
styčných 
ploch

negativní

Turecko - utilitární 
až negativní

Obr. 2, 3 - Rostlina efedra (chvojník) a místa kde se jí v Afghánistánu nejvíce daří.3

Obr. 4, 5 - Afghánistán roku 2021, regiony, kde bylo registrováno pěstování opiového máku (vlevo) a produkce  
metamfetaminu (vpravo). 3
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Abstract: Needless to say, the challenges posed 
by drug crime usually have transnational, of-
ten even global, overlaps. The informative artic-
le aims to acquaint the reader with the turbulent 
developments in Afghanistan, where the Taliban 
movement has taken power recently. In addition 
to the mention of key variables in this area, there 
is an effort to map the attitudes of neighbouring 
or otherwise interested countries to this develop-
ment, including the impact of the situation on the 
drug problem.
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